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Planificações didáticas/propostas curriculares 2017/2021 
 

FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL 
COMPONENTES APRENDIZAGENS 

 
CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE E DA 
AUTOESTIMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDEPENDÊNCIA E 
AUTONOMIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSCIÊNCIA DE SI 
COMO APRENDENTE  

•Identifica as suas características individuais (sexo, idade, nome, etc.), e reconhece 
semelhanças e diferenças com as características dos outros.  
•Verbaliza as necessidades relacionadas como o seu bem-estar físico (tem fome, tem que ir 
à casa de banho).  
•Expressa as suas emoções e sentimentos (está triste, contente, etc.) e reconhece também 
emoções e sentimentos dos outros.  
•Manifesta os seus gostos e preferências (alimentos, locais, jogos, etc.).  
•Mantém e justifica as suas opiniões, aceitando também as dos outros.  
•Demonstra prazer nas suas produções e progressos (gosta de mostrar e de falar do que faz, 
de comunicar o que descobriu e aprendeu).  
•Revela confiança em experimentar atividades novas, propor ideias e falar em grupo.  
•Aceita algumas frustrações e insucessos (perder ao jogo, dificuldades de realizar atividades 
e tarefas) sem desanimar. 
•Representa papéis e situações da sua cultura familiar em momentos de jogo dramático.  
•Reconhece a sua pertença a diferentes grupos sociais (família, escola, comunidade, entre 
outros). 
•Realiza de forma cada vez mais independente as tarefas indispensáveis à vida do dia a dia 
(vestir-se, despir-se, lavar-se, comer utilizando adequadamente os talheres, etc.). 
 
•Conhece os materiais disponíveis, a sua localização e apropria-se progressivamente da 
utilização de jogos, tintas, pincéis, lápis etc., serve-se com cuidado e arruma no final. 
•Conhece os diferentes momentos da rotina diária, a sua sucessão, o que faz em cada um 
deles e para quê.  
•Escolhe as atividades que pretende realizar e vai adquirindo progressivamente maior 
autonomia na seleção dos recursos disponíveis para as levar a cabo, sem perturbar o grupo.  
•Encarrega-se das tarefas que se comprometeu realizar, executando-as de forma cada vez 
mais autónoma.  
•Adquire um maior controlo do seu corpo, força, agilidade, equilíbrio e coordenação 
muscular que lhe permitem realizar progressivamente movimentos mais complexos e 
precisos (subir e descer escadas, trepar, encaixar, recortar, etc.).  
•Conhece e compreende a importância de normas e hábitos de vida saudável e de higiene 
pessoal e vai procurando pô-los em prática (distingue os alimentos saudáveis e a sua 
importância para a saúde, porque é importante fazer regularmente exercício físico, porquê 
e quando é preciso lavar as mãos e os dentes, etc.).  
•Tem consciência dos riscos físicos que pode correr e adota normas de segurança em casa, 
no jardim de infância e na rua (tem alguma consciência e cuidado em situações em que se 
pode magoar, pedindo ajuda quando necessita, conhece e cumpre os cuidados a atravessar 
ruas, identifica o rótulo de perigo de produtos, etc.).  
•Preocupa-se com o bem-estar e segurança das outras crianças, alertando o adulto quando 
se apercebe que alguma corre perigo.  
•Manifesta curiosidade pelo mundo que a rodeia, formulando questões sobre o que 
observa.  
•Revela interesse e gosto por aprender, usando no quotidiano as novas aprendizagens que 
vai realizando. 
 
•Expressa as suas opiniões, preferências e apreciações críticas, indicando alguns critérios ou 
razões que as justificam.  
•Contribui para o funcionamento e aprendizagem do grupo, fazendo propostas, 
colaborando na procura de soluções, partilhando ideias, perspetivas e saberes e 



        AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE TAMEL 
Escola Básica e Secundária Vale Tamel  

2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONVIVÊNCIA 
DEMOCRÁTICA E 
CIDADANIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

reconhecendo o contributo dos outros.  
•Participa na planificação de atividades e de projetos individuais e coletivos  
•Colabora em atividades de pequeno e grande grupo, cooperando no desenrolar do 
processo e na elaboração do produto final.  
•É progressivamente capaz de explicitar e de partilhar com o/a educador/a e as outras 
crianças o que descobriu e aprendeu.  
•Avalia, apreciando criticamente, os seus comportamentos, ações e trabalhos, bem como os 
dos colegas, dando e pedindo sugestões para melhorar.  
•Expressa as suas ideias, para criar e recriar atividades, materiais e situações do quotidiano 
e para encontrar novas soluções para problemas que se colocam (na vida do grupo, na 
aprendizagem), com recurso a diferentes tipos de linguagem (oral, escrita, matemática e 
diferentes linguagens artísticas). 
 
•Espera pela sua vez na realização de jogos e na intervenção nos diálogos, dando 
oportunidades aos outros para intervirem.  
•Contribui para a elaboração das regras de vida em grupo, reconhece a sua razão e 
necessidade e procura cumpri-las.  
•É progressivamente capaz de resolver situações de conflito de forma autónoma, através do 
diálogo.  
•Perante opiniões e perspetivas diferentes da sua, escuta, questiona e argumenta, 
procurando chegar a resoluções ou conclusões negociadas.  
•Demonstra comportamentos de apoio e entreajuda, por iniciativa própria ou quando 
solicitado.  
•Reconhece a diversidade de características e hábitos de outras pessoas e grupos, 
manifestando respeito por crianças e adultos, independentemente de diferenças físicas, de 
capacidades, de género, de etnia, de cultura, de religião ou outras.  
•Aceita que meninos e meninas, homens e mulheres podem fazer as mesmas coisas em 
casa e fora de casa.  
•Conhece manifestações do património artístico, cultural e paisagístico (local, regional, 
nacional e mundial), manifestando interesse e preocupando-se com a sua preservação.  
•Reconhece a importância do património natural, identifica algumas das ameaças à sua 
conservação e adota práticas “amigas” do ambiente.  
 

ESTRATÉGIAS/sugestões  
•Organizar o espaço educativo com base em materiais e recursos diversificados, dando atenção a situações do 
quotidiano;  
•Organizar o contexto educativo favorecendo o planeamento autónomo individual e em grupo e a experimentação 
de técnicas, instrumentos e formas de trabalho diversificadas; 
•Participação das crianças na elaboração de regras e atribuição de responsabilidades; 
•Organização de atividades de rotina diária, quadro de tarefas;  
•Realização de atividades em grande e pequeno grupo; 
•Realização de diálogos em que cada criança tem oportunidade de falar, exprimir as suas ideias e opiniões e escutar 
os outros; 
•Proporcionar ocasiões em que as crianças possam resolver os seus conflitos e tomar decisões de forma a tornar a 
criança mais responsável; 
•Realização de registos, individuais e coletivos; 
RECURSOS DIDÁTICOS 
Livros, fotografias, imagens, jogos, papel, lápis, cartão, cartolinas, roupas, talheres, brinquedos, cartazes…. 
Critérios de Avaliação 
Conhece e aceita a sua identidade 
Reconhece e valoriza os laços de pertença social e cultural 
Sabe cuidar de si e dos outros 
Faz escolhas, toma decisões e assume responsabilidades 
Coopera no processo de aprendizagem 
Respeita a diversidade e é solidária 
Desenvolve atitude critica e interventiva 
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EXPRESSÕES E COMUNICAÇÃO -  Educação Física 
   EIXOS                  APRENDIZAGENS 
CONTROLO 
VOLUNTÁRIO 
DO CORPO 
 
RELAÇÃO DO 
CORPO COM 
OS OBJETOS 
 
RELAÇÕES 
SOCIAIS NO 
JOGO 

•Demonstra gosto pelas atividades físicas, procurando progredir a partir do que já é capaz de fazer.  
•Coopera com os/as colegas em situações de jogo, envolvendo-se no trabalho de equipa.  
•Aceita e cumpre as regras dos jogos, quer acordadas no grupo, quer propostas pelo/a educador/a 
ou pré-definidas pelo jogo escolhido.  
•É capaz de compreender e esquematizar as regras dos jogos.  
•Apropria-se da diversidade de possibilidades motoras, criando ou imaginando outras, propondo-as 
ao grupo. 
 

ESTRATÉGIAS/sugestões  
•Realização de exercícios de motricidade global e de motricidade fina; 
•Realização de jogos lúdicos com base no esquema corporal; 
•Jogos de controlo voluntario de movimentos; 
•Exploração de diferentes formas de movimento; 
•Realização de jogos tradicionais 
•Realização de jogos de estafetas e percursos; 
•Utilização e exploração de material estruturado de motricidade global (arcos, bolas, colchões, cordas...); 
RECURSOS DIDÁTICOS 
Livros, Bolas, Arcos, Andas, Música, Colchões, fotografias, Imagens, Sacos, Cordas, Jogos, Papel 
Lápis, Cartão, Cartolinas, Brinquedos, Cartazes, histórias,  
Critérios de Avaliação 
• Domina movimentos que impliquem deslocamentos, equilíbrios, perícia e manipulação 
 

 

EXPRESSÕES E COMUNICAÇÃO - Linguagem oral e abordagem à escrita 
DOMÍNIOS                  APRENDIZAGENS 
COMUNICAÇÃO 
ORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSCIÊNCIA 
LINGUÍSTICA 
 
 
FUNCIONALIDADE 
DA LINGUAGEM 
ESCRITA E SUA 
UTILIZAÇÃO EM 
CONTEXTO 
 
 
 
 

• Faz perguntas sobre novas palavras e usa novo vocabulário.  
•Ouve os outros e responde adequadamente, apresentando as suas ideias e saberes, tanto 
em situações de comunicação individual como em grupo.  
•Elabora frases completas aumentando gradualmente a sua complexidade.  
•Canta, reproduzindo de forma cada vez mais correta as letras das canções.  
•Relata acontecimentos, mostrando progressão não só na clareza do discurso como no 
respeito pela sequência dos acontecimentos.  
•Constrói frases com uma estrutura cada vez mais complexa (coordenadas, subordinadas, 
afirmativas, negativas).  
•Usa naturalmente a linguagem com diferentes propósitos e funções (contar histórias ou 
acontecimentos, fazer pedidos, dar ou pedir informação, apresentar ou debater ideias, etc.). 
 
•Identifica o número de sílabas de uma palavra.  
•Descobre e refere palavras que acabam ou começam da mesma forma.  
•Isola ou conta palavras de uma frase.  
•Identifica uma frase cuja estrutura gramatical não está correta. 
 
•Refere razões e expressa vontade para querer aprender a ler e a escrever.  
•Identifica funções específicas para o uso que faz ou poderá vir a fazer da escrita ou da 
leitura (lúdica, informativa, comunicativa, mnemónica, identificativa, etc.).  
•Utiliza e/ou sugere a utilização da linguagem escrita no seu dia-a-dia, em tarefas diversas, 
com funções variadas, quer solicitando o apoio de um adulto quer de modo autónomo, 
mesmo sem saber ler e escrever.  
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IDENTIFICAÇÃO DE 
CONVENÇÕES DA 
ESCRITA 
 
 
 
 
PRAZER E 
MOTIVAÇÃO PARA 
LER E ESCREVER 
 
 
 
 
 
 

•Pede aos adultos que lhe leiam ou escrevam numa situação concreta, para responder a 
uma necessidade.  
•Escreve, convencionalmente ou não, palavras, pseudopalavras ou pequenas frases, nas suas 
brincadeiras, explorações e/ou interações com os outros.  
•Usa o livro adequadamente e distingue diferentes tipos de livros consoante as suas 
funcionalidades.  
 
•Diferencia escrita de desenho (código icónico de código escrito) e, quando quer escrever, 
usa garatujas, formas tipo letra e/ou letras na sua escrita.  
•Identifica letras, conseguindo reproduzi-las de modo cada vez mais aproximado nas suas 
tentativas de escrita e sabe o nome de algumas delas.  
•Nas suas tentativas de leitura, aponta para o texto escrito com o dedo, seguindo a 
orientação da escrita e fazendo alguma correspondência entre a emissão oral e o escrito.  
•Partilha atividades de escrita com os pares comparando-as e discutindo acerca das suas 
semelhanças e diferenças. 
 
•Escolhe realizar atividades de leitura e/ou escrita, manifestando concentração, prazer e 
satisfação no desenrolar das mesmas.  
•Ouve atentamente histórias, rimas, poesias e outros textos, mostrando prazer e satisfação.  
•Reflete e partilha ideias sobre o valor e a importância da linguagem escrita e indica razões 
pessoais para a sua utilização.  
•Revela satisfação pelas aprendizagens e conquistas que vai fazendo na compreensão e 
utilização da linguagem escrita.  
•Mostra entusiasmo em partilhar com a família as leituras que vai fazendo no jardim-de-
infância.  
•Usa a leitura e a escrita, mesmo que de modo não convencional, em situações cada vez 
mais complexas, mostrando vontade de aprender e de responder a novos desafios. 

ESTRATÉGIAS/sugestões  
•Organização do ambiente educativo que favoreça a interação e a comunicação; 
•Implementação da hora do conto na rotina diária; Criação, organização e utilização da área da biblioteca; 
•Conversas diárias com as crianças em grande grupo ou individuais; 
•Exploração de rimas, lengalengas, adivinhas, trava-línguas, jogos nonsense (absurdos); 
•Descobrir semelhanças / diferenças, relações fonológicas em palavras 
•Exploração da segmentação silábica. 
•Exploração de jogos lúdicos;  
•Leitura em vários suportes (escrito, imagem, filme, som, música…) 
•Elaborar, ordenar imagens para (re)contar histórias, vivências, percursos… 
•Participação no P.N.L. Envolver os pais no Projeto “Vai e Vem” Leitura em contexto familiar; 
•Produção de registos escritos com variados fins, notícias da escola, da televisão, de casa 
•Contacto com livros, revistas jornais, cadernos, dicionários, abecedário; 
•Construção de livros sobre vários temas; 
Visita a Bibliotecas; Encontro com escritores; Participação com trabalhos literários para concursos 
 
RECURSOS DIDÁTICOS 
Abecedário, Brinquedos, Cadernos, Cartão, Cartazes, Cartolinas, Computador, Dicionários, Enciclopédias, Etiquetas, 
Fotografias, Imagens, Internet. Jogos didáticos, Jornais, Lápis, Letras, Livros em prosa, em verso, Mensagens, Papel, 
Receitas, revistas, sacos… 
 
Critérios de Avaliação 
 •Comunica oralmente de modo adequado à situação 
 •Conhece as funcionalidades e a organização da linguagem escrita 
 • Participa em atividades de leitura e de escrita 

 

EXPRESSÕES E COMUNICAÇÃO- Matemática 
COMPONENTES                  APRENDIZAGENS 
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NÚMEROS E 
OPERAÇÕES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZAÇÃO E 
TRATAMENTO DE 
DADOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GEOMETRIA E 
MEDIDA - MEDIDA  
 
 
 
INTERESSE E 
CURIOSIDADE 
PELA 
MATEMÁTICA 
 

•Usa correspondência termo a termo para resolver problemas de comparação de conjuntos e 
para contar objetos de um conjunto. 
•Identifica, numa contagem, que a quantidade total corresponde à última palavra número 
(termo) que disse.  
•Usa os termos “mais do que” e “menos do que” na comparação de quantidades.  
•Usa o nome dos números e, posteriormente numerais escritos, para representar quantidades.  
•Organiza conjuntos de um certo número de objetos e consegue contar de forma crescente e 
decrescente.  
•Começa a relacionar a adição com o combinar de dois grupos de objetos e a subtração com o 
retirar uma dada quantidade de um grupo de objetos. 
 
•Coloca questões e participa na recolha de dados acerca de si própria, de situações do seu 
quotidiano e meio ambiente.  
•Participa na organização da informação recolhida recorrendo a tabelas e pictogramas simples.  
•Procura interpretar os dados apresentados em tabelas e pictogramas. 
•Numa roda com outras crianças, identifica posições relativas (Quem está “ao lado”, “em 
frente”, “atrás”, “dois lugares à direita”, “entre a Maria e o Manuel”, etc.).  
•Consegue seguir um percurso que lhe é descrito oralmente por outra criança ou pelo/a 
educador/a.  
•Representa e descreve percursos familiares, através de desenhos.  
•Ao jogar às escondidas, sabe escolher os lugares onde se deve esconder para não ser vista.  
•Reconhece formas geométricas (bi- e tridimensionais) presentes no seu quotidiano (nos 
objetos da sala, no recreio, em obras de arte, nas suas produções, etc.).  
 
•Compara a altura, largura, comprimento de construções que fez (torres, comboios, casas, 
etc.), indicando algumas características de medida “maior que”,” mais pequeno que”, “mais 
estreito que”, “igual a”, etc.  
•Nas suas atividades e brincadeiras explora diversas formas alternativas para medir.  
•Compara o peso de objetos familiares (duas bonecas, duas peças de fruta, etc.) utilizando 
primeiro as mãos para sentir qual o mais pesado e depois uma balança de pratos para 
comprovar o que antecipou. 
 
•Envolve-se, por iniciativa própria, em situações onde utiliza conhecimentos e estratégias da 
matemática, evidenciando satisfação e prazer.  
•Aplica noções matemáticas já exploradas a outras situações ou faz perguntas sobre elas.  
•Procura encontrar estratégias próprias para resolver uma situação ou problema matemático. 
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ESTRATÉGIAS/sugestões  
•Jogos de classificação e seriação; agrupar , contar objetos… 
•Observação e manipulação de objetos, visualização espacial em diversas perspetivas/ simetria 
•Realização de jogos das formas geométricas; exploração dos blocos lógicos e de encaixes, jogos de lateralidade e 
tabelas de dupla entrada. 
•Registar padrões repetitivos e não repetitivos: (Quadros; presenças, dias da semana; aniversários, sequência dos 
números naturais...); 
•Organizar atividades que impliquem tarefas de medição; a utilização da balança, metro, copos de medição. 
•Realização de atividades de culinária; 
•Exploração de objetos, e suas características; 
• Utilizar noções de comparação com diversos atributos : número, forma, tamanho, cor, posição… 
•Especificar localizações e descrever relações espaciais ; elaborar mapas com percursos… 
•Diálogos sobre o quotidiano, jogos simbólicos (supermercado…) 
RECURSOS DIDÁTICOS 
Ábaco, Balança, Cartazes, Computador, Dinheiro, Jogos interativos, Jogos variados, Livros, Materiais manipuláveis: 
colares de contas, formas geométricas, tangran, material de cuisenaire, puzzles, dominós, legos…Material de artes 
visuais, de conhecimento do mundo,l existente nas diferentes áreas da sala, material natural, reutilizável; Números, 
objetos de medida, quadro, tabelas… 
Critérios de Avaliação 

 Mostra interesse e curiosidade no uso de conceitos matemáticos no quotidiano 
 Compreende noções matemáticas e aplica-as na resolução de problemas 

 

 

EXPRESSÕES E COMUNICAÇÃO-  educação artística 
SUBDOMÍNIOS                  APRENDIZAGENS 
 
ARTES VISUAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOGO 
DRAMÁTICO/ 
TEATRO  
 
 
 
MÚSICA 
 
 
 
 
 
 

•Tem prazer em explorar e utilizar, nas suas produções, modalidades diversificadas de 
expressão visual (pintura, desenho, colagens, modelagem, etc.), recorrendo a diferentes 
elementos da linguagem plástica (cores, linhas, manchas, formas).  
•Representa e recria plasticamente vivências individuais, temas, histórias, pessoas, animais, etc., 
utilizando diferentes materiais (lápis de pastel, carvão, tintas, esponjas, matérias moldáveis, 
material reciclado, etc.) e diversos meios de expressão (pintura, colagem, desenho, moldagem, 
etc.).  
•Introduz nas suas produções plásticas, elementos visuais (cores, formas, texturas, etc.) de 
modo espontâneo ou intencional, para representar temáticas, ilustrar histórias, etc.  
•Emite opiniões sobre os seus trabalhos, os das outras crianças e sobre diferentes 
manifestações de artes visuais com que contacta, indicando algumas razões dessa apreciação. 
•Envolve-se em situações de jogo dramático cada vez mais complexas. 
•Expõe, discute ideias e propõe soluções para desafios criativos, em jogos dramáticos e 
representações dramáticas.  
•Recria e inventa histórias e diálogos e prevê a sua representação escolhendo espaços e 
adereços.  
•Interessa-se pelo teatro e comenta os espetáculos a que assiste. 
 
•Inventa ambientes sonoros a partir de rimas, canções, e sequências de movimento, 
selecionando e organizando fontes sonoras diversificadas (corpo, voz, objetos sonoros e 
instrumentos de percussão).  
•Identifica auditivamente sons vocais e corporais, sons do meio ambiente próximo (isolados e 
simultâneos), sons da natureza e sons instrumentais.  
•Canta canções com controlo progressivo da melodia, da estrutura rítmica (pulsação e 
acentuação) e da respiração.  
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DANÇA 

•Distingue auditivamente um repertório diversificado de canções conhecidas.  
•Comenta a música que ouve ou que interpreta manifestando as suas opiniões. 
 
•Tem prazer em expressar-se de forma rítmica através do corpo.  
•Realiza movimentos locomotores e não locomotores básicos, de forma coordenada, utilizando 
o corpo no espaço, no tempo e com diferentes dinâmicas.  
•Cria e recria movimentos a partir de temáticas e personagens (objetos, animais, situações da 
vida real, etc.).  
•Interpreta pequenas sequências de movimento dançado, de forma coordenada e apropriada à 
temática.  
•Aprecia peças de dança observadas através de meios audiovisuais ou em espetáculos ao vivo.  
•Comenta os movimentos dançados que realiza e/ou observa, dando a sua opinião sobre os 
processos de execução e explicitando a sua interpretação. 

ESTRATÉGIAS/sugestões  
 
Artes visuais  
•Desenvolver atividades de desenho, colagens, recorte, rasgagem, pintura, digitinta, modelagem,…entre outras, com 
diferentes materiais e técnicas; 
•Elaboração de registos de passeios, visitas de estudo, histórias, acontecimentos, notícias, etc.; 
•Elaboração de presentes para dias festivos. 
•Proporcionar saídas a contextos culturais diversificados (museus, galerias e outros centros de cultura); 
•Utilizar materiais e técnicas diversificadas e de boa qualidade. 
 
 
 
Jogo dramático/teatro 
•Atividades de jogo simbólico; 
•Exploração de histórias através de atividades de jogo dramático (dramatização, representação, teatro de fantoches, 
teatro de sombras marionetas, idas ao teatro…); 
•Exploração de histórias com variação do tom de voz, imitação de vozes dos animais… 
•Dramatização de situações do dia-a-dia. 
 
Música 
• Ouvir música;  
• Cantar;  
• Realização de jogos de exploração de sons, do corpo, da natureza, dos diferentes materiais; 
• Movimentar-se ao som da música; 
•Registo e reprodução em áudio, de vários tipos de sons e músicas; 
•Explora alguns instrumentos musicais 
•Exploração de jogos de discriminação auditiva; 
 
Dança 
•Praticar diferentes formas de dança; 
•Experimentar a criação de movimentos e danças; 
•Atividades lúdicas e criativas; 
•Contactar com universos coreográficos diversificados;  
•Observação e apreciação de obras do património artístico-cultural; 
 
 
RECURSOS DIDÁTICOS 
Material de desperdício;  
Objetos diversos; papeis diversos; Pasta de modelar; Pincéis; Marcadores; Adereços variados; Materiais desenho; 
Carimbos; Esponjas; Tesoura; Tintas; Cestos; Colas;  
Computador; Internet, 
Cordas; Fantoches e Marionetas; Fitas; Material da casinha das bonecas; Gravador; Histórias; Sacos; Sombras 
chinesas; Imagens; Canções; Instrumentos musicais;  
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Critérios de Avaliação 
 

 Desenvolve capacidades expressivas e criativas 
 Valoriza as expressões como fator de identidade social e cultural 

 
 

 

CONHECIMENTO DO MUNDO 

COMPONENTES                  APRENDIZAGENS 

INTRODUÇÃO À 
METODOLOGIA 
CIENTÍFICA  
 
 
 
 
 
 
 

ABORDAGEM ÀS 
CIÊNCIAS 

CONHECIMENTO DO 
MUNDO SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABORDAGEM ÀS 
CIÊNCIAS 

CONHECIMENTO DO 
MUNDO FÍSICO E 
NATURAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Demonstra curiosidade e interesse pelo que a rodeia, observando e colocando questões 
que evidenciam o seu desejo de saber mais.  
•Participa com interesse no planeamento e implementação da metodologia que caracteriza 
o processo de descoberta da investigação científica (observar, comparar, pesquisar, 
experimentar, registar, tirar conclusões).  
•Participa na organização e apresentação da informação, de modo a partilhar com outros 
(colegas da sala, outras crianças e/ou adultos) os conhecimentos, resultados e conclusões a 
que chegou.  
•Demonstra envolvimento no processo de descoberta e exploração e revela satisfação com 
os novos conhecimentos que construiu. 
 
•Sabe o seu nome completo e idade, onde vive, a sua nacionalidade e é capaz de se 
descrever, indicando algumas das suas características individuais.  
•Utiliza termos como dia, noite, manhã, tarde, semana, mês, nas suas narrativas e diálogos.  
•Identifica os membros da família próxima e fala sobre os graus de parentesco.  
•Identifica diferentes elementos da comunidade educativa, percebendo os seus papéis 
específicos.  
•Refere e identifica a atividade associada a algumas profissões com que contacta no dia a 
dia (de pais, de familiares, da comunidade).  
•Associa rotinas a determinados momentos ou alturas do dia.  
•Nomeia e descreve aspetos físicos característicos da sua comunidade tais como ruas, 
pontes, transportes, edifícios.  
•Identifica algumas manifestações do património cultural e paisagístico do seu meio e de 
outros meios como, por exemplo, tradições, arquitetura, festividades. 
 
•Reconhece e identifica partes do corpo e alguns órgãos, incluindo órgãos dos sentidos, e 
compreende as suas funções.  
•Usa e justifica algumas razões de práticas promotoras da saúde e segurança (lavar as mãos 
antes das refeições, evitar o consumo excessivo de doces e refrigerantes, atravessar nas 
passadeiras, etc.).  
• Reconhece-se como ser vivo com características e necessidades semelhantes às dos 
outros seres vivos (crescimento, nutrição, abrigo, etc.).  
•Conhece diferentes animais, diferenciando-os pelas suas características e modos de vida 
(aquáticos/ terrestres, com e sem bico, com e sem pelo, aves/ peixes/ mamíferos, 
domésticos/selvagens, etc.). 
•Mostra curiosidade e procura uma explicação para fenómenos atmosféricos que observa 
(chuva, vento, nuvens, trovoada, etc.).  
•Antecipa e expressa as suas ideias sobre o que pensa que vai acontecer numa situação que 
observa ou experiencia e procura explicações sobre os resultados (mistura de água com 
areia, com açúcar, com azeite; objetos que flutuam e não flutuam; efeitos de luz e sombra, 
atração por um íman; gelo que derrete, mistura de cores, etc.).                                                                                                                             
•Partilha as suas ideias sobre como se processam algumas transformações naturais (a 
queda das folhas das árvores, o vento, a sucessão dia/noite, etc.).  
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MUNDO 
TECNOLÓGICO E 
UTILIZAÇÃO DAS 
TECNOLOGIAS 
 
 
 
 
 
 
 

•Demonstra, no quotidiano, preocupações com o meio ambiente (apanhar lixo do chão, 
fechar as torneiras, apagar as luzes, etc.)  
•Desfruta e aprecia os espaços verdes e o contacto com a natureza. 
 
•Fala sobre recursos tecnológicos existentes no seu meio, revelando algum conhecimento 
sobre a sua utilidade (semáforos, máquinas de lavar roupa e loiça, binóculos, cinema, 
câmara de vídeo, etc.).  
•Usa vários recursos tecnológicos para recolher informação, comunicar, produzir diferentes 
tipos de trabalhos e organizar informação que recolheu (computador, máquina fotográfica, 
vídeo, etc.).  
•Respeita as regras de segurança quer na utilização de recursos tecnológicos (máquina 
fotográfica, aparelhos de música, etc.) quer perante outros recursos (aquecedor, tomadas 
elétricas, etc.).  
•Imagina e cria, a duas ou três dimensões, ‘máquinas’, robots ou instrumentos com uma 
finalidade específica. 

ESTRATÉGIAS  
•Visitas a diferentes locais; Visitas ao exterior; Diversificar atividades no âmbito desta área; 
•Reconhecimento e valorização do conhecimento que cada uma das crianças  
•Reconhecimento e valorização dos aspetos culturais, históricos e geográficos do meio circundante; 
•Vivências VITRAL: Vindimas, Desfolhadas, Magusto, Natal, Carnaval, Páscoa, Festas Populares…) 
•Observação e exploração das várias estações do ano; registo dos aspetos meteorológicos 
•Utilização das rotinas para vivenciar normas e regras de higiene; 
•Participação em projetos ambientais, culturais, leitura e outras entidades promotoras de saúde; 
•Organização de uma zona específica na sala para a área C. Mundo; 
•Realização de planificação e realização de experiências e elaboração de registos de observação. 
•Exploração das TIC em contexto educativo; 
•Realização de registos, individuais e coletivos; 
RECURSOS DIDÁTICOS 
Agua, Ampulheta, Areia, Cartazes, Computador, Dicionários, Enciclopédias, Espelhos, Esqueleto, Globo, Imagens, 
Imanes, Instrumentos de peso e medida, Internet, Jogos, Livros, Lupas, Material natural, Material reutilizável, Meio 
próximo, Objetos para brincar com a água, Património cultural e paisagístico, Pinças, Plantas, Sementes, Terra… 
 
Critérios de Avaliação 
• Apropria-se do processo de desenvolvimento da metodologia científica 
• Aplica conhecimentos do mundo social no quotidiano 
• Aplica conhecimentos do mundo físico e natural para preservar a natureza e o ambiente 
• Faz bom uso e reconhece a utilidade de diferentes suportes tecnológicos                                                               

 

 

Instrumentos de Avaliação 

 Portefólios/dossiês individuais (coleções significativas de itens que ilustram os interesses, as atitudes, as 
capacidades e o desenvolvimento da criança ao longo de um determinado período de tempo); 

 Produtos/evidências realizados pelas crianças (individuais ou em grupo, desenhos, pinturas, colagens, registos 
diversos, escrita espontânea, intervenção oral, registos de opinião; …); 

 Registos audiovisuais das crianças em atividade (fotografias, gravações áudio e vídeo); 
 Modelos de registo de observações (diária, narrativa, de frequência, incidentes críticos…) centrados num aspeto ou 

situação (ex: conflitos, preferências, espaços e tempos…) 
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 Contributos e diálogos com os pais/encarregados de educação (informações orais ou escritas, formais ou 
informais…); 

 Entrevistas, questionários a parceiros da comunidade ou recolha informal; 
 Registos de autoavaliação da criança realizada em diálogos em grupo e de forma individual, acerca do que gosta/ou 

não gosta, do que sabe, do que pensa, do que quer registar de forma escrita e desenhada…); 
 Avaliação em grupo (heteroavaliação) com diálogos, na partilha de trabalhos, nos vários momentos da sua 

realização e apresentação;  
 Observação direta das atitudes através das quais a criança revele competências na resolução de 

problemas/situações;  
 Registos de apoio à organização do grupo (quadro de presenças, registo de regras acordadas, quadro de tarefas, 

quadros de planeamento, registos de rotinas… 
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                  Planificação de 1.º período -  português                                                           1.º ANO 

Domínios Conteúdos 
Objetivos das Metas 

Curriculares de  
português 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de 
português 

Oralidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leitura e 
Escrita 

Interação discursiva 
- Princípio de cortesia 
- Resposta, pergunta, pedido 
 
Compreensão e expressão 
- Articulação 
- Vocabulário: alargamento, 

adequação 
- Informação essencial 
- Instrução 
- Expressão de ideias e de 

sentimentos 
 
 
 
 
 
Consciência fonológica e 
habilidades fonémicas 
Perceção e discriminação 
Fonéticas 

1. Respeitar regras da interação 
discursiva. 
 
 
 
 
2. Escutar discursos breves para 

aprender e construir 
conhecimentos. 

 
 
3. Produzir um discurso oral 
com correção. 
 
 
 
4. Produzir discursos com 

diferentes finalidades, tendo 
em conta a situação e o 
interlocutor. 

 
5. Desenvolver a consciência 

fonológica e operar com 
fonemas. 

1.1 Escutar os outros e esperar pela sua vez para falar. 
1.2 Respeitar o princípio de cortesia. 
4.1 Responder adequadamente a perguntas. 
2.2 Assinalar palavras desconhecidas. 
2.3 Cumprir instruções. 
2.4 Referir o essencial de um pequeno texto ouvido. 
 
 
 
3.1 Falar de forma audível. 
3.2 Articular corretamente palavras. 
3.2 Usar vocabulário adequado ao tema e à situação. 
 
4.3 Partilhar ideias e sentimentos. 
 
 
 
5.1 Discriminar pares mínimos. 

Recursos didáticos  Livros e histórias infantis; Imagens; Cartazes com os nomes dos alunos; Fichas de trabalho; Quadro; CD de música; Manual; Computador; Cartões com 
palavras; Cartazes. 

Instrumentos de avaliação Fichas de avaliação diagnóstica; Trabalhos individuais ou de grupo; Grelhas de registo; Grelhas de observação; Fichas de trabalho; Caderno diário; 
Observação direta. 
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            Planificação de 1.º período - português                                                            1.º ano 

Domínios Conteúdos 
Objetivos das Metas 

Curriculares de  
português 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de 
português 

Oralidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leitura e 
Escrita 
 

Interação discursiva 
- Resposta, pergunta, pedido 
 
Compreensão e expressão 
- Articulação, entoação e ritmo 
- Vocabulário: alargamento, 

adequação 
- Informação essencial 
- Expressão de ideias e de 
Sentimentos 
 
 
 
 
Consciência fonológica e 
habilidades fonémicas 
- Perceção e discriminação fonéticas 
- Consciência silábica 
- Sensibilidade fonológica 

 
 

Alfabeto e grafemas 
- Letra maiúscula, letra minúscula 

 
 
 
 

1. Respeitar regras da interação 
discursiva. 
 
 
2. Escutar discursos breves para 

aprender e construir 
conhecimentos. 

 
 
3. Produzir um discurso oral com 
correção. 
 
4. Produzir discursos com diferentes 

finalidades, tendo em conta a 
situação e o interlocutor. 

 
5. Desenvolver a consciência 
fonológica e operar com fonemas. 
 
 
 
 
6. Conhecer o alfabeto e os grafemas 
 
 
10. Organizar a informação de um 
texto lido.  

1.1 Escutar os outros e esperar pela sua vez para falar. 
4.1 Responder adequadamente a perguntas. 
 
 
2.1 Reconhecer padrões de entoação e ritmo (exemplo: perguntas, 
afirmações). 
2.3 Cumprir instruções. 
2.4 Referir o essencial de um pequeno texto ouvido. 
3.1 Falar de forma audível. 
3.2 Articular corretamente palavras. 
 
4.3 Partilhar ideias e sentimentos. 
 
 
 
5.3 Contar o número de sílabas numa palavra de 2, 3 ou 4 sílabas. 
5.4 Repetir uma palavra ou pseudopala-vra dissilábica sem dizer a primeira 

sílaba. 
5.6 Indicar desenhos de objetos cujos nomes começam pelo mesmo 

fonema. 
 
6.4 Escrever as letras do alfabeto, nas formas minúscula e maiúscula, em 

resposta ao nome da letra ou ao segmento fónico que corresponde 
habitualmente à letra. 

6.6 Escrever pelo menos metade dos dígrafos e ditongos, quando solicitados 
pelo valor fonológico correspondente. 

10.1 Identificar, por expressões de senti-do equivalente, informações conti-
das explicitamente em pequenos textos narrativos, informativos e 
descritivos, de cerca de 100 palavras. 

10.4 Referir, em poucas palavras, os aspetos nucleares do texto. 

 Iniciação à 
Educação 
Literária 
 

Audição e leitura 
- Obras de literatura para a 

infância, textos da tradição 
popular: “A flor vai ver o mar”.  

Compreensão de texto 
- Antecipação de conteúdos 
- Reconto 
- Expressão de sentimentos e de 

emoções. 

16. Ouvir ler e ler textos literários. 
 
 
18. Ler para apreciar textos 

literários. 
 
 
17. Compreender o essencial dos 

textos escutados e lidos. 

16.1 Ouvir ler e ler obras de literatura para a infância e textos da tradição 
popular. 

18.1 Ouvir ler e ler obras de literatura para a infância e textos da tradição 
popular. 

17.1 Antecipar conteúdos com base nas ilustrações e no título. 
17.2 Antecipar conteúdos, mobilizando conhecimentos prévios. 
17.3 Identificar, em textos, palavras que rimam. 
 
 



 
Memorização e recitação 
- Trava-línguas, lengalenga, 
poema 

 
20. Dizer e contar, em termos 
pessoais e criativos. 

 
20.1 Dizer trava-línguas e pequenas lengalengas. 
20.2 Recriar pequenos textos em diferen-tes formas de expressão (verbal, 
musical, plástica, gestual e corporal). 
 

Recursos didáticos  Livros e histórias infantis; Imagens; Cartazes com os nomes dos alunos; Fichas de trabalho; Quadro; CD de música; Manual; Computador; Cartões com 
palavras; Cartazes. 

Instrumentos de 
avaliação 

Fichas de avaliação diagnóstica; Trabalhos individuais ou de grupo; Grelhas de registo; Grelhas de observação; Fichas de trabalho; Caderno diário; 
Observação direta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E M

 

       Planificação de 1.º período português                                                          1.º ano 



Domínios Conteúdos Objetivos das Metas Curriculares de  
português 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de 
português 

Oralidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leitura e 
Escrita 

Interação discursiva 
- Princípio de cortesia 
- Resposta, pergunta, pedido 
 
Compreensão e expressão 
- Articulação, entoação e ritmo 
- Vocabulário: alargamento, 

adequação 
 
Informação essencial 
- Instrução 
- Frase 
- Expressão de ideias e de 

sentimentos 
 
 
 
Consciência fonológica e 
habilidades fonémicas 
- Perceção e discriminação 

fonéticas 
- Consciência silábica 
- Sensibilidade fonológica 
- Consciência fonémica 
 
 
Alfabeto e grafemas 
- Letra maiúscula, letra 
minúscula 

1. Respeitar regras da interação discursiva. 
 
 
 
2. Escutar discursos breves para aprender e 

construir conhecimentos. 
 
 
 
3. Produzir um discurso oral com correção. 
 
 
 
4. Produzir discursos com diferentes 

finalidades, tendo em conta a situação e 
o interlocutor. 

 
5. Desenvolver a consciência fonológica e 
operar com fonemas. 
 
 
 
 
 
 
 
6. Conhecer o alfabeto e os grafemas. 

1.1 Escutar os outros e esperar pela sua vez para falar. 
1.2 Respeitar o princípio de cortesia. 
4.1 Responder adequadamente a perguntas. 
4.2 Formular perguntas e pedidos. 
2.1 Reconhecer padrões de entoação e ritmo (exemplo: perguntas, 

afirmações). 
2.2 Assinalar palavras desconhecidas. 
2.3 Cumprir instruções. 
2.4 Referir o essencial de um pequeno texto ouvido. 
3.1 Falar de forma audível. 
3.2 Articular corretamente palavras. 
3.3 Usar vocabulário adequado ao tema e à situação. 
4.3 Partilhar ideias e sentimentos. 
 
 
 
 
5.3 Contar o número de sílabas numa palavra de 2, 3 ou 4 sílabas. 
5.5 Decidir qual de duas palavras apresentadas oralmente é mais longa 

(referentes de diferentes tamanhos, por exemplo «cão», «borboleta»). 
5.6 Indicar desenhos de objetos cujos nomes começam pelo mesmo 

fonema. 
5.9 Reunir numa sílaba os primeiros fonemas de duas palavras (por 

exemplo, «lápis usado» – «lu»), demonstrando alguma capacidade de 
segmentação e de integração de consoante e vogal. 

 
6.2 Fazer corresponder as formas minúscula e maiúscula da maioria das 

letras do alfabeto. 



 Leitura e 
Escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fluência de leitura: 
velocidade, precisão e prosódia 
- Palavras e pseudopalavras 

monossilábicas, dissilábicas e 
trissilábicas; palavras regulares 
e irregulares; textos 

 
Compreensão de texto 
- Vocabulário: alargamento e 
adequação 

- Sentidos do texto: sequência 
de acontecimen-tos; mudança 
de espaço 

 
Ortografia e pontuação 
- Sílabas, palavras (regulares e 
irregulares), pseudopalavras 

- Frases 
 
 
 
 
 

Produção escrita 
- Frases simples 
- Legendas de imagens 

7. Ler em voz alta palavras, pseudopalavras 
e textos. 

9. Apropriar-se de novos vocábulos. 
 
 
 
 
10. Organizar a informação de um texto 

lido. 
 
 
 
 
 
13. Desenvolver o conhecimento da 

ortografia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Transcrever e escrever textos.  

7.2 Ler corretamente, por minuto, no mínimo, 25 pseudopalavras. 
 
9.1 Reconhecer o significado de novas palavras, relativas a temas do quoti-

diano, áreas de interesse dos alunos e conhecimento do mundo (por 
exem-plo, casa, família, alimentação, esco-la, vestuário, festas, jogos e 
brincadei-ras, animais, jardim, cidade, campo). 

 
10.2 Relacionar diferentes informações contidas no mesmo texto, de 

maneira a pôr em evidência a sequência temporal de aconteci-
mentos e mudanças de lugar. 

 
 
 
 
13.1 Escrever corretamente a grande maioria das sílabas CV, CVC e CCV,  

em situação de ditado. 
13.4 Escrever corretamente os grafemas que dependem do contexto em 

que se encontram. 
13.5 Elaborar e escrever uma frase sim-ples, respeitando as regras de cor-

respondência fonema – grafema. 
13.6 Detetar eventuais erros ao comparar a sua própria produção com a 

frase escrita corretamente. 
 
 
15.3 Legendar imagens. 

Iniciação à 
Educação 
Literária 
 

Audição e leitura 
- Obras de literatura para a 
infância, textos da tradição 
popular: “ Destrava línguas”.  

 
Compreensão de texto 
- Antecipação de conteúdos 
- Reconto 
- Expressão de sentimentos 
e de emoções 
 
Memorização e recitação 
- Trava-línguas, lengalenga; 
Poema 

16. Ouvir ler e ler textos literários. 
 
18. Ler para apreciar textos literários. 
 
17. Compreender o essencial dos textos 

escutados e lidos. 
 
18. Ler para apreciar textos literários. 
 
 
20. Dizer e contar, em termos pessoais e 
criativos. 

16.1 Ouvir ler e ler obras de literatura para a infância e textos da tradição 
popular. 

18.1 Ouvir ler e ler obras de literatura para a infância e textos da tradição 
popular. 

 
17.1 Antecipar conteúdos com base nas ilustrações e no título. 
17.2 Antecipar conteúdos, mobilizando conhecimentos prévios. 
 
18.2 Exprimir sentimentos e emoções provocados pela leitura de textos. 
 
 
20.1 Dizer trava-línguas e pequenas lengalengas. 
20.2 Dizer pequenos poemas memorizados. 

Recursos didáticos  Livros e histórias infantis; Imagens; Cartazes com os nomes dos alunos; Fichas de trabalho; Quadro; CD de música; Manual; Computador; Cartões com 
palavras; Cartazes. 

Instrumentos de 
avaliação 

Fichas de avaliação diagnóstica; Trabalhos individuais ou de grupo; Grelhas de registo; Grelhas de observação; Fichas de trabalho; Caderno diário; 
Observação direta. 
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     Planificação de 1.º período português                                                                      1.º ano 

Domínios Conteúdos Objetivos das Metas Curriculares de  
português 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de 
português 

Oralidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leitura e 
Escrita 
 
 
 
 
 
 
 

Interação discursiva 
- Princípio de cortesia 
- Resposta, pergunta, pedido 
 
Compreensão e expressão 
- Articulação, entoação e 
ritmo 

- Vocabulário: alargamento, 
adequação 

- Informação essencial 
- Instrução 
- Expressão de ideias e de 
sentimentos 

 
 
Consciência fonológica e 
habilidades fonémicas 
- Perceção e discriminação 
fonéticas 

- Consciência silábica 
- Sensibilidade fonológica 
 
 
Alfabeto e grafemas 
- Letra maiúscula, letra 

minúscula 
- Valores fonológicos de 

grafemas, dígrafos e 
ditongos 

 
Compreensão de texto 
- Vocabulário: alargamento e 

adequação 
- Paráfrase 
- Sentidos do texto: sequên-

cia de acontecimentos; 
mudança de espaço; tema, 
assunto; informação 
essencial; intenções e 
emoções de personagens 

1. Respeitar regras da interação discursiva. 
 
 
 
2. Escutar discursos breves para aprender e 

construir conhecimentos. 
 
3. Produzir um discurso oral com correção. 
 
 
 
4. Produzir discursos com diferentes 

finalidades, tendo em conta a situação e o 
interlocutor. 

 
5. Desenvolver a consciência fonológica e 
operar com fonemas. 
 
 
 
 
 
 
6. Conhecer o alfabeto e os grafemas. 
 
 
 
 
 
9. Apropriar-se de novos vocábulos. 
 
 
 
 
 
 
10. Organizar a informação de um texto lido. 
 
 
 

1.1 Escutar os outros e esperar pela sua vez para falar. 
 
 
2.1 Reconhecer padrões de entoação e ritmo (exemplo: 

perguntas, afirmações). 
2.3 Cumprir instruções. 
2.4 Referir o essencial de um pequeno texto ouvido. 
3.1 Falar de forma audível. 
3.2 Articular corretamente palavras. 
3.3 Usar vocabulário adequado ao tema e à situação. 
4.1 Responder adequadamente a perguntas. 
4.2 Formular perguntas e pedidos. 
4.3 Partilhar ideias e sentimentos. 
 
5.2 Repetir imediatamente depois da apresentação oral, sem 

erros de identidade ou de ordem, palavras e pseudopalavras 
constituídas por pelo menos 3 sílabas: CV (consoante – vogal) 
ou CCV (consoante – consoante – vogal). 

5.3 Contar o número de sílabas numa palavra de 2, 3 ou 4 sílabas. 
5.6 Indicar desenhos de objetos cujos nomes começam pelo 

mesmo fonema. 
 
6.4 Escrever as letras do alfabeto, nas formas minúscula e 

maiúscula, em resposta ao nome da letra ou ao segmento 
fónico que corresponde habitualmente à letra. 

6.5 Pronunciar o(s) segmento(s) fónico(s) de, pelo menos, cerca 
de ¾ dos grafemas com acento ou diacrítico e dos dígrafos e 
ditongos. 

 
9.1 Reconhecer o significado de novas palavras, relativas a temas do 

quoti-diano, áreas de interesse dos alunos e conhecimento do 
mundo (por exem-plo, casa, família, alimentação, escola, 
vestuário, festas, jogos e brincadeiras, animais, jardim, cidade, 
campo). 

10.1 Identificar, por expressões de sentido equivalente, informações 
contidas explicitamente em pequenos textos narrativos, 
informativos e descritivos, de cerca de 100 palavras. 

10.3 Identificar o tema ou o assunto do texto. 
10.4 Referir, em poucas palavras, os aspetos nucleares do texto. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Ortografia e pontuação 
- Sílabas, palavras (regulares e 

irregulares) 
- Frases 
 
Produção escrita 
- Frases simples 
- Legendas de imagens 

 
 
11. Relacionar o texto com conhecimentos 

anteriores. 
 
 
 
13. Desenvolver o conhecimento da ortografia. 
 
 
 
 
14. Mobilizar o conhecimento da pontuação. 
 
15. Transcrever e escrever textos. 
 

 
 
11.1 Escolher, em tempo limitado, entre diferentes frases escritas, a 

que contempla informação contida num texto curto, de 30 a 50 
palavras, lido anteriormente. 

11.2 Interpretar as intenções e as emoções das personagens de uma 
história. 

13.4 Escrever corretamente os grafemas que dependem do 
contexto em que se encontram. 

13.5 Elaborar e escrever uma frase sim-ples, respeitando as regras de 
correspondência fonema – grafema. 

 
14.1 Identificar e utilizar adequadamente os seguintes sinais de 

pontuação: ponto final e ponto de interrogação. 
15.3 Legendar imagens. 

Iniciação à 
Educação 
Literária 

Audição e leitura 
- Obras de literatura para a 

infância, textos da tradição 
popular; outros textos 
literários selecionados pelo 
aluno, sob orientação 

 
 
Compreensão de texto 
- Antecipação de conteúdos 
- Reconto 
- Expressão de sentimentos 

e de emoções 
 
 
Memorização e recitação 
- Trava-línguas, lengalenga; 

poema 
- Produção expressiva 
- Histórias inventadas 

16. Ouvir ler e ler textos literários. 
 
 
18. Ler para apreciar textos literários. 
 
 
19. Ler em termos pessoais. 
 
17. Compreender o essencial dos textos 

escutados e lidos. 
 
18. Ler para apreciar textos literários. 
 
 
 
20. Dizer e contar, em termos pessoais e 
criativos. 

16.1 Ouvir ler e ler obras de literatura para a infância e textos da 
tradição popular. 

18.1 Ouvir ler e ler obras de literatura para a infância e textos da 
tradição popular. 

19.1 Ler, por iniciativa própria, textos dis-ponibilizados na Biblioteca 
Escolar. 

17.1 Antecipar conteúdos com base nas ilustrações e no título. 
17.2 Antecipar conteúdos, mobilizando conhecimentos prévios. 
17.3 Identificar, em textos, palavras que rimam. 
17.4 Recontar uma história ouvida. 
18.2 Exprimir sentimentos e emoções provocados pela leitura de 

textos. 
 
 
 
20.2 Dizer pequenos poemas memorizados. 
20.4 Recriar pequenos textos em diferen-tes formas de expressão 
(verbal, musical, plástica, gestual e corporal). 

Recursos didáticos  Livros e histórias infantis; Imagens; Cartazes com os nomes dos alunos; Fichas de trabalho; Quadro; CD de música; Manual; Computador; Cartões 
com palavras; Cartazes. 

Instrumentos de 
avaliação 

Fichas de avaliação diagnóstica; Trabalhos individuais ou de grupo; Grelhas de registo; Grelhas de observação; Fichas de trabalho; Caderno diário; 
Observação direta. 

 

 
 
 
 



 

 
       

  Planificação de 2.º período português                                                          1.º ano 

Domínios Conteúdos 
Objetivos das Metas Curriculares 

de  
português 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares 
de português 

Oralidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leitura e 
Escrita 

Interação discursiva 
- Princípio de cortesia 
- Resposta, pergunta, pedido 
 
 
Compreensão e expressão 
- Articulação, entoação e ritmo 
- Vocabulário: alargamento, 

adequação 
- Informação essencial 
- Instrução 
- Frase 
- Expressão de ideias e de 
Sentimentos.  
 
 
Consciência fonológica e habilidades 
fonémicas 
- Perceção e discriminação fonéticas 
- Consciência silábica 
- Sensibilidade fonológica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alfabeto e grafemas 
- Valores fonológicos de grafemas, 

dígrafos e ditongos 
 
 
 

1. Respeitar regras da interação discursiva. 
 
 
2. Escutar discursos breves para aprender 

e construir conhecimentos. 
3. Produzir um discurso oral com 
correção. 
 
 
4. Produzir discursos com diferentes 

finalidades, tendo em conta a situação e 
o interlocutor. 

 
 
 
5. Desenvolver a consciência fonológica e 

operar com fonemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Conhecer o alfabeto e os grafemas. 
 
 
 
 

1.1 Escutar os outros e esperar pela sua vez para falar. 
4.1 Responder adequadamente a perguntas. 
4.2 Formular perguntas e pedidos. 
2.1 Reconhecer padrões de entoação 

e ritmo (exemplo: perguntas, afirmações). 
2.3 Cumprir instruções. 
2.4 Referir o essencial de um pequeno texto ouvido.  
3.1 Falar de forma audível. 
3.2 Articular corretamente palavras. 
3.3 Usar vocabulário adequado ao tema e à situação. 
3.4 Construir frases com graus de complexidade crescente. 
4.3 Partilhar ideias e sentimentos. 
 
 
 
 
5.1 Discriminar pares mínimos. 
5.2 Repetir imediatamente depois da apresentação oral, sem 

erros de iden-tidade ou de ordem, palavras e pseu-
dopalavras constituídas por pelo menos 3 sílabas: 
CV(consoante – vogal) ou CCV (consoante – consoante – 
vogal). 

5.3 Contar o número de sílabas numa palavra de 2, 3 ou 4 
sílabas. 

5.4 Repetir uma palavra ou pseudopa-lavra dissilábica sem 
dizer a primeira sílaba. 

5.6 Indicar desenhos de objetos cujos no-mes começam pelo 
mesmo fonema. 

5.7 Repetir uma sílaba CV (consoante – vogal) ou CVC 
(consoante – vogal – consoante) pronunciada pelo 
professor, sem o primeiro fonema. 

5.8 Repetir uma sílaba V (vogal) ou VC (vogal – consoante), 
juntando no início uma consoante sugerida pre-viamente 
pelo professor, de manei-ra a produzir uma sílaba CV 
(conso-ante – vogal) ou CVC (consoante – vogal – 
consoante), respetivamente. 

5.9 Reunir numa sílaba os primeiros fo-nemas de duas 
palavras (por exem-plo, «lápis usado» – «lu»), demons-
trando alguma capacidade de segmentação e de 
integração de consoante e vogal. 

 
6.6 Escrever pelo menos metade dos dígrafos e ditongos, 
quando solicitados pelo valor fonológico correspondente. 
 
 
 



 
 
Fluência de leitura: velocidade, 
precisão e prosódia 
- Palavas e pseudopalavras 
monossilábicas, dissilábicas e 
trissilábicas; palavras regulares e 
irreglares; textos 

 
 
7. Ler em voz alta palavras, 
pseudopalavras e textos. 
 
 
 
 
9. Apropriar-se de novos vocábulos. 
 
 
 
 
10. Organizar a informação de um texto 

lido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Relacionar o texto com conhecimentos 

anteriores. 
12. Monitorizar a compreensão. 
 
 
13. Desenvolver o conhecimento da 

ortografia. 
 
 
 
 
 
 
15. Transcrever e escrever textos. 

 
 
7.2 Ler corretamente, por minuto, no mínimo 25 

pseudopalavras. 
7.4 Ler corretamente, por minuto, no mínimo 40 palavras de 

uma lista de palavras de um texto apresentadas quase 
aleatoriamente. 

9.1 Reconhecer o significado de novas palavras, relativas a temas 
do quoti-diano, áreas de interesse dos alunos e conhecimento 
do mundo (por exem-plo, casa, família, alimentação, escola, 
vestuário, festas, jogos e brincadeiras, animais, jardim, cidade, 
campo). 

 
10.1 Identificar, por expressões de senti-do equivalente, 

informações conti-das explicitamente em pequenos textos 
narrativos, informativos e des-critivos, de cerca de 100 
palavras. 

10.2 Relacionar diferentes informações contidas no mesmo 
texto, de maneira a pôr em evidência a sequência 
temporal de aconteci-mentos e mudanças de lugar. 

10.3 Identificar o tema e o assunto do texto. 
10.4 Referir, em poucas palavras, aspetos nucleares do texto. 
 
11.2 Interpretar as intenções e emoções de uma história. 
12.1 Sublinhar no texto as frases não com-preendidas e as palavras 

desconhe-cidas e pedir esclarecimentos e infor-mação ao 
professor e aos colegas. 

 
13.1 Escrever corretamente a grande maioria das sílabas CV, 

CVC e CCV, em situação de ditado. 
13.4 Escrever corretamente os grafemas que dependem do 

contexto em que se encontram. 
13.5 Elaborar e escrever uma frase sim-ples, respeitando as 

regras de cor-respondência fonema – grafema. 
13.6 Detetar eventuais erros ao comprar a sua própria 

produção com a frase escrita corretamente. 
15.3 Legendar imagens.  

Iniciação à 
Educação 
Literária 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Audição e leitura 
- Obras de literatura para a infância, 

textos da tradição popular: “Corre, 
corre, Cabacinha” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Ouvir ler e ler textos literários. 
 
 
18. Ler para apreciar textos literários. 
 
 
19. Ler em termos pessoais. 
 
 
 
 
 
 
17. Compreender o essencial dos textos 

16.1 Ouvir ler e ler obras de literatura para a infância e textos 
da tradição popular. 

18.1 Ouvir ler e ler obras de literatura para a infância e textos 
da tradição popular. 

19.1 Ler, por iniciativa própria, textos dis-ponibilizados na 
Biblioteca Escolar. 

19.2 Escolher, com orientação do professor, textos de acordo 
com interesses pessoais. 

 
 
 
 
 
17.1 Antecipar conteúdos com base nas ilustrações e no 



 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão de texto 
- Antecipação de conteúdos 
- Reconto 
- Expressão de sentimentos 

e de emoções 
 
 
Memorização e recitação 
- Trava-línguas, lengalenga; 

poema 
 
Produção expressiva 
- Histórias inventadas 
- Recriação de textos 

escutados e lidos. 
 
 
 
 
 
18. Ler para apreciar textos literários. 
 
 
 
20. Dizer e contar, em termos pessoais e 

criativos. 
 
 
 

título. 
17.2 Antecipar conteúdos, mobilizando conhecimentos 

prévios. 
17.3 Identificar, em textos, palavras que rimam. 
17.4 Recontar uma história ouvida. 
 
18.2 Exprimir sentimentos e emoções provocados pela leitura 

de textos. 
 
 
 
20.1 Dizer trava-línguas e pequenas lengalengas 
20.2 Dizer pequenos poemas memorizados. 
20.3 Contar pequenas histórias inventadas. 
20.4 Recriar pequenos textos em diferen-tes formas de 

expressão (verbal, musical, plástica, gestual e corporal). 
 

 Gramática Morfologia e lexicologia 
- Nome e adjetivo qualifi-cativo: 
flexão em género e número (regular) 

 
21. Descobrir regularidades no 
funcionamento da língua. 

21.1 Formar femininos e masculinos de nomes e adjetivos de 
flexão regu-lar (de índice temático -o ou -a). 

Recursos didáticos  Livros e histórias infantis; Imagens; Cartazes com os nomes dos alunos; Fichas de trabalho; Quadro; CD de música; Manual; Computador; Cartões 
com palavras; Cartazes. 

Instrumentos de 
avaliação 

Fichas de avaliação diagnóstica; Trabalhos individuais ou de grupo; Grelhas de registo; Grelhas de observação; Fichas de trabalho; Caderno diário; 
Observação direta. 
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  Planificação de 2.º período português                                                        1.º ano 



Domínios Conteúdos 
Objetivos das Metas 

Curriculares de  
português 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de 
português 

Oralidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leitura e 
Escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interação discursiva 
- Princípio de cortesia 
- Resposta, pergunta, pedido 
 
 
Compreensão e expressão 
- Articulação, entoação e ritmo 
- Vocabulário: alargamento, 

adequação 
- Informação essencial 
- Instrução 
- Frase 
- Expressão de ideias e de 

sentimentos 
 
 
 
 
 
Consciência fonológica e 
habilidades fonémicas 
- Perceção e discriminação 

fonéticas 
- Consciência silábica 
- Sensibilidade fonológica 
- Consciência fonémica 
 
 
 
 
 
 
 
Alfabeto e grafemas 
- Alfabeto 
- Letra maiúscula, letra 

minúscula 
- Valores fonológicos de 
grafemas, dígrafos e ditongos 
 
 
Fluência de leitura: 
velocidade, precisão 
e prosódia 
- Palavras e pseudopalavras 

monossilábicas, dissilábicas e 
trissilábicas; palavras 
regulares e irregulares; textos 

 
 
Compreensão do texto 

1. Respeitar regras da interação 
discursiva. 
 
 
4. Produzir discursos com diferentes 
finalidades, tendo em conta a 
situação e o interlocutor. 
 
2. Escutar discursos breves para 

aprender e construir 
conhecimentos. 

 
3. Produzir um discurso oral com 

correção. 
 
4. Produzir discursos com diferentes 

finalidades, tendo em conta a 
situação e o interlocutor. 

 
5. Desenvolver a consciência 

fonológica e operar com fonemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Conhecer o alfabeto e os grafemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Ler em voz alta palavras, 
pseudopalavras e textos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Escutar os outros e esperar pela sua 
vez para falar. 

1.2 Respeitar o princípio de cortesia. 
 
 
4.1 Responder adequadamente a perguntas. 
4.2 Formular perguntas e pedidos. 
2.3 Cumprir instruções. 
2.4 Referir o essencial de um pequeno texto ouvido. 
3.1 Falar de forma audível. 
3.2 Articular corretamente palavras. 
3.3 Usar vocabulário adequado ao tema e à situação. 
3.4 Construir frases com graus de complexidade crescente. 
4.3 Partilhar ideias e sentimentos. 
 
 
 
 
 
5.1 Discriminar pares mínimos. 
5.2 Repetir imediatamente depois da apresentação oral, sem erros de 

identidade ou de ordem, palavras e pseudopalavras constituídas por 
pelo menos 3 sílabas: CV (consoante – vogal) ou CCV (consoante – 
consoante – vogal). 

5.3 Contar o número de sílabas numa palavra de 2, 3 ou 4 sílabas. 
5.6 Indicar desenhos de objetos cujos nomes começam pelo mesmo 

fonema. 
5.8 Repetir uma sílaba V (vogal) ou VC (vogal – consoante), juntando no 

início uma consoante sugerida pre-viamente pelo professor, de maneira 
a produzir uma sílaba CV (consoan-te – vogal) ou CVC (consoante – 
vogal – consoante), respetivamente.  

 
6.4 Escrever as letras do alfabeto, nas formas maiúscula e minúscula, em 

resposta ao nome da letra ou ao segmento fónico que corresponde 
habitualmente à letra. 

6.5 Pronunciar o(s) segmento(s) fóni-co(s) de, pelo menos, cerca de ¾ dos 
grafemas com acento ou diacrítico e dos dígrafos e ditongos. 

6.6 Escrever pelo menos metade dos dí-grafos e ditongos, quando solicitados 
pelo valor fonológico correspondente. 

 
 
7.1 Ler corretamente, por minuto, no mínimo 25 pseudopalavras. 
7.3 Ler pelo menos 50 em 60 palavras monossilábicas, dissilábicas e 

trissilábicas regulares e 5 de uma lista de 15 palavras irregulares. 
7.5 Ler um texto com articulação e entoação razoavelmente corretas e 

uma velocidade de leitura de, no mínimo, 55 palavras por minuto. 
 
 
 
 
 



- Textos de características: 
narrativas, informativas, 
descritivas 

- Poema, banda desenhada 
- Vocabulário: alargamento e 

adequação 
- Sentidos do texto: sequência 

de acontecimentos, mudança 
de espaço; tema; assunto; 
informação essencial; 
intenções e emoções de 
personagens 

 
 
 
 
Ortografia e pontuação 
- Sílabas, palavras (regulares e 

irregulares), pseudopala-vras, 
frases  

- Sinais de pontuação: ponto 
final, ponto de interrogação 

- Letra de imprensa, letra 
manuscrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produção escrita 
- Frases simples 
- Legendas de imagens 
 
 
Produção expressiva 
- Histórias inventadas 
- Recriar textos 

8. Ler textos diversos. 
 
 
9. Apropriar-se de novos vocábulos. 
 
 
10. Organizar a informação de um 
texto lido. 
 
 
 
 
 
11. Relacionar o texto com 

conhecimentos anteriores. 
 
 
13. Desenvolver o conhecimento da 
ortografia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Mobilizar o conhecimento da 

pontuação. 
 
15. Transcrever e escrever textos. 
 

8.1 Ler pequenos textos narrativos, informativos e descritivos, poemas e 
banda desenhada. 

9.1 Reconhecer o significado de novas pa-lavras, relativas a temas do quotidia-
no, áreas de interesse dos alunos e conhecimento do mundo (por exem-
plo, casa, família, alimentação, escola, vestuário, festas, jogos e 
brincadeiras, animais, jardim, cidade, campo) 

10.1 Identificar, por expressões de senti-do equivalente, informações conti-das 
explicitamente em pequenos textos narrativos, informativos e descritivos, 
de cerca de 100 palavras. 

10.2 Relacionar diferentes informações contidas no mesmo texto, de 
maneira a pôr em evidência a sequência temporal de aconteci-mentos 
e mudanças de lugar. 

10.4 Referir, em poucas palavras, os aspetos nucleares do texto. 
 
11.2 Interpretar as intenções e as emoções das personagens de uma história. 
 
 
13.1 Escrever corretamente a grande maioria das sílabas CV, CVC e CCV, 

em situação de ditado. 
13.2 Escrever corretamente mais de metade de uma lista de 60 
pseudopalavras monossilábicas, dissilábicas e trissilábicas. 
13.3 Escrever corretamente cerca de 45 de uma lista de 60 palavras regula-res 

e 5 de uma lista de 15 palavras irregulares, em situação de ditado. 
13.4 Escrever corretamente os grafemas que dependem do contexto em 

que se encontram. 
13.5 Elaborar e escrever uma frase sim-ples, respeitando as regras de cor-

respondência fonema – grafema. 
13.6 Detetar eventuais erros ao comprar a sua própria produção com a 

frase escrita corretamente. 
14.1 Identificar e utilizar adequadamente os seguintes sinais de pontuação: 

ponto final e ponto de interrogação. 
 
15.1 Transcrever um texto curto apresen-tado em letra de imprensa em es-

crita cursiva legível, de maneira fluente ou, pelo menos, sílaba a sílaba, 
respeitando acentos e espaços entre as palavras. 

15.3 Legendar imagens. 

 Iniciação à 
Educação 
Literária 

Audição e leitura 
- Obras de literatura para a 
infância, textos da tradição 
popular: “O Livro da Tila”. 
 
 
 
 
 
 
 

16. Ouvir ler e ler textos literários. 
 
 
18. Ler para apreciar textos literários. 
 
 
 
 
 
 
17. Compreender o essencial dos 

16.1 Ouvir ler e ler obras de literatura para a infância e textos da tradição 
popular. 

 
18.1 Ouvir ler e ler obras de literatura para a infância e textos da tradição 

popular. 
 
 
 
 
 
 



Compreensão de texto 
- Antecipação de conteúdos 
- Reconto 
- Expressão de sentimentos e 

de emoções 
 
Memorização e recitação 
- Trava-línguas, lengalenga, 

poema 
 

textos escutados e lidos. 
18. Ler para apreciar textos literários. 
 
 
 
20. Dizer e contar, em termos 
pessoais e criativos. 

17.1 Antecipar conteúdos com base nas ilustrações e no título. 
17.2 Antecipar conteúdos, mobilizando conhecimentos prévios. 
17.4 Recontar uma história ouvida. 
18.2 Exprimir sentimentos e emoções provocados pela leitura de textos. 
 
 
20.1 Dizer trava-línguas e pequenas lengalengas. 
20.2 Dizer pequenos poemas memorizados. 
20.3 Contar pequenas histórias inventadas. 
20.4 Recriar pequenos textos em diferen-tes formas de expressão (verbal, 

musical, plástica, gestual e corporal). 

 Gramática Morfologia e lexicologia 
- Nome e adjetivo qualificati-
vo: flexão em género e número 
(regular) 

21. Descobrir regularidades no 
funcionamento da língua. 

21.2 Formar singulares e plurais de nomes e adjetivos que seguem a regra 
geral (acrescentar –s ao singu-lar), incluindo os que terminam em -m e 
fazem o plural em -ns. 

Recursos didáticos  Livros e histórias infantis; Imagens; Cartazes com os nomes dos alunos; Fichas de trabalho; Quadro; CD de música; Manual; Computador; Cartões com 
palavras; Cartazes. 

Instrumentos de 
avaliação 

Fichas de avaliação diagnóstica; Trabalhos individuais ou de grupo; Grelhas de registo; Grelhas de observação; Fichas de trabalho; Caderno diário; 
Observação direta. 
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      Planificação de 2.º período português                                                             1.º ano 

Domínios Conteúdos 
Objetivos das Metas 

Curriculares de  
português 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de português 

Oralidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leitura e 
Escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interação discursiva 
- Princípio de cortesia 
- Resposta, pergunta, pedido 
 
Compreensão e expressão 
- Articulação, entoação e ritmo 
- Vocabulário: alargamento, 
adequação 

- Informação essencial 
- Instrução 
- Expressão de ideias e de 
sentimentos 

 
 
 
 
Consciência fonológica e 
habilidades fonémicas 
- Perceção e discriminação 
fonéticas 

- Consciência silábica 
- Sensibilidade fonológica 
 
 
 
 
 
 
Fluência de leitura: veloci-dade, 
precisão e prosódia 
- Palavras e pseudopalavras 

monossilábicas, dissilábi-cas e 
trissilábicas; palavras regulares e 
irregulares; texto 

 
Compreensão de texto 
- Vocabulário: alargamento e 

adequação 
- Paráfrase 
- Sentidos do texto: sequên-cia de 

acontecimentos; mudança de 
espaço; tema, assunto; 
informação essencial; intenções e 
emoções de personagens 

 
 
 
 

1. Respeitar regras da interação 
discursiva. 
 
 
2. Escutar discursos breves para 

aprender e construir 
conhecimentos. 

 
 
3. Produzir um discurso oral com 
correção. 
 
4. Produzir discursos com diferentes 

finalidades, tendo em conta a 
situação e o interlocutor. 

 
5. Desenvolver a consciência 

fonológica e operar com fonemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Ler em voz alta palavras, 

pseudopalavras e textos. 
 
 
 
 
 
8. Ler textos diversos. 
 
9. Apropriar-se de novos vocábulos. 
 
 
 
 
10. Organizar a informação de um 
texto lido. 
 
 
 
 

1.1 Escutar os outros e esperar pela sua vez para falar. 
1.2 Respeitar o princípio de cortesia. 
4.1 Responder adequadamente a perguntas. 
4.2 Formular perguntas e pedidos. 
2.1 Reconhecer padrões de entoação e ritmo (exemplo: perguntas, 

afirmações). 
2.2 Assinalar palavras desconhecidas. 
2.3 Cumprir instruções. 
2.4 Referir o essencial de um pequeno texto ouvido. 
3.1 Falar de forma audível. 
3.2 Articular corretamente palavras. 
3.3 Usar vocabulário adequado ao tema e à situação. 
4.3 Partilhar ideias e sentimentos. 
 
 
 
5.2 Repetir imediatamente depois da apresentação oral, sem erros de 

identidade ou de ordem, palavras e pseudopalavras constituídas por pelo 
menos 3 sílabas: CV (consoante – vogal) ou CCV (consoante – consoante – 
vogal). 

5.3 Contar o número de sílabas numa palavra de 2, 3 ou 4 sílabas. 
5.4 Repetir uma palavra ou pseudopalavra dissilábica sem dizer a primeira 

sílaba. 
5.5 Decidir qual de duas palavras apre-sentadas oralmente é mais longa 

(referentes de diferentes tamanhos, por exemplo «cão» – «borboleta»). 
5.6 Indicar desenhos de objetos cujos nomes começam pelo mesmo fonema. 
 
 
7.5 Ler um texto com articulação e entoação razoavelmente corretas e uma 

velocidade de leitura de, no mínimo, 55 palavras por minuto. 
 
 
 
 
 
8.1 Ler pequenos textos narrativos, informativos e descritivos; poemas e 

banda desenhada. 
9.1 Reconhecer o significado de novas palavras, relativas a temas do quoti-diano, 

áreas de interesse dos alunos e conhecimento do mundo (por exem-plo, casa, 
família, alimentação, escola, vestuário, festas, jogos e brincadei-ras, animais, 
jardim, cidade, campo). 

 
10.1 Identificar, por expressões de sen-tido equivalente, informações con-tidas 

explicitamente em pequenos textos narrativos, informativos e des-critivos, de 
cerca de 100 palavras. 

10.2 Relacionar diferentes informações contidas no mesmo texto, de ma-neira 
a pôr em evidência a sequência temporal de aconteci-mentos e mudanças 
de lugar. 



 
 
Ortografia e pontuação 
- Sílabas, palavras (regulares e 

irregulares), pseudopalavras  
- Frases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produção escrita 
- Frases simples 
- Legendas de imagens 
- Pequenos textos 
 

 
11. Relacionar o texto com 

conhecimentos anteriores. 
 
12. Monitorizar a compreensão. 
 
 
13. Desenvolver o conhecimento da 
ortografia.  
 
14. Mobilizar o conhecimento da 
pontuação 
 
 
 
 
 
15. Transcrever e escrever texto 
 

10.3 Referir, em poucas palavras, os aspetos nucleares do texto. 
 
11.1 Escolher, em tempo limitado, entre diferentes frases escritas, a que con-

templa informação contida num texto curto, de 30 a 50 palavras, lido 
anteriormente. 

11.2 Interpretar as intenções e as emoções das personagens de uma história. 
12.1 Sublinhar no texto as frases não compreendidas e as palavras des-

conhecidas e pedir esclarecimen-to e informação ao professor e aos 
colegas. 

13.1 Escrever corretamente a grande maioria das sílabas CV, CVC e CCV, em 
situação de ditado. 

13.4 Escrever corretamente os grafe-mas que dependem do contexto em que 
se encontram. 

13.5 Elaborar e escrever uma frase sim-ples, respeitando as regras de cor-
respondência fonema – grafema. 

13.6 Detetar eventuais erros ao compa-rar a sua própria produção com a frase 
escrita corretamente. 

14.1 Identificar e utilizar adequadamente os seguintes sinais de pontuação: ponto 
final e ponto de interrogação. 

 
15.2 Transcrever em letra de imprensa, utilizando o teclado de um 

computador, um texto de 5 linhas apresentado em letra cursiva. 
15.3 Legendar imagens. 
15.4 Escrever textos de 3 a 4 frases (por exemplo, apresentando-se, carac-

terizando alguém ou referindo o essencial de um texto lido) 

Iniciação à 
Educação 
Literária 
 

Audição e leitura 
- Obras de literatura para a 

infância, textos da tradição 
popular: “Dez dedos, Dez 
segredos”.  

 
Compreensão de texto 
- Rima 
- Antecipação de conteúdos 
- Reconto 
- Expressão de sentimentos e de 

emoções 
 
Memorização e recitação 
Trava-línguas, lengalenga 
Produção expressiva 
Histórias inventadas. 
 
 
 
 

16. Ouvir ler e ler textos literários. 
 
 
 
 
 
17. Compreender o essencial dos 

textos escutados e lidos. 
 
18. Ler para apreciar textos 

literários. 
 
 
 
20. Dizer e contar, em termos 
pessoais e criativos. 

16.1 Ouvir ler e ler obras de literatura para a infância e textos da tradição 
popular. 

 
 
 
 
17.1 Antecipar conteúdos com base nas ilustrações e no título. 
17.2 Antecipar conteúdos, mobilizando conhecimentos prévios. 
17.3 Identificar, em textos, palavras que rimam. 
18.2 Exprimir sentimentos e emoções provocados pela leitura de textos. 
 
 
 
20.1 Dizer trava-línguas e pequenas lengalengas. 
20.3 Contar pequenas histórias inventadas. 

 Gramática Morfologia e lexicologia 
- Nome e adjetivo qualificati-vo: 

flexão em género e número 
(regular) 

- Sinónimos e antónimos: 

21. Descobrir regularidades no 
funcionamento da língua 

 
22. Compreender formas de 
organização do léxico. 

21.2 Formar singulares e plurais de nomes e adjetivos que seguem a regra geral 
(acrescentar –s ao singu-lar), incluindo os que terminam em  -m e fazem o 
plural em -ns. 

22.1 A partir de atividades de oralidade, verificar que há palavras que têm 
significado semelhante e outras que têm significado oposto. 



reconhecimento 

Recursos 
didáticos  

Livros e histórias infantis; Imagens; Cartazes com os nomes dos alunos; Fichas de trabalho; Quadro; CD de música; Manual; Computador; Cartões com 
palavras; Cartazes. 

Instrumentos de 
avaliação 

Fichas de avaliação diagnóstica; Trabalhos individuais ou de grupo; Grelhas de registo; Grelhas de observação; Fichas de trabalho; Caderno diário; Observação 
direta. 
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 Planificação de 3.º período português                                                                   1.º ano 

Domínios Conteúdos 
Objetivos das Metas 

Curriculares de  
português 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de português 



Oralidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leitura e 
Escrita 
 
 
 
 
 
 
 

Interação discursiva 
- Resposta, pergunta, pedido 
 
Compreensão e expressão 
- Articulação, entoação -
Vocabulário: alargamento, 
adequação 

- Informação essencial 
- Instrução 
- Expressão de ideias e de 
sentimentos 

 
 
 
 
 
 
 
Consciência fonológica e 
habilidades fonémicas 
- Consciência silábica 
- Sensibilidade fonológica 
 
 
Alfabeto e grafemas 
- Alfabeto 
- Letra maiúscula, letra 

minúscula 
- Valores fonológicos de 

grafemas, dígrafos e ditongos 
 
 
Fluência de leitura: veloci-
dade, precisão e prosódia 
- Palavras e pseudopalavras 

monossilábicas, dissilábicas e 
trissilábicas; palavras regu-lares 
e irregulares; textos 

 
Compreensão do texto 
- Sentidos do texto: sequência 

de acontecimen-tos, mudança 
de espaço; tema; assunto; 
informação essencial; 
intenções e emoções de 
personagens 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Respeitar regras da interação 
discursiva. 
 
4. Produzir discursos com diferentes 

finalidades, tendo em conta a 
situação e o interlocutor. 

 
2. Escutar discursos breves para 

aprender e construir 
conhecimentos. 

 
3. Produzir um discurso oral com 
correção. 
 
4. Produzir discursos com diferentes 

finalidades, tendo em conta a 
situação e o interlocutor. 

 
5. Desenvolver a consciência 
fonológica e operar com fonemas. 
 
 
 
 
6. Conhecer o alfabeto e grafemas. 
 
 
 
 
 
 
 
7. Ler em voz alta palavras, 

pseudopalavras e textos. 
 
 
 
 
 
8. Ler textos diversos. 
 
 
10. Organizar a informação de um 
texto lido. 
 
 
 
 
11. Relacionar o texto com 

conhecimentos anteriores. 
 
 
 

1.1 Escutar os outros e esperar pela sua vez para falar. 
1.2 Respeitar o princípio de cortesia. 
4.1 Responder adequadamente a perguntas. 
4.2 Formular perguntas e pedidos. 
2.1 Reconhecer padrões de entoação e ritmo (exemplo: perguntas, afirmações). 
2.2 Assinalar palavras desconhecidas. 
2.3 Cumprir instruções. 
2.4 Referir o essencial de um pequeno texto ouvido. 
3.1 Falar de forma audível. 
3.2 Articular corretamente palavras. 
3.3 Usar vocabulário adequado ao tema e à situação. 
3.4 Construir frases com graus de complexidade crescente. 
 
 
4.3 Partilhar ideias e sentimentos. 
 
 
 
5.3 Contar o número de sílabas numa palavra de 2, 3 ou 4 sílabas. 
5.6 Indicar desenhos de objetos cujos nomes começam pelo mesmo fonema. 
 
 
 
 
6.4 Escrever as letras do alfabeto, nas formas minúscula e maiúscula, em resposta 

ao nome da letra ou ao segmento fónico que corresponde habitualmente à 
letra. 

6.5 Pronunciar o(s) segmento(s) fóni-co(s) de, pelo menos, cerca de ¾ dos grafemas 
com acento ou diacrítico e dos dígrafos e ditongos. 

6.6 Escrever pelo menos metade dos dígrafos e ditongos, quando solici-tados pelo 
valor fonológico correspondente. 

 
7.3 Ler pelo menos 50 em 60 palavras monossilábicas, dissilábicas e trissilábicas  
regulares e 5 de uma lista de 15 palavras irregulares. 
 
 
 
 
 
8.1 Ler pequenos textos narrativos, informativos e descritivos; poemas e banda 

desenhada 
10.1 Identificar, por expressões de sen-tido equivalente, informações con-tidas 
explicitamente em pequenos textos narrativos, informativos e descritivos, de cerca de 
100 palavras. 
10.2 Relacionar diferentes informações contidas no mesmo texto, de maneira a pôr 

em evidência a sequência temporal de aconteci-mentos e mudanças de lugar. 
10.3 Referir, em poucas palavras, os aspetos nucleares do texto. 
 
 
11.1 Escolher, em tempo limitado, entre diferentes frases escritas, a que contempla 

informação contida num texto curto, de 30 a 50 palavras, lido anteriormente. 
13.1 Escrever corretamente a grande maioria das sílabas CV, CVC e CCV, em 

situação de ditado. 
 



Ortografia e pontuação 
- Sílabas, palavras (regulares e 

irregulares), pseudo-palavras, 
frases  

- Letra de imprensa, letra 
manuscrita 
 
 
Produção escrita 
- Frases simples 
- Legenda de imagens 
- Pequenos textos. 

13. Desenvolver o conhecimento da 
ortografia. 
 
 
 
 
 
15. Transcrever e escrever textos. 
 

13.4 Escrever corretamente os grafemas que dependem do contexto em que se 
encontram. 
13.5 Elaborar e escrever uma frase sim-ples, respeitando as regras de cor-

respondência fonema – grafema. 
13.6 Detetar eventuais erros ao com-parar a sua própria produção com a frase 

escrita corretamente. 
 
15.1 Transcrever um texto curto apre-sentado em letra de imprensa em escrita 

cursiva legível, de maneira fluente ou, pelo menos, sílaba a sílaba, respeitando 
acentos e espaços entre as palavras. 

15.4 Escrever textos de 3 e 4 frases (por exemplo, apresentando-se, caracterizando 
alguém ou referin-do o essencial de um texto lido). 

 Iniciação à 
Educação 
Literária 
 

Audição e leitura 
- Obras de literatura para a 
infância, textos de tradição 
popular: “ O coelhinho branco”.  
 
 
Memorização e recitação 
- Trava-línguas, lengalenga; 
Poema 
 
Produção expressiva 
- Histórias inventadas 
- Recriação de textos 
 

16. Ouvir ler e ler textos literários. 
 
18. Ler para apreciar textos 

literários. 

 

 
20. Dizer e contar, em termos 

pessoais e criativos. 
 
 
 

16.1 Ouvir ler e ler obras de literatura para a infância e textos da tradição popular. 
 
 
18.1 Ouvir ler e ler obras de literatura para a infância e textos de tradição popular. 

 

20.1 Dizer pequenos poemas memorizados. 
20.3 Contar pequenas histórias inventadas. 
20.4 Recriar pequenos textos em diferen-tes formas de expressão (verbal, musical, 

plástica, gestual e corporal). 
 

Gramática Morfologia e lexicologia 
- Sinónimos e antónimos: 

reconhecimento 

22. Compreender formas de 
organização do léxico. 

22.1 A partir de atividades de oralida-de, verificar que há palavras que têm 
significado semelhante e outras que têm significado oposto. 

Recursos didáticos  Livros e histórias infantis; Imagens; Cartazes com os nomes dos alunos; Fichas de trabalho; Quadro; CD de música; Manual; Computador; Cartões com 
palavras; Cartazes. 

Instrumentos de 
avaliação 

Fichas de avaliação diagnóstica; Trabalhos individuais ou de grupo; Grelhas de registo; Grelhas de observação; Fichas de trabalho; Caderno diário; Observação 
direta. 
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    Planificação de 3.º período português                                                            1.º ano 

Domínios Conteúdos 
Objetivos das Metas 

Curriculares de  
português 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de português 

Oralidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leitura e 
Escrita 

Interação discursiva 
- Resposta, pergunta, pedido 
 
 
Compreensão e expressão 
- Articulação, entoação e 

ritmo 
- Vocabulário: alargamento, 

adequação 
- Informação essencial 
- Frase 
- Expressão de ideias e de 

sentimentos 
 
 
 
Alfabeto e grafemas 
- Alfabeto 
- Letra maiúscula, letra 

minúscula 
- Valores fonológicos de gra-

femas, dígrafos e ditongos 
 
 
Fluência de leitura: veloci-
dade, precisão e prosódia 
- Palavras e pseudopalavras 

monossilábicas, dissilábicas 
e trissilábicas; palavras regu-
lares e irregulares; textos 

 
 
Compreensão de texto 
- Vocabulário: alargamento e 

adequação 
- Paráfrase 
- Sentidos do texto: sequên-

cia de acontecimentos; 
mudança de espaço; tema, 
assunto; informação essen-
cial; intenções e emoções de 
personagens 

1. Respeitar regras da interação 
discursiva. 
 
4. Produzir discursos com diferentes 

finalidades, tendo em conta a 
situação e o interlocutor. 

2. Escutar discursos breves para 
aprender e construir 
conhecimentos. 

 
3. Produzir um discurso oral com 

correção. 
 
4. Produzir discursos com diferentes 

finalidades, tendo em conta a 
situação e o interlocutor. 

 
6. Conhecer o alfabeto e os 

grafemas. 
 
 
 
 
 
 
 
7. Ler em voz alta palavras, 

pseudopalavras e textos. 
 
 
 
 
 
 
8. Ler textos diversos. 
 
 
9. Apropriar-se de novos vocábulos. 
 
 
10. Organizar a informação de um 
texto lido. 
 

1.1 Escutar os outros e esperar pela sua vez para falar. 
 
 
 
 
4.1 Responder adequadamente a perguntas. 
2.1 Reconhecer padrões de entoação e ritmo (exemplo: perguntas, afirmações). 
2.2 Assinalar palavras desconhecidas. 
2.4 Referir o essencial de um pequeno texto ouvido. 
3.1 Falar de forma audível. 
3.2 Articular corretamente palavras. 
3.3 Usar vocabulário adequado ao tema e à situação. 
4.3 Partilhar ideias e sentimentos. 
 
 
 
6.1 Nomear a totalidade das letras do alfabeto e pronunciar os respetivos segmentos 

fónicos (realização dos valores fonológicos). 
6.2 Fazer corresponder as formas minúscula e maiúscula da maioria das letras do 

alfabeto. 
6.4 Escrever as letras do alfabeto, nas formas minúscula e maiúscula, em resposta ao 

nome da letra ou ao segmento fónico que corresponde habitualmente à letra. 
 
7.1 Ler pelo menos 45 de 60 pseudopa-lavras monossilábicas, dissilábicas e 

trissilábicas (em 4 sessões de 15 pseudopalavras cada). 
7.3 Ler pelo menos 50 em 60 palavras monossilábicas, dissilábicas e tris-silábicas 

regulares e 5 de uma lista de 15 palavras irregulares. 
7.4 Ler corretamente, por minuto, no mínimo 40 palavras de uma lista de palavras 

de um texto apresentadas quase aleatoriamente. 
 
 
8.1 Ler pequenos textos narrativos, informativos e descritivos; poemas e banda 

desenhada. 
9.1 Reconhecer o significado de novas palavras, relativas a temas do quoti-diano, áreas 

de interesse dos alunos e conhecimento do mundo (por exem-plo, casa, família, 
alimentação, escola, vestuário, festas, jogos e brincadeiras, animais, jardim, cidade, 
campo). 

10.1 Identificar, por expressões de sentido equivalente, informações contidas 
explicitamente em pequenos textos narrativos, informativos e descritivos, de 
cerca de 100 palavras. 

10.2 Relacionar diferentes informações contidas no mesmo texto, de maneira a pôr 
em evidência a sequência temporal de aconteci-mentos e mudanças de lugar. 

10.3 Identificar o tema ou o assunto do texto. 
10.4 Referir, em poucas palavras,  

os aspetos nucleares do texto. 
 



Leitura e 
Escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ortografia e pontuação 
- Sílabas, palavras (regulares e 

irregulares), pseudopa-
lavras, frases, letra de 
imprensa, letra manuscrita 

 
 
 
Produção escrita 
- Frases simples 
- Legendas de imagens 
- Pequenos textos 

11. Relacionar o texto com 
conhecimentos anteriores. 

 
 
 
13. Desenvolver o conhecimento da 

ortografia. 
 
 
 
 
 
 
15. Transcrever e escrever textos. 
 

11.1 Escolher, em tempo limitado, entre diferentes frases escritas,  
a que contempla informação contida num texto curto, de 30  
a 50 palavras, lido anteriormente. 

11.2 Interpretar as intenções e as emoções das personagens de uma história. 
 
13.4 Escrever corretamente os grafemas que dependem do contexto em que se 

encontram. 
13.5 Elaborar e escrever uma frase sim-ples, respeitando as regras de cor-

respondência fonema – grafema. 
13.6 Detetar eventuais erros ao comparar a sua própria produção com a frase escrita 

corretamente. 
 
 
15.2 Transcrever em letra de imprensa, utilizando o teclado de um computador, um 

texto de 5 linhas apresentado em letra cursiva. 
15.4 Escrever textos de 3 a 4 frases (por exemplo, apresentando-se, ca-racterizando 

alguém ou referindo o essencial de um texto lido). 

 Iniciação à 
Educação 
Literária 

Audição e leitura 
- Obras de literatura para a 

infância, textos da tradição 
popular: “ A ovelhinha 
preta”. 

 
 Compreensão de texto 
- Antecipação de conteúdos 
- Reconto 
- Expressão de sentimentos e 

de emoções 
 
Memorização e recitação 
- Trava-línguas, lengalenga; 

Poema 
 
Produção expressiva 
- Recriação de texto. 

16. Ouvir ler e ler textos literário. 
 
 
 
 
17. Compreender o essencial dos 
textos escutados e lidos. 
 
 
 
 
 
18. Ler para apreciar textos 

literários. 
 
20. Dizer e contar, em termos 

pessoais e criativos. 
 

16.1 Ouvir ler e ler obras de literatura para a infância e textos da tradição popular. 
 
 
 
17.1 Antecipar conteúdos com base nas ilustrações e no título. 
17.2 Antecipar conteúdos, mobilizando conhecimentos prévios. 
17.3 Identificar, em textos, palavras que rimam. 
 
 
 
 
18.2 Exprimir sentimentos e emoções provocados pela leitura de textos. 
20.1 Dizer trava-línguas e pequenas lengalengas. 
20.3 Contar pequenas histórias inventadas. 
 

Gramática Morfologia e lexicologia 
- Nome e adjetivo 

qualificativo: flexão em 
género e número (regular) 

- Sinónimos e antónimos: 
reconhecimento 

21. Descobrir regularidades no 
funcionamento da língua. 

 
 
22. Compreender formas de 
organização do léxico. 

21.1 Formar femininos e masculinos de nomes e adjetivos de flexão regular (de índice 
temático -o ou -a). 

21.2 Formar singulares e plurais de nomes e adjetivos que seguem a regra geral 
(acrescentar -s ao singular), incluindo os que terminam em -m e fazem o plural 
em -ns. 

22.1 A partir de atividades de oralidade, verificar que há palavras que têm significado 
semelhante e outras que têm significado oposto. 

Recursos didáticos  Livros e histórias infantis; Imagens; Cartazes com os nomes dos alunos; Fichas de trabalho; Quadro; CD de música; Manual; Computador; Cartões com 
palavras; Cartazes. 

Instrumentos de 
avaliação 

Fichas de avaliação diagnóstica; Trabalhos individuais ou de grupo; Grelhas de registo; Grelhas de observação; Fichas de trabalho; Caderno diário; Observação 
direta. 
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  Planificação de 3.º período português                                                         1.º ano 

Domínios Conteúdos 
Objetivos das Metas 

Curriculares de  
português 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de português 

Oralidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leitura e 
Escrita 

Interação discursiva 
- Princípio de cortesia 
- Resposta, pergunta, 

pedido 
 
 
 
Compreensão e 

expressão 
- Articulação, entoação e 

ritmo 
- Vocabulário: 

alargamento, adequação 
- Instrução 
- Expressão de ideias e de 

sentimentos 
 
 
 
 
Fluência de leitura: 
veloci-dade, precisão e 
prosódia 
- Velocidade. Precisão e 

prosódia 
- Palavras e 

pseudopalavras 
monossilábicas, 
dissilábicas e trissilábicas; 
palavras regu-lares e 
irregulares; textos 

 
Compreensão de texto 
- Textos de características: 
narrativas, informativas, 
descritivas 

- Poema, banda 
desenhada 

- Vocabulário: 
alargamento e 
adequação 

- Paráfrase 
- Sentidos do texto: 

sequên-cia de 
acontecimentos; 
mudança de espaço; 
tema, assunto; 
informação essen-cial; 
intenções e emoções de 
personagens 

1. Respeitar regras da interação 
discursiva. 

 
4. Produzir discursos com 

diferentes finalidades, tendo 
em conta a situação e o 
interlocutor. 

 
2. Escutar discursos breves para 

aprender e construir 
conhecimentos. 

 
3. Produzir um discurso oral com 
correcção. 
 
 
4. Produzir discursos com 

diferentes finalidades, tendo 
em conta a situação e o 
interlocutor. 

 
7. Ler em voz alta palavras, 

pseudopalavras e textos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Ler textos diversos. 
 
 
9. Apropriar-se de novos 

vocábulos. 
 
10. Organizar a informação de 

um texto lido. 
 
 
11. Relacionar o texto com 

conhecimentos anteriores. 
 
 
 
13. Desenvolver o conhecimento 

da ortografia. 
 
 

1.1 Escutar os outros e esperar pela sua vez para falar. 
1.2 Respeitar o princípio de cortesia. 
4.1 Responder adequadamente a perguntas. 
4.2 Formular perguntas e pedidos. 
 
 
 
2.1 Reconhecer padrões de entoação e ritmo (exemplo: perguntas, afirmações). 
2.3 Cumprir instruções. 
 
 
3.2 Articular corretamente palavras. 
3.3 Usar vocabulário adequado ao tema e à situação. 
3.4 Construir frases com graus de complexidade crescente. 
 
4.3 Partilhar ideias e sentimentos. 
 
 
 
 
7.5 Ler um texto com articulação e entoação razoavelmente corretas e uma velocidade de 

leitura de, no mínimo, 55 palavras por minuto. 
 
 
 
 
 
 
 
8.1 Ler pequenos textos narrativos, informativos e descritivos; poemas e banda desenhada. 
9.1 Reconhecer o significado de novas palavras, relativas a temas do quoti-diano, áreas de 

interesse dos alunos e conhecimento do mundo (por exem-plo, casa, família, alimentação, 
escola, vestuário, festas, jogos e brincadeiras, animais, jardim, cidade, campo). 

10.1 Identificar, por expressões de sen-tido equivalente, informações con-tidas explicitamente em 
pequenos textos narrativos, informativos e descritivos, de cerca de 100 palavras. 

10.2 Relacionar diferentes informações contidas no mesmo texto, de maneira a pôr em 
evidência a sequência temporal de aconteci-mentos e mudanças de lugar. 

10.3 Identificar o tema ou o assunto do texto. 
10.4 Referir, em poucas palavras, os aspetos nucleares do texto. 
11.1 Escolher, em tempo limitado, entre diferentes frases escritas, a que con-templa informação 

contida num texto curto, de 30 a 50 palavras, lido anteriormente. 
11.2 Interpretar as intenções e as emoções das personagens de uma história. 
13.4 Escrever corretamente os grafemas que dependem do contexto em que se encontram. 
13.5 Elaborar e escrever uma frase sim-ples, respeitando as regras de cor-respondência 

fonema – grafema. 
13.6 Detetar eventuais erros ao comparar a sua própria produção com a frase escrita 

corretamente. 



 Leitura e 
Escrita 
 
 
 
 

Ortografia e pontuação 
- Sinais de pontuação: 

ponto final, ponto de 
interrogação 

 
Produção escrita 
- Frases simples 
- Pequenos textos.  

14. Mobilizar o conhecimento 
da pontuação. 

 
 
 
15. Transcrever e escrever 

textos. 

14.1 Identificar e utilizar adequadamente os seguintes sinais de pontuação: ponto final e ponto de 
interrogação. 

 
 
 
15.4 Escrever textos de 3 a 4 frases (por exemplo, apresentando-se, ca-racterizando alguém 

ou referindo o essencial de um texto lido).  

Iniciação à 
Educação 
Literária 
 

Audição e leitura 
- Obras de literatura para 

a infância, textos da 
tradição popular.  

 
 
 
Compreensão de texto 
- Antecipação de 
conteúdos 
 
 
 
Produção expressiva 
- Histórias inventadas 
 

16. Ouvir ler e ler textos 
literários. 
 
 
19. Ler em termos pessoais. 
 
 
 
17. Compreender o essencial e 
textos lidos 
 
20. Dizer e contar em termos 

pessoais e criativos. 
 

16.1 Ouvir ler e ler obras de literatura para a infância e textos da tradição popular. 
19.1 Ler, por iniciativa própria, textos disponibilizados na Biblioteca Escolar. 
19.2 Escolher, com orientação do professor, textos de acordo com interesses pessoais. 
 
 
 
 
17.4 Recontar uma história ouvida. 
 
20.3 Contar pequenas histórias Inventadas. 
 

 Gramática Morfologia e lexicologia 
- Nome e adjetivo 

qualificativo: flexão em 
género e número 

 
21. Descobrir regularidades no 
funcionamento da língua. 

21.1 Formar femininos e masculinos de nomes e adjetivos de flexão regular (de índice temático -
o ou -a). 

21.2 Formar singulares e plurais de nomes e adjetivos que seguem a regra geral (acrescentar -
s ao sin-gular), incluindo os que terminam em -m e fazem o plural em -ns. 

Recursos didáticos  Livros e histórias infantis; Imagens; Cartazes com os nomes dos alunos; Fichas de trabalho; Quadro; CD de música; Manual; Computador; Cartões com 
palavras; Cartazes. 

Instrumentos de 
avaliação 

Fichas de avaliação diagnóstica; Trabalhos individuais ou de grupo; Grelhas de registo; Grelhas de observação; Fichas de trabalho; Caderno diário; Observação 
direta. 
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Planificação de 1º Período - Matemática 1º Ano 
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Domínios Conteúdos Objetivos das Metas 

Curriculares de Matemática 
Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Matemática 

 
Geometria e 
Medida 
 
Localização e 
orientação no espaço 
 

 
• Relações de posição e 

alinhamento de objetos e 
pontos. 

 
• Comparação de distância 

entre pares de objetos e 
pontos. 

  

 
• Situar-se no espaço em relação aos 
outros e aos objetos e relacionar objetos 
segundo a sua posição no espaço.  
 
 
• Distinguir entre interior, exterior e 
fronteira de um domínio limitado por 
uma linha poligonal fechada. 
 
 
 

1.1- Utilizar corretamente o vocabulário próprio das relações de posição de dois objetos. 
1.2- Reconhecer que um objeto está situado à frente de outro quando o oculta total ou 
parcialmente da vista de quem observa e utilizar corretamente as expressões «à frente de» 
e «por detrás de». 
1.3- Reconhecer que se um objeto estiver à frente de outro então o primeiro está mais 
perto do observador e utilizar corretamente as expressões «mais perto» e «mais longe». 
1.4- Identificar alinhamentos de três ou mais objetos (incluindo ou não o observador) e 
utilizar adequadamente neste contexto as expressões «situado entre», «mais distante de», 
«mais próximo de» e outras equivalentes. 
1.5- Utilizar o termo «ponto» para identificar a posição de um objeto de dimensões 
desprezáveis e efetuar e reconhecer representações de pontos alinhados e não alinhados. 
1.6- Comparar distâncias entre pares de objetos e de pontos utilizando deslocamentos de 
objetos rígidos e utilizar adequadamente neste contexto as expressões «à mesma 
distância», «igualmente próximo», «mais distantes», «mais próximos» e outras 
equivalentes. 

 
Organização e 
Tratamento de Dados 
 
Representação de 
conjuntos 

 
• Conjuntos; elementos de 
um conjunto. 
 
• Gráficos de pontos. 
 

• Organização e classificação de dados. 
• Ler, explorar e interpretar informação 
(apresentada em imagens e pictogramas) 
respondendo a questões e formulando 
novas questões. 
• Organizar os dados na forma de 
tabelas e gráficos. 
• Classificar e ordenar de acordo com 
um dado critério. 

 
1.1- Utilizar corretamente os termos «conjunto» e «elemento». 
2.1- Ler gráficos de pontos. 
2.2- Recolher e registar dados utilizando gráficos de pontos. 
 

Números e 
Operações 
 
Números naturais 

 
• Correspondências um a um. 
 
• Comparação do número de 

elementos de dois 
conjuntos. 

 
• Contagens de até vinte 
objetos. 

 
• Realizar contagens progressivas, 
representando os números envolvidos. 

 
• Compreender várias utilizações do 
número e identificar números em 
contextos do quotidiano.  

1.1- Verificar que dois conjuntos têm o mesmo número de elementos ou determinar qual dos 
dois é mais numeroso utilizando correspondências um a um. 
1.2- Saber de memória a sequência dos nomes dos números naturais até vinte e utilizar 
corretamente os numerais do sistema decimal para os representar. 
1.3- Contar até vinte objetos e reconhecer que o resultado final não depende da ordem de 
contagem escolhida. 
1.4-Associar pela contagem diferentes conjuntos ao mesmo número natural e reconhecer  
que um conjunto tem menor número de elementos que outro se o resultado da contagem do 
primeiro for anterior, na ordem natural, ao resultado da contagem do segundo. 
 

Recursos didáticos  
 
Fichas; Gravuras; Cartazes; Caderno; Manuais Escolares; Quadro; Lápis; Jogos Didácticos; Blocos Lógicos; Material Cuisenaire; Material estruturado e não estruturado e apresentações multimédia. 
 

Instrumentos de 
avaliação 

Fichas de avaliação; Trabalhos individuais ou de grupo; Grelhas de registo (assiduidade, organização); Grelhas de observação (empenho e interesse, comportamento, pontualidade, 
relacionamento, responsabilidade, autonomia, criatividade, cooperação...); Fichas de auto-avaliação e fichas de trabalho. 

 



Planificação de 1º Período - Matemática 1º Ano 
O

U
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Domínios Conteúdos Objetivos das Metas Curriculares de 

Matemática 
Descritores de desempenho das Metas Curriculares de 

Matemática 

 
Números e Operações 
 
Números naturais; 
Sistema de numeração 
decimal. 
 

 

 
•Contagens até vinte 
objetos. 
 
• Símbolos «<» e «>»; 
comparação e ordenação 
de números até 100. 
 

 
• Realizar contagens progressivas, representando 
os números envolvidos. 
Compreender várias utilizações do número e 
identificar números em contextos do quotidiano.  
• Compreender várias utilizações do número e 
identificar números em contextos variados 
• Comparar e ordenar números 
• Utilizar a simbologia <,> e = 
• Realizar contagens progressivas e regressivas 
• Identificar e dar exemplos de diferentes 
representações para o mesmo número 
• Representar números na reta numérica 
 

 
1.2- Saber de memória a sequência dos nomes dos números naturais até vinte e 
utilizar corretamente os numerais do sistema decimal para os representar. 
1.3Contar até vinte objetos e reconhecer que o resultado final não depende da 
ordem de contagem escolhida. 
2.4- Comparar números naturais até 100 tirando partido do valor posicional dos 
algarismos e utilizar corretamente os símbolos «<» e «>». 
 

 
Organização e Tratamento 
de Dados 
Representação de dados. 

 
•Gráfico de pontos e 
pictograma em que cada 
figura representa uma 
unidade. 
 
 

• Organização e classificação de dados. 
 

• Ler, explorar e interpretar informação 
respondendo a questões e formulando novas 
questões. 

 
• Organizar os dados na forma de tabelas e 
gráficos. 
 
• Classificar e ordenar de acordo com um dado 
critério. 

 
2.1- Ler gráficos de pontos e pictogramas em que cada figura representa uma 
unidade. 
2.2-  Recolher e registar dados utilizando gráficos de pontos e pictogramas em 
que cada figura representa uma unidade. 

 
Recursos didáticos  

 
Fichas; Gravuras; Cartazes; Caderno; Manuais Escolares; Quadro; Lápis; Jogos Didácticos; Blocos Lógicos; Material Cuisenaire; Material estruturado e não estruturado; Contadores Multibásicos; 
Marcadores e apresentações multimédia. 
 

Instrumentos de 
avaliação 

 
Fichas de avaliação; Trabalhos individuais ou de grupo; Grelhas de registo (assiduidade, organização); Grelhas de observação (empenho e interesse, comportamento, pontualidade, 
relacionamento, responsabilidade, autonomia, criatividade, cooperação...); Fichas de auto-avaliação e fichas de trabalho. 
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Domínios Conteúdos Objetivos das Metas Curriculares de 
Matemática 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de 
Matemática 

  
Números e Operações 
 
Números naturais; 
 
Adição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Comparação do 
número de elementos de 
dois conjuntos. 
• Contagens de até vinte 
objetos. 
• Números naturais. 
• Contagens progressivas 
e regressivas. 
• Adições por cálculo 
mental e métodos 
informais. 
• Os símbolos «+» e «=» 
e os termos «parcela» e 
«soma». 
• Problemas de um 
passo envolvendo 
situações de juntar e 
acrescentar. 

 
 
• Usar o sinal de + na representação horizontal do 
cálculo. 
• Compreender a adição no sentido de acrescentar 
 
• Compor e decompor números. 
 
• Resolver problemas envolvendo relações 
numéricas 
 

 
1.2- Saber de memória a sequência dos nomes dos números naturais e utilizar 
corretamente os numerais do sistema decimal para os representar. 
1.4-  Associar pela contagem diferentes conjuntos ao mesmo número natural e 
reconhecer que um conjunto tem menor número de elementos que outro se o 
resultado da contagem do primeiro for anterior, na ordem natural, ao resultado 
da contagem do segundo. 
3.2- Efetuar adições envolvendo números naturais, por manipulação de objetos 
ou recorrendo a desenhos e esquemas. 
3.3- Utilizar corretamente os símbolos «+» e «=» e os termos «parcela» e 
«soma».  
4.1- Resolver problemas de um passo envolvendo situações de juntar ou 
acrescentar. 

 
Geometria e Medida 
 
 Localização e orientação 
no espaço; 
Figuras geométricas. 

 

•Figuras 
geometricamente iguais.  
•Partes retilíneas de 
objetos e desenhos. 
•Segmentos de reta e 
extremos de um 
segmento de reta. 
• Figuras planas: 
retângulo, quadrado, 
triângulo e respetivos 
lados e vértices, 
circunferência, círculo. 

 
• Comparar, transformar e descrever objetos, 
fazendo classificações e justificando os critérios 
utilizados. 
• Identificar polígonos e círculos nos sólidos 
geométricos e representá-los. 
• Reconhecer propriedades de figuras no plano e 
fazer classificações. 
• Realizar composições e decomposições de figuras 
geométricas. 
• Identificar partes planas e não planas em objetos 
comuns e em modelos geométricos. 
 

1.7-Identificar figuras geométricas como «geometricamente iguais», ou 
simplesmente «iguais», quando podem ser levadas a ocupar a mesma região do 
espaço por deslocamentos rígidos. 
2.1- Identificar partes retilíneas de objetos e desenhos, representar segmentos 
de reta sabendo que são constituídos por pontos alinhados e utilizar 
corretamente os termos «segmento de reta», «extremos (ou extremidades) do 
segmento de reta» e «pontos do segmento de reta». 
2.5- Identificar, em objetos, retângulos e quadrados com dois lados em posição 
vertical e os outros dois em posição horizontal e reconhecer o quadrado como 
caso particular do retângulo. 
2.6- Identificar, em objetos e desenhos, triângulos, retângulos, quadrados, 
circunferências e círculos em posições variadas e utilizar corretamente os termos 
«lado» e «vértice». 
2.7- Representar triângulos e, em grelha quadriculada, retângulos e quadrados. 

Recursos didáticos  
 
Fichas; Gravuras; Cartazes; Caderno; Manuais Escolares; Quadro; Lápis; Jogos Didácticos; Blocos Lógicos; Material Cuisenaire; Material estruturado e não estruturado e Marcadores. 
 

Instrumentos de 
avaliação 

Fichas de avaliação; Trabalhos individuais ou de grupo; Grelhas de registo (assiduidade, organização); Grelhas de observação (empenho e interesse, comportamento, pontualidade, 
relacionamento, responsabilidade, autonomia, criatividade, cooperação...); Fichas de auto-avaliação e fichas de trabalho. 
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Domínios Conteúdos Objetivos das Metas Curriculares de 
Matemática 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de 
Matemática 

 
 
 
 
Números e Operações 
 
Números naturais; 
 
 Adição; 
 
Subtração. 

•O conjunto vazio e o 
número zero. 
 •Adições cuja soma seja 
inferior a 20 por cálculo 
mental, métodos 
informais e tirando 
partido do sistema 
decimal de posição. 
 •Subtrações envolvendo 
números naturais até 20 
por métodos informais.  
•O símbolo «–» e os 
termos «aditivo», 
«subtrativo» e 
«diferença». 
• Subtrações de números 
até 100 utilizando 
contagens progressivas e 
regressivas de no 
máximo nove unidades 
ou tirando partido do 
sistema de numeração 
decimal de posição. 
•Problemas de um passo 
envolvendo situações de 
retirar, comparar ou 
completar. 
 

 
 
 
 
 
• Compreender a subtração no sentido de retirar 
 
• Resolver problemas envolvendo relações 
numéricas 

 
 
• Usar o sinal de - na representação horizontal 
 
• Adicionar e subtrair utilizando a representação  
horizontal e recorrendo a estratégias de cálculo 
mental e escrito 
 
 
 
 
 

 
 
1.4- Associar pela contagem diferentes conjuntos o mesmo número natural, o 
conjunto vazio ao número zero e reconhecer que um conjunto tem menor número 
de elementos que outro se o resultado da contagem do primeiro for anterior, na 
ordem natural, ao resultado da contagem do segundo. 
3.5- Adicionar fluentemente dois números de um algarismo. 
5.1- Efetuar subtrações envolvendo números naturais até 20 por manipulação de 
objetos ou recorrendo a desenhos e esquemas. 
5.2- Utilizar corretamente o símbolo «–» e os termos «aditivo», «subtrativo» e 
«diferença». 
5.4- Efetuar a subtração de dois números por contagens progressivas ou regressivas 
de, no máximo, nove unidades. 
6.1- Resolver problemas de um passo envolvendo situações de retirar, comparar ou 
completar. 

Organização e Tratamento 
de Dados 
 
Representação de 
conjuntos. 
 

• Conjunto, elemento 
pertencente a um 
conjunto, cardinal, 
cardinal de um conjunto. 
• Diagramas de Venn 
com conjuntos disjuntos. 

• Classificar dados utilizando diagramas de Venn. 
• Classificar e ordenar de acordo com um dado 
critério. 

 
 

1.1- Utilizar corretamente os termos «conjunto», «elemento» e as expressões 
«pertence ao conjunto», «não pertence ao conjunto» e «cardinal do conjunto». 

1.2- Representar graficamente conjuntos disjuntos e os respetivos elementos em 
diagramas de Venn. 

Recursos didáticos  
 
Fichas; Gravuras; Cartazes; Caderno; Manuais Escolares; Quadro; Lápis; Jogos Didácticos; Blocos Lógicos; Material Cuisenaire; Material estruturado e não estruturado e régua. 
 

Instrumentos de 
avaliação 

Fichas de avaliação; Trabalhos individuais ou de grupo; Grelhas de registo (assiduidade, organização); Grelhas de observação (empenho e interesse, comportamento, pontualidade, relacionamento, 
responsabilidade, autonomia, criatividade, cooperação...); Fichas de auto-avaliação e fichas de trabalho. 
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Domínios Conteúdos Objetivos das Metas 
Curriculares de 

Matemática 

 
Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Matemática 

 
Geometria e Medida 
 
Tempo. 
 

• Utilização de fenómenos 
cíclicos naturais para contar 
o tempo 

 
• Dias, semanas. 
 
• Designação dos dias da 

semana. 
 

• Resolver problemas envolvendo 
situações temporais. 
• Estabelecer relações entre 
factos e ações que desenvolvam 
noções temporais e reconhecer o 
caráter cíclico de certos 
fenómenos e atividades. 
• Relacionar entre si dia e semana. 
 

5.1 Utilizar corretamente o vocabulário próprio das relações temporais. 
5.2 Reconhecer o caráter cíclico de determinados fenómenos naturais e utilizá-los para contar o 

tempo. 
5.3 Utilizar e relacionar corretamente os termos «dia» e «semana». 
5.4 Conhecer o nome dos dias da semana. 

 
Números e 
Operações 
 
Números naturais; 
 
 
 

 
Sistema de 
numeração decimal; 
 
 

Adição; 
 
 
 
Subtração. 
 

• Contagens de até vinte 
objetos. 

• Números naturais. 
• Ordens decimais: unidades e 

dezenas. 
• Valor posicional dos 

algarismos. 
• Ordem natural. 
• Os símbolos «<» e «>». 
• Comparação e ordenação de 

números. 
• Adições cuja soma seja 

inferior a 16. 
• Os símbolos «+» e «=» e os 

termos «parcela» e «soma». 
• Decomposição de números 

até15 em somas. 
• Problemas de um passo 
envolvendo as situações de 
juntar e acrescentar. 
 

• Realizar contagens progressivas e 
regressivas, representando os 
números envolvidos. 
• Compreender o valor posicional 
de um algarismo no sistema de 
numeração decimal. 
 
• Comparar e ordenar números 
• Utilizar a simbologia <,> e = 
• Identificar e dar exemplos de 
diferentes representações para o 
mesmo número. 

 Usar o sinal de +  e de - na 
representação horizontal do 
cálculo. 
• Resolver problemas envolvendo 
relações numéricas. 
 

1.2 Saber de memória a sequência dos nomes dos números naturais até quinze e utilizar 
corretamente os numerais do sistema decimal para os representar. 

2.1 Designar dez unidades por uma dezena e reconhecer que na representação «10» o algarismo 
«1» se encontra numa nova posição marcada pela colocação do «0». 

2.2 Saber que os números naturais entre 11 e 19 são compostos por uma dezena e uma, duas, 
três, quatro,  cinco, seis, sete, oito ou nove unidades. 

2.4 Comparar números naturais até 100 tirando partido do valor posicional dos algarismos e 
utilizar corretamente os símbolos «<» e «>». 

3.2 Efetuar adições envolvendo números naturais até20, por manipulação de objetos ou 
recorrendo a desenhos e esquemas. 

3.3 Utilizar corretamente os símbolos «+» e «=» e os termos «parcela» e «soma». 
3.4 Reconhecer que a soma de qualquer número com zero é igual a esse número. 
3.5 Adicionar fluentemente dois números de um algarismo. 
3.7 Decompor um número natural até 20 em somas de dois ou mais números de um algarismo. 
4.1 Resolver problemas de um passo envolvendo situações de juntar ou acrescentar. 
5.1 Efetuar subtrações envolvendo números naturais até 20 por manipulação de objetos ou 

recorrendo a desenhos e esquemas. 
5.2 Utilizar corretamente o símbolo «–» e os termos «aditivo», «subtrativo» e «diferença». 
5.3 Relacionar a subtração com a adição, identificando a diferença entre dois números como o 
número que se deve adicionar ao subtrativo para obter o aditivo. 

Recursos didáticos  
 
Fichas; Gravuras; Cartazes; Caderno; Manuais Escolares; Quadro; Lápis; Jogos Didácticos; Blocos Lógicos; Material Cuisenaire  e Material estruturado e não estruturado. 

Instrumentos de 
avaliação 

 
Fichas de avaliação; Trabalhos individuais ou de grupo; Grelhas de registo (assiduidade, organização); Grelhas de observação (empenho e interesse, comportamento, pontualidade, 
relacionamento, responsabilidade, autonomia, criatividade, cooperação...); Fichas de auto-avaliação e fichas de trabalho. 
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Domínios Conteúdos Objetivos das Metas 
Curriculares de 

Matemática 

 
Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Matemática 

 
Números e Operações 
 
Sistema de numeração 
decimal; 
 
Adição; 
 
Subtração. 
 

  
• Descodificar o sistema 
de numeração decimal. 
 
• Decomposição de 
números até100 em 
somas. 
 
• Relação entre a 
subtração e a adição. 
 
 

 
• Compor e decompor números. 
• Comparar e ordenar números. 
• Representar números na reta 
numérica. 
• Usar o sinal + e - na representação 
horizontal de cálculo. 
• Compreender e memorizar factos 
básicos da adição e subtração. 
 

2.2 Saber que os números naturais entre 11 e 19 são compostos por uma dezena e uma, duas, três, 
quatro, cinco, seis, sete, oito ou nove unidades. 

2.3 Ler e representar qualquer número natural até 100,identificando o valor posicional dos 
algarismos que o compõem. 

3.8 Adicionar mentalmente um número de dois algarismos com um número de um algarismo e um 
número de dois algarismos com um número de dois algarismos terminado em 0, nos casos em 
que a soma é inferior a 100. 

5.3 Relacionar a subtração com a adição, identificando a diferença entre dois números como o 
número que se deve adicionar ao subtrativo para obter o aditivo. 

 
Geometria e Medida 
 
Figuras geométricas. 
 

• Figuras planas: 
retângulo, quadrado, 
triângulo e respetivos 
lados e vértices, 
circunferência, círculo. 

• Identificar polígonos e círculos nos 
sólidos geométricos e representá-
los. 
• Reconhecer propriedades de 
figuras no plano e fazer 
classificações. 
• Realizar composições e 
decomposições de figuras 
geométricas. 
• Identificar partes planas e não 
planas em objetos comuns e em 
modelos geométricos. 
 

2.3 Identificar partes planas de objetos verificando que de certa perspetiva podem ser vistas como 
retilíneas. 

2.4 Reconhecer partes planas de objetos em posições variadas. 
2.5 Identificar, em objetos, retângulos e quadrados com dois lados em posição vertical e os outros 

dois em posição horizontal e reconhecer o quadrado com o caso particular do retângulo. 
2.6 Identificar, em objetos e desenhos, triângulos, retângulos, quadrados, circunferências e círculos 

em posições variadas e utilizar corretamente os termos «lado» e «vértice». 
2.8 Identificar cubos, paralelepípedos retângulos, cilindros e esferas. 
 

Recursos didáticos  
Fichas; Gravuras; Cartazes; Caderno e manuais escolares; Quadro; Jogos didáticos; Blocos lógicos; Material Cuisenaire. 

Instrumentos de 
avaliação 

 
Fichas de avaliação; Trabalhos individuais ou de grupo; Grelhas de registo (assiduidade, organização); Grelhas de observação (empenho e interesse, comportamento, pontualidade, 
relacionamento, responsabilidade, autonomia, criatividade, cooperação…); Fichas de autoavaliação; Fichas de trabalho. 
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Domínios Conteúdos Objetivos das Metas Curriculares 
de Matemática 

 
Descritores de desempenho das Metas Curriculares de 

Matemática 

Números e 
Operações 
 
Sistema de 
numeração 
Decimal; 
 
Adição; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subtração. 
 
 

• Ordens decimais: unidades e 
dezenas. 

• Valor posicional dos algarismos. 
• Ordem natural. 
• Adições cuja soma seja inferior 

a 30. 
• Os símbolos «+» e «=» e os 

termos «parcela» e «soma». 
• Decomposição de números até 

30 em somas. 
• Problemas de um passo 

envolvendo as situações de 
juntar e acrescentar. 

• Subtrações envolvendo 
números naturais até 30. 

• Relação entre a subtração e a 
adição. 

• Problemas de um passo 
envolvendo situações 
decomparar, retirar ou 
completar. 

 

• Compreender o valor posicional de um 
algarismo no sistema de numeração 
decimal. 

• Compor e decompor números. 
• Comparar e ordenar números. 
• Utilizar a simbologia: >,<, =. 
• Representar números na reta numérica. 
• Usar os sinais + e – na representação 

horizontal do cálculo.  
• Elaborar sequências de números segundo 

uma dada lei de formação e investigar 
regularidades em sequências e em tabelas 
de números. 

• Realizar contagens progressivas e 
regressivas, representando os números 
envolvidos. 

• Resolver problemas envolvendo relações 
numéricas. 

 

2.2 Saber que os números naturais entre 11 e 19 são compostos por uma dezena e 
uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito ou nove unidades. 

2.3 Ler e representar qualquer número natural até 100,identificando o valor posicional 
dos algarismos que o compõem. 

3.1 Saber que o sucessor de um número na ordem natural é igual a esse número mais 1. 
3.5 Adicionar fluentemente dois números de um algarismo. 
3.6 Decompor um número natural inferior a 100 na soma das dezenas com as unidades. 
3.8 Adicionar mentalmente um número de dois algarismos com um número de um 

algarismo e um número de dois algarismos com um número de dois algarismos 
terminado em 0, nos casos em que a soma é inferior a 100. 

4.1 Resolver problemas de um passo envolvendo situações de juntar ou acrescentar. 
5.4 Efetuar a subtração de dois números por contagens progressivas ou regressivas de, 

no máximo, nove unidades. 
5.6 Efetuar a subtração de dois números naturais até 100,decompondo o subtrativo em 

dezenas e unidades. 
6.1 Resolver problemas de um passo envolvendo situações de retirar, comparar ou 

completar. 
 
 
 

Geometria e 
Medida 
 
Figuras 
geométricas; 
 
 
Distâncias e 
comprimentos. 

 
• Comparação de comprimentos 

e igualdade geométrica de 
segmentos de reta. 

• Unidade de comprimento e 
medidas de comprimentos 
expressas como números 
naturais. 

• Compreender o que é uma unidade de 
medida e o que é medir. 
• Estimar comprimentos. 
• Comparar e ordenar comprimentos. 
• Realizar medições utilizando unidades de 
medida não convencionais e compreender a 
necessidade de subdividir uma unidade em 
subunidades. 
• Compreender as noções de comprimento. 
• Compreender o que é uma unidade de 
medida e o que é medir. 

2.2 Identificar pares de segmentos de reta com o mesmo comprimento como aqueles 
cujos extremos estão à mesma distância e saber que são geometricamente iguais. 

3.1 Utilizar um objeto rígido com dois pontos nele fixados para medir distâncias e 
comprimentos que possam ser expressos como números naturais e utilizar 
corretamente neste contexto a expressão «unidade de comprimento». 
3.2 Reconhecer que a medida da distância entre dois pontos e portanto a medida do 

comprimento do segmento de reta por eles determinada depende da unidade de 
comprimento. 

3.3 Efetuar medições referindo a unidade de comprimento utilizada. 
3.4 Comparar distâncias e comprimentos utilizando as respetivas medidas, fixada uma 
mesma unidade de comprimento. 

Recursos didáticos 
 
Fichas; Caderno e manuais escolares; Quadro; Jogos didáticos. 
 

Instrumentos de 
avaliação 

 
Fichas de avaliação; Trabalhos individuais ou de grupo; Grelhas de registo (assiduidade, organização); Grelhas de observação (empenho e interesse, comportamento, pontualidade, 
relacionamento, responsabilidade, autonomia, criatividade, cooperação…); Fichas de autoavaliação; Fichas de trabalho. 
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Domínios Conteúdos Objetivos das Metas 
Curriculares de Matemática 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Matemática 

Números e Operações 
 
Sistema de numeração 
Decimal; 
 
Adição. 
 
 
 

 
• Ordens decimais: 

unidades e dezenas. 
 
• Decomposição de 

números até 100 em 
somas. 

 
 
 
 

• Compreender o valor posicional de um 
algarismo no sistema de numeração 
decimal. 
•  Compor e decompor números. 
•  Comparar e ordenar números. 
• Utilizar a simbologia: >,<, =. 
•Identificar e dar exemplos de diferentes 
representações para o mesmo número. 
• Representar números na reta numérica. 
• Usar o sinal +  na representação vertical 
do cálculo. 
• Elaborar sequências de números segundo 
uma dada lei de formação e investigar 
regularidades em sequências e em tabelas 
de números. 
 

1.5 Efetuar contagens progressivas e regressivas envolvendo números até cem. 
3.9 Adicionar dois quaisquer números naturais cuja soma seja inferior a 100, adicionando 

dezenas com dezenas, unidades com unidades com composição de dez unidades em uma 
dezena quando necessário, e privilegiando a representação vertical do cálculo. 

 

Geometria e Medida 
 
Medir áreas. 

• Áreas: figuras 
equidecomponíveis e 
figuras equivalentes. 

• Compreender as noções de áreas. 
• Compreender o que é uma unidade de 
medida e o que é medir. 
• Comparar e ordenar áreas. 
• Realizar medições utilizando unidades de 
medida não convencionais e compreender 
a necessidade de subdividir uma unidade 
em subunidades. 
• Estimar áreas. 
• Resolver problemas envolvendo 
grandezas e medidas. 
 

4.1 Reconhecer, num quadriculado, figuras equidecomponíveis. 
4.2 Saber que duas figuras equidecomponíveis têm a mesma área e, por esse motivo, 

qualificá-las como figuras «equivalentes». 
4.3 Comparar áreas de figuras por sobreposição, decompondo-as previamente se 
necessário. 

Recursos didáticos 
 
Blocos lógicos; Fichas; Caderno; Manuais escolares; Quadro; Material estruturado e não estruturado. 
 

Instrumentos de 
avaliação 

 
Fichas de avaliação; Trabalhos individuais ou de grupo; Fichas de trabalho; Grelhas de registo (assiduidade, organização); Grelhas de observação (empenho e interesse, comportamento, 
pontualidade, relacionamento, responsabilidade, autonomia, criatividade, cooperação,...). 
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Domínios Conteúdos Objetivos das Metas 
Curriculares de Matemática 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Matemática 

 
Números e 
Operações 
 
Sistema de 
numeração 
decimal; 
 
 Adição. 
 

• Ordens decimais: unidades e 
dezenas. 
• Valor posicional dos algarismos. 
• Ordem natural. 
• Os símbolos «<» e «>». 
• Comparação e ordenação de 
números até 100. 
• Adições cuja soma seja inferior 
a 40. 
• Os símbolos «+» e «=» e os 
termos «parcela» e «soma». 
• Decomposição de números até 
40 em somas. 

 
 
• Compreender o valor posicional de um 
algarismo no sistema de numeração 
decimal. 
• Utilizar a simbologia: >,<, =. 
• Elaborar sequências de números segundo 
uma dada lei de formação e investigar 
regularidades em sequências e em tabelas 
de números. 

2.3-  Ler e representar qualquer número natural até 100, identificando o valor posicional 
dos algarismos que o compõem. 
2.4- Comparar números naturais até 100 tirando partido do valor posicional dos algarismos 
e utilizar corretamente os símbolos «<» e «>». 
3.8- Adicionar mentalmente um número de dois algarismos com um número de um 
algarismo e um número de dois algarismos com um número de dois algarismos terminado 
em 0, nos casos em que a soma é inferior a 100. 
3.9- Adicionar dois quaisquer números naturais cuja soma seja inferior a 100, adicionando 
dezenas com dezenas, unidades com unidades com composição de dez unidades em uma 
dezena quando necessário, e privilegiando a representação vertical do cálculo. 
 

 
Geometria e 
Medida 
 Tempo; 
 
Dinheiro. 
 
 
 

• Utilização de fenómenos 
cíclicos naturais para contar o 
tempo. 
• Dias, semanas, meses e anos. 
• Designação dos dias da semana 
e dos meses do ano. 
• Moedas e notas da área do 
Euro. 
• Contagens de dinheiro 
envolven-do números até 100, 
apenas em euros ou apenas em 
cêntimos. 

• Resolver problemas envolvendo 
situações temporais. 
• Estabelecer relações entre factos e ações 
que desenvolvam noções temporais e 
reconhecer o caráter cíclico de certos 
fenómenos e atividades. 
• Relacionar entre si dia e semana. 
• Conhecer e relacionar as moedas e notas 
do euro e realizar contagens de dinheiro. 
• Representar valores monetários. 
• Resolver problemas envolvendo 
dinheiro. 
 

 5.1- Utilizar corretamente o vocabulário próprio das relações temporais. 
5.2- Reconhecer o caráter cíclico de determinados fenómenos naturais e utilizá-los para 
contar o tempo. 
5.3- Utilizar e relacionar corretamente os termos «dia», «semana», «mês» e «ano». 
5.4- Conhecer o nome dos dias da semana e dos meses do ano. 
6.1-  Reconhecer as diferentes moedas e notas do sistema monetário da área do Euro. 
6.2-  Saber que 1 euro é composto por 100 cêntimos. 
6.3-  Ler quantias de dinheiro decompostas em euros e cêntimos envolvendo números até 

100. 
6.4- Efetuar contagens de quantias de dinheiro envolvendo números até 100, utilizando 
apenas euros ou apenas cêntimos. 
6.5- Ordenar moedas de cêntimos de euro segundo o respetivo valor. 

Organização e 
Tratamento de 
Dados 
 
Representação 
de dados. 

• Gráfico de pontos e pictograma 
em que cada figura representa 
uma unidade. 

• Ler, explorar e interpretar informação 
(apresentada nas listas, tabelas de 
frequências, gráficos, de ponto e 
pictogramas) respondendo a questões 
formulando novas questões. 
Formular questões e recolher dados 
registando-os através de esquemas de 
contagem gráfica. 
 

2.1-Ler gráficos de pontos e pictogramas em que cada figura representa uma unidade. 
2.2- Recolher e registar dados utilizando gráficos de pontos e pictogramas em que cada 
figura representa uma unidade. 

Recursos didáticos 
 
Blocos lógicos; Fichas; Caderno e manuais escolares; Quadro; Cartazes; Jogos didáticos; Geoplano; Fita métrica; Régua; Calendários; Relógio. 
 

Instrumentos de 
avaliação 

 
Fichas de avaliação; Trabalhos individuais ou de grupo; Grelhas de registo (assiduidade, organização); Grelhas de observação (empenho e interesse, comportamento, pontualidade, 
relacionamento, responsabilidade, autonomia, criatividade, cooperação.); Fichas de trabalho. 
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Domínios Conteúdos Objetivos das Metas 
Curriculares de Matemática 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Matemática 

 
Organização e 
Tratamento de Dados 
 
Representação de 
dados. 

• Gráfico de pontos e 
pictograma em que cada 
figura representa uma 
unidade. 
 

• Ler, explorar e interpretar informação 
(apresentada em imagens e pictogramas) 
respondendo a questões e formulando 
novas questões. 
 

2.1- Ler gráficos de pontos e pictogramas em que cada figura representa uma unidade. 
2.2- Recolher e registar dados utilizando gráficos de pontos e pictogramas em que cada 
figura representa uma unidade. 

 
. 

Geometria e Medida 
 
Medir áreas 
 
 

 
• Áreas: figuras 
equidecomponíveis e 
figuras equivalentes. 

• Compreender as noções de áreas. 
• Compreender o que é uma unidade de 
medida e o que é medir. 
• Comparar e ordenar áreas. 
• Realizar medições utilizando unidades de 
medida não convencionais e compreender 
a necessidade de subdividir uma unidade 
em subunidades. 
• Estimar áreas. 
• Resolver problemas envolvendo 
grandezas e medidas. 
 

4.1- Reconhecer num quadriculado, figuras equidecomponíveis. 
4.2- Saber que duas figuras equidecomponíveis têm a mesma área e, por esse motivo, 
qualificá-las como figuras «equivalentes». 
4.3- Comparar áreas de figuras por sobreposição, decompondo-as previamente se 
necessário. 
 

Recursos didáticos  
Material estruturado e não estruturado; Apresentações multimédia; Fichas; Gravuras; Cartazes; Caderno e manuais escolares; Quadro; Jogos didáticos; Réplicas de notas e moedas. 

Instrumentos de 
avaliação 

 
Fichas de avaliação; Trabalhos individuais ou de grupo; Grelhas de registo (assiduidade, organização); Grelhas de observação (empenho e interesse, comportamento, pontualidade, 
relacionamento, responsabilidade, autonomia, criatividade, cooperação...); Fichas de autoavaliação; Fichas de trabalho. 
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Conteúdos Objetivos  Estratégias/ Situações 
de Aprendizagem 

 
 • A sua identificação 
 
 
 
 
• Os seus gostos e preferências 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Experiências com som 

  
 Conhecer: 

• nome(s), próprio(s), nome de família/apelido(s); 
• sexo, idade; 
• endereço. 
 

Selecionar jogos e brincadeiras, músicas, frutos, cores, 
animais… 
Descrever lugares, atividades e momentos passados com 
amigos, com familiares, nos seus tempos livres… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar sons do seu ambiente imediato. 

 Produzir sons. 
 

 
Dialogar com os alunos sobre os seus nomes, sexo e idade. 
 
Realizar jogos de identificação, nos quais o aluno se apresente e diga 
onde mora.  
 
Distribuir cartões com o nome de cada aluno. 
 
Formar grupos de alunos que morem na mesma rua ou na mesma zona. 
 
 
Definir, em conjunto, as regras da sala de aula. 
 
Leitura aos alunos e exploração do guião do aluno. 

 
 

Dialogar sobre os gostos e preferências dos alunos. 
 
 Realizar atividades que permitam identificar gostos e brincadeiras 
preferidas pelos alunos. 
 
Construir gráficos com as preferências dos alunos. 

 
Observar e identificar sons, cores e cheiros das plantas, do solo, do 

mar, do vento, dos animais… 
 

Realização de atividades que permitam que os alunos escutem e 
identifiquem sons do seu ambiente próximo. 

 
Prática de jogos para descobrirem sons (palavras, estalinhos, passos, 

assobios…). 
 

 
Recursos didáticos   Cartolina; Lápis de cor; Marcadores; Tesoura; Cola; Manual; Cartazes; Computador; Cd´s; Internet; Revistas; Caixas; Fichas de trabalho. 

 

Instrumentos de 
avaliação 

Registos de observação; Intervenções orais e escritas; Trabalhos individuais ou de grupos; Observação direta na realização das atividades; Inquéritos aos alunos e pais; Fichas de avaliação formativa 
e sumativa; Grelhas de registo (organização dos cadernos diários…). 
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Conteúdos Objetivos  Estratégias/ Situações 
de Aprendizagem 

  
A sua escola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Experiências com alguns materiais e objetos de uso corrente 

 
 A sua classe: 
• conhecer o número de alunos, horários, regras de 
funcionamento, funções dos vários elementos da classe; 
 
 

• participar na organização do trabalho da sala; 
• participar na arrumação, arranjo e conservação da 

sala, do mobiliário e dos materiais; 
• participar na dinâmica do trabalho em grupo e nas 

responsabilidades da turma. 
 
O funcionamento da sua escola: 

• participar na elaboração das regras; conhecer direitos 
e deveres dos alunos, professores e pessoal auxiliar. 

 
 
Comparar alguns materiais segundo propriedades simples 
(forma, textura, cor, sabor, cheiro…). 
 
Agrupar materiais segundo essas propriedades. 

 
 Diálogo com as pessoas que trabalham na Escola e descobrir o que faz 
cada uma. 
 
 Participar, em grupo e individualmente, na arrumação, arranjo e 
conservação das instalações e do material da escola. 
 
Dialogar sobre os direitos e os deveres dos alunos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descoberta de materiais na sala de aula e em casa. 
 
 Diálogo sobre quando, onde e em que atividade a criança utilizou 
determinado objeto ou material. 
 
Reflexão sobre os cuidados a ter com cada material e objeto. 
 

Recursos didáticos   
 Cartolina; Lápis de cor; Marcadores; Tesoura; Cola; Manual; Cartazes; Computador; Cd´s; Internet; Revistas; Caixas; vários tipos de frutos, plantas, cereais, café, chocolate, sal, limão. Fichas de 
trabalho. 
 

Instrumentos de 
avaliação 

 Registos de observação; Intervenções orais e escritas; Trabalhos individuais ou de grupos; Observação direta na realização das atividades; Inquéritos aos alunos e pais; Fichas de avaliação formativa e 
sumativa; Grelhas de registo (organização dos cadernos diários…). 
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Conteúdos  Objetivos Estratégias/ Situações 
de Aprendizagem 

 
• O seu corpo 
 
 
 
 
 
 
 
• A saúde do seu corpo 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Experiências com alguns materiais e objetos de uso corrente 

Identificar características familiares. 
Reconhecer modificações do corpo. 
Reconhecer a sua identidade sexual. 
Reconhecer partes do corpo. 
Representar o seu corpo. 
Comparar-se com os outros. 
 
 
 
Reconhecer e aplicar normas de higiene do corpo. 
Conhecer normas de higiene alimentar. 
Reconhecer a importância de posturas corretas 
e exercício físico. 
Conhecer e aplicar normas de vigilância da sua saúde. 
 
 
 
 
 
Realizar experiências que conduzem à conservação da 
capacidade/volume, independentemente da forma do 
objeto. 

Distinguir as partes do corpo dizendo como se chamam. 
 
Reconhecer modificações do seu corpo: peso, altura, comparando-se 
entre si. 
 
 Construir um corpo humano com legendas. 
 
Comparar-se com os colegas da escola (mais novo/mais velho, mais 
alto/mais baixo, louro/moreno…) e com os pais e irmãos. 
 
 Dialogar sobre a necessidade da higiene do corpo. 
 
Pesquisar acerca das normas alimentares. 
 
Realizar jogos de posturas corretas. 
 
 
 
 
Manusear objetos em situações concretas: conhecer e aplicar alguns 
cuidados na sua utilização. 
 
 
Reflexão sobre os cuidados a ter com cada material e objeto. 
 

Recursos didáticos   
 
 Papel; Lápis; Fotos; Marcadores; Manual; Lápis; Borracha; Marcadores; Cartolina; Manual; Tinas; Material escolar. 
 
 

Instrumentos de 
avaliação 
 

Registos de observação; Intervenções orais e escritas; Trabalhos individuais ou de grupos; Observação direta na realização das atividades; Inquéritos aos alunos e pais; Fichas de avaliação formativa 
e sumativa; Grelhas de registo (organização dos cadernos diários…). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                           Planificação do 1º Período – Estudo do Meio                                                                        1º Ano 
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Conteúdos  Objetivos Estratégias/ Situações 
de Aprendizagem 

 
• Os membros da sua família 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Outras pessoas com quem mantém relações próximas 

 
 
Conhecer os nomes, sexo, idade. 
Estabelecer relações de parentesco. 
Representar a sua família. 
 
 
 
 
 
 
Conhecer os nomes, idades, sexo (amigos; vizinhos; 
professores; outros elementos da escola). 
 
Reconhecer os diferentes espaços. 
Reconhecer funções desses espaços. 
Representar a sua casa. 

 
Recolha de fotos de familiares. 
 
Dialogo para conhecer nomes próprios, apelidos, idades e sexo de 
membros da família, da escola ou de vizinhos. 
 
 Diálogo sobre a constituição das suas famílias. 
 
 Desenho dos membros da família estabelecendo relações de 
parentesco. 
 
Contar histórias nas quais se realcem as casas das personagens. 
 
 
 Diálogo acerca das casas dos alunos e suas funções: onde passa mais 
tempo, qual a sua favorita, qual a função de cada divisão da casa, 
quais os objetos referentes a cada uma… 
 
 
 Representação, por desenho, a sua casa. 

 
Recursos didáticos   

 Papel; Lápis; Fotos; Marcadores; Manual; Tinas; Plasticina; (…). 
 

Instrumentos de 
avaliação 

 
Registos de observação; Intervenções orais e escritas; Trabalhos individuais ou de grupos; Observação direta na realização das atividades; Inquéritos aos alunos e pais; Fichas de avaliação formativa 
e sumativa; Grelhas de registo (organização dos cadernos diários…). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                             Planificação do 2º Período – Estudo do Meio                                                                      1º Ano 
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N
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Conteúdos  Objetivos Estratégias/ Situações 
de Aprendizagem 

 
• O espaço da sua escola 
 
 
• O seu passado próximo 
 
 
 
 
 
 
 
• As suas perspetivas para o futuro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Experiências com água 
 

 
Reconhecer os diferentes espaços. 
Reconhecer funções desses espaços. 
Representar a sua escola. 
 
Descrever a sucessão de atos praticados: 

• localizar no espaço; 
• localizar numa linha de tempo; 
• estabelecer relações de anterioridade, posterioridade 

e simultaneidade (antes, depois, ao mesmo tempo); 
• reconhecer unidades de tempo: dia e semana; 
• renomear os dias da semana. 

 
Exprimir aspirações (amanhã; fim de semana, nas próximas 
férias). 
Enunciar projetos (amanhã; fim de semana, nas próximas 
férias). 
Reconhecer unidades de tempo: dia e semana. 
Nomear os dias da semana. 
 
 
 
Verificar experimentalmente o efeito da água nas 
substâncias (molhar, dissolver, tornar moldável…). 

 
Participar, em grupo e individualmente, na arrumação, arranjo e 
conservação das instalações e do material da escola. 
 
Fazer articulação com a área da Matemática. 
 
Dialogar com os alunos sobre a sequência dos seus atos ao longo do 
dia. 
 
Desenhar várias ações respeitando a sua linha de tempo e espaço. 
 
 Elaborar um cartaz com os dias da semana e as atividades relativas a 
cada dia. 
 
 
Lecionar em articulação com a área da Matemática. 
 
 Dialogar sobre as suas perspetivas para o dia seguinte, próxima 
semana e férias… 
 
Refletir sobre as suas aspirações e projetos futuros. 
 
Realizar experiências de dissolução. 
 
 Realizar experiências colocando diferentes materiais (moldáveis e não 
moldáveis) na água. 
 
 Realizar experiências colocando diferentes materiais (permeáveis e 
não permeáveis) na água. 
 
 
 

Recursos didáticos    
Cartolina; Lápis de cor; Marcadores; Tesoura; Cola; Manual; Barro, Frascos de vidro; Tinas, Varetas de vidro; Sal, Açúcar, Areia, azeite, Vinagre, Água; 
 
 
 

Instrumentos de 
avaliação 

  
Registos de observação; Intervenções orais e escritas; Trabalhos individuais ou de grupos; Observação direta na realização das atividades; Inquéritos aos alunos e pais; Fichas de avaliação formativa 
e sumativa; Grelhas de registo (organização dos cadernos diários…). 
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Conteúdos  Objetivos Estratégias/ Situações 
de Aprendizagem 

 
 
 
Os seus itinerários 
 
 
 
• Localização de espaços em relação a um ponto de referência 
 
 
• A segurança do seu corpo 
 
 
 
• Experiências com água 
 
 

 
Descrever os itinerários diários. 
Representar os seus itinerários. 
 
 
Localizar espaços em relação a um ponto de referência 
(perto de/longe de; em frente de/atrás de; dentro de/fora 
de; entre; ao lado de; à esquerda de/à direita de…). 
 
 
Conhecer e aplicar normas de prevenção rodoviária. 
Conhecer e aplicar normas de prevenção de acidentes 
domésticos (produtos perigosos; eletricidade; sinalização). 
 
Sistematizar e reter a informação essencial da unidade 

temática. 

Descrição do seu percurso casa/escola e desenhá-lo. 
 
 Em grupo, todos comentam o resultado dos desenhos. 
 
 Observar plantas e mapas. 
 
 Diálogo sobre os locais onde os alunos costumam ir. 
 
Observar e descrever gravuras, localizando elementos utilizando os 
termos perto de/longe de; em frente de/atrás de; dentro de/fora de; 
entre; ao lado de; à esquerda de/à direita de… 
 
Dialogar sobre os perigos com que se deparam nas ruas. 
Explicar a importância das regras de trânsito. 
 
Observar sinais luminosos e sua correta utilização. 
 
Realizar experiências que conduzem à conservação da 
capacidade/volume, independentemente da forma do objeto. 
 

Recursos didáticos   
Cartolina; Imagens; Lápis; Borracha; Marcadores; Cartazes; Gravuras; Fotocópias; Manual. 
Água; Recipientes; Sal; Açúcar; Azeite; Vinagre; Sumo; Areia. 

Instrumentos de 
avaliação 

  
Registos de observação; Intervenções orais e escritas; Trabalhos individuais ou de grupos; Observação direta na realização das atividades; Inquéritos aos alunos e pais; Fichas de avaliação formativa 
e sumativa; Grelhas de registo (organização dos cadernos diários…). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                              Planificação do 2º Período – Estudo do Meio                                                                      1º Ano 
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Conteúdos  Objetivos Estratégias/ Situações 
de Aprendizagem 

 
 

 
Os seres vivos do seu ambiente 
• Experiências: cultivar plantas 

 
Criar animais/cultivar plantas na sala de aula ou no recinto 
da escola. 
Reconhecer alguns cuidados a ter com as plantas e os 
animais. 
Reconhecer manifestações da vida vegetal e animal 
(observar plantas e animais em diferentes fases da sua vida). 
 
 
 
Realizar experiências: germinação 

Diálogo sobre os cuidados a ter com as plantas e os animais. 
 
 Observar os animais e plantas no seu habitat natural. 
 
Continuar a análise aos animais, seus habitats e alimentação. 
 
 
Observar/Criar, se possível, animais na sala de aula (caracol, minhoca, 
bicho da seda…) 
 
 
  
Semear diversas sementes, observando o processo de germinação. 
 
 
Acompanhar o desenvolvimento das sementes semeadas em 
diferentes condições e tirar conclusões. 
 
 

Recursos didáticos   
Cartolina; Imagens; Lápis; Borracha; Marcadores; Cartazes; Gravuras; Fotocópias; Manual. 
Água; Recipientes; sementes variadas e plantas. 
 

Instrumentos de 
avaliação 

  
Registos de observação; Intervenções orais e escritas; Trabalhos individuais ou de grupos; Observação direta na realização das atividades; Inquéritos aos alunos e pais; Fichas de avaliação formativa 
e sumativa; Grelhas de registo (organização dos cadernos diários…). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                             Planificação do 3º Período – Estudo do Meio                                                                      1º Ano 

A
B

R
IL

 

Conteúdos  Objetivos Estratégias/ Situações 
de Aprendizagem 

• Identificação de cores, sons e cheiros da natureza 
 
 
 
 
 
• Experiências com água 
 

 
Identificar cores, sons e cheiros da natureza. 
 
 
 

Identificar algumas propriedades físicas da água (incolor, 
inodora, insípida). 

 

 
Observar e identificar sons, cores e cheiros das plantas, do solo, do 
mar, do vento, dos animais… 
 
 
Realizar experiências que conduzam à verificação das propriedades 
físicas da água (incolor, inodora e insípida) 
  

Recursos didáticos   
Cartolina; Imagens; Lápis; Borracha; Marcadores; Cartazes; Gravuras; Fotocópias; água da torneira e água suja, Manual. 

Instrumentos de 
avaliação 

 
Registos de observação; Intervenções orais e escritas; Trabalhos individuais ou de grupos; Observação direta na realização das atividades; Inquéritos aos alunos e pais; Fichas de avaliação formativa 
e sumativa; Grelhas de registo (organização dos cadernos diários…). 
 

 
 

                                                                           Planificação do 3º Período – Estudo do Meio                                                                      1º Ano 

M
A
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Conteúdos 

Objetivos Estratégias/ Situações 
de Aprendizagem 

 
 
 
• Os aspetos físicos do meio local 
 
 
 
• Experiências com água 
 

 
 
Registar o tempo que faz. 
Identificar estações do ano. 
Comparar a noite e o dia. 
Reconhecer diferentes formas sob as quais a água se 
encontra na natureza. 
 
Reconhecer materiais que flutuam e não flutuam. 

 
Lecionar em articulação com a área disciplinar de Matemática. 
Elaborar um cartaz para registar o tempo que faz. 
 Dialogar sobre a duração dos dias e das noites nas quatro estações do 
ano. 
Descobrir os locais onde existe água. 
Observar e pesquisar diferentes formas sob as quais a água se encontra 
na Natureza. 
Observar cartazes e gravuras diversas. 
 Realizar experiências de flutuação/ afundamento utilizando material de 
uso corrente em sala de aula. 
Dialogar com os alunos sobre as observações realizadas durante a 
realização das experiências relacionadas com a flutuação. 
 

Recursos didáticos   
Livros de histórias; Papel; Lápis; Borracha; Marcadores Manual; Corpo; Objetos; Materiais; Manual; Tinas de vidro, Fotocópias. 

Instrumentos de 
avaliação 

Registos de observação; Intervenções orais e escritas; Trabalhos individuais ou de grupos; Observação direta na realização das atividades; Inquéritos aos alunos e pais; Fichas de avaliação formativa e 
sumativa; Grelhas de registo (organização dos cadernos diários…). 

 
 



 
 

                                                                               Planificação do 3º Período – Estudo do Meio                                                                      1º Ano 
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Conteúdos  Objetivos Estratégias/ Situações 
de Aprendizagem 

 
 
. • Experiências com som 

 
Produzir sons (percutindo, soprando, abanando objetos e 
utilizando instrumentos musicais simples). 

Realização de atividades que permitam que os alunos escutem e 
identifiquem sons do seu ambiente próximo. 
Prática de jogos para descobrirem sons (palavras, estalinhos, passos, 
assobios, …) 
 
Construir instrumentos e descobrir os sons produzidos pelos mesmos. 
 
 
  
 
 
 
 

Recursos didáticos   
Corpo; Objetos; Materiais recuperados e outros; Manual; Fotocópias. 

Instrumentos de 
avaliação 

 
Registos de observação; Intervenções orais e escritas; Trabalhos individuais ou de grupos; Observação direta na realização das atividades; Inquéritos aos alunos e pais; Fichas de avaliação formativa e 
sumativa; Grelhas de registo -trabalhos de casa, organização dos cadernos diários… 
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Planificação Apoio ao Estudo                                                                                       1º ano 
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Conteúdos Objetivos Estratégias/ situações de aprendizagem 

 
Organização 
 
Regras 
 
Aplicação de conhecimentos 
 
Estudo 
 
Autonomia 
 
Investigação 
 
Colaboração 
 
Autoavaliação 
 
 
 
 
 
TIC: 
       Informação 
 
       Comunicação 
 
        Produção 
(este conteúdo está condicionado pelo 
material informático existente em cada 
escola.) 
 
 
 
 

 

• Organizar o seu material. 

• Manter o seu ambiente de trabalho limpo. 

• Cuidar a apresentação dos trabalhos. 

• Persistir nas tarefas. 

• Utilizar materiais de apoio. 

• Sublinhar. 

• Fazer leitura silenciosa. 

• Fazer registos. 

• Fazer exercícios de revisão. 

• Investigar temas de forma progressivamente autónoma. 

• Colaborar nos trabalhos de grupo. 

• Autoavaliar o seu trabalho. 

• Utilizar equipamentos de multimédia. 

• Utilizar o processador de texto Word e o Paint. 

• Utilizar software educativo. 

 

 

Aceder a sites recomendados na internet. 

 

Organizar os seus cadernos; 

·Arquivar os trabalhos no dossier individual; 

·Organizar e saber utilizar os manuais; 

. Organizar e conservar o material escolar; 

. Manter limpo e arrumado o seu local de trabalho. 

Realizar tarefas de treino caligráfico. 

·Realizar as tarefas dentro do tempo acordado. 

.Realizar/repetir exercícios da aula para aferir conhecimentos. 

. Utilizar cartazes, manuais e outros materiais para ultrapassar dúvidas.  

.Procurar palavras no dicionário e no prontuário. 

. Realizar trabalhos de grupo. 

. Preencher grelhas de autoavaliação. 

.Ligar e desligar o computador e seus componentes, utilizando o rato. 

.Colocar e executar o CD com aulas digitais dos seus manuais. 

.Elaborar, com o apoio e orientação do professor, trabalhos escolares com recurso a 

ferramentas digitais fornecidas, para representar conhecimentos, ideias e sentimentos. 

Utilizar recursos digitais on-line e off-line para pesquisar, selecionar e tratar a 

informação, de acordo com os objetivos definidos e as orientações fornecidas pelo 

professor. 

 Comunicar e interagir com outras pessoas, usando, com o apoio do professor, 

ferramentas de comunicação síncrona e assíncrona e respeitando as regras de conduta 

subjacentes. 

 
Recursos didáticos  
 

 
Cadernos e manuais escolares; fichas de trabalho; jornais; revistas; livros de histórias infantis; computador; gravador; internet; cartazes; ... 

 
Instrumentos de avaliação 

 
Observação; registos orais, escritos e plásticos; fichas de trabalho; fichas de observação da participação do aluno; trabalhos de grupo. 
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Conteúdos Objetivos  Estratégias/ Situações 
de Aprendizagem 

 
 
 
 
Jogos de exploração do corpo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Movimentar-se de forma livre e pessoal (aos pares). 
 
• Explorar as atitudes de imobilidade/ mobilidade. 
 
• Explorar as atitudes de contração/ descontração, tensão/ 
relaxamento. 
 
• Explorar a respiração torácica e abdominal. 

 
• Explorar o movimento global do corpo, da maior à menor 
amplitude. 
 

 
• Explorar o espaço circundante. 
 

 
 
*Atravessar a sala de aula com movimentos variados, a caminhar, a 
saltar, ao pé coxinho, … 
 
*Movimentarem-se pela sala dois a dois de forma diferente. 
 
*Eleger uma posição de estátua e manter-se imóvel o mais tempo 
possível. 
 
*Teatralizar reações de frio, dor… 
 
*Reproduzir sons do meio ambiente. 
 
*Aliar a emissão sonora a gestos/ movimentos. 

Recursos didáticos    
O próprio corpo 
 

Instrumentos de 
avaliação 

 
 
Observação e registo das reações dos alunos; Atividades realizadas na aula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                                                  Planificação de 1º Período – Expressão Dramática                                                            1º ano 

N
O

V
E

M
B

R
O

/D
E

Z
E

M
B

R
O

 

Conteúdos Objetivos  Estratégias/ Situações 
de Aprendizagem 

 
 
Jogos de exploração do corpo e da voz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jogos de exploração do espaço 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Experimentar diferentes maneiras de produzir sons. 
 
• Explorar sons ligados a ações quotidianas.  
 
• Reproduzir sons do meio ambiente. 
 
• Aliar a emissão sonora a gestos/ movimentos. 
 
 
• Explorar o espaço circundante. 
 
• Explorar deslocações simples, seguindo trajetos diversos. 
 
• Explorar diferentes formas de se deslocar. 
 

 
 
*Produzir sons e os alunos imitam. 
 
*Fazer jogos de exploração de sons. 
 
*Reproduzir sons que costuma usar. 
 
*Fazer jogos de adivinhação de sons. 
 
*Teatralizar os sons produzidos. 
 
 
*De olhos fechados os alunos enumeram os objetos que se encontram 
ao fundo da sala, à frente, ao seu lado direito, etc. 
 
 
*Por indicação do professor, os alunos deslocam-se de diversas formas, 
por exemplo imitando o andamento de animais. 
 

Recursos didáticos    
O próprio corpo 
 

Instrumentos de 
avaliação 

 
 
Observação e registo das reações dos alunos; Atividades realizadas na aula. 
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Conteúdos Objetivos  Estratégias/ Situações 
de Aprendizagem 

 
 
 
Jogos de exploração do espaço 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jogos de exploração do espaço e de objetos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jogos de exploração do espaço 

 
• Explorar diferentes formas de se deslocar em locais com 
diferentes características. 

 
• Orientar-se, no espaço, a partir de referências visuais, auditivas 
e tácteis. 
 
• Deslocar-se em coordenação com um par. 

 
• Explorar diferentes níveis (alto, médio, baixo). 
 
• Explorar as qualidades físicas dos objetos. 

 
• Explorar as relações possíveis do corpo com os objetos. 

 
• Deslocar-se com o apoio de um objeto, individualmente. 

 
• Deslocar-se com o apoio de um objeto, em coordenação com 
um par. 

 
• Explorar as relações possíveis do corpo com os objetos. 

 
• Explorar as transformações dos objetos, imaginando-os com 
outras características. 

 
• Explorar as transformações dos objetos, utilizando-os em ações. 

 
• Utilizar máscaras e fantoches. 
 
*Cada aluno descreve e exemplifica várias utilizações de objetos. 
 
*Permitir que o aluno invente novas utilizações para determinados 
objetos. 
 
*Criar máscaras e adereços para o Carnaval. 

 
 
*Explorar o meio circundante, atravessar percursos que possam 
transmitir à criança sensações de pisar locais de diferentes 
características, como, por exemplo, pedras, areia, terra, erva… 
 
*Jogar à caça do tesouro, individualmente ou a pares, e introduzir no 
jogo pistas auditivas e tácteis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Aos pares deslocar objetos 
 
*Imitar o andar de um coxo, de uma pessoa com dor de costas… 
 
*Através de dialogo e da experimentação, explorar as qualidades físicas 
dos objetos.  
 

Recursos didáticos   
Vários objetos; O próprio corpo. 

Instrumentos de 
avaliação 

 
Observação e registo das reações dos alunos; Atividades realizadas na aula. 
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Conteúdos Objetivos  Estratégias/ Situações 
de Aprendizagem 

 
 
Jogos dramáticos: linguagem não verbal 
 
 
 
 
 

 
 

• Utilizar espontaneamente, atitudes / gestos / movimentos. 
 

 
 

• Reagir, espontaneamente, por gestos / movimentos a: 
- sons; 
- palavras; 
- ilustrações; 
- atitudes e gestos. 
 
  

 
 
*Criar situações lúdicas de reações a sons, a palavras, a ilustrações, e a 
atitudes e gestos 
 
 
 
*Apresentar diferentes estímulos: sons, imagens, palavras, gestos e 
pedir aos alunos que demonstrem, com o seu corpo, através de 
movimentos espontâneos, o que esse estímulo os faz sentir. 
 

Recursos didáticos   
 

Vários objetos; O próprio corpo; Instrumentos musicais; Canções. 
 

Instrumentos de 
avaliação 

 
Observação e registo das reações dos alunos; Atividades realizadas na aula. 
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Conteúdos Objetivos  Estratégias/ Situações 
de Aprendizagem 

 
 
 
 
Jogos dramáticos: linguagem não verbal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jogos dramáticos: linguagem verbal e linguagem verbal e gestual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Improvisar, individualmente, atitudes / gestos / movimentos a 
partir de diferentes estímulos sonoros ou verbais. 
 
• Improvisar, individualmente, atitudes / gestos / movimentos a 
partir de diferentes estímulos: um objeto real ou imaginado. 

 
 
• Improvisar, individualmente, atitudes / gestos / movimentos a 
partir de diferentes estímulos: um tema. 
 
• Participar na elaboração oral de uma história. 
 
• Improvisar um diálogo ou uma pequena história a dois. 
 
• Improvisar um diálogo ou uma pequena história a partir de uma 
ilustração. 
 

 
 
*Apresentar um tema: como o ambiente ou a saúde e pedir aos alunos 
que transmitam uma mensagem positiva sobre esse tema, apenas 
através de atitudes, gestos ou movimentos. 
 
 
 
 
*A partir das ideias dos alunos realizar um teatro de mimos subordinado 
a um tema em estudo. 
 

Recursos didáticos   
Vários objetos; O próprio corpo; Instrumentos musicais; Canções. 
 

Instrumentos de 
avaliação 

 
Observação e registo das reações dos alunos; Atividades realizadas na aula. 
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Conteúdos Objetivos  Estratégias/ Situações 
de Aprendizagem 

Voz 
 
 
Corpo 
 
 
 
 
Instrumentos 
 
 
 
Desenvolvimento 
 auditivo 

• Dizer e entoar rimas e lengalengas. 
 
 
•        Acompanhar canções com gestos e percussão corporal. 

 
 

• Experimentar precursão corporal, batimentos, palmas… 
 

• Experimentar as potencialidades sonoras de materiais e 
objetos. 

 
• Identificar e marcar a pulsação e/ou ritmo de 

lengalengas, canções, melodias e danças, utilizando 
percussão corporal, instrumentos, voz, movimento. 

 

*Dizer rimas e lengalengas que conhece. 
 
 
*Repetir lengalengas dos colegas. 
 
*Cantar canções batendo o ritmo usando o corpo: com palma, 
batimento na perna, batimento no peito, batimento de dedos… 
 
 
*Cantar canções batendo o ritmo usando materiais: batimento na 
mesa, batimento de dois lápis, batimento de lápis na mesa. 
 
*Bater ritmos simples. 
 

Recursos didáticos  Material escolar; Rádio; CD. 

Instrumentos de 
avaliação 

Grelhas de observação: criatividade, motivação, empenho; Trabalhos individuais ou em grupo; Observação direta  
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 Conteúdos Objetivos  Estratégias/ Situações 
de Aprendizagem 

Voz 
 
 
 
 
Corpo 
 
 
Desenvolvimento auditivo 
 
 
 
 

• Cantar canções. 
 
• Movimentar-se livremente a partir de: 
-sons vocais e instrumentos; 
- melodias e canções; 
-gravações. 
 
 
• Identificar sons isolados: 
- do meio próximo; 
- da natureza. 
 

Cantar canções conhecidas. 
 
*Treinar e cantar canções de natal. 
 
*Tentar que a criança emita sons vocais variados. 
 
*Levar as crianças a identificarem os diferentes sons que ouvem 
diariamente. 
 
*Ensaiar um coro de natal e tentar realizar uma audição para a família 
e amigos. 
*Possibilitar à criança o movimento livre, na sala 
ou no recreio, partindo de gravações com melodias e canções. 

Recursos didáticos  Material escolar; Rádio; CD. 

Instrumentos de 
avaliação 

Grelhas de observação: criatividade, motivação, empenho; Trabalhos individuais ou em grupo; Observação direta  
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Conteúdos Objetivos  Estratégias/ Situações 
de Aprendizagem 

Voz 
 
 
Corpo 
 
 
 
Instrumentos 
 
Desenvolvimento 
 auditivo 
 

• Reproduzir pequenas melodias. 
 
 
• Associar movimentos a: 
- pulsação, andamento, dinâmica; 
- acentuação, divisão binária/ternária, dinâmica. 
 
• Utilizar instrumentos musicais. 
 
• Identificar ambientes/texturas sonoras: 
-do meio próximo; 
- da natureza. 

*Ensaiar canções das janeiras. 
 
 
*Acompanhar as canções com batimentos… 
 
*Utilizar instrumentos musicais ao “cantar as janeiras”. 
 
*Criar situações lúdicas nas quais os alunos identifiquem sons do 
ambiente próximo. 
 

Recursos didáticos  Material escolar; Rádio; CD. 

Instrumentos de 
avaliação 

Grelhas de observação: criatividade, motivação, empenho; Trabalhos individuais ou em grupo; Observação direta  
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Conteúdos Objetivos  Estratégias/ Situações 
de Aprendizagem 

 
Voz 
 
Corpo 
 
Expressão e criação musical 
 
Desenvolvimento 
 auditivo 

• Reproduzir pequenas melodias. 
 
• Fazer variações bruscas de andamento (rápido, lento) e 
intensidade (forte, fraco). 
 
• Reproduzir com a voz ou com instrumentos: 
- sons isolados, motivos, frases, escalas, agregados sonoras, canções 
e melodias. 
 
Participar em danças de roda, de fila, tradicionais, infantis… 
 

*Executar danças e canções referentes ao 
 Carnaval. 
 
*Executar e cantar variadas danças de roda. 
 
*Tentar dançar uma dança popular 
 
*Eleger e aprender uma canção popular 
*Tentar dançar essa canção popular.   
*Tentar que as crianças façam recolhas de canções populares junto da 
família, dos amigos, dos ranchos folclóricos locais… 

Recursos didáticos  Material escolar; Rádio; CD. 
 

Instrumentos de 
avaliação 

Grelhas de observação: criatividade, motivação, empenho; Trabalhos individuais ou em grupo; Observação direta  
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Conteúdos Objetivos  Estratégias/ Situações 
de Aprendizagem 

 
 
Voz 
 
 
Corpo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Experimentar sons vocais (todos os que a criança é capaz 
de produzir). 

 
 
 
• Fazer variações graduais de andamento (“acelerando”, 
“retardando”) e de Intensidade (aumentar, diminuir). 

 
 

 
 
 
*Aprender uma canção nova e acompanha-la com ritmos e batimentos 
variados. 
 
 
*Ouvir gravações de canções populares e acompanha-las com palmas. 
 
 
*Marchar com diferentes ritmos. 
 

Recursos didáticos   
Material escolar; Rádio; CD. 
 

Instrumentos de 
avaliação 

 
Grelhas de observação: criatividade, motivação, empenho; Trabalhos individuais ou em grupo; Observação direta  
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Conteúdos Objetivos  Estratégias/ Situações 
de Aprendizagem 

 
 
Voz 
 
 
 
Corpo 
 
 
 
 
Desenvolvimento auditivo 
 
 
 

 
 

• Experimentar sons vocais. 
 
• Participar em coreografias elementares inventando e 

reproduzindo gestos, movimentos, passos. 
 
• Dialogar sobre:  

- meio ambiente sonoro; 
- produções próprias e do grupo; 

- encontros com músicos. 
 
 

 
 
 
*Cantar canções e acompanha-las com gestos e percussão corporal 
 
 
 
*Colaborar na criação e reprodução de movimentos numa coreografia. 
 
 
*Executar danças… 
 
*Dialogar sobre acontecimentos quotidianos relacionados com a 
música. 
 

Recursos didáticos   
Material escolar; Rádio; CD. 
 

Instrumentos de 
avaliação 

 
Grelhas de observação: criatividade, motivação, empenho; Trabalhos individuais ou em grupo; Observação direta  
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Conteúdos Objetivos  Estratégias/ Situações 
de Aprendizagem 

Modelagem e escultura 
 
 
 
Construções 
 
 
 

• Explorar e tirar partido de materiais moldáveis. 
 

• Modelar usando apenas as mãos. 
 

• Fazer e desmanchar construções. 
 

• Inventar novos objetos utilizando materiais recuperados. 
 

 
* Manusear diferentes materiais moldáveis. 
 
* Dialogar sobre a sua resistência e plasticidade. 
 
* Montar e desmontar livremente construções, criando novas (outras) 
com materiais recuperados. 
 

Recursos didáticos   Areia; Plasticina; Barro; Baldes; Água; Cartão; Caixas. 

Instrumentos de 
avaliação 

Grelhas de observação: criatividade, motivação, empenho; Trabalhos individuais ou em grupo; Observação direta  
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  Conteúdos Objetivos  Estratégias/ Situações 
de Aprendizagem 

 
Construção 
 
 
 
Desenho 
 
 

 
• Construir brinquedos., jogos, adereços e fantoches. 

 
 
 

• Desenhar na areia, na terra molhada, no chão do recreio 
e no quadro… 

 

 
* Construir brinquedos com materiais e objetos variados, através de 
agrupamentos e colagem. 
* Elaborar fantoches e adereços através de colagens de diversos 
materiais. 
* Desenvolver técnicas de recorte e colagem, permitindo a construção 
de jogos, como por exemplo puzzles. 
 
*Desenhar livremente em areia, no recreio da escola ou em 
tabuleiros, usando as mãos ou um ponteiro. 
* Permitir que o aluno dê asas à sua criatividade, utilizando o papel e 
o quadro como suporte dos seus desenhos. 
* Pintar figuras alusivas à Festa do Natal. 
* Elaborar um cartão de Natal 

Recursos didáticos  Cartolina; Cartão; Lã; Papéis variados; Jornais; Tecidos; Tesouras; Cola; Fotocópias; Desperdícios; Revistas; Areia; Terra; Papel; Quadro; Giz; Tintas; Moldes; Lápis de cor; Lápis de cera. 

Instrumentos de 
avaliação 

 
Grelhas de observação: criatividade, motivação, empenho; Trabalhos individuais ou em grupo; Observação direta  
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Conteúdos Objetivos  Estratégias/ Situações 
de Aprendizagem 

 
 
Desenho 
 
 
Pintura  
 
 
 
 
 

• Explorar possibilidades técnicas de dedos, paus, giz, lápis de cor, 
lápis de grafite, carvão, lápis de cera, feltros, tintas, pincéis… 
utilizando suportes diferentes tamanhos, espessuras, texturas e 
cores. 

 
• Ilustrar de forma pessoal. 
 
• Criar frisos de cores preenchendo quadrículas. 
 
• Contornar objetos, formas e pessoas. 
 
• Desenhar sobre um suporte previamente preparado, com 
anilinas, tinta de escrever… 
 
• Pintar livremente em suportes neutros; 
 
• Explorar possibilidades técnicas de mão, esponjas, trinchas, 
pincéis, rolos, com pigmentos naturais, guache, aguarelas, anilinas, 
tintas de água… 
 

* Desenhar a partir de temas livres explorando técnicas de pintura e 
materiais diversos. 
 
* Desenhar em suportes de tamanho variado, de diferentes espessuras, 
texturas e cores. 
 
* Ilustrar livremente um texto, usando materiais de pintura e de suporte 
à escolha do aluno. 
 
* Fornecer ao aluno folhas A4 quadriculares com a exemplificação de um 
friso de cores e motivar o aluno para a criação de novos frisos. 
 
* Contornar a giz o corpo do colega deitado no chão, no pátio da escola. 
 
* Selecionar objetos e desenvolver o seu contorno sobre papel. 
 
* Motivar o aluno a desenhar livremente sobre suportes previamente 
preparados. 
 
* Desenhar livremente em suportes neutros. 
 
* Aplicar técnicas de pinturas com mãos, esponjas, trinchas… 

Recursos didáticos   Areia; Plasticina; Barro; Baldes; Água; Cartão; Caixas; Cartolina; Folhas de papel A4 quadriculadas; Friso de cores; Diversos objetos; Materiais de pintura; Giz; Papel; Anilinas; Esponjas; Trinchas; 
Tintas; Pincéis; Rolos de guache; Aguarelas; Pigmentos e Água. 

Instrumentos de 
avaliação 

 
Observação e registo das reações dos alunos; Atividades realizadas na aula 
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Conteúdos Objetivos  Estratégias/ Situações 
de Aprendizagem 

 
Pintura 
 
 Recorte 
 
 Colagem 
 
 Dobragem 
 
 
 
 

 
 
• Explorar possibilidades técnicas de dedos, paus, giz, lápis de cor, 
lápis de grafite, carvão, lápis de cera, feltros, tintas, pincéis…através 
suportes diferentes tamanhos, espessuras, texturas e cores. 
 

 
 
 * Explorar as diferentes possibilidades de diferentes materiais: 
elementos naturais, lã, cortiça, tecidos, objetos recuperados, jornal, 
papel colorido, ilustrações…rasgando, desfiando, recortando, 
amassando e dobrando…procurando formas, cores, texturas e 
espessuras… 
 
* Fazer composições colando diferentes materiais rasgados, desfiados… 
 
* Fazer dobragens.  
 

Recursos didáticos    
 Lã; Cortiça; Tecidos; Jornal; Papel colorido. 
 

Instrumentos de 
avaliação 

 
Observação e registo das reações dos alunos; Atividades realizadas na aula 
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 Conteúdos Objetivos  Estratégias/ Situações 

de Aprendizagem 
 
 
 Impressão 
 
 Tecelagem 
 
 Costura 
 
 

 
* Estampar a mão, o pé… 
 
* Estampar elementos naturais. 
* Imprimir com carimbos feitos com vegetais, cortiça… 
 
* Utilizar em tapeçarias diferentes materiais: tecidos, lãs… 
* Tecer em teares de cartão. 
 
 

 
* Molhar a mão e/ou o pé em anilinas e imprimir em folha de desenho. 
* Recolher folhas de feitios diversos, molhá-las levemente em anilinas e 
estampá-las sobre suportes variados. 
* Fazer carimbos com diversos objetos naturais, esculpindo neles 
motivos simples para carimbar em diferentes materiais. 
* Recolher materiais de diferentes texturas e permitir que o aluno os 
desfaça. 
* Iniciar o aluno na confeção de tapeçaria simples utilizando tecidos e 
tiras de pano. 
* Tecer utilizando teares de cartão. 
 

Recursos didáticos    Cenouras; Batatas; Nabos; Anilinas; Pano; Papel; Folhas; Tecidos; Lãs; Cartão; Teares. 

Instrumentos de 
avaliação 

Observação e registo das reações dos alunos; Atividades realizadas na aula 
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Conteúdos  Objetivos Estratégias/ Situações 

de Aprendizagem 
 

Perícia 
 

Manipulação 
 

 

Lançar uma bola em precisão a um alvo fixo, por baixo e por cima, com 
cada uma e ambas as mãos. 
Receber a bola com as duas mãos, após lançamento à parede, evitando 
que caia ou toque outra parte do corpo. 
Rodar o arco no solo, segundo o eixo vertical, saltando para dentro dele 
antes que finalize a sua rotação. 

 
 

 
 
Jogo das latas: tentar derrubar o maior número possível de latas com uma bola. 
 
 Realizar lançamentos a um cesto de basquete colocado baixo. 
 
 Jogo dos 6: fazer 6 lançamentos consecutivos à parede com bola de ténis; diminuir os 
lançamentos e mudar a modalidade de receção. 
 
 

 
 

Perícia 
 

Manipulação 

Manter uma bola de espuma no ar, de forma controlada, com toques de 
raquete, com e sem ressalto da bola no chão. 
Driblar com cada uma das mãos, em deslocamento, controlando a bola 
para manter a direção desejada. 
Lançar uma bola em distância com a «mão melhor» e com as duas mãos, 
para além de uma marca. 
Lançar para cima (no plano vertical) uma bola (grande) e recebê-la com as 
duas mãos acima da cabeça (o mais alto possível) e perto do solo (o mais 
baixo possível). 
Rolar a bola, nos membros superiores e nos membros inferiores (deitado) 
unidos e em extensão, controlando o seu movimento pelo ajustamento 
dos segmentos corporais. 
 

 
 
 
Realizar danças utilizando o arco. 
 
Fazer concursos de estafetas equilibrando a bola com toques de raquete. 
 
Fazer concursos de lançamento de bola: em altura, em comprimento, com diferentes receções. 
 
Exercícios de relaxamento com bola, ao som de música calma, fazendo-a rolar sobre os membros. 

 
Perícia 

 
Manipulação 

 

Pontapear a bola em precisão a um alvo, com um e outro pé, dando 
continuidade ao movimento da perna e mantendo o equilíbrio. 
Pontapear a bola em distância, para além de uma zona/marca, com um e 
outro pé, dando continuidade ao movimento da perna e mantendo o 
equilíbrio. 
Fazer toques de sustentação de um «balão», com os membros superiores 
e a cabeça, posicionando-se no ponto de queda da bola. 
Cabecear um «balão», posicionando-se num ponto de queda da bola, para 
a agarrar a seguir com o mínimo de deslocamento. 
Passar a bola a um companheiro com as duas mãos (passe «picado», 

a «pingar» ou de «peito»), consoante a sua posição e ou deslocamento. 

 
 
 
Fazer concursos de lançamento à baliza, com e sem guarda-redes. 
 
 Fazer passes de bola com o pé, em distância, para os colegas. 
 
Fazer equipas cada uma com um balão de cor diferente, sendo a vencedora aquela que conseguir 
permanecer mais tempo com o balão em sustentação sem o deixar cair ao chão. 

 
Perícia 

 
Manipulação 

 

 
Receber a bola com as duas mãos, parado e em deslocamento. 
Concurso individual ou estafeta, rolar o arco com pequenos «toques» à 
esquerda e à direita, controlando-o na trajetória pretendida. 
 

 
 
Fazer uma roda em que todos devem passar a bola aos colegas de acordo com o código dado pelo 
professor (picado/pingado/de peito) 
 
Jogos de estafetas com arcos. 
 

Recursos didáticos  Bolas; Bolas de espuma; Raquetes; Arco 
 

Instrumentos de 
avaliação 

Grelhas de observação da capacidade de compreensão e execução dos exercícios. 
- entender as regras estabelecidas. 
- cumprir as regras definidas. 
- participação  e empenho demonstrado em executar as tarefas. 
- capacidade de utilização de aparelhos. 
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Conteúdos Objetivos  Estratégias/ Situações 
de Aprendizagem 

 
Deslocamentos 

 
 

Equilíbrios 
 

Rastejar deitado dorsal e ventral, em todas as direções, movimentando-se 
com o apoio das mãos e ou dos pés. 
Rolar sobre si próprio em posições diferentes, nas principais direções e nos 
dois sentidos. 
Fazer cambalhota à frente, num plano inclinado, mantendo a mesma direção 
durante o enrolamento. 
Saltar sobre obstáculos de alturas e comprimentos variados, com chamada a 
um pé e a «pés juntos», com receção equilibrada no solo. 
Saltar para um plano superior (mesa ou plinto), após chamada a pés juntos, 
apoiando as mãos para se sentar, ou apoiar os pés, ou os joelhos 
Cair voluntariamente, no colchão e no solo, partindo de diferentes posições, 
rolando para amortecer a queda (sem apoiar as mãos para travar o 
movimento). 
Saltar de um plano superior com receção equilibrada no colchão. 
Subir e descer o espaldar, percorrendo os degraus alternadamente com um 
e com o outro pé e com uma e outra mão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fazer percursos que integrem várias habilidades. 
 
Fazer exercícios diversos, de lateralidade, ao som de música. 
 
Fazer corridas de obstáculos, com pontuação diferenciada na subida e queda dos obstáculos 
(mesas, cadeiras…). 
 

 
Deslocamentos 

 
 

Equilíbrios 
 

Subir para um plano superior (mesa ou plinto), apoiando as mãos e elevando 
a bacia para apoiar um dos joelhos, mantendo os braços em extensão. 
Suspender e balançar numa barra, saindo em equilíbrio. 
Deslocar-se em suspensão, lateralmente e frontalmente, de uma à outra 
extremidade da barra, com pega alternada. 
Deslocar-se para a frente, para os lados e para trás sobre superfícies 
reduzidas e elevadas, mantendo o equilíbrio. 
Em concurso individual, deslizar sentado e deitado (ventral), em prancha, 
sobre o «skate», após impulso das mãos ou dos pés, mantendo o equilíbrio. 
 

Subir para um plano superior (mesa ou plinto), apoiando as mãos e elevando a bacia para 
apoiar um dos joelhos, mantendo os braços em extensão. 
 
Suspender e balançar numa barra, saindo em equilíbrio. 
 
Deslocar-se em suspensão, lateralmente e frontalmente, de uma à outra extremidade da 
barra, com pega alternada. 
 
Deslocar-se para a frente, para os lados e para trás sobre superfícies reduzidas e elevadas, 
mantendo o equilíbrio. 
Em concurso individual, deslizar sentado e deitado (ventral), em prancha, sobre o «skate», 
após impulso das mãos ou dos pés, mantendo o equilíbrio. 

 
Jogos 

 

Realizar posições de equilíbrio; 
Deslocar-se em corrida com «fintas» e «mudanças de direção» e de 
velocidade; 

Realizar posições de equilíbrio; 
 
 Deslocar-se em corrida com «fintas» e «mudanças de direção» e de velocidade; 
 

Recursos didáticos  Colchões, Plinto, Espaldar, Apito, CD, Leitor de CD, Barra, “Skate” 
 

Instrumentos de 
avaliação 

Grelhas de observação da: 
- capacidade de compreensão e execução dos exercícios. 
- entender as regras estabelecidas. 
- cumprir as regras definidas. 
- participação  e empenho demonstrado em executar as tarefas. 
- capacidade de utilização de aparelhos. 
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Conteúdos Objetivos Estratégias/ Situações 
de Aprendizagem 

 
Jogos 

Combinar apoios variados associados com corrida, marcha e voltas; 
 
Realizar lançamentos de precisão e à distância; 
Dar pontapés de precisão e à distância. 
Deslocar-se em toda a área nas diferentes formas de locomoção. 
Combinar o andar, o correr, o saltitar, o deslizar, o saltar, o cair, o rolar, o 
rastejar, o rodopiar, etc., em todas as direções e sentidos 
definidos pela orientação corporal. 

Combinar apoios variados associados com corrida, marcha e voltas; 
 
Realizar lançamentos de precisão e à distância; 
 
Dar pontapés de precisão e à distância. 
 
Promover situações de exploração individual do movimento, de acordo com a marcação rítmica 
pelo professor ou por colegas. 

 
 
 
 

Atividades rítmicas e expressivas 
 

Realizar saltos de pequena amplitude, no lugar, a andar e a correr em 
diferentes direções e sentidos definidos pela orientação corporal, 
variando os apoios (dois - dois, um-dois, dois-um, um-mesmo, um-outro). 
 
Utilizar combinações pessoais de movimentos locomotores e não 
locomotores para expressar a sua sensibilidade a temas sugeridos pelo 
professor (imagens, sensações, emoções, histórias, canções, etc.), que 
inspirem diferentes modos e qualidades de movimento. 

 
 
 
Explorar o ritmo de uma canção/melodia e pedir aos alunos que apresentem uma sequência de 
movimentos em trabalho individual ou de grupo. 
 

 
Atividades rítmicas e expressivas 

 

Realizar um percurso na mata, bosque, montanha, etc., com o 
acompanhamento do professor, em corrida e em marcha, combinando as 
seguintes habilidades: correr, marchar em espaço limitado, transpor 
obstáculos, trepar, etc., mantendo a perceção da direção do ponto de 
partida e indicando-a quando solicitado. 
 

 
  
 
Em visitas ao meio realizar percursos segundo regras estabelecidas previamente. 

Recursos didáticos  Mecos,  Bolas, Mecos, Mesa, CD, Leitor de CD. 
 

Instrumentos de 
avaliação 

Grelhas de observação da: 
- capacidade de compreensão e execução dos exercícios. 
- entender as regras estabelecidas. 
- cumprir as regras definidas. 
- participação  e empenho demonstrado em executar as tarefas. 
- capacidade de utilização de aparelhos. 
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Planificação de 1º período – OFERTA COMPLEMENTAR                                                            1º ANO 
 

Conteúdos Objetivos Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

Educação para a Cidadania 
 - Regras; 
 - Respeito; 
 - Amizade; 
 - Cooperação; 
 - Partilha; 
 - Direitos e deveres; 
 - Os vários membros da família; 
 - Tradições. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educação para a Saúde 
 - Higiene oral; 
 - Alimentação; 
 - Atividade física; 
 - Substâncias tóxicas. 
 
 
 
TIC 
Segurança   
 
 
 
Noção do corpo 
 
O corpo em harmonia com a Natureza e o seu 
ambiente social e cultural 
 
Noção de Família 
 

Promover os direitos e as responsabilidades democráticas e a participação ativa nas 
esferas cívica, política, social, económica, jurídica e cultural da sociedade. 
Reconhecer e aplicar regras de convivência. 
Descobrir nas diferenças de cada companhia uma riqueza para o grupo. 
Identificar a Escola como um espaço do seu crescimento. 
Refletir acerca dos sentimentos, gostos e decisões. 
Promover o direito e o dever de todas as pessoas participarem e contribuírem para 
um desenvolvimento integral e sustentável. 
Promover a igualdade de direitos e deveres das alunas e dos alunos, através de uma 
educação livre de preconceitos e de estereótipos de género. 
Descobrir a importância dos vários membros da família. 
Reconhecer o amor como elo da união e harmonia na família 
Promover o reconhecimento e a valorização da diversidade como uma oportunidade 
e fonte de aprendizagem. 
Conhecer e valorizar as tradições locais. 
Fazer escolhas individuais, conscientes, responsáveis e adequadas relativamente à 
sua saúde. 
 
 
Promover a sua saúde, especificamente em matéria de alimentação saudável, 
atividade física e não consumo de substâncias psicoativas. 
Refletir acerca dos sentimentos, gostos e decisões. 
 
 
 
Adotar comportamentos elementares de segurança na utilização das ferramentas 
digitais fornecidas, respeitando os direitos de autor. 
 
 
 
Avaliar pré-conceitos dos alunos. 
Identificar diferentes tipos de sentimentos; 
 
 
Promover a expressão de sentimentos. 
Valorizar a família e as suas funções de suporte afetivo; 
Respeitar e reconhecer a variedade de núcleos familiares. 
 

Participar na elaboração de regras para um bom funcionamento escolar. 
Colaborar ativamente no trabalho da Escola. 
Referir diferenças entre os colegas e concluir que isso é muito bom para o grupo. 
Levar as crianças a falarem livremente da Escola, quais as vantagens de a 
frequentar. 
Contar histórias relacionadas com os seguintes valores: Respeito; Amizade; 
Verdade; Partilha… 

  Levar os alunos a refletirem sobre o valor da amizade e a verbalizar os 
comportamentos corretos e incorretos. 
  Levar os alunos a refletirem sobre a importância da cooperação. 
  Levar os alunos a refletirem sobre os diferentes conceitos de família e da 
diversidade cultural, religiosa, económica e social das famílias contemporâneas. 
  Propor à criança um desenho sobre a família e dialogar, com base, nesses 
desenhos, sobre elementos da família de cada um: nome, ocupações, idades… 
  Identificar gestos de amor entre os elementos da família. 
  Celebração do Magusto e do Natal. 
  Articular com a área de Estudo do Meio. 
 

  Celebrar o Dia Alimentação a 16 de Outubro. 
  Observar e construir uma roda dos alimentos recortando figuras de revistas 
publicitárias. 
  Celebrar o Dia Mundial do Não fumador 
  Realizar a experiência “Garrafa fumadora”. 
  Visualização de vídeos e apresentações. 
  Diálogos/debates 
 
Visualizar animações e publicidade institucional sobre os perigos da internet. 
Reconhecer, com a ajuda do professor, a existência de perigos na utilização de 
ferramentas digitais (para o utilizador e para os equipamentos) e adotar 
comportamentos de segurança recorrendo à internet. 
 
Atividade: O puzzle do corpo (p. 12 à 15) 
Atividade: Objetos de higiene pessoal (p. 25 à 26) 
Aplicação do questionário PRESSE (p. 42, 43) 
Atividade: Como me sinto quando… (p. 109 à 110) 
Atividade: Famílias (p. 123à 125) 
 

Recursos didáticos  

 
Vídeos;Histórias;Computador; Jogos; Tesoura; Cola; Cartolinas; Fichas de trabalho; Kit Educação Sexual 1º Ciclo; Manual de Estudo do Meio. 
SEGURANET:(http://www.seguranet.pt/blog/)  ; Jovens seguros on-line: http://www.jovensonline.net/html/default.htmInternet segurahttp://www.internetsegura.pt/ 

 
Instrumentos de 
avaliação 

 
Fichas de trabalho; 
Registos de observação de comportamento e participação nas atividades propostas; 
Fichas de autoavaliação. 

 
 

http://www.seguranet.pt/blog/
http://www.jovensonline.net/html/default.htm
http://www.internetsegura.pt/


 
 
 Planificação de 2º período – OFERTA COMPLEMENTAR 1º ANO 

 

Objetivos  Conteúdos Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

 
Educação para a Cidadania 
 
- Direitos das crianças. 
- Proteção ambiental; 
- Regras de trânsito; 
- Formas de proteger a vida; 
- Promover o voluntariado; 
- Tradições. 
 
 
 
 
Educação para a Saúde 

   - Corpo; 
   - Atividade física; 
   - Ambiente. 

 
 
TIC 
Segurança 
 
 
Proteção do corpo e noção dos limites, dizendo não às 
aproximações abusivas. 
 
 
Diferenças entre rapazes e raparigas 

Promover a consciencialização para a cidadania democrática, incidindo especialmente 
sobre os direitos humanos e liberdades fundamentais, em todos os aspetos da vida das 
pessoas. 
Promover comportamentos cívicos e mudar hábitos sociais. 
Conhecer e por em prática atitudes de proteção ambiental. 
Valorizar a reutilização de materiais. 
Promover o envolvimento das crianças na compreensão na defesa de valores 
fundamentais: solidariedade, entreajuda, trabalho. 
Conhecer e aplicar normas para separação do lixo nos ecopontos. 
Conhecer e valorizar as tradições locais. 
 
Relacionar harmoniosamente o corpo com o espaço, numa perspetiva pessoal e 
interpessoal promotora de saúde e da qualidade de vida; 
Relacionar a qualidade do ambiente com um estilo de vida mais saudável. 
 
Adotar comportamentos elementares de segurança na utilização das ferramentas digitais 
fornecidas, respeitando os direitos de autor. 
 
Desenvolver competências sociais de integração e de relacionamento positivo com os 
outros; 
Adquirir o conceito de privacidade/intimidade; 
Desenvolver competências de proteção do corpo e noção dos limites. 
Avaliar conceitos adquiridos pelos alunos. 
 
Aceitar a constância da identidade sexual; 
Identificar diferenças corporais entre as pessoas de sexos diferentes e entre adultos e 
crianças. 
Refletir sobre os modelos socioculturais do masculino e do feminino; 
Entender os papéis de género como flexíveis, igualitários e não discriminatórios. 
Avaliar conceitos adquiridos pelos alunos. 
 

Identificar alguns dos direitos das crianças e reconhecer como os direitos são 
aplicados na sua vida. 

  Consciencializar para a necessidade de conhecer e respeitar as regras de 
segurança rodoviária. 
  Dialogar sobre a importância de cuidar dos animais e elaboração de um cartão de 
cidadão de alguns animais. 
  Utilizar ecopontos. 
  Realizar trabalhos com material reutilizado. 
  Articular com a área de Estudo do Meio. 
 
 
Articular com a área de expressão físico-motora. 
Observar imagens de diferentes ambientes e escolher qual o mais propício 
/saudável para a prática do desporto. 
 

 
 
 O aluno identifica, com o apoio do professor, a autoria da informação 
disponibilizada nas fontes eletrónicas consultadas.  
 
 
 
 
Atividade: Em público e em privado (p. 142, 143) 
Aplicação do questionário PRESSE (p. 162, 163). 
 
 
Atividade: E quando crescer como vai ser? (p. 65 à 69) 
Atividade: Masculino ou Feminino (p. 75 à 77) 
Aplicação do questionário PRESSE (p. 97, 98). 
 

Recursos didáticos   
Vídeos;Histórias;Computador; Jogos;Marcadores; Lápis de cor;Cartolinas;Fichas de trabalho; Kit Educação Sexual 1º Ciclo; Manual de Estudo do Meio. 
SEGURANET:(http://www.seguranet.pt/blog/ ); Jovens seguros on-line:http://www.jovensonline.net/html/default.htm;   Internet segura:http://www.internetsegura.pt/ 
Fotocópia da Ficha n.º 17; Fotocópia da Ficha n.º  6.1 à 6.4;Cartolina;Cola ;Tesoura 

Instrumentos de 
avaliação 

Fichas de trabalho; 
Registos de observação de comportamento e participação nas atividades propostas; 
Fichas de autoavaliação. 

 
 
 

http://www.seguranet.pt/blog/
http://www.jovensonline.net/html/default.htm
http://www.internetsegura.pt/


Planificação de 3º período – OFERTA COMPLEMENTAR                                                                              1ºANO 
 

Conteúdos Objetivos Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

 
 
Educação para a Cidadania 
- Educação ambiental/ desenvolvimento sustentável. 
- Formas de ajudar o planeta. 
- Formas de poupar a água. 
- Educação financeira. 
- Tradições. 
 
 
Educação para a Saúde 

   - Corpo; 
   - Violência. 

 
 
 
Reprodução humana 
 
 
TIC 
 
 
Segurança 
 

Conhecer e por em prática atitudes de proteção ambiental. 
Promover o processo de consciencialização ambiental, de promoção 
de valores, de atitudes e de comportamentos face ao ambiente. 
Promover a aquisição e desenvolvimento de conhecimentos e 
capacidades fundamentais para as decisões que, no futuro, terão de 
tomar sobre as suas finanças pessoais 
Conhecer e valorizar as tradições locais. 
 
 
Ser assertivo relativamente à não-violência; 
 
 
 
 
 
Valorizar a parentalidade;  
Valorizar a importância do pai e da mãe no cuidado e 
desenvolvimento do bebé. 
Avaliar conceitos adquiridos pelos alunos. 
 
 
 
Adotar comportamentos elementares de segurança na utilização das 
ferramentas digitais fornecidas, respeitando os direitos de autor. 
 

 
Levar os alunos a refletirem sobre formas de proteger o planeta. 
Aplicação do jogo: “Vamos separar o lixo”. 
Promover o diálogo sobre a utilidade da água. 
Levar os alunos a reconhecerem a necessidade de preservar a água no 
consumo diário. 
Levar os alunos a compreender a diferença entre o necessário e o supérfluo. 

  Articular com a área de Estudo do Meio. 
 
 
 
Fazer listas de formas de resolução de problemas mais eficazes que a 
violência. 
 
 
 
 
 
Atividade: O bebé já nasceu, e agora? (p. 202, 203) 
Aplicação do questionário PRESSE (p. 209, 210). 
 
 
 
 
 
O aluno assume comportamentos que respeitam as regras de conduta on-line 
(“Netiqueta”) e as normas de utilização subjacentes a cada ferramenta digital. 

Recursos didáticos   
Vídeos; Histórias; Computador, Jogos; Cartolinas; Fichas de trabalho, Kit de Educação Sexual; Manual de Estudo do Meio. 
 
SEGURANET:(http://www.seguranet.pt/blog/ ), Jovens seguros on-line: http://www.jovensonline.net/html/default.htm 
Internet segura:http://www.internetsegura.pt/ 
 
 

Instrumentos de 
avaliação 

 
Fichas de trabalho; 
Registos de observação de comportamento e participação nas atividades propostas; 
Fichas de autoavaliação. 

 

http://www.seguranet.pt/blog/
http://www.jovensonline.net/html/default.htm
http://www.internetsegura.pt/
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Planificação do 1º Período – 1º  ano 
Áreas Conteúdos Atividades 

Atividades Lúdico Expressivas - Jogos **** Jogos e atividades de Manipulação; 
 
Jogos tradicionais; 

Manipulação de bolas, arcos, cordas; condução; controlo, 
cabeceamento; toques; rolar, pontapear, lançar, drible; 
 

Realizar Jogos Tradicionais: macaquinho do chinês; macaca; 
apanhada; jogo das cadeiras; jogo da carica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atividades Lúdico 
Expressivas – Letras e 
Ciências  

Letras  Desenvolver o gosto pela leitura; 
 
Incentivar a comunicação; 
 
Relatar as ideias principais do texto ouvido; 
 
Potenciar a concentração; 
 
Criar recorrendo a técnicas diversas (Cortar, pintar, desenhar…); 
 
Produzir e representar histórias; 
 
Dramatizar textos; 
 
Acompanhar ritmos com gestos; 
 
Cantar. 

Explorar obras das metas curriculares*; 
 
Explorar obras de literatura para a infância; 
 
Participar na elaboração oral de uma história; 
 
Jogos dramáticos; 
 
Criar adereços simples com recurso a diversas técnicas;  
 
Mimar textos literários; 
 
Sequenciar pequenas histórias; 
 
Jogos de expressão de voz e corpo; 
 

Ciências** Introdução à ciência: 
- Materiais de laboratório; 
- Regras de segurança; 

O nosso corpo;   

A saúde do nosso corpo; 

 

-Observação e identificação dos materiais; 
-Discussão sobre as regras de segurança; 

Experiência 1: “Ver, cheirar, tocar com as mãos e provar”;   

Experiência 2: “Quente ou frio?”  

Experiência 3: “Consegues ver com os olhos fechados?”. 

 

Tecnologia *** 

Audio-histórias; 
Visualização de histórias em powerpoint; 
Gravação de poemas em podcast; 
Uso do quadro interativo ou computador para projeção e pesquisa de conteúdos; 
Utilização de meios audio-visuais. 

Recursos didáticos  Vídeos; Histórias; Computador; Jogos; Tesoura; Cola; Cartolinas; Projetor multimédia, Rádio, Material Laboratorial 

Instrumentos de avaliação Registos de observação de comportamento e participação nas atividades propostas; Autoavaliação. 

*Nota: Nas turmas de dois anos de escolaridade o professor titular de turma articulará com o professor da AEC as obras a trabalhar de acordo com os interesses e as prioridades da turma. 
** Protocolo das experiências em anexo (a ser seguido pelo professor) 
*** Transversal a todas as áreas 
**** Jogos em anexo 



 
 
 
 

Planificação do 2º Período – 1º ano 
Áreas Conteúdos Atividades 

Atividades Lúdico Expressivas - Jogos **** Jogos e atividades de Deslocamento e Equilíbrios; 
 
Jogos tradicionais; 

Exploração de posições de equilíbrio, deslocamentos, percursos com 
a integração de várias habilidades: rastejar, rolar, saltar, subir, 
descer, enrolar, andar (multi- direções); 
 

Realizar Jogos Tradicionais: péla à parede; a mosca; estátua 
silenciosa; tração com corda em linha; cabra cega. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atividades Lúdico 
Expressivas – Letras e 
Ciências 

Letras  Desenvolver o gosto pela leitura; 
 
Incentivar a comunicação; 
 
Relatar as ideias principais do texto ouvido; 
 
Potenciar a concentração; 
 
Criar recorrendo a técnicas diversas (Cortar, pintar, desenhar…); 
 
Produzir e representar histórias; 
 
Dramatizar textos; 
 
Acompanhar ritmos com gestos; 
 
Cantar. 

Explorar obras das metas curriculares*; 
 
Explorar obras de literatura para a infância; 
 
Participar na elaboração oral de uma história; 
 
Jogos dramáticos; 
 
Criar adereços simples com recurso a diversas técnicas;  
 
Mimar textos literários; 
 
Sequenciar pequenas histórias; 
 
Jogos de expressão de voz e corpo; 
 

Ciências** Os aspetos físicos do meio local;  

Manusear objetos em situações concretas. 

Realizar experiências com água  

Experiência 4: “Quanto choveu?”  

Experiência 5: “Estados físicos da água”  

 

Tecnologia *** 

Audio-histórias; 
Visualização de histórias em powerpoint; 
Gravação de poemas em podcast; 
Uso do quadro interativo ou computador para projeção e pesquisa de conteúdos; 
Utilização de meios audio-visuais. 

Recursos didáticos  Vídeos; Histórias; Computador; Jogos; Tesoura; Cola; Cartolinas; Projetor multimédia, Rádio, Material Laboratorial 

Instrumentos de avaliação Registos de observação de comportamento e participação nas atividades propostas; Autoavaliação. 

*Nota: Nas turmas de dois anos de escolaridade o professor titular de turma articulará com o professor da AEC as obras a trabalhar de acordo com os interesses e as prioridades da turma. 
** Protocolo das experiências em anexo (a ser seguido pelo professor) 
*** Transversal a todas as áreas 
**** Jogos em anexo 
 



Planificação do 3º Período – 1º ano 

Áreas Conteúdos Atividades 
Atividades Lúdico Expressivas – Jogos **** Jogos tradicionais; 

Jogos Pré desportivos 

Realizar Jogos Tradicionais : Lencinho da Botica; Muro do Chinês; Jogo 
do rato e do gato; Águia na sua caçada; Coelhos às tocas; 
 
Realizar jogos pré desportivos: Jogos de Perseguição, Jogo do Mata, 
Jogo da Bola ao Capitão, Jogo dos Passes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atividades Lúdico 
Expressivas – Letras e 
Ciências 

Letras  Desenvolver o gosto pela leitura; 
 
Incentivar a comunicação; 
 
Relatar as ideias principais do texto ouvido; 
 
Potenciar a concentração; 
 
Criar recorrendo a técnicas diversas (Cortar, pintar, desenhar…); 
 
Produzir e representar histórias; 
 
Dramatizar textos; 
 
Acompanhar ritmos com gestos; 
 
Cantar. 

Explorar obras das metas curriculares*; 
 
Explorar obras de literatura para a infância; 
 
Participar na elaboração oral de uma história; 
 
Jogos dramáticos; 
 
Criar adereços simples com recurso a diversas técnicas;  
 
Mimar textos literários; 
 
Sequenciar pequenas histórias; 
 
Jogos de expressão de voz e corpo; 
 

Ciências**  Manusear objetos em situações concretas. 

Realizar experiências com água  

Manusear objetos em situações concretas. 

Experiência 6: “A forma e o volume da água” .  

Experiência 7: “O cheiro e o sabor da água” . 

Tecnologia *** 

Audio-histórias; 
Visualização de histórias em powerpoint; 
Gravação de poemas em podcast; 
Uso do quadro interativo ou computador para projeção e pesquisa de conteúdos; 
Utilização de meios audio-visuais. 

Recursos didáticos  Vídeos; Histórias; Computador; Jogos; Tesoura; Cola; Cartolinas; Projetor multimédia, Rádio, Material Laboratorial 

Instrumentos de avaliação Registos de observação de comportamento e participação nas atividades propostas; Autoavaliação. 

*Nota: Nas turmas de dois anos de escolaridade o professor titular de turma articulará com o professor da AEC as obras a trabalhar de acordo com os interesses e as prioridades da turma. 
** Protocolo das experiências em anexo (a ser seguido pelo professor) 
*** Transversal a todas as áreas 
**** Jogos em anexo 
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PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA – A1 

 

OBJETIVOS GERAIS 

Domínio oral e escrito da língua portuguesa como língua veicular; 
 Desenvolvimento de uma progressiva autonomia pessoal no âmbito escolar e social; 
 Integração efetiva dos alunos no currículo nacional  
 Promoção do sucesso educativo e desenvolvimento de uma cidadania ativa. 

 

Unidade 
Objetivos 

Gramática Atividades Avaliação 
Interdisciplinares Específicos PLNM 

 
Unidade 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    A Língua 
   Portuguesa como língua veicular 
das restantes disciplinas: 
 
    Compreensão do vocabulário 
específico das diferentes disciplinas 
 
   
Domínio da linguagem (verbos-chave) 
utilizada nos testes  
 
   
Clarificação de informação, 
recorrendo a dicionários 
 
   
   Organização de glossários 

 
▪ Apresentação de: 
 
- Professor e alunos; 
 
-Objectivos da 
disciplina; 
 
- Organização do 
caderno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
As letras do alfabeto 
português: Vogais e 
consoantes 
 
Determinantes  
artigos definidos e 
indefinidos 
 
O Nome - género e 
número 
 
 
 
 

Compreensão 
Oral 
 
- Identificação de tópicos de 
mensagens breves produzidas 
pausadamente 
 
- Retenção de 
pequenos enunciados orais 
proferidos pelo professor, áudio 
ou vídeo 
 
 
 
 
Produção Oral 
 
- Explicitação ou exploração de 
unidades de conteúdo ouvidas 
ou lidas 
 
- Aperfeiçoamento do ritmo do 

 
 
Sumativa 
 
 
Auto e 
hetero 
 
Observação 

direta de 

atitudes 

cognitivas e 

comporta 

mentais 

 

 
Caderno 
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Unidade 1 
Identificação 

e dados 

pessoais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade 2 

Descrição de 

objetos e 

pessoas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Identificar-se a si e ao 
outro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caraterizar-se e 
caraterizar o outro e 
objetos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pronomes pessoais, 
interrogativos e 
reflexos (1ª/ 3ª pessoa 
do singular); 
 
 
Verbos – presente do 
indicativo: 
-  Ser 
-  Ter 
-  Morar em ( verbos 
regulares   terminados 
em ar)  
 
 
 
 
 
 
Verbos – presente do 
indicativo: 
- Ter 
- Ser / Estar + Adjetivo 
- Verbos regulares 
terminados em er  e ir 
 
 
 
 
- Nomes / Adjetivos 
  Concordância em 
género e número 

Português 
 
 
- Leitura em voz alta com 
correcção progressiva ao nível 
da articulação, pronúncia e 
expressividade 
 
- Reprodução oral de 
conteúdos de enunciados 
escritos 
 
- Explicitação de dados 
Visuais 
 
- Descrição de imagens 
 
 
 
 
• Interação 
 
- Formulação de respostas 
breves a perguntas orais 
 
- Formulação de questões 
breves 
 
 
 
 
 
 
• Leitura 
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Unidade 3 
Breves 
fórmulas 
sociais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade 4 
Atividades 
do 
quotidiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cumprimentar 
Despedir-se de alguém 
Apresentar-se, 
apresentar alguém, 
agradecer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saber pedir/ dar 
informações 
Descrever sequências 
de ações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pronomes reflexos 
 
 
 
 
 
 
 
Verbos – presente do 
indicativo 
 
Verbos irregulares 
 Costumar + infinitivo 
 
 
 
Preposições 
 
Tempo (de, a, em) 
Movimento (a, para, 
por, de) 
  
Ir de (transporte não 
específico) 
Ir em (transporte 
específico) 
 
 
 
 
 
 

 
- Deteção das palavras-chave do 
texto 
 
- Reconhecimento de 
analogias temáticas em 
excertos breves e simples 
 
- Pesquisa em dicionário de 
.Português 
 
 
 
 
• Compreensão 
 
 
 
• Escrita 
- Reprodução escrita 
de conteúdos a partir 
de enunciados escritos 
ou orais 
 
 
 
• Produção Escrita, tendo em 
conta: 
 
- Domínio das formas 
convencionais básicas 
da escrita: 
-Alfabeto 
-Pontuação 
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Unidade 5 
Relações 
familiares e 
Habitação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade 6 
Compra e 
Venda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade 7 
Localização 

 
Descrever a família  
Descrever a casa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fazer um pedido 
Aceitar / rejeitar 
Perguntar o preço  
Pagar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedir / dar informações 
sobre a localização de 
objetos no espaço 
 
Pedir / dar informações 
sobre localização 

Verbos – estrutura 
Verbal 
Estar a + Infinitivo 
Estar a + 
Infinitivo/Presente 
 
 
 
Pronomes  
Possessivos 
 
 
Adjetivos 
Graus  
 
 
 
Verbos – Pretérito 
imperfeito 
 (imperfeito de 
cortesia- 1º pessoa do 
singular/plural) 
 
Presente do Indicativo 
(verbos com 
alternância vocálica – 
vestir, preferir, etc.) 
 
 
Pronomes 
Demonstrativos 
 
Advérbios  
Lugar 

-Paragrafação 
 
- Aplicação das regras 
básicas da acentuação 
 
- Reprodução de 
informação simples a 
partir de enunciados 
escritos ou orais 
 
- Aplicação de  regras 
ortográficas 
elementares 
 
- Completação de 
esquemas frásicos 
baseados em 
vocabulário simples e 
recorrente 
 
- Reescrita de 
encadeamentos 
frásicos simples a 
partir de modelos 
dados 
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de objetos 
e pessoas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade 8 
Desporto 
e tempos 
livres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

geográfica e direções  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falar de gostos e 
preferências  
Exprimir Futuro próximo  
Falar do tempo 
Fazer convites 
Aceitar / recusar 
convites 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Estrutura Verbal  
Estar em + locuções 
prepositivas 
 
 
Verbos – presente do 
Indicativo 
Virar (à esquerda / à 
direita) 
Ir / seguir (em frente) 
Atravessar (a rua, a 
avenida) 
 
 
 
Preposições e 
locuções prepositivas 
Espaço  
Movimento  
 
 
 
 
 
 
 
Verbos – Presente do 
Indicativo 
 
Gostar de / não gostar 
de / detestar/ adorar 
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Unidade 9 
Saúde e 
corpo 

 
 
 
 
Falar sobre o corpo 
 
Falar sobre o estado 
físico 
 
Saber ir ao médico  
Compreender 
instruções simples no 
médico 
Saber ir à farmácia 
 

/preferir  
 
 
Verbos – Presente/ 
Expressão de futuro 
próximo 
Ir + Infinitivo 
 
Expressões de tempo 
futuro 
Preposições  
 
Com + pronome 
pessoal 
 
 
 
 
 
Estrutura Verbal –  
Estar com + nome 
(febre dores de cabeça 
etc.) 
 
Ter que /de + Infinitivo 
 
Dever + Infinitivo 
 
 
 
 
 

 
 Materiais a utilizar: Fotocópias, computador, projetor, CD áudio, recursos on line, portefólio 
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PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA – A2 

 

OBJETIVOS GERAIS 

Domínio oral e escrito da língua portuguesa como língua veicular; 
 Desenvolvimento de uma progressiva autonomia pessoal no âmbito escolar e social; 
 Integração efetiva dos alunos no currículo nacional  
 Promoção do sucesso educativo e desenvolvimento de uma cidadania ativa. 

 

Unidade 
Objetivos 

Gramática Atividades Avaliação 
Interdisciplinares Específicos PLNM 

 
 
 
 
 
 
Unidade 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
A Língua Portuguesa como língua 
veicular das restantes disciplinas: 
 
    Compreensão do vocabulário 
específico das diferentes disciplinas 
 
   
Domínio da linguagem (verbos-chave)  
 
   
Clarificação de informação, 
recorrendo a dicionários e internet 
 
   

 
▪ Apresentação de: 
 
- Professor e alunos; 
 
- Objetivos da disciplina; 
 
- Organização do caderno 
 
▪  Revisão de conteúdos 
do nível A1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As letras do alfabeto 
português: Vogais e 
consoantes 
 
 
Artigos definidos e 
indefinidos 
 
O Nome - género e 
número 
 
 

Compreensão 
Oral 
 
- Identificação de tópicos de 
mensagens breves produzidas 
pausadamente 
 
- Retenção de 
pequenos enunciados orais 
proferidos pelo professor, áudio 
ou vídeo 
 
• Produção Oral 
 
- Explicitação ou exploração de 
unidades de conteúdo ouvidas 
ou lidas 
 
- Aperfeiçoamento do ritmo do 
Português 
 
 

 
 
 
Sumativa 
 
 
Auto e 
hetero 
 
Observação 

directa de 

atitudes 

cognitivas e 

comportame

ntais 

 

caderno 
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1 
Identificação 

e  

dados 

pessoais 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Descrição de 

objetos e 

pessoas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Identificar-se a si e ao 
outro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caraterizar-se e 
caraterizar o outro e 
objetos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pronomes pessoais, 
interrogativos e 
reflexos (1ª/ 3ª 
pessoa do singular); 
 
 
Verbos – presente 
do indicativo: 
- Ser 
- Ter 
   - Morar em (verbos 
regulares   
Terminados em ar)  
chamar-se 
 
 
 
 
Verbos – presente 
do indicativo: 
- Ter 
- Ser / Estar + 
Adjetivo 
- Verbos regulares 
terminados em er e 
ir 
 
 
Nomes / Adjetivos 
  Concordância em 
género e número 
 
Pronomes reflexos 
 

- Leitura em voz alta com 
correção progressiva ao nível da 
articulação, pronúncia e 
expressividade 
 
- Reprodução oral de 
conteúdos de enunciados 
escritos 
 
- Explicitação de dados 
Visuais 
 
- Descrição de imagens 
 
• Interação 
 
- Formulação de respostas 
breves a perguntas orais 
 
- Formulação de questões 
breves 
 
• Leitura 
 
- Deteção das palavras-chave do 
texto 
 
- Reconhecimento de 
analogias temáticas em 
excertos breves e simples 
 
- Pesquisa em dicionário de 
Português 
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3 
Breves 
fórmulas 
sociais 
 
 
 
 
4 
Atividades 
do 
quotidiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
Serviços de 
Utilidade 
Pública 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumprimentar, 
Despedir-se de alguém, 
Apresentar-se, 
Apresentar alguém, 
Agradecer 
 
 
 
 
Saber pedir/ dar 
informações 
 
Descrever sequências de 
ações 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preencher impressos 
simples 
 
Compreender instruções 
simples 
 
Compreender avisos 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbos – presente 
do indicativo 
 
Verbos irregulares 
 Costumar + 
infinitivo 
 
Preposições 
 
Tempo (de, a, em) 
Movimento (a, para, 
por, de) 
  
Ir de (transporte não 
específico) 
Ir em (transporte 
específico) 
 
 
 
Verbos – imperfeito 
do indicativo 
 
Expressão de 
cortesia: 

Compreensão 
Escrita 
- Reprodução escrita 
de conteúdos a partir 
de enunciados escritos 
ou orais 
 
• Produção Escrita, tendo em 
conta: 
 
- Domínio das formas 
convencionais básicas 
da escrita: 
-Alfabeto; 
-Pontuação; 
- Paragrafação 
 
- Aplicação das regras 
básicas da acentuação 
 
- Reprodução de 
informação simples a 
partir de enunciados 
escritos ou orais 
 
- Aplicação de  regras 
ortográficas elementares 
 
- Completação de 
Esquemas frásicos 
baseados em vocabulário 
simples e recorrente 
 
- Reescrita de 
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11 
Relatar 
acontecimen
tos pontuais 
no passado 
 
 
 
12 
Contactos 
sociais e 
formas de 
tratamento 
 
 
 
 
 
 
 
13 
Reclamar 
sobre 
comida e 
alojamento 
 
 
 
14 
Memórias 
do passado 

 
 
 
Narrar uma sequência de 
ações no passado 
 
Ter noção do passado 
pontual 
 
 
 
Dominar as formas de 
tratamento em português 
 
Escrever um postal 
Deixar mensagens orais 
Escrever mensagens 
breves 
Escrever um convite 
 
 
 
 
Fazer uma reclamação 
simples sobre um serviço 
 
Exprimir um desejo 
 
 
 
 
 
 
 

poder+infinito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbos – Pretérito 
perfeito simples do 
indicativo 
 
Verbos regulares 
Alterações gráficas 
nos verbos 
Verbos irregulares 
(ser, ir, ter, estar) 
 
 
 
Expressões de tempo 
no passado: 
Há  / desde 
 
 
 
Verbos – Pretérito 
perfeito simples do 
indicativo 
 
Verbos regulares 

encadeamentos 
frásicos simples a 
partir de modelos 
dados 
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Relatar acções habituais 
no passado 
 
Falar de memórias 
passadas 
 
Falar de horas e idade no 
passado 

Verbos regulares 
terminados em air 
 
 
Pronomes pessoais 
Tu/ você (o senhor / 
a senhora) 
 
 
 
 
Verbo – pretérito 
imperfeito do 
indicativo 
Exprimir um desejo 
(querer+ infinitivo) 
 
 
Verbo – Pretérito 
Imperfeito do 
indicativo 
 
Verbos regulares e 
irregulares 
 
Expressões de 
tempo 
 
Pronomes 
indefinidos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Materiais a utilizar: Fotocópias, computador, projetor, CD áudio, recursos on line, portefólio 
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PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA – B1 

 

OBJETIVOS GERAIS 

Domínio oral e escrito da língua portuguesa como língua veicular; 
 Desenvolvimento de uma progressiva autonomia pessoal no âmbito escolar e social; 
 Integração efetiva dos alunos no currículo nacional  
 Promoção do sucesso educativo e desenvolvimento de uma cidadania ativa. 

 

Unidade 
Objetivos 

Gramática Atividades Avaliação 
Interdisciplinares Específicos PLNM 

 
 
 
Unidade 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A língua portuguesa como língua 
veicular das restantes disciplinas: 
 
 
. Compreensão do vocabulário 
específico das diferentes disciplinas; 
 
 
 
. Domínio da linguagem (verbos-
chave) utilizada nos testes; 
 
 
 
 
. Clarificação de informação, 
recorrendo a dicionários; internet e 
livros. 
 
- Organização de glossários. 
 
 

 
Apresentação de: 
. Professor e alunos; 
. Objetivos da disciplina. 
 
. Organização do caderno 
 
. Revisão de conteúdos 
gramaticais do nível A2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Verbos: 
 -Presente, Pretérito 
e futuro do 
Indicativo: verbos 
regulares e 
irregulares; 
 
 
. Preposições 
 
 
. Pronomes: 
possessivos e 
demonstrativos. 
 
 
 
 
 
 

. Compreensão Oral 

 

. Identificação de tópicos em 

mensagens produzidas 

pausadamente; 

 

. Retenção de enunciados orais 

proferidos pelo professor ou em 

documento áudio, vídeo. 

 
 
 
 
 
. Produção Oral 

. Explicitação ou exploração de 

unidades de conteúdo ouvidas 

ou lidas; 

 
Sumativa 
 
 
Observação 
direta do 
domínio 
cognitivo e 
comportame
ntal 
 
Portfólio 
 
Intervenções 
orais e 
escritas 
 
Trabalhos 
individuais 
 
Auto e 
hetero 
avaliação 
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Unidade 1 
Falar de 
Atividades do 
Quotidiano no 
Passado 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade 2 
Exprimir 
Desejos e 
Fazer Planos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade 3 
Falar de 
Tempos Livres 
no Passado 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Relatar ações no passado 
e comparar com o 
presente 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Exprimir desejos; 
. Fazer planos; 
. Fazer pedidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Fazer descrições no 
passado; 
. Relatar ações 
simultâneas e durativas 
no passado; 
. Relatar realização 
prolongada de ações no 

 
 
 
 
Verbos – Pretérito 
Imperfeito do 
Indicativo 
 
. Idade e horas no 
passado; 
. Aspetos durativo e 
frequentativo; 
. Ações habituais no 
passado versus 
Presente do 
Indicativo. 
 
 
 
 Verbos – Pretérito 
Imperfeito do 
Indicativo: querer; 
desejar; gostar de; 
preferir; apetecer; 
 
Advérbios: 
. Lugar; tempo; 
modo; negação e 
afirmação; 
quantidade. 
. Colocação dos 
advérbios na frase. 
 
 

. Aperfeiçoamento do ritmo do 

português; 

. Leitura em voz alta com 

correção progressiva ao nível da 

articulação, da pronúncia e da 

expressividade; 

. Reprodução oral de conteúdos 

de enunciados escritos; 

. Explicitação de dados visuais; 

. Descrição de imagens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Interação 
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Unidade 4 
Relatos 
Formais de 
Ocorrências 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade 5 
Relações 
Sociais – 
Escrever 
Cartas, Notas, 
Bilhetes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade 6 
Relatar Factos 
 
 
 

passado versus ações 
pontuais no passado. 
 
. Relatar acontecimentos 
aos bombeiros, à polícia e 
aos serviços de saúde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.Relatar ações durativas 
com realização não 
terminada; 
. Escrever cartas, notas, 
bilhetes; 
Fazer pedidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbos – Pretérito 
Imperfeito do 
Indicativo 
. Enquanto; 
. Quando (estar a+ 
Infinitivo) 
. Pretérito Imperfeito 
versus Pretérito 
Perfeito Simples. 
 
 
 
Verbos – Pretérito-
mais-que-Perfeito  
do Indicativo 
 
Verbos – Particípios 
Passados: formas 
regulares e 
irregulares; 
 
. Formas de 
complemento direto; 
 
. Colocação do 
complemento direto 
na frase. 
 
 
 
Verbos – Pretérito 
Perfeito Composto 
do Indicativo 
 

. Formulação de respostas a 

perguntas orais; 

. Formulação de questões; 

 

 

. Leitura 

 

. Deteção de palavras-chave em 

textos; 

. Reconhecimento de analogias 

temáticas em excertos breves e 

simples; 

. Pesquisa em dicionários da 

Língua Portuguesa 

 

 

 

 

 

. Compreensão Escrita 

. Reprodução escrita de 

conteúdos a partir de 

enunciados escritos e/ou orais. 
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Unidade 7 
Relações 
Sociais 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade 8 
Atualidades 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Unidade 9 
Relações 
Sociais – Vida 
Privada e 
Tempos Livres 
 
 
 
 
 
 

. Relatar factos usando o 
discurso indireto 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Compreender textos 
publicitários; 
informativos; médicos; 
. Dar conselhos; fazer 
sugestões; 
. Dar ordens; fazer 
pedidos. 
 
 
 
 Compreender notícias 
simples da imprensa 
escrita; 
. Relatar factos do 
quotidiano; notícias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Pronomes 
Pessoais: 
. Formas de 
complemento 
indireto; 
. Colocação do 
complemento 
indireto na frase. 
 
 
 
 
. Discurso Direto / 
Discurso Indireto 
. Pronomes 
Pessoais: 
. Regras de 
colocação dos 
pronomes na frase 
com os tempos 
compostos. 
 
 
 
. Verbos – Modo 
Imperativo: verbos 
regulares e 
irregulares. 
 
. Estrutura Verbal – 
Voz Ativa / Voz 
Passiva: 
. Transformação de 
frases; 

. Produção Escrita, tendo em 

conta: 

. Domínio das formas básicas 

convencionais da escrita: 

alfabeto; pontuação; 

paragrafação; 

. Aplicação das regras de 

acentuação; 

. Reprodução de informação a 

partir de enunciados escritos 

e/ou orais; 

. Aplicação de regras 

ortográficas; 

. Completação de esquemas 

frásicos baseados em 

vocabulário recorrente; 

. Reescrita de encadeamentos 

frásicos a partir de modelos 

fornecidos 

 

 

. Compreensão Escrita 
 
. Reprodução escrita de 
conteúdos a partir de 
enunciados escritos e/ou orais. 
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Unidade 10 
Viagens e 
Deslocações 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade 11 
Trabalho/ 
/Profissões 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade 12 
Argumentar/
Negociar 
Propostas 

 

. Relatar acontecimentos 
futuros; 
. Exprimir intenção de 
realização de acção no 
futuro; 
. Exprimir obrigação em 
relação a um 
acontecimento futuro; 
. Expressar desejos de 
difícil realização; 
Relatar em linguagem 
formal acontecimentos 
no discurso indirecto.  
 
 
 
 
. Relatar sequências de 
ações; 
 
 
 
 
 
. Pedir / dar informações 
sobre assuntos de rotina 
relacionados com o 
estudo; 
 
. Escrever uma carta 
formal.  
 
 
 

. Passiva com os 
verbos “ser” e 
“estar”; 
. Partícula 
apassivante “-se”. 
 
. Verbos – Futuro 
Imperfeito do 
Indicativo: verbos 
irregulares e em 
 “-zer”; 
. Haver de+Infinitivo; 
. Ter de+ Infinitivo; 
. Verbos – Modo 
Condicional 
. Discurso Indireto: 
. Transformação de 
frases do discurso 
direto (com o Futuro 
Imperfeito do 
Indicativo) para o 
discurso direto 
(modo condicional). 
 
. Verbos – Infinitivo 
Pessoal 
. Infinitivo Pessoal 
Infinitivo Impessoal; 
. Expressões 
impessoais 
(ser/achar + 
adjectivo); 
. Preposições e 
locuções 

. Produção Escrita, tendo em 
conta: 
. Domínio das formas básicas 
convencionais da escrita: 
alfabeto; pontuação; 
paragrafação; 
. Aplicação das regras básicas de 
acentuação; 
. Reprodução de informação 
simples a partir de enunciados 
escritos e/ou orais; 
. Aplicação de regras 
ortográficas elementares; 
. Completação de esquemas 
frásicos baseados em 
vocabulário simples e 
recorrente; 
. Reescrita de encadeamentos 

frásicos simples a partir de 

modelos fornecidos. 
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. Argumentar 
 

prepositivas. 
. Interrogativas com 
Pronome 
Interrogativo e 
Preposição 
 
. Pronomes 
Indefinidos; 
. Verbos – 
Conjugação 
Perifrástica: 
. Começar a ; estar a 
; andar a; deixar de; 
acabar de; 
. Pronomes Clíticos: 
. Contração dos 
pronomes de 
complemento direto 
com os de 
complemento 
indireto 
 
. Verbos com 
regência de 
preposição 
. Verbos específicos: 
apanhar; agarrar; 
pegar; pegar-se; 
tomar 

 
 Materiais a utilizar: Fotocópias, computador, projetor, CD áudio, recursos on line, portefólio 

http://www.aevt.pt/
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Domínios Conteúdos Objetivos das metas 
Curriculares de Português 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Português 

 
Oralidade 
(O2) 

Compreensão e expressão 
- Expressão de ideias e de 
 sentimentos 

 4. Produzir discursos com diferentes 
finalidades, tendo em conta a situação e o 
interlocutor. 

 
4.3 Partilhar ideias e sentimentos. 
 

 
Leitura e 
Escrita 
(LE2) 
 
 
 
 

Consciência Fonémica 
- Manipulação fonémica 
 
Alfabeto e Grafemas 
- Alfabeto 
- Correspondências 
 grafofonémicas 
Compreensão de texto 
- Textos de características: 
 narrativas, informativas, 
 descritivas 
- Poema 
- Sentidos do texto: sequência 
 dos acontecimentos, 

mudança de espaço; 
encadeamentos 

 de causa e efeito; tema, 
 assunto; informação 

essencial; 
 articulação de factos e de 

ideias 
Ortografia e pontuação 
- Frases 

5. Desenvolver a consciência 
 fonológica e operar com fonemas. 
 
 
 
 
6. Conhecer o alfabeto e os grafemas. 
 
8. Ler textos diversos. 
 
10. Organizar a informação de 
 um texto lido. 
 
 
11. Relacionar o texto com 
 conhecimentos anteriores e 
 compreendê-lo. 
 
14. Desenvolver o conhecimento 
 da ortografia. 
 

5.1 Repetir, sem o primeiro fonema e sem cometer nenhum erro, uma sílaba CV ou CVC pronunciada pelo professor. 
5.2 Repetir, sem cometer nenhum erro, uma sílaba V ou VC, juntando no início uma sílaba CV ou CVC, respetivamente. 
5.3 Reunir numa sílaba os primeiros fonemas de duas palavras, cometendo poucos erros. 
 
6.2 Recitar todo o alfabeto na ordem das letras, sem cometer erros de posição relativa. 
6.4 Pronunciar o(s) segmento(s) fónico(s) de todos os grafemas com acento ou diacrítico e dos dígrafos e ditongos. 
 
8.1 Ler pequenos textos narrativos, informativos e descritivos; poemas e banda desenhada. 
 
10.3 Identificar o tema ou referir o assunto do texto. 
10.4 Indicar os aspetos nucleares do texto de maneira rigorosa, respeitando a articulação dos factos ou das ideias assim 

como o sentido do texto e as intenções do autor. 
 
11.3 Escolher entre diferentes interpretações, propostas pelo professor, de entre as intenções ou os sentimentos da 

personagem principal, a que é mais apropriada às intenções do autor do texto, tendo em conta as informações 
fornecidas, justificando a escolha. 

 
 
14.5 Elaborar e escrever uma frase simples, respeitando as regras de correspondência fonema-grafema e utilizando 

corretamente as marcas do género e do número nos nomes, adjetivos e verbos. 
 

 
Iniciação à 
Educação 
Literária (IEL2) 
 

Audição e leitura 
- Obras de literatura para a 

infância 
- Formas de leitura silenciosa 
Compreensão de texto 
- Antecipação de conteúdos 
- Cadência dos versos 
- Inferências (de sentimento- 

atitude) 

19. Ouvir ler e ler textos literários. 
 
 
 
20. Compreender o essencial dos textos 
escutados e lidos. 

19.1 Ouvir ler e ler obras de literatura para a infância e textos da tradição popular. 
19.2 Praticar a leitura silenciosa. 
 
 
20.1 Antecipar conteúdos com base no título e nas ilustrações. 
20.2 Descobrir regularidades na cadência dos versos. 
20.4 Fazer inferências. 

Gramática 
(G1) 

Morfologia e lexicologia 
- Nome e adjetivo qualificativo: 
 flexão em género e número 
 

21. Descobrir regularidades no 
funcionamento da língua.  

 

21.1 Formar femininos e masculinos de nomes e adjetivos de flexão regular. 
21.2 Formar singulares e plurais de nomes e adjetivos que seguem a regra geral, incluindo os que terminam em – m e 

fazem plural em –ns. 

Recursos didáticos 
  

 
Manual, obras literárias, fichas de trabalho, cartazes de consolidação de casos ortográficos, caderno diário; quadro, caneta, lápis (escrita e pintura), textos gravados, computador, cartolinas, revistas… 
 

 
Instrumentos de 
avaliação 

Registos orais, escritos e plásticos; fichas de trabalho; ficha de avaliação diagnóstica; grelhas de observação (comportamento, participação individual, cooperação; discussão e comparação de 
ideias/opiniões, postura em sala de aula; textos produzidos pelos alunos; trabalho de grupo; …  
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Domínios Conteúdos Objetivos das metas 
Curriculares de Português 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Português 

Oralidade 
(O2) 
 
 

Compreensão e expressão 
- Tom de voz, articulação, 
 entoação, ritmo 
- Vocabulário: alargamento, 
 adequação, variedade 
- Frase 
- Expressão de ideias e de 
 sentimentos 
- Informação essencial 
 

2. Escutar discursos breves para aprender e 
construir 

 conhecimentos. 
3. Produzir um discurso oral com 
 correção. 
 
4. Produzir discursos com diferentes 
 finalidades, tendo em conta a 
 situação e o interlocutor. 
 

2.3 Referir o essencial de textos ouvidos. 
 
 
3.1 Falar de forma audível. 
3.2 Articular corretamente palavras, incluindo as de estrutura silábica mais complexa (grupos consonânticos). 
3.4 Usar vocabulário adequado ao tema e à situação e progressivamente mais variado. 
3.5 Construir frases com grau de complexidade crescente. 
 
4.1 Responder adequadamente a perguntas. 
 

Leitura e 
Escrita 
(LE2) 
 

Consciência Fonémica 
- Manipulação Fonémica 
Alfabeto e Grafemas 
- Alfabeto 
- Correspondências 

fonográficas 
 
 
Fluência de leitura: 
velocidade, precisão e 
prosódia 
- Palavras e pseudopalavras, 
 com complexidade silábica 
 crescente; palavras 

regulares e 
 irregulares; textos 
Compreensão de texto 
- Textos de características: 

narrativas, informativas, 
descritivas 

- Poema 
- Paráfrase 
- Vocabulário: alargamento, 

adequação e variedade 
- Sentidos do texto: 

sequência dos 
acontecimentos, mudança 
de espaço; encadeamentos 
de causa e efeito; 
informação essencial 

Ortografia e pontuação 
- Texto 
 
 

5. Desenvolver a consciência 
 fonológica e operar com fonemas. 
 
6. Conhecer o alfabeto e os grafemas. 
 
 
 
 
7. Ler em voz alta palavras, 
 pseudopalavras e textos. 
 
 
 
 
 
 
8. Ler textos diversos. 
 
10. Organizar a informação de um texto 

lido. 
 
 
11. Relacionar o texto com conhecimentos 

anteriores e compreendê-lo. 
 
 
 
 
 
 
 
14. Desenvolver o conhecimento da 

ortografia. 
 

5.2 Repetir, sem cometer nenhum erro, uma sílaba V ou VC, juntando no início consoante. 
6.3 Escrever todas as letras do alfabeto, nas formas minúscula e maiúscula, em resposta ao nome ou ao segmento fónico 

que corresponde habitualmente à letra. 
6.5 Escrever todos os dígrafos e ditongos, de uma das maneiras possíveis em português, quando solicitados pelo(s) 

segmento(s) fónico(s) correspondente(s). 
 
 
 
7.2 Ler corretamente, por minuto, no mínimo, 35 pseudopalavras. 
 
7.3 Ler quase todas as palavras monossilábicas, dissilábicas e trissilábicas regulares encontradas nos textos lidos na escola 

e pelo menos 12 de 15 palavras irregulares escolhidas pelo professor. 
7.4 Decodificar palavras com fluência crescente: bom domínio da leitura das palavras dissilábicas de 4 a 6 letras e mais 

lentamente na das trissilábicas de 7 ou mais letras. 
7.6 Ler um texto com articulação e entoação razoavelmente corretas e uma velocidade de leitura, no mínimo, 90 palavras 

por minuto. 
8.1 Ler pequenos textos narrativos, informativos e descritivos; poemas e banda desenhada. 
 
10.1 Identificar, por expressões de sentido equivalente, informações contidas explicitamente em pequenos textos 

narrativos, informativos e descritivos, de cerca de 200 palavras. 
 
 
11.1 Inferir o sentido de uma palavra desconhecida a partir do contexto frásico ou textual. 
11.2 Escolher, em tempo limitado, entre diferentes frases escritas, a que contempla informação contida num texto curto, 

de 50 a 80 palavras, lido anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
14.1 Escrever corretamente todas as sílabas CV, CVC e CCV, em situação de ditado. 
14.6 Detetar eventuais erros ao comparar a sua própria produção com a frase escrita corretamente, e mostrar que 



 
Produção de texto 
- Informações, explicações 
- Planificação de texto: 

ideias-    -chave 
- Redação e revisão de texto 

 
16. Transcrever e escrever textos. 
 
17. Planificar a escrita de textos. 
 
18. Redigir corretamente. 
 

compreende a razão da grafia correta. 
 
16.4 Escrever textos, com um mínimo de 50 palavras, parafraseando, informando ou explicando. 
 
17.1 Formular ideias-chave (sobre um tema dado pelo professor) a incluir num pequeno texto informativo. 
 
18.4 Cuidar da apresentação final do texto. 
 

Iniciação à 
Educação 
Literária (IEL2 

Audição e leitura 
- Obra sugerida: “A Girafa 

que Comia Estrelas” de José 
Eduardo Agualusa 

- Formas de leitura: 
silenciosa; em voz alta 

Compreensão de texto 
- Antecipação de conteúdos 
- Intenções e emoções das 

personagens 
 
 

19. Ouvir ler e ler textos literários. 
 
 
20. Compreender o essencial dos textos 

escutados e lidos. 
 
 
21. Ler para apreciar textos literários. 
 
 
 

19.1 Ouvir ler e ler obras de literatura para a infância e textos da tradição popular. 
19.3 Ler pequenos trechos em voz alta. 
 
 
20.1 Antecipar conteúdos com base no título e nas ilustrações. 
20.3 Interpretar as intenções e as emoções das personagens de uma história. 
21.1 Ouvir ler e ler obras de literatura para a infância e textos da tradição popular. 
 
 
 

Gramática 
(G2) 
 

Classe de palavras 
- Nome 
Lexicologia 
- Sinónimos e antónimos: 

reconhecimento 
 

24. Explicitar regularidades no 
funcionamento da língua. 

25. Compreender formas de organização do 
léxico. 

24.1 Identificar nomes. 
 
25.1 A partir de atividades de oralidade e de leitura, verificar que há palavras que têm significado semelhante e outras que 
têm significado oposto. 
 
 
 

 
Recursos didáticos  

 
Manual, obras literárias, fichas de trabalho, cartazes de consolidação de casos ortográficos, cartazes de gramática e pontuação, caderno diário; quadro, caneta, lápis (escrita e pintura), textos gravados, 
computador, cartolinas, revistas… 
 
 

 
Instrumentos de 
avaliação 

 
Registos orais, escritos e plásticos; fichas de trabalho; fichas de avaliação; grelhas de observação (comportamento, participação individual, cooperação; discussão e comparação de ideias/opiniões; postura 
em sala de aula; textos produzidos pelos alunos; trabalho de grupo; … 
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O
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Domínios Conteúdos Objetivos das metas 
Curriculares de Português 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Português 

 
Oralidade 
(O2) 
 

Compreensão e expressão 
- Tom de voz, articulação, 

entoação, ritmo 
- Vocabulário: alargamento, 

adequação, variedade 
- Frase 
- Informação essencial 

 
2.Escutar discursos breves para aprender e 

construir conhecimentos. 
3. Produzir um discurso oral com correção. 
 
 

2.1 Assinalar palavras desconhecidas. 
2.3 Referir o essencial de textos ouvidos. 
 
3.1 Falar de forma audível. 
3.2 Articular corretamente palavras, incluindo as de estrutura silábica mais complexa. 
3.4 Usar vocabulário adequado ao tema e à situação e progressivamente mais variado. 
3.5 Construir frases com grau de complexidade crescente. 
 

Leitura e 
Escrita 
(LE2) 
 

Alfabeto e Grafemas 
- Correspondências 

grafofonémicas 
- Correspondências 

fonográficas 
Fluência de leitura: 
velocidade, precisão e 
prosódia 
- Pseudopalavras, com 

complexidade silábica 
crescente 

Compreensão de texto 
- Textos de características: 

narrativas, informativas, 
descritivas 

- Poema  
- Vocabulário: alargamento, 

adequação e variedade 

6. Conhecer o alfabeto e os grafemas. 
 
 
 
7. Ler em voz alta palavras, pseudopalavras e 

textos. 
 
 
8. Ler textos diversos. 
 
9. Apropriar-se de novos vocábulos. 
 

6.4 Pronunciar o(s) segmento(s) fónico(s) de todos os grafemas com acento diacrítico e dos dígrafos e ditongos. 
6.5 Escrever todos os dígrafos e ditongos, de uma das maneiras possíveis em português, quando solicitados pelo(s) 

segmento(s) fónico(s) correspondente(s). 
7.1 Ler pelo menos 50 de uma lista de 60 pseudopalavras monossilábicas, dissilábicas e trissilábicas. 
 
 
 
8.1 Ler pequenos textos narrativos, informativos e descritivos; poemas e banda desenhada. 
 
9.1 Reconhecer o significado de novas palavras, relativas a temas do quotidiano, áreas do interesse dos alunos e 

conhecimento do mundo. 
 

Leitura e 
Escrita 
(LE2) 
 

Compreensão de texto 
- Sentidos do texto: sequência 

dos acontecimentos, 
mudança de espaço; 
encadeamentos de causa e 
efeito; informação essencial; 
articulação de factos e de 
ideias 

Ortografia e pontuação 
- Palavras 
- Acentos e til 
Produção de texto 
- Pequenas narrativas 
- Redação e revisão de texto 

10. Organizar a informação de um texto lido. 
 
 
 
11. Relacionar o texto com conhecimentos 

anteriores e compreendê-lo. 
 
 
 
 
14. Desenvolver o conhecimento da ortografia. 
 
16. Transcrever e escrever textos. 
 
18. Redigir corretamente. 
 
 

10.2 Relacionar diferentes informações contidas no texto, de maneira a pôr em evidência a sequência temporal de 
acontecimentos, mudanças de lugar, encadeamentos de causa e efeito. 

10.4 Indicar os aspetos nucleares do texto de maneira rigorosa, respeitando a articulação dos factos ou das ideias assim 
como o sentido do texto e as intenções do autor. 

11.1 Inferir o sentido de uma palavra desconhecida a partir do contexto frásico ou textual. 
11.2 Escolher, em tempo limitado, entre diferentes frases escritas, a que contempla informação contida num texto 

curto, de 50 a 80 palavras, lido anteriormente. 
11.3 Escolher entre diferentes interpretações, propostas pelo professor, de entre as intenções ou os sentimentos da 

personagem principal, a que é a mais apropriada às intenções do autor do texto, tendo em conta as informações 
fornecidas, justificando a escolha. 

14.3 Escrever corretamente, em situação de ditado, pelo menos 55 palavras de uma lista de 60. 
14.4 Identificar e utilizar os acentos e o til. 
16.4 Escrever textos, com um mínimo de 50 palavras, parafraseando, informando ou explicando. 
16.5 Escrever pequenas narrativas, a partir de sugestões do professor, com identificação dos elementos quem, 

quando, onde, o quê, como. 
18.4 Cuidar da apresentação final do texto. 

 
Iniciação à 
Educação 

 
Audição e leitura 
- Obra sugerida: “Uma Flor 

 
19. Ouvir ler e ler textos literários. 
 

 
19.1 Ouvir ler e ler obras de literatura para a infância e textos da tradição popular. 
19.3 Ler pequenos trechos em voz alta. 



Literária (IEL2) 
 

Chamada Maria” de Alves 
Redol 

- Textos de tradição popular; 
outros textos literários 
selecionados pelo aluno, sob 
orientação 

- Formas de leitura: silenciosa; 
em voz alta  

Compreensão de texto 
- Intenções e emoções das 

personagens 
- Reconto; alteração de 

passagens em texto 
narrativo 

- Expressão de sentimentos e 
de emoções 

 
20. Compreender o essencial dos textos 

escutados e lidos. 
 
 
 
21. Ler para apreciar textos literários. 
 
 

 
20.1 Antecipar conteúdos com base no título e nas ilustrações. 
20.3 Interpretar as intenções e as emoções das personagens de uma história. 
20.6 Propor alternativas distintas: alterar características das personagens. 
 
 
21.1 Ouvir ler e ler obras de literatura para a infância e textos da tradição popular. 
21.2 Exprimir sentimentos e emoções provocados pela leitura de textos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Gramática 
(G2) 
 

 
Classe de palavras 
- Nome 
- Lexicologia 
- Sinónimos e antónimos: 

reconhecimento 

 
24. Explicitar regularidades no funcionamento 

da língua. 
25. Compreender formas de organização do 

léxico. 

 
24.1 Identificar nomes. 
 
25.1 A partir de atividades de oralidade e de leitura, verificar que há palavras que têm significado semelhante e outras 

que têm significado oposto. 

 
Recursos 
didáticos 
  

 
Manual, obras literárias, fichas de trabalho, cartazes de consolidação de casos ortográficos, cartazes de gramática e pontuação, caderno diário; quadro, caneta, lápis (escrita e pintura), textos gravados, 
computador, cartolinas, revistas… 
 

 
Instrumentos de 
avaliação 
 

 
Registos orais, escritos e plásticos; fichas de trabalho; fichas de avaliação (diagnóstica e formativas); grelhas de observação (comportamento, participação individual, cooperação; discussão e comparação de 
ideias/opiniões; postura em sala de aula; textos produzidos pelos alunos; trabalho de grupo; …  
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Domínios Conteúdos Objetivos das metas Curriculares de 

Português 
Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Português 

Oralidade 
(O2) 
 

Compreensão e expressão 
- Vocabulário: alargamento, 

adequação, variedade 
- Informação essencial 

2. Escutar discursos breves para aprender a construir 
conhecimentos. 

 
 

2.2 Apropriar-se de novas palavras, depois de ouvir uma exposição sobre um tema novo. 
2.3 Referir o essencial de textos ouvidos. 
 
 

Leitura e 
Escrita 
(LE2) 
 

Alfabeto e Grafemas 
- Correspondências grafofonémicas 
Fluência de leitura: 
velocidade, precisão e 
prosódia 
- Palavras e pseudopalavras, com 

complexidade silábica crescente; 
palavras regulares e irregulares 

Compreensão de texto 
- Textos de características: 

narrativas, informativas, descritivas 
- Poema 
- Vocabulário: alargamento, 

adequação e variedade 
- Sentidos do texto: sequência dos 

acontecimentos, mudança de 
espaço; encadeamentos de causa e 
efeito; tema, assunto; informação 
essencial; articulação de factos e de 
ideias 

Ortografia e pontuação 
- Sílabas, palavras, pseudopalavras, 

frases, texto 

6. Conhecer o alfabeto e os grafemas. 
 
 
 
 
7. Ler em voz alta palavras, pseudopalavras e textos. 
 
 
8. Ler textos diversos. 
 
10. Organizar a informação de um texto lido. 
 
 
 
 
 
11. Relacionar o texto com conhecimentos anteriores e 

compreendê-lo. 
 
14. Desenvolver o conhecimento da ortografia. 
 
16. Transcrever e escrever textos. 

 
6.3 Escrever todas as letras do alfabeto, nas formas minúscula e maiúscula, em resposta ao nome ou ao 

segmento fónico que corresponde habitualmente à letra. 
6.4 Pronunciar o(s) segmento(s) fónico(s) de todos os grafemas com acento diacrítico e dos dígrafos e 

ditongos. 
7.2 Ler corretamente, por minuto, no mínimo, 35 pseudopalavras. 
7.3 Ler quase todas as palavras monossilábicas, dissilábicas e trissilábicas regulares encontradas nos 

textos lidos na escola e pelo menos 12 de 15 palavras irregulares escolhidas pelo professor. 
 
8.1 Ler pequenos textos narrativos, informativos e descritivos; poemas e banda desenhada. 
10.1 Identificar, por expressões de sentido equivalente, informações contidas explicitamente em 

pequenos textos narrativos, informativos e descritivos, de cerca de 200 palavras. 
10.4 Indicar os aspetos nucleares do texto de maneira rigorosa, respeitando a articulação dos factos ou das 

ideias assim como o sentido do texto e as intenções do autor. 
11.1 Inferir o sentido de uma palavra desconhecida a partir do contexto frásico ou textual. 
 
 
14.2 Escrever corretamente pelo menos 50 de um conjunto de 60 pseudopalavras monossilábicas, 

dissilábicas e trissilábicas. 
14.6 Detetar eventuais erros ao comparar a sua própria produção com a frase escrita corretamente, e 

mostrar que compreende a razão da grafia correta. 
16.3 Escrever um pequeno texto, em situação de ditado, respeitando as regras posicionais e contextuais 

relativas à grafia de c/q; c/s/ss/ç/x; g/j; e m/n, em função da consoante seguinte. 
Iniciação à 
Educação 
Literária (IEL2 

Audição e leitura 
- Obras de literatura para a infância, 

textos de tradição popular 
Compreensão de texto 
- Antecipação de conteúdos 
- Intenções e emoções das 

personagens 
- Inferências (de sentimento –

atitude) 

20. Compreender o essencial dos textos escutados e 
lidos. 

 
 
21. Ler para apreciar textos literários. 
 
23. Dizer e escrever, em termos pessoais e criativos. 
 

20.1 Antecipar conteúdos com base no título e nas ilustrações. 
20.3 Interpretar as intenções e as emoções das personagens de uma história. 
20.4 Fazer inferências. 
 
21.1 Ouvir ler e ler obras de literatura para a infância e textos da tradição popular. 
 
23.5 Escrever pequenos textos por proposta do professor ou por iniciativa própria. 
 
 

Gramática 
(G2)  

Classes de palavras 
- Nome 
- Determinante artigo 

  24. Explicitar regularidades no funcionamento da 
língua. 

 

24.1 Identificar nomes. 
24.2 Identificar o determinante artigo. 
               

Recursos 
didáticos  

Manual, obras literárias, fichas de trabalho, cartazes de consolidação de casos ortográficos, cartazes de gramática e pontuação, caderno diário; quadro, caneta, lápis (escrita e pintura), textos gravados, 
computador, cartolinas, revistas… 

Instrumentos de 
avaliação 

Registos orais, escritos e plásticos; fichas de trabalho; fichas de avaliação; grelhas de observação (comportamento, participação individual, cooperação; discussão e comparação de ideias/opiniões; postura 
em sala de aula; textos produzidos pelos alunos; trabalho de grupo; … 

 
 
 



Planificação de 2º período                                                                                        2º ano 
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E
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Domínios Conteúdos Objetivos das metas 
Curriculares de Português 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Português 

Oralidade 
(O2) 
 
 

Compreensão e expressão 
- Tom de voz, articulação, 

entoação, ritmo 
- Vocabulário: alargamento, 

adequação, variedade 
- Informação essencial 
- Frase 
- Expressão de ideias e de 

sentimentos 
 

2. Escutar discursos breves para aprender e 
construir conhecimentos. 

3. Produzir um discurso oral com correção. 
 
 
 
 
4. Produzir discursos com diferentes finalidades, 

tendo em conta a situação e o interlocutor. 

2.3 Referir o essencial de textos ouvidos. 
 
 
3.1 Falar de forma audível. 
3.3 Utilizar progressivamente a entoação e o ritmo adequados. 
3.4 Usar vocabulário adequado ao tema e à situação e progressivamente mais variado. 
3.5 Construir frases com grau de complexidade crescente. 
 
 
4.3 Partilhar ideias e sentimentos. 
 

Leitura e 
Escrita 
(LE2) 

Alfabeto e Grafemas 
- Correspondências 

grafofonémicas 
- Correspondências 

fonográficas 
 
Fluência de leitura: 
velocidade, precisão e 
prosódia 
- Palavras e pseudopalavras, 

com complexidade silábica 
crescente; palavras 
regulares e irregulares 

Compreensão de texto 
- Textos de características: 

narrativas, informativas, 
descritivas 

- Poema 
- Paráfrase 
- Vocabulário: alargamento, 

adequação e variedade 
- Sentidos do texto: 

sequência dos 
acontecimentos, mudança 
de espaço; 
encadeamentos de causa e 
efeito; tema, assunto; 
informação essencial; 
articulação de factos e de 
ideias 

Ortografia e pontuação 
- Sílabas 
- Sinal de pontuação: vírgula 
- Letra de imprensa, letra 

manuscrita 
Produção de texto 
- Paráfrase, informações; 

6. Conhecer o alfabeto e os grafemas. 
 
 
 
 
7. Ler em voz alta palavras, pseudopalavras e 

textos. 
 
 
 
 
8. Ler textos diversos. 
 
10. Organizar a informação de um texto lido. 
 
 
 
 
11. Relacionar o texto com conhecimentos 

anteriores e compreendê-lo. 
 
 
12. Monitorizar a compreensão 
 
 
 
14. Desenvolver o conhecimento da ortografia. 
 
 
 
15. Mobilizar o conhecimento da pontuação. 
16. Transcrever e escrever textos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.1 Inferir o sentido de uma palavra desconhecida a partir do contexto frásico ou textual. 
11.2 Escolher, em tempo limitado, entre diferentes frases escritas, a que contempla informação contida num texto curto, 

de 50 a 80 palavras, lido anteriormente. 
 
 
12.1 Sublinhar no texto as frases não compreendidas e as palavras desconhecidas, sem omitir nenhum caso, e pedir 

informações e esclarecimentos ao professor, procurando avançar hipóteses. 
 
14.1 Escrever corretamente todas as sílabas CV, CVC e CCV, em situação de ditado. 
14.6 Detetar eventuais erros ao comparar a sua própria produção com a frase escrita corretamente, e mostrar que 

compreende a razão da grafia correta. 
 
 
15.1 Identificar e utilizar adequadamente a vírgula em enumerações e coordenações.  
 
16.2 Transcrever em letra de imprensa, utilizando o teclado de um computador, um texto de 10 linhas apresentado em 

letra cursiva e mostrar que é capaz de utilizar algumas funções simples do tratamento de texto. 
16.5 Escrever pequenas narrativas, a partir de sugestões do professor, com identificação dos elementos quem, quando, 



pequenas narrativas 
- Redação e revisão de texto: 

concordância; tempos 
verbais; utilização de 
sinónimos e de pronomes; 
apresentação gráfica 

 
18. Redigir corretamente. 
 

onde, o quê, como. 
 
18.1 Respeitar as regras de concordância entre o sujeito e a forma verbal. 
 
18.2 Utilizar, com coerência, os tempos verbais. 
 
18.3 Utilizar sinónimos e pronomes para evitar a repetição de nomes. 
 

 
Iniciação à 
Educação 
Literária (IEL2) 
 

 
Audição e leitura 
- Obra sugerida: “Ou isto ou 

aquilo” de Cecília Meireles 
- Textos de tradição popular; 

outros textos literários 
selecionados pelo aluno, 
sob orientação 

- Formas de leitura: 
silenciosa; em voz alta; em 
coro 

Compreensão de texto 
- Cadência dos versos 
- Inferências 
Compreensão de texto 
- Expressão de sentimentos 

e de emoções 
Memorização e recitação 
- Poema  
Produção expressiva 
- Recriação de textos 

 
19. Ouvir ler e ler textos literários. 
 
 
 
 
 
 
 
20. Compreender o essencial dos textos 

escutados e lidos. 
21. Ler para apreciar textos literários. 
 
23. Dizer e escrever, em termos pessoais e 

criativos. 
 

 
19.1 Ouvir ler e ler obras de literatura para a infância e textos da tradição popular. 
19.2 Praticar a leitura silenciosa. 
 
 
 
 
 
20.2 Descobrir regularidades na cadência dos versos. 
20.4 Fazer inferências. 
21.2 Exprimir sentimentos e emoções provocados pela leitura de textos. 
 
23.2 Dizer pequenos poemas memorizados. 
23.4 Recriar pequenos textos em diferentes formas de expressão. 
 
 

Gramática 
(G2) 
 

Classes de palavras 
- Nome 
- Determinante artigo 
- Adjetivo qualificativo 
Lexicologia 
- Sinónimos e antónimos: 

reconhecimento 

24. Explicitar regularidades no funcionamento 
da língua. 

 
 
25. Compreender formas de organização do 
léxico. 

24.1 Identificar nomes. 
24.2 Identificar o determinante artigo. 
24.4 Identificar adjetivos. 
 
25.1 A partir de atividades de oralidade e de leitura, verificar que há palavras que têm significado semelhante e outras 
que têm significado oposto. 

 
Recursos 
didáticos  

 
Manual, obras literárias, fichas de trabalho, cartazes de consolidação de casos ortográficos, cartazes de gramática e pontuação, caderno diário; quadro, caneta, lápis (escrita e pintura), textos gravados, 
computador, cartolinas, revistas… 
 

 
Instrumentos de 
avaliação 

 
Registos orais, escritos e plásticos; fichas de trabalho; fichas de avaliação; grelhas de observação (comportamento, participação individual, cooperação; discussão e comparação de ideias/opiniões; postura 
em sala de aula; textos produzidos pelos alunos; trabalho de grupo; … 

 
 
 
 

Planificação de 2º período                                                                                    2º ano 
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Domínios Conteúdos Objetivos das metas 

Curriculares de Português 
Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Português 

Oralidade 
(O2) 
 

Compreensão e expressão 
- Tom de voz, articulação, 

entoação, ritmo 
- Vocabulário: alargamento, 

adequação, variedade 
- Informação essencial 
- Frase 
- Expressão de ideias e de 

sentimentos 
 

2. Escutar discursos breves para aprender e 
construir conhecimentos. 

3. Produzir um discurso oral com correção. 
 
 
4. Produzir discursos com diferentes finalidades, 

tendo em conta a situação e o interlocutor. 
 

2.3 Referir o essencial de textos ouvidos. 
 
 
3.1 Falar de forma audível. 
3.4 Usar vocabulário adequado ao tema e à situação e progressivamente mais variado. 
3.5 Construir frases com grau de complexidade crescente. 
 
4.3 Partilhar ideias e sentimentos. 
 
 

 
 
Leitura e 
Escrita 
(LE2) 
 

 
Consciência fonémica 
- Manipulação fonémica 
Alfabeto e Grafemas 
- Alfabeto 
- Correspondências 

grafofonémicas 
- Correspondências fonográficas 
Fluência de leitura: 
velocidade, precisão e 
prosódia 
- Palavras com complexidade 

silábica crescente; textos 
 
Compreensão de texto 
- Textos de características: 

narrativas, informativas, 
descritivas 

- Poema 
- Paráfrase 
- Vocabulário: alargamento, 

adequação e variedade 
- Sentidos do texto: sequência dos 

acontecimentos, mudança de 
espaço; encadeamentos de causa 
e efeito; tema, assunto; 
informação essencial; articulação 
de factos e de ideias 

 
Ortografia e pontuação 
- Frases 
- Sinal de pontuação: vírgula 
Produção de texto 
- Redação de texto; 

apresentação gráfica 
 

 
5. Desenvolver a consciência fonológica e operar 

com fonemas. 
6. Conhecer o alfabeto e os grafemas. 
 
 
 
 
 
7. Ler em voz alta palavras, pseudopalavras e 

textos. 
 
 
8. Ler textos diversos. 
 
10. Organizar a informação de um texto lido. 
 
 
 
 
12. Monitorizar a compreensão. 
 
14. Desenvolver o conhecimento da ortografia. 
15. Mobilizar o conhecimento da pontuação. 
16. Transcrever e escrever textos. 
 
18. Redigir corretamente. 
 
 

 
5.1 Repetir, sem o primeiro fonema e sem cometer nenhum erro, uma sílaba CV ou CVC pronunciada pelo professor. 
6.3 Escrever todas as letras do alfabeto, nas formas minúscula e maiúscula, em resposta ao nome ou ao segmento 

fónico que corresponde habitualmente à letra. 
6.4 Pronunciar o(s) segmento(s) fónico(s) de todos os grafemas com acento diacrítico e dos dígrafos e ditongos. 
6.5 Escrever todos os dígrafos e ditongos, de uma das maneiras possíveis em português, quando solicitados pelo(s) 

segmento(s) fónico(s) correspondente(s). 
7.4 Decodificar palavras com fluência crescente: bom domínio da leitura das palavras dissilábicas de 4 a 6 letras e 

mais lentamente na das trissilábicas de 7 ou mais letras. 
7.6 Ler um texto com articulação e entoação razoavelmente corretas e uma velocidade de leitura de, no mínimo, 90 

palavras por minuto. 
8.1 Ler pequenos textos narrativos, informativos e descritivos; poemas e banda desenhada. 
10.1 Identificar, por expressões de sentido equivalente, informações contidas explicitamente em pequenos textos 

narrativos, informativos e descritivos, de cerca de 200 palavras. 
10.2 Relacionar diferentes informações contidas no texto, de maneira a pôr em evidência a sequência temporal de 

acontecimentos, mudanças de lugar, encadeamentos de causa e efeito. 
10.3 Identificar o tema ou referir o assunto do texto. 
10.4 Indicar os aspetos nucleares do texto de maneira rigorosa, respeitando a articulação dos factos ou das ideias 

assim como o sentido do texto e as intenções do autor. 
12.1 Sublinhar no texto as frases não compreendidas e as palavras desconhecidas, sem omitir nenhum caso, e pedir 

informação e esclarecimentos ao professor, procurando avançar hipóteses. 
14.5 Elaborar e escrever uma frase simples, respeitando as regras de correspondência fonema-grafema e utilizando 

corretamente as marcas do género e do número nos nomes, adjetivos e verbos. 
15.1 Identificar e utilizar adequadamente a vírgula em enumerações e coordenações. 
16.3 Escrever um pequeno texto, em situação de ditado, respeitando as regras posicionais e contextuais relativas à 

grafia de c/q; c/s/ss/ç/x; g/j; e m/n, em função da consoante seguinte. 
18.1 Respeitar as regras de concordância entre o sujeito e a forma verbal. 
18.2 Utilizar, com coerência, os tempos verbais. 
 
 



 
Iniciação à 
Educação 
Literária (IEL2) 
 

 
Audição e leitura 
- Obra sugerida: “Contos 

Populares Portugueses” de 
Adolfo Coelho 

- Textos de tradição popular 
- Formas de leitura: silenciosa; 

em voz alta 
Compreensão de texto 
- Antecipação de conteúdos 
- Intenções e emoções das 

personagens 
- Inferências 
- Expressão de sentimentos e de 

emoções 
Produção expressiva 
- Recriação de textos 
- Texto escrito (prosa e verso 

rimado)  
 
 

 
19. Ouvir ler e ler textos literários. 
 
 
20. Compreender o essencial dos textos 

escutados e lidos. 
 
 
21. Ler para apreciar textos literários. 
 
23. Dizer e escrever, em termos pessoais e 
criativos. 

 
19.1 Ouvir ler e ler obras de literatura para a infância e textos da tradição popular. 
19.2 Praticar a leitura silenciosa. 
 
20.1 Antecipar conteúdos com base no título e nas ilustrações. 
20.3 Interpretar as intenções e as emoções das personagens de uma história. 
20.4 Fazer inferências. 
20.7 Propor um final diferente para a história ouvida ou lida. 
21.1 Exprimir sentimentos e emoções provocados pela leitura de textos. 
21.2 Propor um final diferente para a história ouvida ou lida. 
23.4 Recriar pequenos textos em diferentes formas de expressão. 
23.5 Escrever pequenos textos por proposta do professor ou por iniciativa própria. 

 
Gramática 
(G2) 
 

 
Classes de palavras 
- Nome 
- Determinante artigo 
- Adjetivo qualificativo 
 

 
24. Explicitar regularidades no funcionamento 

da língua. 
 

 
24.1 Identificar nomes. 
24.2 Identificar o determinante artigo. 
24.4 Identificar adjetivos. 

 
Recursos 
didáticos  

 
Manual, obras literárias, fichas de trabalho, cartazes de consolidação de casos ortográficos, cartazes de gramática e pontuação, caderno diário; quadro, caneta, lápis (escrita e pintura), textos gravados, 
computador, cartolinas, revistas… 
 

 
Instrumentos de 
avaliação 

 
Registos orais, escritos e plásticos; fichas de trabalho; fichas de avaliação; grelhas de observação (comportamento, participação individual, cooperação; discussão e comparação de ideias/opiniões; postura 
em sala de aula; textos produzidos pelos alunos; trabalho de grupo; … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Planificação de 2º período                                                                                  2º ano 
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Domínios Conteúdos Objetivos das metas 
Curriculares de Português 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Português 

Oralidade 
(O2) 
 
 

Compreensão e expressão 
- Tom de voz, articulação, 

entoação, ritmo 
- Vocabulário: 

alargamento, adequação, 
variedade 

- Informação essencial 
 

2. Escutar discursos breves para aprender a 
construir conhecimentos. 

 
3. Produzir um discurso oral com correção. 
 

2.2 Apropriar-se de novas palavras, depois de ouvir uma exposição sobre um tema novo. 
2.3 Referir o essencial de textos ouvidos. 
 
3.1 Falar de forma audível. 
3.4 Usar vocabulário adequado ao tema e à situação e progressivamente mais variado. 
 

Leitura e 
Escrita 
(LE2) 
 
 

Alfabeto e Grafemas 
- Alfabeto 
- Correspondências 

grafofonémicas 
 
Fluência de leitura: 
velocidade, precisão e 
prosódia 
- Palavras regulares e 

irregulares 
Compreensão de texto 
- Textos de características: 

narrativas, informativas, 
descritivas 

- Poema 
- Sentidos do texto: 

sequência dos 
acontecimentos, mudança 
de espaço; 
encadeamentos de causa 
e efeito; tema, assunto; 
informação essencial; 
articulação de factos e de 
ideias 

 
 
 
 
 
 
Pesquisa e registo 
da informação 
Ortografia e pontuação 
- Texto 
- Letra de imprensa, letra 

manuscrita 

6. Conhecer o alfabeto e os grafemas. 
 
 
 
 
7. Ler em voz alta palavras, pseudopalavras 

e textos. 
 
 
8. Ler textos diversos. 
 
10. Organizar a informação de um texto 

lido. 
 
 
 
 
11. Relacionar o texto com conhecimentos 

anteriores e compreendê-lo. 
 
 
13. Elaborar e aprofundar conhecimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
16. Transcrever e escrever textos.  
 
 
 
 
 
  

6.3 Escrever todas as letras do alfabeto, nas formas minúscula e maiúscula, em resposta ao nome ou ao segmento fónico 
que corresponde habitualmente à letra. 

6.4 Pronunciar o(s) segmento(s) fónico(s) de todos os grafemas com acento diacrítico e dos dígrafos e ditongos. 
 
 
7.3 Ler quase todas as palavras monossilábicas, dissilábicas e trissilábicas regulares encontradas nos textos lidos na escola e pelo 

menos 12 de 15 palavras irregulares escolhidas pelo professor. 
 
8.1 Ler pequenos textos narrativos, informativos e descritivos; poemas e banda desenhada. 
 
10.1 Identificar, por expressões de sentido equivalente, informações contidas explicitamente em pequenos textos narrativos, 

informativos e descritivos, de cerca de 200 palavras. 
10.2 Relacionar diferentes informações contidas no texto, de maneira a pôr em evidência a sequência temporal de 

acontecimentos, mudanças de lugar, encadeamentos de causa e efeito. 
10.4 Indicar os aspetos nucleares do texto de maneira rigorosa, respeitando a articulação dos factos ou das ideias assim 

como o sentido do texto e as intenções do autor. 
 
11.2 Escolher, em tempo limitado, entre diferentes frases escritas, a que contempla informação contida num texto curto, 

de 50 a 80 palavras, lido anteriormente. 
 
 
13.1 Procurar informação sobre temas predeterminados através da consulta de livros da biblioteca. 
13.2 Procurar informação na internet, a partir de palavras-  -chave fornecidas pelo professor ou em sítios selecionados por 

este, para preencher, com a informação pretendida, grelhas previamente elaboradas. 
 
 
 
 
16.2 Transcrever em letra de imprensa, utilizando o teclado de um computador, um texto de 10 linhas apresentado em 

letra cursiva e mostrar que é capaz de utilizar algumas funções simples do tratamento de texto. 
 
16.3 Escrever um pequeno texto, em situação de ditado, respeitando as regras posicionais e contextuais relativas à grafia 

de c/q; c/s/ss/ç/x; g/j; e m/n, em função da consoante seguinte. 
16.5 Escrever pequenas narrativas, a partir de sugestões do professor, com identificação dos elementos quem, quando, 

onde, o quê, como. 
 



Produção de texto 
- Pequenas narrativas 

 

Iniciação à 
Educação 
Literária (IEL2) 
 
 

Audição e leitura 
- Obra sugerida: “O 

Têpluquê e outras 
histórias” de Manuel 
António Pina 

- Textos de tradição 
popular 

Compreensão de texto 
- Antecipação de conteúdos 
- Intenções e emoções das 

personagens 
- Reconto; alteração de 

passagens em texto 
narrativo 

 
Produção expressiva 
- Texto escrito (prosa e 

verso rimado) 

 
19. Ouvir ler e ler textos literários. 
 
 
 
20. Compreender o essencial dos textos 

escutados e lidos. 
 
21. Ler para apreciar textos literários. 
 
23. Dizer e escrever, em termos pessoais e 

criativos. 
 

19.1 Ouvir ler e ler obras de literatura para a infância e textos da tradição popular. 
 
 
 
20.1 Antecipar conteúdos com base no título. 
 
20.3 Interpretar as intenções e as emoções das personagens de uma história. 
20.6 Propor alternativas distintas: alterar características das personagens. 
21.1 Ouvir ler e ler obras de literatura para a infância e textos da tradição popular. 
 
23.5 Escrever pequenos textos por proposta do professor ou por iniciativa própria. 
 
 

Gramática 
(G2) 

Classes de palavras 
- Nome 
- Determinante artigo 
- Verbo 
- Adjetivo qualificativo 
Lexicologia 
- Sinónimos e antónimos: 
reconhecimento 

24. Explicitar regularidades no 
funcionamento da língua. 

 
 
 
25. Compreender formas de organização do 
léxico. 

24.1 Identificar nomes. 
24.2 Identificar o determinante artigo. 
24.3 Identificar verbos. 
24.4 Identificar adjetivos. 
 
25.1 A partir de atividades de oralidade e de leitura, verificar que há palavras que têm significado semelhante e outras que 

têm significado oposto. 
 

 
Recursos didáticos  

 
Manual, obras literárias, fichas de trabalho, cartazes de consolidação de casos ortográficos, cartazes de gramática e pontuação, caderno diário; quadro, caneta, lápis (escrita e pintura), textos gravados, 
computador, cartolinas, revistas… 

 
Instrumentos de 
avaliação 

 
Registos orais, escritos e plásticos; fichas de trabalho; fichas de avaliação; grelhas de observação (comportamento, participação individual, cooperação; discussão e comparação de ideias/opiniões; 
postura em sala de aula; textos produzidos pelos alunos; trabalho de grupo; … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Planificação de 3º período                                                                               2º ano 
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Domínios Conteúdos Objetivos das metas 
Curriculares de Português 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Português 

 
Oralidade 
(O2) 
 

Interação discursiva 
- Princípio de cortesia; 

formas de tratamento 
- Resposta, pergunta, 

pedido  
 
Compreensão e 

expressão 
- Tom de voz, 

articulação, entoação, 
ritmo 

- Vocabulário: 
alargamento, 
adequação, variedade 

- Informação essencial 
- Frase 
- Expressão de ideias e 

de sentimentos 

 
1. Respeitar regras da interacção 

discursiva. 
2. Escutar discursos breves para 

aprender e construir conhecimentos. 
3. Produzir um discurso oral com 

correção. 
 
 
4. Produzir discursos com diferentes 

finalidades, tendo em conta a 
situação e o interlocutor. 

 
 

 
1.1 Respeitar o princípio de cortesia e usar formas de tratamento adequadas. 
 
2.3 Referir o essencial de textos ouvidos. 
 
3.1 Falar de forma audível. 
3.4 Usar vocabulário adequado ao tema e à situação e progressivamente mais variado. 
3.5 Construir frases com grau de complexidade crescente. 
 
 
4.1 Responder adequadamente a perguntas. 
4.3 Partilhar ideias e sentimentos. 
 
 

 
 
Leitura e 
Escrita 
(LE2) 

Consciência fonémica 
- Manipulação fonémica 
Compreensão de texto 
- Textos de 

características: 
narrativas, 
informativas, 
descritivas 

- Poema e banda 
desenhada 

- Paráfrase 
- Vocabulário: 

alargamento, 
adequação e 
variedade 

- Sentidos do texto: 
sequência dos 
acontecimentos, 
mudança de espaço; 
encadeamentos de 
causa e efeito; 
informação essencial; 
articulação de factos e 
de ideias 

 

 
5. Desenvolver a consciência fonológica 

e operar com fonemas. 
 
8. Ler textos diversos. 
 
10. Organizar a informação de um texto 

lido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Relacionar o texto com 

conhecimentos anteriores e 
compreendê-lo. 

 
 
 
13. Elaborar e aprofundar 

 
5.2 Repetir, sem cometer nenhum erro, uma sílaba V ou VC, juntando no início uma consoante sugerida previamente pelo professor, 

de maneira a produzir uma sílaba CV ou CVC, respetivamente. 
 
 
8.1 Ler pequenos textos narrativos, informativos e descritivos; poemas e banda desenhada. 
 
10.1 Identificar, por expressões de sentido equivalente, informações contidas explicitamente em pequenos textos narrativos, 

informativos e descritivos, de cerca de 200 palavras. 
10.2 Relacionar diferentes informações contidas no texto, de maneira a pôr em evidência a sequência temporal de acontecimentos, 

mudanças de lugar, encadeamentos de causa e efeito. 
10.4 Indicar os aspetos nucleares do texto de maneira rigorosa, respeitando a articulação dos factos ou das ideias assim como o sentido do 

texto e as intenções do autor. 
 
 
 
 
11.1 Inferir o sentido de uma palavra desconhecida a partir do contexto frásico ou textual. 
11.3 Escolher entre diferentes interpretações, propostas pelo professor, de entre as intenções ou os sentimentos da personagem 

principal, a que é mais apropriada às intenções do autor do texto, tendo em conta as informações fornecidas, justificando a 
escolha. 

 
 



Pesquisa e registo da 
Informação 
Ortografia e pontuação 
- Palavras 
Produção de texto 
- Paráfrase, 

informações, 
explicações; pequenas 
narrativas 

conhecimentos. 
 
 
14. Desenvolver o conhecimento da 

ortografia. 
16. Transcrever e escrever textos. 
 
 
 
 
17. Planificar a escrita de textos. 
 

13.1 Procurar informação sobre temas predeterminados através da consulta de livros da biblioteca. 
13.2 Procurar informação na internet, a partir de palavras- 
       -chave fornecidas pelo professor ou em sítios selecionados por este, para preencher, com a informação pretendida, grelhas 

previamente elaboradas. 
14.3 Escrever corretamente, em situação de ditado, pelo menos 55 palavras de uma lista de 60. 
16.4 Escrever um texto, com um mínimo de 50 palavras, parafraseando, informando ou explicando. 
16.5 Escrever pequenas narrativas, a partir de sugestões do professor, com identificação dos elementos quem, quando, onde, o quê, 

como. 
17. 1 Formular ideias-chave a incluir num pequeno texto narrativo. 

Iniciação à 
Educação 
Literária 
(IEL2) 
 

Audição e leitura 
- Obra sugerida: 

“Bichos, Bichinhos e 
Bicharocos” de 
Sidónio Muralha  

-Textos de tradição 
popular; outros 
textos literários 
selecionados pelo 
aluno, sob orientação 

Compreensão de 
texto 

- Antecipação de 
conteúdos 

- Intenções e emoções 
das personagens 

- Inferências (de 
sentimento-atitude) 

- Reconto; alteração de 
passagens em texto 
narrativo 

Memorização e 
recitação 

- Lengalenga, adivinha 
rimada; poema 

Produção expressiva 
- Recriação de textos 

 
19. Ouvir ler e ler textos literários. 
 
 
 
20. Compreender o essencial dos 

textos escutados e lidos. 
 
 
 
 
23. Dizer e escrever, em termos 

pessoais e criativos. 
 

 
19.1 Ouvir ler e ler obras de literatura para a infância e textos da tradição popular. 
 
 
 
 
20.1 Antecipar conteúdos com base no título. 
20.2 Descobrir regularidades na cadência dos versos. 
20.3 Interpretar as intenções e as emoções das personagens de uma história. 
20.4 Fazer inferências. 
20.6 Propor alternativas distintas: alterar características das personagens. 
 
23.2 Dizer pequenos poemas memorizados. 
23.4 Recriar pequenos textos em diferentes formas de expressão. 
 
 
 

Gramática 
(G2) 

Classes de palavras 
- Nome 
- Determinante artigo 
- Verbo 
- Adjetivo qualificativo 
Lexicologia 
- Sinónimos e 
antónimos: 
reconhecimento 

24. Explicitar regularidades no 
funcionamento da língua. 

 
 
 
25. Compreender formas de 
organização do léxico. 

24.1 Identificar nomes. 
24.2 Identificar o determinante artigo. 
24.3 Identificar verbos. 
24.4 Identificar adjetivos. 
 
25.1 A partir de atividades de oralidade e de leitura, verificar que há palavras que têm significado semelhante e outras que têm 
significado oposto. 

Recursos 
didáticos  

Manual, obras literárias, fichas de trabalho, cartazes de consolidação de casos ortográficos, cartazes de gramática e pontuação, caderno diário; quadro, caneta, lápis (escrita e pintura), textos gravados, 
computador, cartolinas, revistas… 

Instrumentos de 
avaliação 

Registos orais, escritos e plásticos; fichas de trabalho; fichas de avaliação; grelhas de observação (comportamento, participação individual, cooperação; discussão e comparação de ideias/opiniões; postura 
em sala de aula; textos produzidos pelos alunos; trabalho de grupo; … 
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Domínios Conteúdos Objetivos das metas Curriculares de 
Português 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Português 

Oralidade 
(O2) 
 
 

Interação discursiva 
- Resposta, pergunta, pedido  
Compreensão de texto 
- Tom de voz, articulação, 

entoação, ritmo 
- Vocabulário: alargamento, 

adequação, variedade 
- Informação essencial 
- Frase 
- Expressão de ideias e de 

sentimentos 
 

2. Escutar discursos breves para aprender e construir 
conhecimentos. 

3. Produzir um discurso oral com correção. 
 
 
4. Produzir discursos com diferentes finalidades, tendo 

em conta a situação e o interlocutor. 
 
 

2.3 Referir o essencial de textos ouvidos. 
 
3.1 Falar de forma audível. 
3.4 Usar vocabulário adequado ao tema e à situação e progressivamente mais variado. 
3.5 Construir frases com grau de complexidade crescente. 
4.1 Responder adequadamente a perguntas. 
4.3 Partilhar ideias e sentimentos. 
 
 
 

Leitura e 
Escrita 
(LE2) 
 
 

Alfabeto e Grafemas 
- Alfabeto (consolidação) 
- Correspondências fonográficas 
 
Fluência de leitura: 
velocidade, precisão e 
prosódia 
- Palavras regulares e 
 irregulares; textos 
 
Compreensão de texto 
- Textos de características: 

narrativas, informativas, 
descritivas 

- Poema 
- Paráfrase 
- Vocabulário: alargamento, 

adequação e variedade 
- Sentidos do texto: sequência 
dos acontecimentos, mudança de 
espaço; encadeamentos de causa 
e efeito; tema, assunto; 
informação essencial; articulação 
de factos e de ideias 
Ortografia e pontuação 
- Texto 
- Sinal de pontuação: vírgula 
Produção de texto 
- Pequenas narrativas 

 
6. Conhecer o alfabeto e os grafemas. 
 
 
 
7. Ler em voz alta palavras, pseudopalavras e textos. 
 
 
 
8. Ler textos diversos. 
 
9. Apropriar-se de novos vocábulos. 
 
 
10. Organizar a informação de um texto lido. 
 
 
11. Relacionar o texto com conhecimentos anteriores e 

compreendê-lo. 
 
15. Mobilizar o conhecimento da pontuação. 
16. Transcrever e escrever textos. 

 
6.3 Escrever todas as letras do alfabeto, nas formas minúscula e maiúscula, em resposta ao nome ou ao 

segmento fónico que corresponde habitualmente à letra. 
6.5 Escrever todos os dígrafos e ditongos, de uma das maneiras possíveis em português, quando 

solicitados pelo(s) segmento(s) fónico(s) correspondente(s). 
7.3 Ler quase todas as palavras monossilábicas, dissilábicas e trissilábicas regulares encontradas nos 

textos lidos na escola e pelo menos 12 de 15 palavras irregulares escolhidas pelo professor. 
7.6 Ler um texto com articulação e entoação razoavelmente corretas e uma velocidade de leitura de, no 

mínimo, 90 palavras por minuto. 
8.1 Ler pequenos textos narrativos, informativos e descritivos; poemas e banda desenhada. 
 
9.1 Reconhecer o significado de novas palavras, relativas a temas do quotidiano, áreas do interesse dos 

alunos e conhecimento do mundo. 
 
10.1 Identificar, por expressões de sentido equivalente, informações contidas explicitamente em 

pequenos textos narrativos, informativos e descritivos, de cerca de 200 palavras 
10.4 Indicar os aspetos nucleares do texto de maneira rigorosa, respeitando a articulação dos factos ou 

das ideias assim como o sentido do texto e as intenções do autor. 
11.2 Escolher, em tempo limitado, entre diferentes frases escritas, a que contempla informação contida 

num texto curto, de 50 a 80 palavras, lido anteriormente. 
15.1 Identificar e utilizar adequadamente a vírgula em enumerações e coordenações. 
16.3 Escrever um pequeno texto, em situação de ditado, respeitando as regras posicionais e contextuais 

relativas à grafia de c/q, c/s/ss(ç/x; g/j; e m/n, em função da consoante seguinte. 
16.4 Escrever textos, com um mínimo de 50 palavras, parafraseando, informando ou explicando. 
16.5 Escrever pequenas narrativas, a partir de sugestões do professor, com identificação dos elementos 

quem, quando, onde, o quê, como. 
 



 
Iniciação à 
Educação 
Literária (IEL2) 
 
 

 
Audição e leitura 
- Obra sugerida: “ O Elefante Cor-

de-Rosa” de Luísa Dacosta 
Compreensão de texto 
- Antecipação de conteúdos 
- Intenções e emoções das 

personagens 
 

 
19. Ouvir ler e ler textos literários. 
 
20. Compreender o essencial dos textos escutados e 

lidos. 
 
 
21. Ler para apreciar textos literários. 
 
 
 

 
19.1 Ouvir ler e ler obras de literatura para a infância e textos da tradição popular. 
 
20.1 Antecipar conteúdos com base no título e nas ilustrações. 
20.3 Interpretar as intenções e as emoções das personagens de uma história. 
 
 
21.1 Ouvir ler e ler obras de literatura para a infância e textos da tradição popular. 
 

Gramática 
(G2) 
 
 

Classes de palavras 
- Nome 
- Determinante artigo 
- Verbo 
- Adjetivo qualificativo 
Lexicologia 
- Sinónimos e antónimos: 
reconhecimento 

24. Explicitar regularidades no funcionamento da 
língua. 

 
 
 
25. Compreender formas de organização do léxico. 
 
 
 

24.1 Identificar nomes. 
24.2 Identificar o determinante artigo. 
24.3 Identificar verbos. 
24.4 Identificar adjetivos. 
 
25.1 A partir de atividades de oralidade e de leitura, verificar que há palavras que têm significado 

semelhante e outras que têm significado oposto. 
 

 
Recursos didáticos  

 
Manual, obras literárias, fichas de trabalho, cartazes de consolidação de casos ortográficos, cartazes de gramática e pontuação, caderno diário; quadro, caneta, lápis (escrita e pintura), textos gravados, 
computador, cartolinas, revistas… 
 

 
Instrumentos de 
avaliação 

 
Registos orais, escritos e plásticos; fichas de trabalho; fichas de avaliação; grelhas de observação (comportamento, participação individual, cooperação; discussão e comparação de ideias/opiniões; 
postura em sala de aula; textos produzidos pelos alunos; trabalho de grupo; … 
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Domínios Conteúdos Objetivos das metas Curriculares de 
Português 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Português 

Oralidade 
(O2) 
 
 

Compreensão e expressão 
- Tom de voz, articulação, entoação, 

ritmo 
- Vocabulário: alargamento, 

adequação, variedade 
- Informação essencial 
- Frase  
- Expressão de ideias e de sentimentos 
- Expressão orientada: reconto, conto; 

simulação, dramatização 
 
 

2. Escutar discursos breves para aprender e construir 
conhecimentos. 

3. Produzir um discurso oral com correção.  
 
 
 
 
4. Produzir discursos com diferentes finalidades, tendo 

em conta a situação e o interlocutor. 
 

2.3 Referir o essencial de textos ouvidos. 
 
 
3.1 Falar de forma audível. 
3.3 Utilizar progressivamente a entoação e o ritmo adequados. 
3.4 Usar vocabulário adequado ao tema e à situação e progressivamente mais variado. 
3.5 Construir frases com grau de complexidade crescente. 
4.1 Responder adequadamente a perguntas. 
4.2 Formular adequadamente perguntas e pedidos. 
4.3 Partilhar ideias e sentimentos. 
4.4 Recontar e contar. 

Leitura e 
Escrita 
(LE2) 
 
 

Compreensão de texto 
- Textos de características: narrativas, 

informativas, descritivas, 
- Poema e banda desenhada 
- Paráfrase 
- Sentidos do texto: sequência dos 

acontecimentos, mudança de 
espaço; encadeamentos de causa e 
efeito; tema, assunto; informação 
essencial; articulação de factos e de 
ideias 

Ortografia e pontuação 
- Acentos e til 
- Sinal de pontuação: vírgula 
 

8. Ler textos diversos. 
 
10. Organizar a informação de um texto lido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Desenvolver o conhecimento da ortografia. 
15. Mobilizar o conhecimento da pontuação. 
 

8.1 Ler pequenos textos narrativos, informativos e descritivos; poemas e banda desenhada. 
10.1 Identificar, por expressões de sentido equivalente, informações contidas explicitamente em 

pequenos textos narrativos, informativos e descritivos, de cerca de 200 palavras. 
10.3 Identificar o tema ou referir o assunto. 
10.4 Indicar os aspetos nucleares do texto de maneira rigorosa, respeitando a articulação dos 

factos ou das ideias assim como o sentido do texto e as intenções do autor. 
 
 
14.4 Identificar e utilizar acentos (agudo, grave, circunflexo) e o til. 
15.1 Identificar e utilizar adequadamente a vírgula em enumerações e coordenações. 

 

 
Gramática 
(G2) 

Classes de palavras 
- Nome 
- Determinante artigo 
- Verbo 
- Adjetivo qualificativo 
 

24. Explicitar regularidades no funcionamento da língua. 
 

24.1 Identificar nomes. 
24.2 Identificar o determinante artigo. 
24.3 Identificar verbos. 
24.4 Identificar adjetivos. 
 
 

 
Recursos didáticos  

 
Manual, obras literárias, fichas de trabalho, cartazes de consolidação de casos ortográficos, cartazes de gramática e pontuação, caderno diário; quadro, caneta, lápis (escrita e pintura), textos gravados, 
computador, cartolinas, revistas… 

 
Instrumentos de 
avaliação 

 
Registos orais, escritos e plásticos; fichas de trabalho; fichas de avaliação; grelhas de observação (comportamento, participação individual, cooperação; discussão e comparação de ideias/opiniões; 
postura em sala de aula; textos produzidos pelos alunos; trabalho de grupo; … 
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Domínios Conteúdos Objetivos das metas 
Curriculares de Matemática 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de 
Matemática 

NÚMEROS 
E OPERAÇÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GEOMETRIA 
E MEDIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZAÇÃO E 
TRATAMENTO DE 
DADOS 
 

 Contagens até vinte objetos. 
 
 Contagens até 100. 
 
 Comparação e ordenação de 
 números até 100. 
 

 Decomposição de números até 
 100 em somas. 
 

 Adições cuja soma seja inferior a 
 20 por cálculo mental e métodos 
 Informais. 
 

 Relação entre a subtração e a 
 adição. 
 

 Subtrações envolvendo números 
 naturais até 100 por métodos 
 informais. 
 

 Relações de posição e 
 alinhamento de objetos e pontos. 
 

 Figuras geometricamente iguais. 
 
 Partes retilíneas de objetos e 
 desenhos. 
 

 Segmentos de reta e extremos de 
   um segmento de reta. 
 Figuras equidecomponíveis e figuras 

equivalentes. 
 
 Utilização de fenómenos cíclicos 

naturais para contar o tempo.  
 Dias, semanas, meses e anos. 
 

 Designação dos dias da semana e dos 
meses do ano. 

 

 Conjuntos, elemento pertencente a um 
conjunto, cardinal de um conjunto. 

 
 Gráfico de pontos e pictograma em que 
cada figura representa a unidade. 

• Descodificar o sistema 
 de numeração decimal. 
 
 
• Adicionar e subtrair números 

naturais. 
 
 
• Resolver problemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Reconhecer e representar 
 formas geométricas. 
 
 
 
 
 
 
 
• Medir o tempo. 
 
 
 
 
 
• Recolher, representar e interpretar 
 conjuntos de dados 
 

Saber de memória as sequências dos nomes dos números naturais até vinte e 
utilizar corretamente os numerais do sistema decimal para os representar. 
 

Efetuar contagens progressivas e regressivas envolvendo números até cem. 
 

 Ler e representar qualquer número natural até 100, identificando o valor 
posicional dos algarismos que o compõem. 
 

Saber que o sucessor de um número na ordem natural é igual a esse número mais 1. 
 

Efetuar adições envolvendo números naturais até 20, por manipulação de objetos 
ou recorrendo a desenhos e esquemas. 
 

Adicionar dois quaisquer números naturais cuja soma seja inferior a 100, 
adicionando dezenas com dezenas, unidades com unidades com composição de dez 
unidades em uma dezena quando necessário, e privilegiando a representação 
vertical do cálculo. 
 

Relacionar a subtração com a adição, identificando a diferença entre dois números 
como o número que se deve adicionar ao subtrativo para obter o aditivo. 
 

Efetuar a subtração de dois números por contagens progressivas ou regressivas de, no 
máximo, nove unidades. 
 

Subtrair de um número natural até 100 um dado número de dezenas. 
 
Efetuar a subtração de dois números naturais até 100, decompondo o subtrativo 
em dezenas e unidades. 
 
Utilizar o termo «ponto» para identificar a posição de um objeto de dimensões 
desprezáveis e efetuar e reconhecer representações de pontos alinhados e não 
alinhados. 
 
Identificar figuras geométricas como «geometricamente iguais», ou simplesmente 
«iguais», quando podem ser levadas a ocupar a mesma região do espaço por 
deslocamentos rígidos. 
 
Identificar partes retilíneas de objetos e desenhos, representar segmentos de reta 
sabendo que são constituídos por pontos alinhados e utilizar corretamente os 
termos «segmento de reta» e «pontos do segmento de reta». 
 



Recursos didáticos  Caderno e manuais escolares; Fichas de trabalho; Trabalhos plásticos; Material estruturado e não estruturado. Problema do mês. 

Instrumentos de 
avaliação 

Registos orais, escritos e plásticos; Fichas de trabalho; Fichas de avaliação diagnóstica. 
 
Grelhas de observação (comportamento, participação individual, cooperação); Discussão e comparação de ideias/opiniões; respeito pelas opiniões dos outros. 
 
Iniciativa e criatividade na resolução de situações problemáticas; Trabalho de grupo 
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Domínios Conteúdos Objetivos das metas 
Curriculares de Matemática 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de 
Matemática 

NÚMEROS 
E OPERAÇÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GEOMETRIA E 
MEDIDA 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZAÇÃO E 
TRATAMENTO DE 
DADOS 
 
 
 
 

 Numerais ordinais até ao vigésimo. 
 
 Números pares e números ímpares. 
 
 Ordens decimais: unidades, dezenas e 

centenas. 
 
 Valor posicional dos algarismos. 
 
 Comparação e ordenação de números 

até 1000. 
 Adições cuja soma seja inferior a 1000. 
 
 Subtrações de números até 1000. 
 
 Sequências e regularidades. 
 
 Contagens de dinheiro em euros e 

cêntimos envolvendo números até 
1000. 

 
 Problemas de um ou dois passos 

envolvendo medidas de diferentes 
grandezas. 

 
 Reunião e interseção de conjuntos. 
 
 Diagramas de Venn e Carroll. 
 

• Conhecer os numerais ordinais. 
 

• Reconhecer a paridade. 
 
• Descodificar o sistema 
 de numeração decimal. 
 
 
 
 
 
 
• Adicionar e subtrair números 

naturais. 
 
 
 
 
 
• Resolver problemas 
 
 
 
• Operar com conjuntos. 
 

Utilizar corretamente os numerais ordinais até «vigésimo». 
 
Distinguir os números pares dos números ímpares utilizando objetos ou desenhos e 
efetuando emparelhamentos. 
 
Identificar um número par como uma soma de parcelas iguais a 2 e reconhecer que 
um número é par quando é a soma de duas parcelas iguais. 
 
Designar cem unidades por uma centena e reconhecer que uma centena é igual a 
dez dezenas. 
 
Ler e representar qualquer número natural até 1000, identificando o valor 
posicional dos algarismos que o compõem. 
 
Comparar números naturais até 1000 utilizando os símbolos «<» e «>». 
 
Adicionar dois ou mais números naturais cuja soma seja inferior a 1000, 
privilegiando a representação vertical do cálculo. 
 
Subtrair dois números naturais até 1000, privilegiando a representação vertical do 
cálculo. 
 
Resolver problemas envolvendo a determinação de termos de uma sequência, dada 
a lei de formação. 
 
Resolver problemas envolvendo a determinação de uma lei de formação compatível 
com uma sequência parcialmente conhecida. 
 
Ler e escrever quantias de dinheiro decompostas em euros e cêntimos envolvendo 
números até 1000. 
 
Efetuar contagens de quantias de dinheiro envolvendo números até 1000. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resolver problemas de um ou dois passos envolvendo medidas de diferentes 
grandezas. 
 
 
Determinar a reunião e a interseção de dois conjuntos. 
 
Construir e interpretar diagramas de Venn e de Carroll. 
 
Classificar objetos de acordo com um ou dois critérios. 

Recursos didáticos  Caderno e manuais escolares; Fichas de trabalho; Trabalhos plásticos; Material estruturado e não estruturado (MAB, Notas e moedas do euro, tabela do 1000 e sequências); 
Problema do mês. 
 

Instrumentos de 
avaliação 

Registos orais, escritos e plásticos; Fichas de trabalho; Fichas de avaliação (formativas);  

Grelhas de observação (comportamento, participação individual, cooperação); Discussão e comparação de ideias/opiniões; Respeito pelas opiniões dos outros; 

Iniciativa e criatividade na resolução de situações problemáticas; Trabalho de grupo. 
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Domínios Conteúdos Objetivos das metas 
Curriculares de Matemática 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de 
Matemática 

NÚMEROS 
E OPERAÇÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Números pares e números ímpares; 
Identificação através do algarismo das 
unidades. 

 
 Números naturais até 1000 
 
 Ordens decimais: unidades, dezenas e 

centenas. 
 
 Valor posicional dos algarismos. 
 
 Problemas de um ou dois passos 

envolvendo situações de juntar, 
acrescentar, retirar, comparar ou 
completar. 

 
 Sentido aditivo e combinatório; O 

símbolo «x» e os termos «fator» e 

• Reconhecer a paridade. 
 
 
 
• Contar até mil. 
 
 
 
• Descodificar o sistema 
 de numeração decimal. 
 
• Resolver problemas 
 
 
 
• Multiplicar números naturais. 
 
 

Reconhecer a alternância dos números pares e ímpares na ordem natural e a 
paridade de um número através do algarismo das unidades. 
 
Designar cem unidades por uma centena e reconhecer que uma centena é igual a 
dez dezenas. 
 
Ler e representar qualquer número natural até 1000, identificando o valor 
posicional dos algarismos que o compõem. 
 
Comparar números naturais até 1000 utilizando os símbolos «<» e «>». 
 
Resolver problemas de um ou dois passos envolvendo situações de juntar, 
acrescentar, retirar, comparar e completar. 
 
Efetuar multiplicações adicionando parcelas iguais, envolvendo números naturais 
até 10, por manipulação de objetos ou recorrendo a desenhos e esquemas. 
 
Utilizar corretamente o símbolo «x» e os termos «fator» e «produto». 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
GEOMETRIA E 
MEDIDA 

«produto». 
 
 Tabuadas do 2, 3, 4, 5, 6 e 10. 
 
 Os termos «dobro», «triplo», 

«quádruplo» e «quíntuplo». 
 
 Problemas de um ou dois passos 

envolvendo situações multiplicativas 
nos sentidos aditivo e combinatório. 

 
 Retas e semirretas. 
 
 
 Polígonos e linhas poligonais. 
 
 Parte interna e externa de linhas planas 

fechadas. 
 Triângulos isósceles, equiláteros e 

escalenos. 
 
 Quadriláteros (retângulo, quadrado e 

losango). 
 
 Pentágonos e hexágonos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Reconhecer e representar 
 formas geométricas. 
 

 
Reconhecer a propriedade comutativa da multiplicação contando o número de 
objetos colocados numa malha retangular e verificando que é igual ao produto, por 
qualquer ordem, do número de linhas pelo número de colunas. 
 
Construir e saber de memória as tabuadas do 2, do 3, do 4, do 5, do 6 e do 10. 
 
Utilizar adequadamente os termos «dobro», «triplo», «quádruplo» e «quíntuplo». 
 
Resolver problemas de um ou dois passos envolvendo situações multiplicativas nos 
sentidos aditivo e combinatório. 
 
Identificar a reta determinada por dois pontos como o conjunto dos pontos com 
eles alinhados e utilizar corretamente as expressões «semirretas opostas» e «reta 
suporte de uma semirreta». 
 
Distinguir linhas poligonais de linhas não poligonais e polígonos de figuras planas 
não poligonais. 
 
Identificar em desenhos as partes interna e externa de linhas planas fechadas e 
utilizar o termo «fronteira» para designar as linhas. 
 
Identificar e representar triângulos isósceles, equiláteros e escalenos, 
reconhecendo os segundos como casos particulares dos primeiros. 
Identificar e representar losangos e reconhecer o quadrado como caso particular 
do losango. 
 
Identificar e representar quadriláteros e reconhecer os losangos e retângulos como 
casos particulares de quadriláteros. 
 
Identificar e representar pentágonos e hexágonos. 
 
Identificar figuras geométricas numa composição e efetuar composições de figuras 
geométricas 

Recursos didáticos  Caderno e manuais escolares; Fichas de trabalho; Trabalhos plásticos; Material estruturado e não estruturado (papel ponteado, grelha quadriculada, MAB, geoplano) Problema 
do mês. 

Instrumentos de 
avaliação 

Registos orais, escritos e plásticos; Fichas de trabalho; Fichas de avaliação (formativas);  

Grelhas de observação (comportamento, participação individual, cooperação); Discussão e comparação de ideias/opiniões; Respeito pelas opiniões dos outros; 

Iniciativa e criatividade na resolução de situações problemáticas; Trabalho de grupo. 
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Domínios Conteúdos Objetivos das metas 
Curriculares de 

Matemática 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Matemática 

NÚMEROS 
E OPERAÇÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZAÇÃO 
E TRATAMENTO 
DE DADOS 
 
 

 Valor posicional dos algarismos. 
 
 
 Adições e subtrações de 10 e 100 a 

números de três algarismos. 
 
 
 Tabuadas do 2, 3, 4, 5, 6 e 10. 
 
 Os termos «dobro», «triplo», «quádruplo» e 

«quíntuplo». 
 
 Tabelas de frequências absolutas, gráficos 

de pontos, de barras e pictogramas em 
diferentes escalas. 

 
 Esquemas de contagem (tally charts). 

• Multiplicar números 
naturais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Recolher, representar e 

interpretar 
 conjuntos de dados 
 
 
 
 
 

Estender as regras de construção dos numerais cardinais até mil. 
 
Efetuar contagens de 2 em 2, de 5 em 5, de 10 em 10 e 100 de em 100. 
 
Adicionar ou subtrair mentalmente 10 e 100 de um número com três algarismos. 
 
Reconhecer que o produto de qualquer número por 1 é igual a esse número e que o 
produto de qualquer número por 0 é igual a 0. 
 
Calcular o produto de quaisquer dois números de um algarismo: 
 • produto por 1 e por 0; 
 
Construir e saber de memória as tabuadas do 2, do 3, do 4, do 5, do 6 e do 10. 
 
Utilizar adequadamente os termos «dobro», «triplo», «quádruplo» e «quíntuplo». 
 
Resolver problemas de um ou dois passos envolvendo situações multiplicativas nos 
sentidos aditivo e combinatório. 
 
Ler tabelas de frequências absolutas, gráficos de pontos e pictogramas em diferentes 
escalas. 
 
Recolher dados utilizando esquemas de contagem (tally charts) e representá-los em 
tabelas de frequências absolutas. 
 
Representar dados através de gráficos de pontos e de pictogramas. 
 
Retirar informação de esquemas de contagem, gráficos de pontos e pictogramas 
identificando a característica em estudo e comparando as frequências absolutas das 
várias categorias (no caso das variáveis qualitativas) ou classes (no caso das variáveis 
quantitativas discretas) observadas. 
 
Construir e interpretar gráficos de barras. 

Recursos didáticos  Caderno e manuais escolares; Fichas de trabalho; Trabalhos plásticos; Material estruturado e não estruturado (MAB, tabuadas); Problema do mês. 

Instrumentos de 
avaliação 

Registos orais, escritos e plásticos; Fichas de trabalho; Fichas de avaliação sumativa; Textos produzidos pelos alunos;  

Grelhas de observação (comportamento, participação individual, cooperação); Discussão e comparação de ideias/opiniões; Respeito pelas opiniões dos outros; 

Iniciativa e criatividade na resolução de situações problemáticas; Trabalhos de grupo. 
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Domínios Conteúdos Objetivos das metas 
Curriculares de 

Matemática 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Matemática 

NÚMEROS 
E OPERAÇÕES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GEOMETRIA 
E MEDIDA 
 
 
 
 
 

 Adições cuja soma seja inferior a 1000. 
 
 Problemas de um ou dois passos 

envolvendo situações de juntar, 
acrescentar, retirar, comparar ou 
completar. 

 
 O símbolo «x» e os termos «fator e 

produto». 
 
 Tabuadas do 2, 3, 4, 5, 6 e 10. 
 
 Problemas de um ou dois passos 
envolvendo situações multiplicativas nos 
sentidos aditivos e combinatório. 
 
 Instrumentos de medida do tempo. 
 
 A hora. 
 
 Relógios de ponteiros e a medida do tempo 

em horas, meias horas e quartos de hora. 
 
 Calendários e horários. 
 
 Polígonos e linhas poligonais. 
 
 Pentágonos e hexágonos. 
 
 Sólidos geométricos; poliedros e não 

poliedros; pirâmides e cones; vértice, 
aresta e face. 

 
 Composição de figuras. 
 
 Conjunto, elemento pertencente a um 

conjunto, cardinal de um conjunto. 
 
 Diagramas de Venn com conjuntos 
disjuntos. 

• Adicionar e subtrair 
números naturais. 
 
• Resolver problemas 
 
 
 
• Multiplicar números 

naturais. 
 
 
 
 
 
• Medir o tempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Reconhecer e representar 
 formas geométricas. 
 
 
 
 
 
 
 
• Operar com conjuntos. 
 

Adicionar ou subtrair mentalmente 10 e 100 de um número com três algarismos. 
 
Adicionar dois ou mais números naturais cuja soma seja inferior a 1000, privilegiando 
a representação vertical do cálculo. 
 
Subtrair dois números naturais até 1000, privilegiando a representação vertical do 
cálculo. 
 
Resolver problemas de um ou dois passos envolvendo situações de juntar, acrescentar, 
retirar, comparar e completar. 
 
Utilizar corretamente o símbolo «x» e os termos «fator» e «produto». 
 
Construir e saber de memória as tabuadas do 2, do 3, do 4, do 5, do 6 e do 10. 
 
Utilizar adequadamente os termos «dobro», «triplo», «quádruplo» e «quíntuplo». 
 
Resolver problemas de um ou dois passos envolvendo situações multiplicativas nos 
sentidos aditivo e combinatório. 
 
Efetuar medições do tempo utilizando instrumentos apropriados. 
 
Reconhecer a hora como unidade de medida de tempo e relacioná-la com o dia. 
 
Ler e escrever a medida de tempo apresentada num relógio de ponteiros, em horas, 
meias horas e quartos de hora. 
 
Ler e interpretar calendários e horários. 
 
Distinguir linhas poligonais de linhas não poligonais e polígonos de figuras planas não 
polígonais. 
 
Identificar e representar pentágonos e hexágonos. 
 
Identificar pirâmides e cones, distinguir poliedros de outros sólidos e utilizar 
corretamente os termos «vértice», «aresta» e «face». 
 
Identificar figuras geométricas numa composição e efetuar composições de figuras 
geométricas. 
 
Distinguir atributos não geométricos de atributos geométricos de um dado objeto.  
 



Recursos didáticos  Caderno e manuais escolares; Fichas de trabalho; Trabalhos plásticos; Material estruturado e não estruturado (MAB, tabuadas, relógio, sólidos geométricos, pentaminós, 
tangram); Problema do mês. 

Instrumentos de avaliação Registos orais, escritos e plásticos; Fichas de trabalho; Fichas de avaliação formativa; Grelhas de observação (comportamento, participação individual, cooperação); 
  
Discussão e comparação de ideias/opiniões; Respeito pelas opiniões dos outros; Iniciativa e criatividade na resolução de situações problemáticas; Trabalho de grupo. 
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Domínios Conteúdos Objetivos das metas 
Curriculares de 

Matemática 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Matemática 

NÚMEROS 
E OPERAÇÕES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GEOMETRIA 
E MEDIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tabuadas do 2, 3, 4, 5, 6 e 10. 
 
 Divisão exata por métodos informais. 
 
 Relação entre a divisão exata e a 

multiplicação: dividendo, divisor e 
quociente. 

 
 Problemas de um passo envolvendo 

situações de partilha equitativa e de 
agrupamento. 

 
 Frações 1

2
; 1
3

; 1
4

; 1
5

; 1
10

; 1
100

; e 1
1000

 como 
medidas de comprimentos e de outras 
grandezas. 

 
 Representação dos números naturais e 

das frações 1
2

; 1
3

; 1
4

; 1
5

; 1
10

; 1
100

 numa reta 
numérica. 

 
 Comparação de medidas de comprimento 

em dada unidade. 
 
 Subunidades de comprimento:  
 um meio, um terço, um quarto, um 

quinto, um décimo, um centésimo e um 
milésimo da unidade. 

 
 Unidades do sistema métrico 

• Multiplicar números naturais. 
 
• Efetuar divisões exatas 
 de números naturais. 
 
 
 
 
• Resolver problemas 
 
 
 
• Dividir a unidade. 
 
 
 
 
 
 
 
• Medir distâncias e comprimentos. 
 
 
 
 
 
 
 

é possível medir uma dada distância exatamente como um número natural e utilizar 
corretamente as expressões «mede mais/menos do que» um certo número de unidades. 
Construir e saber de memória as tabuadas do 2, do 3, do 4, do 5, do 6 e do 10. 
 
Efetuar divisões exatas envolvendo divisores até 10 e dividendos até 20 por 
manipulação de objetos ou recorrendo a desenhos e esquemas. 
 
Utilizar corretamente o símbolo «:» e os termos «dividendo», «divisor» e «quociente». 
 
Relacionar a divisão com a multiplicação, sabendo que o quociente é o número que se 
deve multiplicar pelo divisor para obter o dividendo. 
 
Efetuar divisões exatas utilizando as tabuadas de multiplicação já conhecidas. 
 
Resolver problemas de um passo envolvendo situações de partilha equitativa e de 
agrupamento. 
 
Fixar um segmento de reta como unidade e identificar 1

2
; 1
3

; 1
4

; 1
5

; 1
10

; 1
100

; e 1
1000

 como 
números, iguais à medida do comprimento de cada um dos segmentos de reta 
resultantes da decomposição da unidade em respetivamente dois, três, quatro, cinco, 
dez, cem e mil segmentos de reta de igual comprimento. 
 
Fixar um segmento de reta como unidade e representar números naturais e as 
frações  1

2
;  1
3

; 1
4

; 1
5

; 1
10

 por pontos de uma semirreta dada, representando o zero pela 
origem e de tal modo que o ponto que representa determinado número se encontra a 
uma distância da origem igual a esse número de unidades. 
 
Utilizar as frações 1

2
; 1
3

; 1
4

; 1
5

; 1
10

; 1
100

; e 1
1000

 para referir cada uma das partes de um todo 
dividido respetivamente em duas, três, quatro, cinco, dez, cem e mil partes equivalentes. 
 



 Reconhecer que fixada uma unidade de comprimento nem sempre 
Designar subunidades de comprimento resultantes da divisão de uma dada unidade 
de comprimento em duas, três, quatro, cinco, dez, cem ou mil partes iguais 
respetivamente por «um meio», «um terço», «um quarto», «um quinto», «um 
décimo», «um centésimo» ou «um milésimo» da unidade. 
 
Identificar o metro como unidade de comprimento padrão, o decímetro, o centímetro 
e o milímetro respetivamente como a décima, a centésima e a milésima parte do metro 
e efetuar medições utilizando estas unidades. 

Recursos didáticos  Caderno e manuais escolares; Fichas de trabalho; Trabalhos plásticos; Material estruturado e não estruturado (tabuadas, tabela da 
multiplicação; MAB; Dominó de frações; Barras Cuisenaire); Problema do mês. 

Instrumentos de 
avaliação 

Registos orais, escritos e plásticos; Fichas de trabalho; Fichas de avaliação formativa; Grelhas de observação (comportamento, participação individual, cooperação); 
  
Discussão e comparação de ideias/opiniões; Respeito pelas opiniões dos outros; Iniciativa e criatividade na resolução de situações problemáticas; Trabalho de grupo. 
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Domínios Conteúdos Objetivos das metas 
Curriculares de 

Matemática 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Matemática 

NÚMEROS 
E OPERAÇÕES 
 
 
 
 
 
 
 
GEOMETRIA E 
MEDIDA 
 

 Valor posicional dos algarismos 
 
 Números pares e números ímpares: 

identificação através do algarismo 
das unidades. 

 
 Cálculo mental: adições e 

subtrações de 10 e 100 a números 
de três algarismos. 

 
 Problemas envolvendo a 

determinação de termos de uma 
sequência dada a lei de formação. 

 
 Direções no espaço relativamente a 

um observador. 
 
 Voltas inteiras, meias voltas, 

quartos de volta, viragens à direita 
e à esquerda; Itinerários em 
grelhas quadriculadas. 

 
 Unidades do sistema métrico. 
 

• Descodificar o sistema 
 de numeração decimal. 
 
• Reconhecer a paridade. 
 
 
• Adicionar e subtrair números 
naturais. 
 
• Resolver problemas. 
 
 
 
• Situar-se e situar objetos no 
espaço. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estender as regras de construção dos numerais cardinais até mil. 
 
Efetuar contagens de 2 em 2, de 5 em 5, de 10 em 10 e de 100 em 100.  
 
Reconhecer a alternância dos números pares e ímpares na ordem natural e a paridade de 
um número através do algarismo das unidades. 
 
Adicionar ou subtrair mentalmente 10 e 100 de um número com três algarismos. 
 
Resolver problemas envolvendo a determinação de termos de uma sequência, dada a lei 
de formação. 
 
Resolver problemas envolvendo a determinação de uma lei de formação compatível com 
uma sequência parcialmente conhecida. 
 
Identificar a «direção» de um objeto ou de um ponto (relativamente a quem observa) 
como o conjunto das posições situadas à frente e por detrás desse objeto ou desse ponto. 
 
Utilizar corretamente os termos «volta inteira», «meia volta», «quarto de volta», «virar à 
direita» e «virar à esquerda» do ponto de vista de um observador e relacioná-los com 
pares de direções. 
 
Identificar numa grelha quadriculada pontos equidistantes de um dado ponto. 



 Perímetro de um polígono. 
 
 Medidas de área em unidades não 

convencionais. 

• Medir distâncias e comprimentos. 
 
 

 
Representar numa grelha quadriculada itinerários incluindo mudanças de direção e 
identificando os quartos de volta para a direita e para a esquerda. 
 
Identificar o metro como unidade do comprimento padrão, o decímetro, o centímetro e o 
milímetro, respetivamente como a décima, a centésima e a milésima parte do metro e 
efetuar medições utilizando estas unidades. 
 
Identificar o perímetro de um polígono como a soma das medidas dos comprimentos dos 
lados, fixada uma unidade. 
 
Medir áreas de figuras efetuando decomposições em partes geometricamente iguais 
tomadas como unidade de área. 
 
Comparar áreas de figuras utilizando as respetivas medidas, fixada uma mesma unidade 
de área. 

Recursos didáticos  Caderno e manuais escolares;   Fichas de trabalho;  Trabalhos plásticos;  Material estruturado e não estruturado (MAB; Tabela do 1000; Grelha quadriculada; Pentaminós; 
Papel ponteado; Relógio); Problema do mês. 
 

Instrumentos de avaliação Registos orais, escritos e plásticos; Fichas de trabalho; Fichas de avaliação sumativa; Textos produzidos pelos alunos; Grelhas de observação (comportamento, participação 
individual, cooperação); Discussão e comparação de ideias/opiniões; Respeito pelas opiniões dos outros; Iniciativa e criatividade na resolução de situações problemáticas; 
Trabalhos de grupo. 
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Domínios Conteúdos Objetivos das metas 
Curriculares de 

Matemática 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Matemática 

GEOMETRIA 
E MEDIDA 

 Sólidos equidecomponíveis em cubos de 
arestas iguais. 

 
 Medidas de volume em unidades não 

convencionais. 
 
 Ordenação de capacidades de recipientes. 
 
 Medidas de capacidades em unidades não 

convencionais. 
 
 O litro como unidade de medida de 

capacidade. 
 
 Comparação de volumes de objetos por 

imersão em líquido contido num recipiente. 
 
 Comparação de massas em balanças de dois 

pratos. 
 
 Pesagens em unidades não convencionais. 
 
 O quilograma como unidade de medida de 
massa. 

• Reconhecer e representar 
 formas geométricas. 
 
• Medir volumes e capacidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
• Medir massas. 
 
 
 
 

Reconhecer figuras equidecomponíveis em construções com cubos de arestas iguais. 
 
Reconhecer que dois objetos equidecomponíveis têm o mesmo volume. 
 
Medir volumes de construções efetuando decomposições em partes geometricamente 
iguais tomadas como unidade de volume. 
 
Utilizar a transferência de líquidos para ordenar a capacidade de dois recipientes. 
 
Medir capacidades, fixado um recipiente como unidade de volume. 
 
Utilizar o litro para realizar medições de capacidade. 
 
Comparar volumes de objetos imergindo-os em líquido contido num recipiente, por 
comparação dos níveis atingidos pelo líquido. 
 
Comparar massas numa balança de dois pratos. 
 
 
Utilizar unidades de massa não convencionais para realizar pesagens. 
 
Utilizar o quilograma para realizar pesagens. 
 
Resolver problemas de um ou dois passos envolvendo medidas de diferentes grandezas. 

Recursos didáticos  Caderno e manuais escolares; Fichas de trabalho; Trabalhos plásticos; Material estruturado e não estruturado; Vários objetos com medidas de massa diferentes. 
 
Balanças. Problema do mês. 
 

Instrumentos de 
avaliação 

Registos orais, escritos e plásticos; Fichas de trabalho; Fichas de avaliação formativa; Grelhas de observação (comportamento, participação individual, cooperação); Discussão e 

comparação de ideias/opiniões; Respeito pelas opiniões dos outros; Iniciativa e criatividade na resolução de situações problemáticas; Trabalho de grupo. 
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Domínios Conteúdos Objetivos das metas 
Curriculares de 

Matemática 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Matemática 

NÚMEROS 
E OPERAÇÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GEOMETRIA 
E MEDIDA 

Resolução de problemas. 
 
 Divisão exata por métodos informais. 
 
 Relação entre a divisão exata e a 

multiplicação. 
 
 Problemas de um passo envolvendo 

situações de partilha equitativa e de 
agrupamento. 

 
 Construção de figuras com eixo de 

simetria. 
 
 Problemas de um ou dois passos 
envolvendo medidas de diferentes 
grandezas. 

• Resolver problemas. 
 
• Efetuar divisões exatas 
 de números naturais. 
 
 
 
 
 
 
 
• Reconhecer e representar 
 formas geométricas. 
 
 

Resolver problemas de um ou dois passos envolvendo situações de juntar, acrescentar, 
retirar, comparar e completar. 
 
Resolver problemas de um ou dois passos envolvendo situações multiplicativas nos 
sentidos aditivo e combinatório. 
 
Efetuar divisões exatas envolvendo divisores até 10 e dividendos até 20 por 
manipulação de objetos ou recorrendo a desenhos e esquemas. 
 
Relacionar a divisão com a multiplicação, sabendo que o quociente é o número que se 
deve multiplicar pelo divisor para obter o dividendo. 
 
Efetuar divisões exatas utilizando as tabuadas de multiplicação já conhecidas. 
 
Utilizar adequadamente os termos «metade», «terça parte», «quarta parte» e «quinta 
parte», relacionando-os respetivamente com o dobro, o triplo, o quádruplo e o 
quíntuplo. 
 
Resolver problemas de um passo envolvendo situações de partilha equitativa e de 
agrupamento. 
 
Completar figuras planas de modo que fiquem simétricas relativamente a um eixo 
previamente fixado, utilizando dobragens, papel vegetal, etc. 
 
Resolver problemas de um ou dois passos envolvendo medidas de diferentes 
grandezas. 
 

Recursos didáticos  Caderno e manuais escolares; Fichas de trabalho; Trabalhos plásticos; Material estruturado e não estruturado (Tabela da multiplicação; Espelho; Grelha quadriculada); Problema 
do mês. 

Instrumentos de 
avaliação 

Registos orais, escritos e plásticos; Fichas de trabalho; Fichas de avaliação formativa; Grelhas de observação (comportamento, participação individual, cooperação); Discussão e 

comparação de ideias/opiniões; Respeito pelas opiniões dos outros; Iniciativa e criatividade na resolução de situações problemáticas; Trabalho de grupo. 

 

 
 
 
  
 



   Planificação do 3º período - Matemática                                                                                      2.ºano 
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Domínios Conteúdos Objetivos das metas 
Curriculares de 

Matemática 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Matemática 

NÚMEROS 
E OPERAÇÕES 
 
 
 
 
 
GEOMETRIA 
E MEDIDA 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZAÇÂO E 
TRATAMENTO DE 
DADOS 

Problemas envolvendo a 
determinação de termos de uma 
sequência dada a lei de formação  

 e a determinação de uma lei de 
formação compatível com uma 
sequência parcialmente conhecida. 

 
 Contagens de dinheiro em euros e 

cêntimos envolvendo números até 
1000. 

 
 
 Problemas de um ou dois passos 

envolvendo medidas de diferentes 
grandezas. 

 
 
 Tabelas de frequências absolutas, 

gráficos de pontos, de barras e 
pictogramas em diferentes escalas. 

 Esquemas de contagem (tally charts).  

• Resolver problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Recolher, representar e 

interpretar 
 conjuntos de dados 
 

Efetuar divisões exatas utilizando as tabuadas de multiplicação já conhecidas. 
 
Problemas envolvendo a determinação de termos de uma sequência, dada a lei de 
formação. 
 
Resolver problemas envolvendo a determinação de uma lei de formação compatível com 
uma sequência parcialmente conhecida. 
 
Ler e escrever quantias de dinheiro decompostas em euros e cêntimos envolvendo 
números até 1000. 
 
Efetuar contagens de quantias de dinheiro envolvendo números até 1000. 
 
Resolver problemas de um ou dois passos envolvendo medidas de diferentes grandezas. 
 
Ler tabelas de frequências absolutas, gráficos de pontos e pictogramas em diferentes 
escalas. 
 
Representar dados através de gráficos de pontos e de pictogramas. 
 
Retirar informação de esquemas de contagem, gráficos de pontos e pictogramas 
identificando a característica em estudo e comparando as frequências absolutas das várias 
categorias (no caso das variáveis qualitativas) ou classes (no caso das variáveis 
quantitativas discretas) observadas. 

Recursos didáticos  Caderno e manuais escolares; Fichas de trabalho; Trabalhos plásticos; Material estruturado e não estruturado (Notas e moedas do Euro); Problema do mês. 

Instrumentos de avaliação Registos orais, escritos e plásticos; Fichas de trabalho; Fichas de avaliação sumativa; Textos produzidos pelos alunos;  

Grelhas de observação (comportamento, participação individual, cooperação; Discussão e comparação de ideias/opiniões; Respeito pelas opiniões dos outros; 

Iniciativa e criatividade na resolução de situações problemáticas; Trabalhos de grupo. 
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 Planificação de 1º período - Estudo do Meio 2.º ano 
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Domínio Conteúdos 

Programáticos 
Objetivos de aprendizagem Estratégias/ Situações 

de aprendizagem 

 
1. À desberta de si 
mesmoco 
 
 
 
2. À descoberta dos 

outros e das 
instituições 

 
 
 
 
 
3. À descoberta do 

ambiente natural 
 
 
 
 
 

Revisões do 1ºano 
 
• A sua identificação 
• O seu corpo 
• Os seus gostos e preferências 
• A sua escola  
 
 
 
 
 
 
 
 
• Os seres vivos do seu ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Realizar experiências com alguns 
materiais e objetos de uso corrente 
 
 
 
• Manusear objetos em situações 
concretas 

• Conhecer nome próprio e apelido, sexo, 
idade e endereço. 
• Reconhecer a sua identidade sexual. 
 
 
• Seleccionar jogos e brincadeiras, músicas, 

frutos, cores, animais,… 
 
• Conhecer direitos e deveres dos alunos, 
professores e assistentes operacionais. 
• Conhecer as várias funções dos vários 

elementos da classe. 
• Participar na organização do trabalho de 

sala de aula. 
 
• Reconhecer manifestações de vida vegetal 
e animal. 
• Reconhecer alguns cuidados a ter com as 

plantas e os animais. 
 
 
 
 
 
• Comparar alguns materiais segundo 
propriedades simples (forma, textura, cor, 
sabor, cheiro,…). 
• Reconhecer a utilidade dos objetos. 
 
• Conhecer e aplicar alguns cuidados na sua 
utilização. 

• Dialogar com os alunos sobre os seus nomes, sexo e idade. 
• Realizar jogos de identificação, nos quais o aluno se apresente e diga onde mora.  
• Distribuir cartões com o nome de cada aluno. 
• Formar grupos de alunos que morem na mesma rua ou na mesma zona. 

 
•Dialogar sobre preferências das cores, realizar algumas experiências com cores: 
mistura de cores; refração da luz; arco-íris… 

 
 • Definir, em conjunto, as regras da sala de aula. 
 
 • Leitura aos alunos e exploração do guião do aluno. 

 
• Observar os jardins da localidade e registar o nome das plantas mais comuns. 
• Pesquisar acerca do crescimento e desenvolvimento dessas plantas 
• Plantar na escola diversas plantas e observar o seu crescimento durante o ano 
letivo (cenouras, brócolos, batatas, 
• Recolher imagens de diferentes animais e classificá-los de acordo com critérios 
pré-definidos. 
• Construir grelhas de observação e classificar os animais (em animais selvagens e 
domésticos, quanto ao revestimento do seu corpo, à sua alimentação, deslocação, 
reprodução,  
  
• Realizar  experiências 
• Recolher objetos diferentes e identificá-los pelas suas características mais 
comuns (cor, tamanho, cheiro, som, textura). 
 
• Enumerar os respetivos cuidados. 

 
Recursos didáticos   

Manual ; Bibliografia de apoio; Fichas de trabalho; Calendários; Globo e mapas; Cartazes; CD e DVDs; Internet; Fotografias… 
 

Instrumentos de 
avaliação 

Fichas de avaliação (diagnóstica e formativa);Registos orais, escritos e plásticos; Fichas de trabalho; Grelhas de observação (comportamento, participação individual, 

cooperação);Discussão e comparação de ideias/opiniões; Respeito pelas opiniões dos outros; Trabalho de grupo; Utilização das TIC em pesquisas. 



 Planificação de 1º período - Estudo do Meio 2.º ano 
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Domínio Conteúdos 
Programáticos 

Objetivos de aprendizagem Estratégias/ Situações 
de aprendizagem 

 
 
 

 1. À descoberta 
 de si mesmo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. À descoberta 

dos materiais e 
objetos 

 
 

 
  
 
• O seu corpo 
 
 
 
 
 
 
• A saúde do seu corpo 
 
 
 
 
 
 
• Realizar experiências com 

alguns materiais e objetos de 
uso corrente 

 

 

Localizar, no corpo, os órgãos dos sentidos. 
• Distinguir objetos pelo cheiro, sabor, textura, 

forma,… 
• Distinguir sons, cheiros e cores do ambiente que 

o cerca. 
 
• Identificar alguns cuidados a ter com a visão e a 

audição (não ler às escuras, ver televisão a uma 
distância correta, evitar sons de intensidade 
muito elevada…). 

 
 
• Identificar a origem dos materiais 

(natural/artificial). 
• Comparar materiais segundo algumas das suas 

propriedades (flexibilidade, dureza,…). 
• Agrupar materiais segundo essas propriedades. 
• Relacionar essas propriedades com a utilidade 

dos materiais. 
• Conhecer e aplicar alguns cuidados na sua 

utilização. 

 

 

 

• Recolher imagens do corpo humano e identificar os órgãos dos sentidos. 
• Contornar o corpo de um colega e legendar os órgãos dos sentidos. 
• Conversar e refletir sobre como será a vida de quem não tem um dos sentidos (cego, 
surdo, …). 
 
• Identifica, a partir da imagem, os cuidados a ter com os órgãos dos sentidos. 
• Realizar testes de despistagem de visão e audição. 
 
 
 
• Recolher objetos do quotidiano das crianças. 
• Manusear e conversar sobre esses objetos, verificando de que materiais são 

constituídos (natural/artificial). 
• Agrupar os objetos segundo os materiais de que são feitos. 
• Realizar atividades prático-experimentais para verificar algumas propriedades: 
flexibilidade e dureza. 
• Indicar outros objetos feitos a partir do mesmo material. 
• Fazer pesquisas e elaborar cartazes com fotografias de objetos diferentes, 

feitos a partir do mesmo material. 
• Elaborar uma lista de cuidados a ter com esses materia 

Recursos didáticos  
Manual; Bibliografia de apoio; Fichas de trabalho; Calendários; Globo e mapas; Cartazes; CD e DVDs; Internet; Fotografias… 
 

Instrumentos de 
avaliação 

Fichas de avaliação (diagnóstica e formativa);Registos orais, escritos e plásticos; Fichas de trabalho; Grelhas de observação (comportamento, participação individual, 

cooperação);Discussão e comparação de ideias/opiniões; Respeito pelas opiniões dos outros; Trabalho de grupo; Utilização das TIC em pesquisas. Realização de Experiências. 
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Domínio Conteúdos 
Programáticos 

Objetivos de aprendizagem Estratégias/ Situações 
de aprendizagem 

 
 
 
 
 

 
 1. À descoberta 
 de si mesmo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. À descoberta 

dos materiais e 
objetos 

 
 

 
 
• A saúde do seu corpo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• A segurança do seu corpo 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
• Realizar experiências com 
alguns materiais e objetos de 
uso corrente 

 
 

 
 
• Conhecer e aplicar normas de:  
 - higiene do corpo (hábitos de higiene diária); 
 - higiene alimentar (identificação dos alimentos 

indispensáveis a uma vida saudável);  
 - Importância da água potável, verificação do 

prazo de validade dos alimentos…); 
- higiene do vestuário; 
- higiene dos espaços de uso coletivo (habitação, 

escola, ruas…). 
• Reconhecer a importância da vacinação para a 
saúde. 
 
 
• Conhecer e aplicar normas de prevenção 
rodoviária (sinais de trânsito úteis para o dia a dia 
da criança: sinais de peões, pistas de bicicletas, 
passagens de nível…). 
• Identificar alguns cuidados na utilização: 

- dos transportes públicos; 
- de passagens de nível. 

• Conhecer e aplicar regras de segurança nas 
praias, nos rios, nas piscinas. 

 
• Comparar materiais segundo algumas das suas 
propriedades (solubilidade). 
 • Agrupar materiais segundo essas propriedades. 
• Relacionar essas propriedades com a utilidade 

dos materiais. 
• Conhecer e aplicar alguns cuidados na sua 

utilização. 

 
 
•  Dialogar sobre os hábitos de higiene diários. 
• Elaborar pesquisas e cartazes sobre o tema. 
• Visitar um centro de saúde e entrevistar um enfermeiro. 
• Construir uma roda dos alimentos e discutir sobre a distribuição dos alimentos pelos 
diferentes grupos. 
• Recolher e analisar ao microscópio amostras de água (potável e não potável). 
• Recolher diferentes embalagens de alimentos e comparar os seus prazos de validade 
• Analisar um boletim de vacinas. 
 
 
• Dialogar sobre os cuidados a ter enquanto peão. 
• Realizar jogos com os sinais de trânsito enumerando comportamentos a ter nas 
passadeiras, no passeio, na rua, na estrada, nos semáforos, nos transportes públicos... 

• Realizar jogos aplicando algumas regras de prevenção rodoviária. 

 • Enumerar regras básicas de segurança em casa, na praia, no rio, na piscina... 

• Desenhar os sinais de segurança utilizados na praia, nos rios e nas piscinas. 

• Elaborar cartazes relacionados com a segurança. 

 
 
 
• Recolher materiais (sal, açúcar, areia, farinha) do quotidiano das crianças. 
 
• Realizar uma experiência. 
 
• Elaborar uma lista de cuidados a ter com esses materiais 

Recursos didáticos   
Manual; Bibliografia de apoio; Fichas de trabalho; Representações do corpo humano; Moldes dentários; Cartazes; CD e DVDs; Internet; Fotografias;  Microscópio/lupa binocula 

Instrumentos de 
avaliação 

Fichas de avaliação formativa; Registos orais, escritos e plásticos; Fichas de trabalho; Grelhas de observação (comportamento, participação individual, cooperação);Discussão e 

comparação de ideias/opiniões; Respeito pelas opiniões dos outros; Trabalho de grupo; Utilização das TIC em pesquisas;  Realizaç 
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Domínio Conteúdos 
Programáticos 

Objetivos de aprendizagem Estratégias/ Situações 
de aprendizagem 

 
 
 
1. À descoberta de si 

mesm 
 
 
 
 
 
 
2. À descoberta dos 

outros e das 
instituições 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. À descoberta dos 
materiais e objetos 

 

 
• O passado mais 

longínquo da criança 
 
 
 
 
 
 

 
• As suas perspectivas 
para um futuro mais 
longínquo materiais e 
objetos de uso 
corrente 
 
 
 
 

 
 

• Realizar experiências 
com alguns materiais 
 
 
 
• Manuseia objetos 

em situações 
concretas 

 

Reconhecer datas e factos (data de nascimento, quando começou 
a andar e a falar…): 
- localizar, numa linha de tempo, datas e factos significativos; 
- reconhecer unidades de tempo: o mês e o ano; 
- identificar ano comum e ano bissexto. 

• Localizar, em mapas, o local de nascimento, locais onde tenha 
vivido anteriormente ou tenha passado férias… 
 
• O que irá fazer nas férias grandes, no ano que vem: 

- exprimir aspirações; 
- enunciar projetos. 

 
 
 
 
 
 
• Comparar materiais segundo algumas das suas propriedades 
(transparência). 
 
 
• Agrupar materiais segundo essas propriedades. 
• Reconhecer a utilidade dos objetos. 
• Conhecer e aplicar alguns cuidados na sua utilização. 

 

 

 
• Apresentar e descrever fotografias da sua vida (enquanto bebé, 

 aniversários, festas, férias, …). 

• Construir linhas de tempo individuais, identificando datas e factos 

significativos da sua vida. 

• Consultar calendários para identificar os meses do ano e os dias de cada 

mês. 

• Construir calendários. 

• Recitar lengalengas conhecidas. 

• Recolher provérbios alusivos a cada mês do ano. 

• Consultar mapas e localizar lugares conhecidos. 

• Pesquisar na Internet mapas desses lugares. 

• Pesquisar informação sobre lugares que gostaria de visitar no futuro 

(praia, campo, serra, …) 

 

• Agrupar os objetos segundo os materiais de que  são  feitos: 
 plástico, vidro, madeira. 
•Realizar atividades prático-experimentais para verificar algumas  
propriedades: transparência (opacos, transparentes e translúcidos). 
• Identificar em imagens os cuidados a ter com os materiais. 
 

Recursos didáticos   
Manual; Bibliografia de apoio; Fichs de trabalho; Cartazes; CD e DVDs; Internet; Fotografias; Jogos – prevenção rodoviária; 
 
 

Instrumentos de  
Avaliação 

Fichas de avaliação sumativa; Registos orais, escritos e plásticos; Fichas de trabalho; Grelhas de observação (comportamento, participação individual, cooperação); 

Discussão e comparação de ideias/opiniões; Respeito pelas opiniões dos outros; Trabalho de grupo; Utilização das TIC em pesquisas. Realizar experiências. 
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Domínio Conteúdos 
Programáticos 

Objetivos de aprendizagem Estratégias/ Situações 
de aprendizagem 

 
 
1.Àdescoberta de si 
mesm 
 
 
 
 
 
2. À descoberta dos 

outros e das 
instituições 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. À descoberta dos 
materiais e objetos 

 
 

 
 
• A vida em sociedade 
 
 
 
 
 
• Modos de vida e funções de 

alguns membros da 
comunidade 

 
 
 
 
• Instituições e serviços 

existente na comunidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Experiências com ar 
 
 
 

 
• Conhecer e aplicar algumas regras de convivência 
social. 
• Respeitar os interesses individuais e coletivos. 
• Conhecer e aplicar formas de harmonização de 
conflitos: diálogo, consenso, votação. 
 
 
 
• Contactar e descrever algumas profissões (idade 
e sexo do trabalhador, o que faz, onde e como 
trabalha, …). 
  
 
 
•  Contactar e recolher dados sobre coletividades, 
serviços de saúde, correios, bancos, organizações 
religiosas, autarquias, etc. 
 
 
 
 
 
• Comprovar que o  ar existe mas não se vê. 
.  
 
 
 

 
•Elaborar cartazes com regras de convivência (em casa, na escola, na sociedade). 
•Elaborar alguns panfletos com as regras e distribuí-los pelos familiares, pela escola, pela 
comunidade. 
•Descrever exemplos de conflitos já vivenciados e como foram resolvidos. 
•Imaginar conflitos e propor soluções possíveis de resolução. 
•Realizar um debate de turma para discutir problemas ou regras que não estão a ser 
cumpridas. 
 
•Pesquisar algumas profissões mais usuais e qual a sua principal função. 
•Pesquisar sobre algumas profissões já desaparecidas ou pouco frequentes. 
•Entrevistar pessoas acerca das suas profissões e o que fazem nos seus trabalhos. 
 
•, Elaborar cartazes dividindo as instituições por grupos, de acordo com a sua função: 
prestam serviços relacionados com a segurança, serviço público, serviço de saúde, 
coletividades. 
• Realizar uma visita de estudo a uma instituição. 
•Investigar mais profundamente uma das instituições da localidade. 
• Entrevistar um membro da direção de uma instituição. indústria e construção civil, 
com a prestação de serviços. 
 
 
 
• Reconhecer  que o ar existe. 

Recursos didáticos  
Manual ; Bibliografia de apoio; Fichas de trabalho; Mapas; Cartazes; CD e DVDs; Internet; Fotografias; Espaços envolventes da escola; Informações familiares… 

Instrumentos de 
avaliação 

Fichas de avaliação formativa; Registos orais, escritos e plásticos; Fichas de trabalho; Grelhas de observação (comportamento, participação individual, cooperação, empenho); 

Discussão e comparação de ideias/opiniões; Respeito pelas opiniões dos outros; Trabalho de grupo; Utilização das TIC em pesquisas; Realização de uma experiência. 
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Domínio Conteúdos 
Programáticos 

Objetivos de aprendizagem Estratégias/ Situações 
de aprendizagem 

 
 
4. À descoberta das 

inter-relações 
entre espaços 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. À descoberta dos 
materiais e objetos 
 

 
 
• Os seus itinerários 
 
 
 
 
 
 
• Os meios de comunicação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Experiências com ar 
 

 
• Descrever os seus itinerários diários 
(casa/escola, lojas…). 
• Localizar pontos de partida e chegada. 
• Traçar o itinerário na planta do bairro ou da 

localidade. 
 
 
 
• Distinguir diferentes tipos de transportes 

utilizados na sua comunidade. 
• Conhecer outros tipos de transportes. 
• Reconhecer tipos de comunicação pessoal 

(correio, telefone…). 
• Reconhecer tipos de comunicação social (jornais, 

rádio, televisão…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Reconhecer que  o comportamento dos objetos 

se modifica em presença de ar quente e de ar 
frio. 

 

• Recolher plantas e marcar os seus itinerários mais frequentes. 

• Marcar os pontos de partida e de chegada. 

• Descrever os seus itinerários aos colegas. 

• Utilizar a aplicação Google Maps para procurar mapas de locais conhecido. 
 
. 
• Pesquisar sobre outros tipos de transportes que não existam na região. 
• Pesquisar acerca de transportes que já existiram e entretanto desapareceram. 
• Fazer comparações entre os transportes de antigamente e os de agora. 
• Elaborar cartazes sobre o tema. 
• Visitar um museu relacionado com transportes (Museu dos Coches, Museu dos 

Transportes,…). 
• Recolher exemplos de comunicação pessoal. 
• Fazer intercâmbio com colegas ou com uma escola do agrupamento ou de outra 

região. 
• Visitar a redação de um jornal, de uma estação de rádio ou de um canal de 

televisão. 
• Preparar entrevistas para fazer a um trabalhador/jornalista de um jornal, rádio ou de 
televisão. 
 
 
 
• Realizar a experiência. 

Recursos didáticos   
Manual; Bibliografia de apoio; Fichas de trabalho; Animais (minhoca; caracol; insetos…); Plantas/sementes; Herbário; Cartazes; CD e DVDs; Internet; Fotografias; Microscópio/lupa 
binocular; Espaços envolventes da escola; Materiais simples de uso corrente (para as experiências). 

Instrumentos de 
avaliação 

Fichas de avaliação formativa; Registos orais, escritos e plásticos; Fichas de trabalho; Grelhas de observação (comportamento, participação individual, cooperação);Discussão e 

comparação de ideias/opiniões; Respeito pelas opiniões dos outros; Trabalho de grupo; Utilização das TIC em pesquisas; Realização de uma enperiência. 
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Domínio Conteúdos 
Programáticos 

Objetivos de aprendizagem Estratégias/ Situações 
de aprendizagem 

 
 
 
 
À descoberta do 

ambiente natural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. À descoberta dos 
materiais e objetos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
• Os seres vivos do seu 

ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
• Experiências com ar 
 
 
 
 

 
 
 
• Observar e identificar algumas plantas mais 

comuns existentes no ambiente próximo: 
- plantas espontâneas; 
- plantas cultivadas; 
- reconhecer diferentes ambientes onde vivem 

as plantas; 
- conhecer as partes constitutivas das plantas  
e aplicar alguns cuidados na sua utilizaç mais 

comuns; 
- registar variações do aspeto, ao longo do ano, 

de um arbusto ou de uma árvore. 
 
 
 
 
 
•  Reconhecer que o ar ocupa espaço. 
 
 
 

 

 
• Observar os jardins da localidade e registar o nome das plantas mais comuns. 

• Pesquisar acerca do crescimento e desenvolvimento dessas plantas. 
• Construir grelhas para classificar plantas espontâneas e plantas cultivadas. 
• Observar plantas e suas partes constituintes, utilizando a lupa e o microscópio. 
• Elaborar cartazes utilizando fotografias de plantas e fazendo a relação com os ambientes 
em que vivem. 
• Recolher plantas ou imagens e construir um herbário. 
• Plantar na escola diversas plantas e observar o seu crescimento durante o ano letivo 
(cenouras, brócolos, batatas, …). 
• Plantar árvores de fruto ou arbustos e fazer observações e registos regulares do seu 
crescimento. 
 
 
 
 
• Fazer uma experiência. 

Recursos didáticos   
Manual; Bibliografia de apoio; Fichas de trabalho; Cartazes; CD e DVDs; Internet; Fotografias;  
 
 

Instrumentos de 
avaliação 

Ficha de avaliação sumativa; Registos orais, escritos e plásticos; Fichas de trabalho; Grelhas de observação (comportamento, participação individual, cooperação);Discussão e 
comparação de ideias/opiniões; Respeito pelas opiniões dos outros; Trabalho de grupo; Utilização das TIC em pesquisas; Realização de uma experiência. 

 
 



 
 

 
 
 

 
                                              Planificação de 3º período - Estudo do Meio                                                                               2.º ano 

A
B

R
IL

 

Domínio Conteúdos 
Programáticos 

 

Objetivos de aprendizagem Estratégias/ Situações 
de aprendizagem 

 
 
 
3. À descoberta 

do ambiente 
natural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. À descoberta 

dos materiais 
e objetos 

 
 
 
 

 
• Os seres vivos do seu 

ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Aspetos físicos  e  seres vivos 

de outras regiões ou países 
 

 

 

 

 

• Experiências com o  ar 
 
 

 
• Observar e identificar alguns animais mais 

comuns existentes no ambiente próximo: 
- animais selvagens; 
- animais domésticos; 
-reconhecer ambientes onde vivem os 

animais; 
   -reconhecer características externas de   
alguns animais; 

- recolher dados sobre o modo de vida desses 
animais. 

 
 

• Conhecer aspetos físicos e seres vivos de 
outras regiões ou países 
 
 
 
 
 
 
 
• Reconhecer o ar em movimento. 
 
 
 

 

 • Construir grelhas de observação e classificar os animais (em animais selvagens e 
domésticos, quanto ao revestimento do seu corpo, à sua alimentação, deslocação, 
reprodução, …). 
 • Elaborar cartazes que permitam relacionar estes animais com os ambientes em que vivem 
(aéreo, terrestre, aquático). 
 • Realizar visitas de estudo a uma quinta pedagógica ou jardim zoológico. 
 • Ter um animal de estimação na sala de aula ou na escola. 
 • Observação de animais do seu meio ambiente. 
 
• Pesquisar sobre animais que vivem noutras regiões do mundo (suas características, 
alimentação, …). 

• Discutir as principais semelhanças e diferenças entre as características desses animais e 
os animais que nos rodeiam. 

• Pesquisar acerca do clima e vegetação de outras regiões do mundo (savana, floresta, 
deserto, …). 

• Construir um planisfério e desenhar os animais mais conhecidos de cada região do 
mundo. e analisar documentários. 

Realizar  uma  experiência. 

Recursos didáticos   
Manual; Bibliografia de apoio; Fichas de trabalho; Cartazes; CD e DVDs; Internet; Fotografias; Mapas/Plantas; Espaços envolventes da escola; Materiais simples de uso corrente 
(para as experiências) … 
 

Instrumentos de 
avaliação 

 
Ficha de avaliação formativa; Registos orais, escritos e plásticos; Fichas de trabalho; Grelhas de observação (comportamento, participação individual, cooperação);Discussão e 
comparação de ideias/opiniões; Respeito pelas opiniões dos outros; Trabalho de grupo; Utilização das TIC em pesquisas; Relatar algumas situações vividas e observadas; Prestar 
atenção à realidade local; Realização de experiências. 



 
 
 
 
 
 
 
  

Planificação de 3º período - Estudo do Meio                                                                                  2.º ano 
M

A
IO

 
Domínio Conteúdos 

Programáticos 
Objetivos de aprendizagem Estratégias/ Situações 

de aprendizagem 

 
 
 
 
 
3• À descoberta do 

ambiente natural 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
• Os aspetos físicos do meio 

local 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
• O tempo que faz (registar as condições 

atmosféricas diárias). 
• Reconhecer alguns estados do tempo. 
• Relacionar as estações do ano com os estados do 

tempo característicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
• Observar e fazer registos sistemáticos acerca do tempo que faz. 
• Construir cartazes para fazer o registo do tempo atmosférico diário. 
• Analisar e discutir os estados de tempo característicos de cada estação do ano. 
• Elaborar cartazes temáticos acerca das estações do ano. 
 
 
 
 

Recursos didáticos   
Manual; Bibliografia de apoio; Fichas de trabalho; Cartazes; CD e DVDs; Internet; Fotografias; Mapas/Plantas; Espaços envolventes da escola; Materiais simples de uso 
corrente (para as experiência 

Instrumentos de 
avaliação 

Ficha de avaliação formativa; Registos orais, escritos e plásticos; Fichas de trabalho; Grelhas de observação (comportamento, participação individual, cooperação);Discussão e 

comparação de ideias/opiniões; Respeito pelas opiniões dos outros; Trabalho de grupo; Utilização das TIC em pesquisas; Relatar algumas situações vividas e observadas; 

Prestar atenção à realidade local. 



 
 

 
 
 
 

 Planificação de 3º período - Estudo do Meio                                             2.º ano 

JU
N

H
O

 

Domínio Conteúdos 
Programáticos 

Objetivos de aprendizagem Estratégias/ Situações 
de aprendizagem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. À descoberta 

dos materiais e 
objetos 

 

 
 
 
 
 
 Manuseia objetos em 
situações concretas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Experiências com o ar 

 

 
 
    • Reconhecer a utilidade de alguns objetos. 
     
    • Conhecer e aplicar alguns cuidados na sua 

utilização. 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Reconhecer que o ar tem peso. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
• Recolher vários objetos do dia-a -dia das crianças. 

• Conversar  sobre a função que desempenham e quais os cuidados a ter durante a sua 

utilização. 

• Dividir os objetos recolhidos em grupos e classificá-los de acordo com a função que 

desempenham (escrita, corte, pintura, iluminação, …). 

• Elaborar cartazes sobre a utilidade destes objetos. 

 
 
 
• Realizar uma experiência. 

Recursos didáticos   
Manua; Bibliografia de apoio; Fichas de trabalho; Cartazes; CD e DVDs; Internet; Fotografias; Materiais simples de uso corrente (para experiências) … 
 
 

Instrumentos de 
avaliação 

Fichas de avaliação sumativa; Registos orais, escritos e plásticos; Fichas de trabalho; Grelhas de observação (comportamento, participação individual e cooperação);Discussão e 

comparação de ideias/opiniões; Respeito pelas opiniões dos outros; Trabalho de grupo; Utilização das TIC em pesquisas; realização de  experiêcias. 
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Planificação – Educação e Expressão Dramática                                                                      2º ano   
1

º 
P

e
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o
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o
 

Conteúdos Objetivos Estratégias/ situações de aprendizagem 

 
• Corpo 
 
 
 

 
• Movimentar-se de forma livre e pessoal, sozinho e aos pares. 
• Explorar atitudes de imobilidade /mobilidade; contração/descontração; 

tensão/relaxamento. 
• Explorar a respiração torácica e abdominal. 
• Explorar o movimento global do seu corpo da menor à maior amplitude. 
• Explorar os movimentos segmentares do corpo. 
 

 

 
• Deslocar-se de formas diferentes: pé-coxinho, bicos de pés, cócoras, para trás, para a 

frente, passos largos, passos curtos, etc.; 
• Imaginar-se em vários e diferentes locais e com formatos diferentes; 
• Imaginar que é um coelho, uma ave, um gato,...; 
• Imaginar que é uma folha de outono, uma árvore com o vento…; 
• Explorar situações do jogo da estátua; 
• Movimentar-se dentro de um “comboio” em andamento, dentro de um autocarro… , 

correr para o transporte perante o aviso do sinal de partida… 
 

 
• Voz 
 
 

 
• Explorar maneiras diferentes de produzir sons. 
• Explorar sons orgânicos ligados a ações quotidianas. 
• Reproduzir sons do meio ambiente. 
• Aliar a emissão sonora a gestos/ movimentos. 

 
 

 
• Imitar sons produzidos pela natureza ou por animais; 
• Pronunciar palavras ou frases com diferentes entoações; 
• Concretizar situações vividas através de mímica.  

 
• Espaço 

 
 
 

 
• Orientar-se no espaço a partir de referências visuais, auditivas, táteis. 
 

 
• Realizar jogos de orientação no espaço a partir de referências auditivas; 
• Jogar à cabra-cega e executar outros jogos que permitam ao aluno orientar-se num 

determinado espaço, através do tato ou através de ordens auditivas de um seu 
companheiro. 
 
 

 
• Objetos 
 

 
• Explorar as qualidades físicas dos objetos. 
• Explorar as relações possíveis do corpo com os objetos. 
• Deslocar-se com o apoio de um objeto: individualmente, em coordenação com 

um par. 

 
• Distinguir os objetos pelas suas propriedades; 
• Fazer descobertas com as possibilidades dos objetos; 
• Improvisar situações do quotidiano em que usem objetos; 
• Dramatizar profissões usando os respetivos instrumentos de trabalho. 
 

 

 
• Linguagem Não 

Verbal 
 

 
• Utilizar espontaneamente atitudes, gestos, movimentos. 
• Reagir espontaneamente, por gestos/ movimentos a: sons, palavras, 

ilustrações, atitudes, gestos. 
• Reproduzir movimentos em espelho. 

 
• Permitir que o aluno, espontaneamente, execute gestos e movimentos de imitação; 
• Jogos de representação por gestos de sons, palavras, ilustrações, atitudes…; 
• Dramatização de cenas de natal privilegiando o gesto, o movimento e a audição. 

Recursos didáticos  Bibliografia de apoio, CD áudio e vídeo; Internet; Objetos diversos. 

Instrumentos de avaliação Grelhas de observação (comportamento, participação individual, cooperação); Fichas de autoavaliação. 
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Conteúdos  Objetivos Estratégias/ situações de aprendizagem 

 
• Espaço 
 

 
•  Explorar o espaço circundante. 
•  Explorar deslocações simples seguindo trajetos diversos. 
•  Explorar diferentes formas de se deslocar: de diferentes seres (reais 

ou imaginados) em locais com diferentes caraterísticas. 
•  Deslocar-se em coordenação com um par. 

 

 
• Explorar o espaço circundante de olhos vendados; 
• Fazer jogos do faz-de-conta: que é alto, que é baixo, que é gordo, que é magro; 
• Deslocar-se de acordo com indicações exteriores; 
• Executar movimentos de forma dramatizada, no espaço circundante, imitando 

seres vivos ou personagens imaginadas. 

 
• Objetos 
 

 
•  Explorar o espaço circundante. 
•  Explorar deslocações simples seguindo trajetos diversos. 
•  Explorar diferentes formas de se deslocar: de diferentes seres (reais 

ou imaginados) em locais com diferentes caraterísticas. 
•  Deslocar-se em coordenação com um par. 
 
 

 
• Improvisação de situações de deslocação, por exemplo imaginando-se num meio 

de transporte levando bagagem, com companhia, …; 
• Realização de jogos de improvisação em que usem objetos a que atribuem 

outras características (vassoura/ cana de pesca, …). 

 
• Linguagem Não Verbal 
 

 
• Improvisar individualmente atitudes, gestos. 
• Movimentos a partir de diferentes estímulos: sonoros ou verbais, um 

objeto real ou imaginado, um tema. 
 

 

• Representar sozinho ou em grupo uma situação de Carnaval; 
• Observar máscaras e descobrir-lhe as características próprias; 
• Criação de situações de medo, frio, sono, calor,...; 
• Adivinhar palavras e provérbios através de gestos. 

 
 

 
• Linguagem Verbal 
 

 
• Improvisar um diálogo ou uma pequena história, a partir de uma 

ilustração, uma série de imagens, um som, um objeto. 
 

 
• Dramatizar situações recriadas ou imaginadas a partir de objetos, de um local, de 

uma ação ou de uma personagem… 

 
• Linguagem Verbal e 

Gestual 
 

 
• Improvisar situações usando diferentes tipos de máscaras. 

 
• Utilização de diferentes máscaras de Carnaval que os alunos possuam para 

improvisar cenas. 
 
 

Recursos didáticos  Bibliografia de apoio, CD áudio e vídeo; Internet. 

Instrumentos de avaliação Grelhas de observação (comportamento, participação individual, cooperação); Fichas de auto-avaliação. 
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Conteúdos  Objetivos Estratégias/ situações de aprendizagem 

 
• Espaço 
 

 
• Explorar diferentes níveis (baixo, médio, alto). 
• Explorar mudanças de nível: individualmente; aos pares. 

 
• Dramatizar situações de andar a pé, de autocarro, de comboio… 

 
• Linguagem Verbal 
 

 
• Improvisar um diálogo ou uma pequena história em pequeno grupo, a 

partir de uma ilustração, uma série de imagens, um som, um objeto. 
• Experimentar diferentes maneiras de dizer um texto: recitando…  
 
 
 

 
• Continuar frase a frase de uma história que foi começada pelo professor; 
• Dramatizar situações recriadas ou imaginadas a partir de objetos, de um local, de uma 

ação ou de uma personagem…; 
• Imaginar que é um boneco sem vida e que lentamente mexe uma perna, um braço…; 
• Recitar uma poesia dedicada à Mãe; 
• Individualmente, cada aluno elege um texto e di-lo de diferentes maneiras: cantar, 

recitar…; 
• Dizer palavras com diferentes entoações. 

 
 

 
• Linguagem Verbal e 

Gestual 
 

 
• Improvisar palavras, sons, atitudes, gestos e movimentos ligados a uma 

ação precisa em interação com o outro. 
• Improvisar palavras, sons, atitudes, gestos e movimentos, constituindo 

sequências de ações – situações recriadas ou imaginadas, a partir de: 
objetos, um local, uma ação, personagens. 

• Utilizar diversos tipos de sombras. 
 
 

 
• Executar movimentos de forma dramatizada, no espaço circundante; 
• Dramatizar histórias; 
• Representar sozinho ou em grupo. 
 

Recursos didáticos  Bibliografia de apoio, CD áudio e vídeo; Internet; Objetos diversos. 

Instrumentos de avaliação Grelhas de observação (comportamento, participação individual, cooperação); Fichas de autoavaliação. 
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Conteúdos  Objetivos Estratégias/ situações de aprendizagem 

 
• Voz 
 

 
• Dizer rimas e lengalengas. 
• Cantar canções. 

 
• Aprender e treinar canções e lengalengas relacionadas com temas do outono.  
• Aprender e treinar canções de Natal. 

 
• Corpo 
 

 
• Experimentar percussão corporal, batimentos, palmas,… 
• Acompanhar canções com gestos e percussão corporal 
• Movimentar-se livremente a partir de: sons vocais e instrumentais; 

melodias e canções; gravações. 
 

 
• Acompanhar as canções anteriormente aprendidas com palmas, bater os pés e 

estalinhos; 
• A partir da melodia, permitir que o aluno execute os movimentos livremente; 
• Cantar e acompanhar com gestos. 
• Acompanhar ritmos com gesto e percussão corporal, assumindo o papel adequado à 

situação. 
 
• Instrumentos 
 

 
• Experimentar as potencialidades sonoras de materiais e objetos. 

 
• Permitir aos alunos que tentem retirar sons do material escolar, produzindo ritmos / 

compassos. 

  
• Desenvolvimento auditivo 
 

 
• Identificar sons isolados: do meio próximo; da natureza. 
Identificar ambientes/texturas sonoras: do meio próximo; da natureza. 

 
• Levar as crianças a identificarem os diferentes sons que ouvem diariamente.  
• Nas visitas ao meio, chamar a atenção dos alunos para os sons envolventes, tentando 

que estes os identifiquem. 

  
• Expressão e criação 

musical 
 

 
• Utilizar diferentes maneiras de produzir sons: com a voz; com percussão 

corporal; com objetos; com instrumentos musicais. 

 
• Em diferentes canções, coreografias, permitir que os alunos utilizem diversificadas 

formas de produzir sons. 

Recursos didáticos  Leitor de CD/computador; Quadro; Giz; Lápis de cera e de cor; Marcadores; Caneta; Cartolinas; CD; Instrumentos musicais. 

Instrumentos de avaliação Observação direta; trabalhos executados na sala de aula. 
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Conteúdos  Objetivos Estratégias/ situações de aprendizagem 

 
• Voz 
 
 

 
• Entoar rimas e lengalengas. 
• Cantar canções. 
• Experimentar sons vocais (todos os que a criança é capaz de produzir). 

 
• Aprender canções dos reis/ das janeiras. 
• Aprender e treinar canções e lengalengas relacionadas com temas da primavera.  
• Aprender e treinar canções de Carnaval. 
 

 
• Corpo 
 

 
• Associar movimentos a: pulsação, andamento, dinâmica acentuação, 

divisão binária/ternária, dinâmica. 
• Participar em coreografias elementares inventando e reproduzindo 

gestos movimentos, passos. 

 
• Criar jogos em que as crianças adivinhem as vozes dos companheiros, de sons de objetos e 

de instrumentos. 

 
• Instrumentos 
 

 
• Construir fontes sonoras elementares introduzindo modificações em 

materiais e objetos. 
• Utilizar instrumentos musicais. 

 
• Construir instrumentos com material reutilizado. 
• Acompanhar as músicas com instrumentos musicais. 
 

  
• Desenvolvimento 

auditivo 
 

 
• Identificar e marcar a pulsação e/ou ritmo de lengalengas, canções, 

melodias e danças, utilizando percussão corporal, instrumentos, voz, 
movimento. 

• Reproduzir com a voz ou com instrumentos: sons isolados, motivos, 
frases, escalas, agregados sonoros, canções e melodias (cantadas ou 
tocadas, ao vivo ou de gravação) 

 

 
• Na entoação de músicas e lengalengas, marcar o ritmo recorrendo a diferentes fontes 

sonoras. 
• Repetir / imitir diferentes sons gravados. 
 

  
• Expressão e 

criação musical 

 
• Utilizar texturas/ambientes sonoros em canções; danças. 
• Adaptar: textos para melodias. 
• Participar em danças de roda, de fila,…, tradicionais, infantis. 
 

 
• Em teatros ou coreografias, adicionar elementos sonoros que considerem adaptados. 
• Eleger um pequeno texto do gosto comum da turma e adapta-lo a uma melodia 

conhecida. 
• Ensaiar coletivamente danças de roda, dando principal realce às danças do património 

folclórico da sua região. 
Recursos didáticos  Leitor de CD/computador; Quadro; Giz; Lápis de cera e de cor; Marcadores; Caneta; Cartolinas; CD; Instrumentos musicais; letras. 

Instrumentos de avaliação 
 

 

Observação direta; trabalhos executados na sala de aula. 
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Conteúdos  Objetivos Estratégias/ situações de aprendizagem 

 
• Voz 
 

 
• Reproduzir pequenas melodias. 

 
• Cantar em grupo.  
•  Aprender canções tradicionais das festas populares e marchas. 

 
• Corpo 
 

 
• Fazer variações bruscas de andamento (rápido, lento) e intensidade (forte, fraco). 
• Fazer variações graduais de andamento («acelerando», «retardando») e de 

intensidade (aumentar, diminuir). 
• Participar em coreografias elementares inventando e reproduzindo gestos 

movimentos, passos. 

 
• Selecionar uma melodia e ensaia-la em dança. 
• Executar jogos de identificação de altura, pulsação, andamento e dinâmica de sons. 
• Ensaiar diversas canções; 
• Executar ritmos sugeridos por essas canções. 
 

 
• Instrumentos   
 

 
• Utilizar instrumentos musicais. 
 

 
• Tocar as notas musicais em instrumentos da escola ou instrumentos que possa trazer 

de casa. 

  
• Desenvolvimento 

auditivo 
 

 
• Organizar, relacionar e classificar conjuntos de sons segundo: timbre; duração; 

intensidade; altura; localização. 
• Dialogar sobre: meio ambiente sonoro; audições musicais; produções próprias e 

do grupo; encontros com músicos. 
 

 
• Convidar algum familiar ou amigo músico para falar sobre os seus conhecimentos e 

tocar para os alunos da turma/escola. 

  
• Representação do 

som 

 
• Inventar/utilizar gestos, sinais e palavras para expressar / comunicar: timbre; 

intensidade; duração; altura; pulsação; andamento; dinâmica. 
• Inventar/utilizar códigos para representar o som da voz, corpo e instrumentos. 
• Utilizar vocabulário adequado a situações sonoro / musicais vivenciadas. 
 

 
• Elaborar tabelas de grupos de sons, separando-os por timbre, duração, intensidade e 

altura. 
• Através da audição de notas, adquirir a noção de timbre, intensidade e duração; 
• Dialogar sobre as melodias do conhecimento do aluno a fim de utilizar vocabulário 

adequado; 
• Inventar individualmente ritmos. 

Recursos didáticos  Leitor de CD/computador; Quadro; CD; Instrumentos musicais; letras. 

Instrumentos de 
avaliação 

 
 

Observação direta; trabalhos executados na sala de aula. 
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Conteúdos  Objetivos Estratégias/ situações de aprendizagem 

 
• Modelagem 

• Escultura 

 

 
• Explorar e tirar partido da resistência e da plasticidade de: terra, areia, barro, 

massa de cores. 
• Modelar usando apenas as mãos. 
 

Sugestões de exploração: 
• Escultura de expressão livre. 
• Modelar símbolos. 
• Organizar um painel coletivo relacionado com o outono.  
• Trabalhar com barro ou plasticina e modelar a figura humana. 
• Modelar figuras para o presépio. 

 
• Construções 
 

 
• Fazer construções a partir de representação no plano (aldeia, maqueta) 
• Inventar novos objetos a partir de materiais recuperados. 
• Fazer e desmanchar construções. 
• Ligar/colar elementos para uma construção. 
• Desmontar e montar objetos. 
 

• Executar um cartaz coletivo representando um itinerário do conhecimento geral dos 
alunos utilizando diferentes materiais. 

• Realizar um trabalho com materiais à sua escolha. 
• Elaborar, em grupo, cartazes de acordo com o tema de estudo do meio. 
• Construir figuras a partir de materiais recuperados. 
• Contornar moldes de figuras do presépio e outros motivos de Natal. 
• Construir casas e carros com caixas. 
• Construir objetos para verificar a existência do ar (vira-vento). 

 
• Desenho 
 

 
•   Desenhar/Ilustrar de forma pessoal. 
• Desenhar na areia, em terra molhada. 
• Desenhar no chão do recreio. 
•   Desenhar no quadro da sala. 

 
• Ilustrar as férias e outros momentos relevantes do seu passado. 
• Ilustrar textos lidos ou ouvidos. 
• Ilustrar no quadro objetos cujos nomes representem regras ortográficas em estudo. 
• Desenhar/esboçar de forma livre, trabalhos plásticos relacionados com o S. Martinho, 

Natal,… 
  

• Pintura 
 

 
• Pintar cenários, adereços, construções. 
 

 
• Pintar diferentes esboços/desenhos em diferentes suportes. 
• Pintar o cenário para a festa de natal. 
• Pintar as figuras do presépio. 

  
• Recorte 
• Colagem 
• Dobragem 
 
 

 
• Explorar as possibilidades de diferentes materiais (elementos naturais, lãs, 

cortiça, tecidos, objetos recuperados, jornal, papel colorido, ilustrações) 
rasgando, desfiando, recortando, amassando, dobrando… procurando formas, 
cores, texturas, espessuras… 

 
• Criar e ilustrar um cartão de natal. 
• Recortar e colar gravuras relacionadas com os temas das diversas áreas curriculares. 
• Ligar e colar elementos para uma construção. 
• Recortar figuras e fazer colagens. 

• Impressão • Estampar elementos naturais. 
• Fazer monotipias. 

Estampar folhas secas para compor o cartaz do outono. 

Recursos didáticos  Terra; Areia; Barro; Massa de cores; Livros; Objetos; Internet; Elementos naturais; Lãs; Cortiça; Tecidos; Objetos recuperados; Jornal; Papel Colorido; Ilustrações. 

Diferentes suportes em Papel, Cartolina, Catão; Giz; Lápis de cor; Lápis de grafite; Carvão; Lápis de cera; Tesoura; colas,… 

Instrumentos de avaliação 
 
 

Observação direta; Grelhas de observação; Portefólios; Fichas de autoavaliação. 
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Conteúdos  Objetivos Estratégias/ situações de aprendizagem 

 
• Construções 

 
• Construir brinquedos, jogos, máscaras, adereços. 

 
• Construir máscaras de Carnaval. 

 
• Desenho 
 

 
• Desenhar jogos no recreio. 
• Criar frisos de cores, preenchendo quadrículas. 
• Explorar as possibilidades técnicas de: dedos, paus, giz, lápis de cor, lápis de 
grafite, carvão, lápis de cera, feltros, tintas, pincéis… Utilizando suportes de diferentes 
tamanhos, espessuras, texturas, cores. 
• Desenho geométrico. 

 
• Organizar um painel coletivo relacionado com o Carnaval. 
• Desenhar sequências de imagens que indiquem o desenvolvimento de um fenómeno 

(evolução das plantas, estações do ano, desenvolvimento do ser humano,…). 
• Desenhar figuras geométricas e as partes da unidade, respeitando determinadas 
medidas. 

 
 

 
• Pintura 
 

 
• Pintar livremente em suportes neutros. 
•  Explorar as possibilidades técnicas de: mão, esponjas, trinchas, pincéis, rolos, com 
pigmentos naturais, guache, aguarela, anilinas, tintas de água…´ 
• Fazer experiências de mistura de cores. 
•  Fazer jogos de simetria dobrando uma superfície pintada. 

 
• Pintar com marcadores, lápis de cera, lápis de cor, tintas,.. 
• Fazer experiências misturando diversas cores. 
• Dobrando uma superfície pintada, para estudar as simetrias. 
• Pintura de figuras geométricas. 
 

  
• Recorte 
• Colagem 
• Dobragem 

 
• Fazer composições colando: diferentes materiais rasgados, desfiados e diferentes 

materiais cortados. 
• Fazer dobragens. 

 
• Rasgar folhas de jornais e revistas para preencher figuras, dando-lhe cor. 
• Construir origamis através de dobragens simples: chapéu, barco, rã… 
• Recorte e colagem de figuras geométricas. 
 

  
• Impressão 
 

 
• Fazer estampagem de água e tinta oleosa. 

 
• Mergulhar um papel em água com tinta oleosa escolhida pelos alunos, para fazer uma 

estampagem para oferecer ao pai. 
 
• Tecelagem 
• Costura 
 

 
• Utilizar, em tapeçarias, diferentes materiais: tecidos, tiras de pano, lãs, botões, 
cordas, elementos naturais.  
• Desfazer diferentes texturas: tecidos, malhas, cordas, elementos naturais,…  
• Entrançar. 

 
• Criação de tapeçarias e tranças para adereços de fantasias de Carnaval. 
 

Recursos didáticos  Régua e esquadro; Tesoura; Papel; Paus; Giz; Lápis de cor; Lápis de grafite; Carvão; Lápis de cera; Feltros; Tintas; Pincéis; Esponjas; Trinchas; Rolos; Pigmentos naturais; Guache; 
Aguarela; Anilinas; Tintas de água; Jornais; Revistas; Papel de lustro; Tecidos; Tiras de pano; Lãs; Botões; Cordas; Elementos naturais; Malhas; Elementos naturais. 

Instrumentos de 
avaliação 

 
Observação direta; Grelhas de observação; Portefólios; Fichas de autoavaliação. 
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Conteúdos  Objetivos Estratégias/ situações de aprendizagem 

 
• Desenho 
 

 
• Contornar objetos, formas, pessoas. 
• Desenhar sobre um suporte previamente preparado. (com anilinas, tinta de 

escrever…). 
• Desenho geométrico. 

 
• Contornar moldes de animais, recortar e colar. 
• Fazer um trabalho para o Dia da Mãe. 
• Desenhar diferentes figuras geométricas, tendo em conta determinadas áreas 

(Pentaminós,…). 
 

 
• Pintura 
 

 
•   Pintar superfícies e, por descoloração, desenhar.  
• Fazer pintura soprada. 
•  Fazer pintura lavada. 
• Pintar utilizando dois materiais diferentes (guache e cola, guache e tinta da 

china,…). 
•  Pintar cenários, adereços, construções. 

 
• Pintar livremente diversas superfícies. 
• Fazer enfeites característicos do S. Populares. 
• Pintar e utilizar outras técnicas em gravuras com manjericos. 
• Fazer um painel relativo às festas do S. Populares.  
• Elaborar um trabalho com uma árvore. 
• Pintura de figuras geométricas em diferentes suportes. 
 

 
• Impressão 
 

 
• Estampar utilizando moldes — positivo e negativo — feitos em cartão, plástico,…   
• Imprimir com carimbos (feitos em vegetais, cortiça,…)  
• Imprimir utilizando o linógrafo. 
 

 
• Estampar nos vidros da sala, elementos natalícios. 
 

  
• Tecelagem 
• Costura 
 

 
•   Tecer em teares de cartão. 
• Colaborar em tapeçarias de elementos cosidos, elaborados a partir de desenhos 

imaginados pelas crianças.  
 

 
• Construir com cartão teares e fazer pequenas tapeçarias com restos de fitas de malha. 
 

  
• Cartazes 

 
• Fazer composições com fim comunicativo (usando a imagem, a palavra, a imagem 

e a palavra): recortando e colando elementos. 

 
• Compor cartazes em trabalhos de grupo para apresentar temas de Estudo do Meio. 

Recursos didáticos  Livros; Objetos; Internet; Papel quadriculado; Folhas; Anilinas; Tinta de escrever; Tintas; Guache; Cola; Tinta-da-china; Vegetais; Cortiça; Cartão; Papel de cenário; Carimbos; 
Linógrafo; Teares; Cartolinas; Marcadores; Lápis de carvão; Lápis de cor; Régua e esquadro. 

Instrumentos de 
avaliação 
 

Observação direta; Grelhas de observação; Portefólios; Fichas de autoavaliação 
 



11 
 

 
 
 

                Planificação - Educação e Expressão Físico Motora                                                            2º ano 
 

   
   

 S
e

te
m

b
ro

/O
u

tu
b

ro
 

Conteúdos  Objetivos Estratégias/ situações de aprendizagem 

 
• Perícia e 

manipulação (em 
concurso individual).   

 

 
• Lançar uma bola em distância com a «mão melhor» (a mão mais forte) e com as duas 

mãos, para além de uma marca. 
• Lançar para cima (no plano vertical) uma bola (grande) e recebê-la com as duas mãos 

acima da cabeça (o mais alto possível) e perto do solo (o mais baixo possível). 
• Rolar a bola, nos membros superiores e nos membros inferiores (deitado) unidos e em 

extensão, controlando o seu movimento pelo ajustamento dos segmentos corporais. 
• Pontapear a bola em precisão a um alvo, com um e outro pé, dando continuidade ao 

movimento da perna e mantendo o equilíbrio. 
• Pontapear a bola em distância, para além de uma zona/marca, com um e outro pé, 

dando continuidade ao movimento da perna e mantendo o equilíbrio. 
• Fazer toques de sustentação de um «balão», com os membros superiores e a cabeça, 

posicionando-se no ponto de queda da bola. 

 
• Lançar, receber, rolar, pontapear a bola. 
 
• Fazer toques de sustentação de um balão com os braços e a cabeça. 
 
• Jogo das latas: tentar derrubar o maior número de latas possíveis com uma 

bola. 
 
• Fazer concursos de lançamento à baliza, com e sem guarda-redes. 
 
• Fazer passes de bola com o pé, em distância, para os colegas. 
 

 
• Perícia e 

manipulação (em 
concurso a pares). 

 

 
• Cabecear um «balão» (lançado por um companheiro a «pingar»), posicionando-se num 

ponto de queda da bola, para a agarrar a seguir com o mínimo de deslocamento. 
• Passar a bola a um companheiro com as duas mãos (passe «picado», a «pingar» ou de 

«peito»), consoante a sua posição e ou deslocamento. 
• Receber a bola com as duas mãos, parado e em deslocamento. 

 
• Fazer equipas, cada uma com um balão de cor diferente, sendo a vencedora 

aquela que conseguir permanecer mais tempo com o balão em sustentação 
sem o deixar cair ao chão. 

 
• Fazer uma roda em que todos devem passar a bola aos colegas de acordo com 

o código dado pelo professor (picado/pingado/de peito) 
• Perícia e 

manipulação (em 
estafeta). 

 
• Em concurso individual ou estafeta, rolar o arco com pequenos «toques» à esquerda e à 

direita, controlando-o na trajetória pretendida. 

 
• Fazer concursos de toques na bola. 
• Fazer concursos de saltos na corda. 

  
• Perícia e 

manipulação em 
concurso individual.   

 

 
• Lançar uma bola em precisão a um alvo móvel, por baixo e por cima, com cada uma e 

ambas as mãos. 
• Impulsionar uma bola de espuma para a frente e para cima, posicionando-a para a 

«bater» com a outra mão acima do plano da cabeça, numa direção determinada. 
• Fazer toques de sustentação de uma bola de espuma com uma e outra das faces de 

uma raquete, a alturas variadas, com e sem ressalto da bola no chão, parado e em 
deslocamento. 

 
• Jogo dos 6: fazer 6 lançamentos consecutivos à parede com bola de ténis; 

diminuir os lançamentos e mudar a modalidade de receção. 

Recursos didáticos  
 

Bolas; Arcos; Cordas; Balizas; Cestos; Marcadores; Balões. 

Instrumentos de avaliação Observação direta; Registos. 
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Conteúdos  Objetivos Estratégias/ situações de aprendizagem 

 
• Perícia e 

manipulação (em 
concurso 
individual).   

 

 
• Saltar à corda no lugar e em progressão, com coordenação global e fluidez de 

movimentos. 
• Lançar o arco na vertical e recebê-lo, com as duas mãos. 
• Passar por dentro de um arco e rolar no chão, sem o derrubar. 

 
• Fazer concursos de toques na bola. 
• Fazer concursos de saltos na corda. 
• Jogos de estafetas com arcos. 

 
• Perícia e 

manipulação (em 
concurso individual 
ou estafeta). 

 

 
• Driblar «alto e baixo», com a mão esquerda e direita, em deslocamento, sem 

perder o controlo da bola. 
• Conduzir a bola dentro dos limites duma zona definida, mantendo-a próximo dos 

pés. 

 
• Fazer concursos de estafetas equilibrando a bola com toques de raquete. 
 
• Fazer concursos de lançamento de bola: em altura, em comprimento, com diferentes 

receções. 

 
• Perícia e 

manipulação (em 
concurso a pares). 

 

 
• Receber a bola, controlando-a com o pé direito ou esquerdo, e passá-la, 

colocando-a ao alcance do companheiro. 
• Fazer toques de sustentação para o companheiro, com as mãos, antebraços e ou 

cabeça, posicionando-se no ponto de queda da bola, para a devolver. 

 
• Exercícios de relaxamento com bola, ao som de música calma, fazendo-a rolar sobre os 

membros. 
 
• Jogo do mata.  

  
• Deslocamentos e 

equilíbrios (em 
percursos que 
integrem várias 
habilidades).   

 

 
• Subir para um plano superior (mesa ou plinto), apoiando as mãos e elevando a 

bacia para apoiar um dos joelhos, mantendo os braços em extensão. 
• Suspender e balançar numa barra, saindo em equilíbrio. 
• Deslocar-se em suspensão, lateralmente e frontalmente, de uma à outra 

extremidade da barra, com pega alternada. 
• Deslocar-se para a frente, para os lados e para trás sobre superfícies reduzidas e 

elevadas, mantendo o equilíbrio. 

 
• Fazer percursos que integrem várias habilidades. 
 
 
• Fazer exercícios diversos, de lateralidade, ao som de música. 
 

  
• Deslocamentos e 

equilíbrios (em 
concurso 
individual).   

 
• Deslizar sentado e deitado (ventral), em prancha, sobre o «skate», após impulso 

das mãos ou dos pés, mantendo o equilíbrio. 
 

 
 
• Fazer corridas de obstáculos, com pontuação diferenciada na subida e queda dos 

obstáculos (mesas, cadeiras…). 
 

Recursos didáticos  Bolas; Arcos; Cordas; Balizas; Marcadores; Mesa ou plinto; Marcadores; Barra; “skate”. 

Instrumentos de 
avaliação 

Observação direta; Registos. 
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Conteúdos  Objetivos Estratégias/ situações de aprendizagem 

 
• Deslocamentos e 

equilíbrios (em 
percursos que 
integrem várias 
habilidades).   

 

 
• Transpor obstáculos sucessivos, em corrida, colocados a distâncias irregulares, sem 

acentuadas mudanças de velocidade. 
 
• Subir e descer pela tração dos braços, um banco sueco inclinado, deitado em posição 

ventral e dorsal. 
 
• Saltar de um plano superior realizando, durante o voo, uma figura à sua escolha, ou voltas, 

com receção em pé e equilibrada. 
 
• Realizar saltos «de coelho» no solo, com amplitudes variadas, evitando o avanço dos 

ombros no momento do apoio das duas mãos. 
 
• Fazer cambalhota à frente no colchão, terminando a pés juntos, mantendo a mesma 

direção durante o enrolamento. 
 
• Fazer cambalhota à retaguarda sobre um colchão num plano inclinado, com repulsão dos 

braços na fase final, terminando com as pernas afastadas. 
 
• Rolar à frente numa barra (baixa), sem interrupção do movimento e com receção em 

segurança. 
 
• Subir e descer o espaldar percorrendo todos os degraus e deslocar-se para ambos os lados 

face ao espaldar. 
 
• Subir e descer uma corda suspensa, com nós, com a ação coordenada dos membros 

inferiores e superiores. 
 

 
• Realizar circuitos com vários exercícios. 
 
 
• Fazer percursos que integrem várias habilidades. 
 
 
 
• Fazer exercícios diversos, de lateralidade, ao som de música. 
 
• Exercícios de relaxamento balanceando o corpo, ao som de música calma, 

deitados em colchões. 
 
 
• Fazer corridas de obstáculos, com pontuação diferenciada na subida e queda 

dos obstáculos (mesas, cadeiras…). 
 
• Concursos de subida e descida da corda. 

Recursos didáticos  
 
 

Obstáculos; Colchão; Barra; Espaldar; Corda suspensa; Banco sueco. 

Instrumentos de 
avaliação 

Observação direta; Registos. 



14 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

                Planificação - Educação e Expressão Físico Motora                                                            2º ano 
 

F
e

ve
re

ir
o

/M
a

rç
o

 
 

Conteúdos  Objetivos Estratégias/ situações de aprendizagem 

 
• Deslocamentos e 

equilíbrios (em 
concurso individual, 
com coordenação e 
fluidez de 
movimentos). 

 

 
• Saltar em comprimento, após curta corrida de balanço e chamada a um pé numa 

zona elevada, com receção a pés juntos num colchão ou caixa de saltos. 
 
• Saltar em altura para tocar num objeto suspenso, após curta corrida de balanço e 

chamada a pés juntos e a um pé, com receção equilibrada. 
 

 
• Fazer percursos que integrem várias habilidades. 
 
 
• Fazer exercícios diversos, de lateralidade, ao som de música. 
 
 
 
• Fazer corridas de obstáculos, com pontuação diferenciada na subida e queda dos 

obstáculos (mesas, cadeiras…). 
 

 
• Jogos 
 

 
• Praticar jogos infantis, cumprindo as suas regras, selecionando e realizando com 

intencionalidade e oportunidade as ações características desses jogos, 
designadamente: 
 

-posições de equilíbrio; 
 
-deslocamentos em corrida com «fintas» e «mudanças de direção» e de velocidade; 
 
-combinações de apoios variados associados com corrida, marcha e voltas; 
 
-lançamentos de precisão e à distância; 
 
-pontapés de precisão e à distância. 
 

 
• Praticar jogos infantis, cumprindo as suas regras, selecionando e 
realizando com intencionalidade e oportunidade as ações características 
desses jogos. 
 
• Jogo do mata. 
 
• Futebol sem bola. 
 
• Polícias e ladrões. 
 
• Jogos de roda. 
 
• Jogos tradicionais. 

 
 

Recursos didáticos  Bolas; Arcos; Cordas; Colchão; Caixa de saltos; Marcadores; Balizas; Lenços; Sacos. 

Instrumentos de 
avaliação 

Observação direta; Registos. 



15 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Planificação - Educação e Expressão Físico Motora                                                            2º ano 
 

A
b

ri
l 

Conteúdos  Objetivos Estratégias/ situações de aprendizagem 

 
• Atividades rítmicas e 

expressivas. 
 
• Dança 

 
Em situação de exploração individual do movimento, de acordo com a marcação 

rítmica do professor e ou dos colegas. 
 
• Deslocar-se em toda a área (percorrendo todas as direções, sentidos e zonas), nas 

diferentes formas de locomoção, no ritmo-sequência dos apoios correspondente 
à marcação dos diferentes compassos simples (binário, ternário e quaternário), 
combinando «lento-rápido», «forte--fraco» e «pausa-contínuo»: 

• Combinar o andar, o correr, o saltitar, o deslizar, o saltar, o cair, o rolar, o rastejar, 
o rodopiar, etc., em todas as direções e sentidos definidos pela orientação 
corporal. 

• Realizar saltos de pequena amplitude, no lugar, a andar e a correr em diferentes 
direções e sentidos definidos pela orientação corporal, variando os apoios (dois-
dois, um-dois, dois-um, um-mesmo, um-outro). 

• Utilizar combinações pessoais de movimentos locomotores e não locomotores 
para expressar a sua sensibilidade a temas sugeridos pelo professor (imagens, 
sensações, emoções, histórias, canções, etc.), que inspirem diferentes modos e 
qualidades de movimento. 

 

 
 
• Promover situações de exploração individual do movimento, de acordo com a 

marcação rítmica pelo professor ou por colegas. 
 
 
 
• Explorar o ritmo de uma canção/melodia e pedir aos alunos que apresentem uma 

sequência de movimentos em trabalho individual ou de grupo. 
 

Recursos didáticos   
Colchões; Leitor de CD; Bolas 

Instrumentos de 
avaliação 

Observação direta; Registos. 
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Conteúdos  Objetivos Estratégias/ situações de aprendizagem 

 
• Atividades rítmicas e 

expressivas. 
 
• Dança  
 

 
Em situação de exploração individual do movimento, com ambiente musical 

adequado, a partir de movimentos dados pelo professor (e ou sugeridos pelos 
alunos), seguindo timbres diversificados e a marcação rítmica. 

 
• Realizar equilíbrios associados à dinâmica dos movimentos, definindo uma 

«figura livre» (à sua escolha), durante cada pausa da música, da marcação ou 
outro sinal combinado. 

• Acentuar determinado estímulo musical com movimentos locomotores e não 
locomotores dissociando a ação das diferentes partes do corpo. 

 

 
• Promover situações de exploração individual do movimento, de acordo com a 

marcação rítmica pelo professor ou por colegas. 
 
 
 
• Explorar o ritmo de uma canção/melodia e pedir aos alunos que apresentem uma 

sequência de movimentos em trabalho individual ou de grupo. 
 

 
• Percursos na natureza. 

• Realizar um percurso na mata, bosque, montanha, etc., com o 
acompanhamento do professor, em corrida e em marcha, combinando as 
seguintes habilidades: correr, marchar em espaço limitado, transpor 
obstáculos, trepar, etc., mantendo a perceção da direção do ponto de partida e 
indicando-a quando solicitado. 

 

 
• Em visitas ao meio realizar percursos segundo regras estabelecidas previamente. 

Recursos didáticos   Vários tipos de música: (tradicional portuguesa, e hip-hop, clássica, brasileira…; Natureza; Bússola; Rosa dos ventos; Mapas 

Instrumentos de avaliação Observação direta; Registos orais. 
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Planificação de 1º período – Oferta Complementar                                                                              2º ano 

 

Conteúdos  Objetivos Estratégias/ situações de aprendizagem 

Atitudes e valores 
 

• Turma/Escola/Agrupamen
to; 

• Normas de conduta; 
• Diferenças; 
• Proteção ambiental; 
• Tradições. 

 

 
• Relacionar-se bem com os elementos da turma e da escola; 
• Conhecer-se a si próprio e aos outros elementos da turma; 
• Reconhecer-se como parte de um grupo; 
• Partilhar com os/as colegas; 
• Compreender e respeitar as normas de conduta e as regras da sala de aula/ escola; 
• Conhecer e pôr em prática atitudes de proteção ambiental; 
• Valorizar a reutilização de materiais; 
• Conhecer e valorizar as tradições locais. 
 

• Exploração das normas de conduta do Agrupamento; 
• Diálogo/debates; 
• Elaboração de regras; 
• Contar histórias relacionadas com os seguintes valores: 

• Respeito, Verdade, Amizade, Solidariedade; 
• Utilizar ecopontos; 
• Realizar trabalhos com material reutilizado; 
• Celebração do Magusto e do Natal; 
• Diariamente, preencher a folha de registo de comportamento. 

Educação para a Saúde 
 

• Higiene oral;  
• Alimentação; 
• Atividade física; 
• Substâncias tóxicas. 

 
• Promover hábitos de higiene diários; 
• Conhecer a necessidade de uma alimentação equilibrada e saudável; 
• Sensibilizar os alunos e as alunas para a prática de hábitos saudáveis; 
• Conhecer os malefícios causados pelo consumo de tabaco; 
• Reconhecer hábitos de vida saudáveis. 

• Celebrar o Dia Alimentação a 16 de outubro; 
• Interdisciplinaridade com Estudo do Meio; 
• Realização de fichas; 
• Identificação de erros alimentares; 
• Construção de rodas dos alimentos; 
• Leitura, análise e debate de textos; 
• Celebrar o Dia Mundial do Não Fumador a 17 de novembro. 
 

TIC 
• Segurança.   

 

• Adotar comportamentos elementares de segurança na utilização das ferramentas digitais 
fornecidas, respeitando os direitos de autor. 

 

• Visualizar animações e publicidade institucional sobre os perigos da internet; 
• Reconhecer, com a ajuda do professor/da professora, a existência de perigos na 

utilização de ferramentas digitais (para o(a) utilizador(a) e para os equipamentos) 
e adotar comportamentos de segurança recorrendo à internet. 

PRESSE 
• Noção do Corpo: 

• O corpo em harmonia 
com a Natureza e o seu 
ambiente social e 
cultural; 

• Noção de Família: 
• Proteção do corpo e noção 

dos limites, dizendo não às 
aproximações abusivas. 

 
 
 

• Avaliar pré-conceitos dos alunos e das alunas; 
• Analisar o vocabulário que se utiliza para denominar o corpo; 
• Gerar consensos em relação às palavras corretas a utilizar; 
• Encontrar vocabulário que se utiliza para denominar o corpo; 
• Adquirir conhecimentos sobre a higiene corporal e o funcionamento do corpo; 
• Avaliar conceitos adquiridos pelos alunos e pelas alunas; 
• Avaliar pré-conceitos dos alunos e das alunas; 
• Valorizar a família e as suas funções de suporte afetivo; 
• Desenvolver competências sociais de integração e relacionamento positivo com os outros; 
• Desenvolver competências de protecção do corpo e noção dos limites; 
• Avaliar conceitos adquiridos pelos alunos e pelas alunas. 

• Aplicação do questionário PRESSE (p. 44, 45); 
• Atividade: Conheço bem o corpo humano (p. 17 à 18); 
• Atividade: Palavras escondidas (p. 19 à 20);  
• Aplicação do questionário PRESSE (p. 164, 165); 
• Atividade: O Pai e Eu (p. 129 à 130); 
• Atividade: A Mãe e Eu (p. 131 à 132); 
• Atividade: Amigos, amigas e pessoas desconhecidas (p. 147 à 148). 
 

Recursos didáticos  Quadro; Giz; Lápis de cera e de cor; Marcadores; Caneta; Cartolinas; Cola; Desenhos; Fichas de trabalho. 
TIC: SEGURANET:(http://www.seguranet.pt/blog/ ) Jovens seguros on-line: http://www.jovensonline.net/html/default.htm Internet segura: http://www.internetsegura.pt/ 
Presse: Noção do Corpo: Fotocópias Ficha nº5, 6.1, 6.2, 6.3  
Noção de Família: Fotocópia da Ficha n.º 11, 12, 19; fotografias individuais dos alunos e das alunas da turma; recortes de imagens de pessoas e revistas, papel cenário. 

Instrumentos de avaliação 
Observação direta; Trabalhos executados na sala de aula; Fichas de trabalho. 

http://www.seguranet.pt/blog/
http://www.jovensonline.net/html/default.htm


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Planificação de 2º período – Oferta Complementar                                                                              2º ano 

 

Conteúdos  Objetivos Estratégias/ situações de aprendizagem 

Atitudes e valores 
 

• Ser livre e 
responsável; 

• Proteção ambiental; 
• Tradições. 

 

 
• Reconhecer situações de bom e mau procedimento; 
• Distinguir o bom e o mau uso da liberdade; 
• Conhecer e pôr em prática atitudes de proteção ambiental; 
• Refletir sobre a necessidade de preservar os recursos naturais; 
• Conhecer e valorizar as tradições locais. 

 
 

• Leitura de textos relacionados com o tema; 
• Exploração do tema através do diálogo; 
• Elaboração de cartazes; 
• Realização de fichas de trabalho; 
• Apresentação de situações onde se distinga o bem e o mal; 
• Apresentação de situações onde se possa reconhecer o limite da liberdade de 

cada um(a);  
• Construção/manutenção de horta biológica / canteiros; 
• Palestras; 
• Leitura e exploração de textos sobre as tradições/festas vividas (páscoa); 
• Dialogar sobre como vivenciam as festas;  
• Diariamente, preencher a folha de registo de comportamento. 

Educação para a Saúde 
 

• Higiene oral;  
• Alimentação; 
• Atividade física. 

 
• Promover hábitos de higiene diários; 
• Conhecer a necessidade de uma alimentação equilibrada e saudável; 
• Sensibilizar os alunos e as alunas para a prática de hábitos saudáveis; 
• Reconhecer hábitos de vida saudáveis. 

 
• Identificação de erros alimentares; 
• Leitura, análise e debate de textos. 

TIC 
• Comunicação.   

•  Os alunos e as alunas comunicam, sob orientação do professor/da professora, com outras 
pessoas, utilizando as funcionalidades elementares das ferramentas de comunicação 
escolhidas e com respeito pelas regras de conduta subjacentes. 

• Estabelecer comunicação em sistema de videoconferência com outras escolas 
como forma de comunicação e de divulgação de trabalhos. 

PRESSE 
• Diferenças entre 

rapazes e raparigas. 
 

• Avaliar pré-conceitos dos alunos e das alunas; 
• Aceitar a constância da identidade sexual; 
• Identificar diferenças corporais entre as pessoas de sexos diferentes e entre adultos e 

crianças; 
• Entender os papéis de género como flexíveis, igualitários e não discriminatórios; 
• Refletir sobre a estrutura familiar e reconhecer o valor das tarefas domésticas e entendê-las 

como atividades coletivas; 
• Avaliar conceitos adquiridos pelos alunos e pelas alunas. 

• Aplicação do questionário PRESSE (p. 99, 100) 
• Atividade: E quando crescer como vai ser? (p. 65 à 69) 
• Atividade: Todos podem ajudar? (p. 86 à 87) 

 

Recursos didáticos  Quadro; Giz; Lápis de cera e de cor; Marcadores; Caneta; Cartolinas; Cola; Desenhos; Filmes ou diapositivos; Fichas de trabalho. 
TIC: PC sala de aula; câmara vídeo; internet. 
Presse:. Fotocópia da Ficha n.º 6.1 à 6.4. Cartolina; Cola; Tesoura; Fotocópia da Ficha n.º 13. 

Instrumentos de avaliação Observação direta; Trabalhos executados na sala de aula; Fichas de trabalho. 



 
 
 

Planificação de 3º período – Oferta Complementar                                                                              2º ano 

 

Conteúdos  Objetivos Estratégias/ situações de aprendizagem 

Atitudes e valores 
. 

• Direitos das crianças: 
 Regras de Vivência em 

Sociedade; 
 Cidadania; 
 Desenvolver a 

consciência cívica dos 
alunos e das alunas.  

 

 
• Proporcionar aos alunos e às alunas momentos de reflexão 

sobre a vida da escola e da sociedade; 
• Manifestar respeito e estima pelos diversos membros da 

sociedade; 
• Conhecer e valorizar as tradições locais; 
• Conhecer e privilegiar as energias renováveis; 
• Adotar estratégias ao nível da poupança de energia, como 

procedimento de boas práticas cívicas. 
 
 

• Escrever os direitos da criança e avaliar quais nos são proporcionados 
pela família;  

• Coexistir na igualdade e na diferença; 
• Diariamente, preencher a folha de registo de comportamento; 
• Diálogo e debate; 
• Experiências. 

 

Educação para a Saúde 
 

• Atividade física. 
 

 

• Reconhecer a importância da saúde para o perfeito exercício de 
todas as atividades. 

 
• Identificação de erros alimentares; 
• Leitura, análise e debate de textos; 
• Jogos ao ar livre. 

TIC 
• Informação.  

• Os alunos e as alunas reconhecem diferentes ferramentas 
digitais de acesso à informação (dicionários digitais, 
enciclopédias digitais, motores de busca on-line, etc.) e 
identificam, com o apoio do professor/da professora, as 
características de cada uma delas. 

• Utilização das ferramentas digitais para pesquisar informação sobre um 
tema em estudo; 

• Aceder a sítios da internet dados pelo professor/pela professora e 
encontrar a informação pretendida. 

PRESSE 
• Reprodução Humana. 

 
 
 

• Avaliar pré-conceitos dos alunos e das alunas. 
• Compreender, de uma forma básica, o mecanismo da reprodução; 
• A partir da curiosidade dos alunos e das alunas, esclarecer as suas 

dúvidas; 
• Avaliar conceitos adquiridos pelos alunos e pelas alunas. 

• Aplicação do questionário PRESSE (p. 212,213) 
• Atividade: A origem dos bebés (p. 177 à 178) 
 

Recursos didáticos  Quadro; Giz; Lápis de cera e de cor; Marcadores; Caneta; Cartolinas; Cola; Desenhos; Filmes ou diapositivos; Fichas de trabalho. 
TIC: Computador da sala de aula; Internet; Biblioteca de livros digitais: (http://e-livros.clube-de-leituras.pt/ ); Infopédia: (http://www.infopedia.pt/ ); Wikipédia: 
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:P%C3%A1gina_principal); Diciopédia; Software educativo. 
Presse: Fotocópia da Ficha n.º 2. 
 

Instrumentos de 
avaliação Observação direta; Trabalhos executados na sala de aula; Fichas de trabalho. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:P%C3%A1gina_principal
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Planificação Apoio ao Estudo                                                                                            2º ano 
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Conteúdos Objetivos Estratégias/ situações de aprendizagem 

 
Organização 
 
Regras de trabalho 
 
Aplicação de conhecimentos 
 
Auto-avaliação 
 
 
Dúvidas 
 
 
 
Esforço pessoal 
 
Atenção 
 
Responsabilidade 
 
Persistência 
 
Autonomia 
 
Consulta 
 
Recolha de informação 
 
TIC: 
       Informação 
 
       Comunicação 
 
        Produção 
(este conteúdo está condicionado pelo 
material informático existente em cada 
escola.) 

Organizar os seus materiais e o espaço de trabalho; 
 
Conhecer e aplicar regras de trabalho e de responsabilidade no 
sentido de alcançar melhores prestações; 
 
Integrar as suas vivências no contexto de aprendizagem; 
 
Aplicar conhecimentos adquiridos em novas situações; 
 
 Aplicar estratégias de resolução; 
 
Identificar e exprimir com clareza as suas dúvidas e dificuldades; 
 
Procurar ajuda junto do professor; 
 
Ser responsável, autónomo e criativo; 
 
Esforçar-se na tentativa de melhorar o seu desempenho; 
 
Desenvolver o gosto pelo trabalho e pelo estudo; 
 
Ouvir explicações com atenção; 
 
Desenvolver a iniciativa, a persistência, a responsabilidade e a 
criatividade; 
 
Recolher e organizar informação para resolução de problemas; 
 
Consultar com relativa correção manuais escolares e outras fontes 
de informação; 
 
Utilizar recursos digitais;  
 
Comunicar e interagir; 
 
Desenvolver trabalhos escolares com recurso a ferramentas 
digitais. 

Organizar o local de estudo; 

Organizar os cadernos escolares e trabalhos realizados nas aulas; 

Organizar e utilizar os manuais escolares; 

Ouvir atentamente as explicações; 

Procurara ajuda junto do professor; 

Pesquisar documentação em diversos suportes (jornais, revistas, livros, internet, …); 

Sublinhar (como e o quê); 

Usar técnicas de memorização; 

Treinar o raciocínio lógico e abstrato; 

Aperfeiçoar a pontuação, caligrafia, ortografia e leitura; 

Treinar a leitura em voz baixa e alta; 

Formular respostas de forma correta oralmente e por escrito; 

 Cooperar com os colegas em trabalho de grupo e avaliar o seu trabalho; 

Interpretar textos, criar diálogos, composições; 

Pesquisar e compilar a documentação recolhida ao longo do ano letivo; 

Fazer recontos de histórias infantis, filmes e situações vividas; 

Utilizar ferramentas digitais para pesquisar informação sobre um tema em estudo: 

Aceder a sítios da internet dados pelo professor e encontrar a informação pretendida; 

Publicação de trabalhos no blogue; 

Divulgação de produções realizadas pelos alunos na WebRádio; 

Criação de pastas; 

Gravar ficheiros em pastas específicas no computador; 

Escrever textos no Word obedecendo a regras estabelecidas (determinado tipo de letra, 

tamanho de letra, espaçamentos…); 

Produção de Podcast’s. 

 
Recursos didáticos  
 

 
Cadernos e manuais escolares; fichas de trabalho; jornais; revistas; livros de histórias infantis; computador; gravador; internet; cartazes; documentos, material plástico 
diverso;… 

 
Instrumentos de avaliação 

 
Observação; registos orais, escritos e plásticos; fichas de trabalho; fichas de observação da participação do aluno; trabalhos de grupo. 
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Áreas Conteúdos Atividades 



2 
 

 
Atividades Lúdico Expressivas – Jogos **** 

Atividades Rítmicas e Expressivas.  
Jogos de atenção, coordenação, perícia, manipulação, 
deslocamento e equilíbrio. 
Jogos pré desportivos 
Jogos tradicionais 
 

Danças de roda 

Deslocamentos em diferentes direções, superfícies e planos.  

Combinar ações como andar, correr, saltitar, rodopiar etc, em todas as direções e sentidos 
definidos pela orientação corporal , rotações do arco na mão e no pé nos diferentes planos 
corporais.  

Jogos tradicionais : Saltar à corda; Macaca; Colher com batata; Muro do Chinês; Jogo das cadeiras; 

Realizar jogos pré desportivos: Jogos de Perseguição, Jogo do Mata, Jogo da Bola ao Capitão, Jogo 
dos Passes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atividades Lúdico 

Expressivas – Letras e 
Ciências 

Letras * 
 
 

Desenvolver o gosto pela leitura; 
 
Incentivar a comunicação; 
 
Relatar as ideias principais do texto ouvido; 
 
Potenciar a concentração; 
 
Criar recorrendo a técnicas diversas (Cortar, pintar, 
desenhar…); 
 
Produzir e representar histórias; 
 
Dramatizar textos; 
 
Acompanhar ritmos com gestos; 
 
Cantar. 

Explorar obras das metas curriculares*; 
 
Explorar obras de literatura para a infância; 
 
Participar na elaboração oral de uma história; 
 
Atividades para reforço do interesse pelo livro: ilustrações, recorte, colagem e pintura;  
 
Trabalhos de expressão plástica;  
 
 Elaboração de fantoches, máscaras para dramatização de cenas; 
  
Jogos de descoberta e adivinhas;  
 
Jogos de linguagem: jogos de conversação, invenção, jogos dramáticos, poesia lúdica, jogos de 
elocução (lengalengas), jogos de vocabulário, jogos de observação/descrição;  
 
Dramatizações; 
 
Jogos de expressão de voz e corpo; 
 

Ciência ** Introdução à ciência: 
- Materiais de laboratório; 
- Regras de segurança; 
 
O seu corpo.  
 A saúde do seu corpo. 
Seres vivos do ambiente 

-Observação e identificação dos materiais; 
-Discussão sobre as regras de segurança; 
 
Experiência 1 “Ver, tocar e saborear”; 
Experiência 2“ Será que as plantas conseguem desenvolver-se sem água?”  
Experiência 3“ O que faz mal às plantas?”  
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Tecnologia *** 

Audio-histórias; 
Visualização de histórias em powerpoint; 
Gravação de poemas em podcast; 
Uso do quadro interativo ou computador para projeção e pesquisa de conteúdos; 
Utilização de meios audio-visuais. 

Material 
Bolas, cordas, arcos, sinalizadores, escadas de treino, coletes, bancos, colchão, testemunho Vídeos; Histórias; Computador; Jogos; Tesoura; Cola; Cartolinas; Projetor multimédia, 
Rádio, material Laboratorial. 

Avaliação Registos de observação de comportamento e participação nas atividades propostas; Autoavaliação. 

*Nota: Nas turmas de dois anos de escolaridade o professor titular de turma articulará com o professor da AEC as obras a trabalhar de acordo com os interesses e as prioridades da turma. 
** Protocolo das experiências em anexo (a ser seguido pelo professor) 
*** Transversal a todas as áreas 
**** Jogos em anexo 
 
 

Planificação de 2º período - 2º ano 
Áreas Conteúdos Atividades 

 
Atividades Lúdico Expressivas – Jogos **** 

Jogos de atenção, coordenação, perícia, 
manipulação, deslocamento e equilíbrio  
 
Atividades Rítmicas e Expressivas  
 
Jogos pré desportivos 
Jogos tradicionais 
 

Explorar a movimentação em grupo, em pares ou individualmente.  
Jogos de perícia e manipulação de forma a realizar as seguintes ações : lateralidade Conduzir, driblar, 
cabecear, pontapear, ressaltar, passar, lançar, bater, colocar, receber;  
Danças de roda 

Realizar jogos pré desportivos: Jogos de Perseguição, Jogo do Mata, Jogo da Bola ao Capitão, Jogo dos 
Passes. 
Jogos tradicionais: Apanhada; Jogo da carica; Vizinha, dá-me lume; Péla à parede; Mosca. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Atividades Lúdico 
Expressivas – Letras e 
Ciências 

Letras * 
 
 

Desenvolver o gosto pela leitura; 
 
Incentivar a comunicação; 
 
Relatar as ideias principais do texto ouvido; 
 
Potenciar a concentração; 
 
Criar recorrendo a técnicas diversas (Cortar, pintar, 
desenhar…); 
 
Produzir e representar histórias; 
 
Dramatizar textos; 
 
Acompanhar ritmos com gestos; 
 

Explorar obras das metas curriculares*; 
 
Explorar obras de literatura para a infância; 
 
Participar na elaboração oral de uma história; 
 
Atividades para reforço do interesse pelo livro: ilustrações, recorte, colagem e pintura;  
 
Trabalhos de expressão plástica;  
 
 Elaboração de fantoches, máscaras para dramatização de cenas; 
  
Jogos de descoberta e adivinhas;  
 
Jogos de linguagem: jogos de conversação, invenção, jogos dramáticos, poesia lúdica, jogos de elocução 
(lengalengas), jogos de vocabulário, jogos de observação/descrição;  
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Cantar.  
Dramatizações; 
 
Jogos de expressão de voz e corpo; 
 

Ciência **  
Os aspetos físicos do meio local  
 
Realizar experiências com o ar 
 

Realização das experiências:  
 
Experiência 4“ O que acontece à planta numa estufa?” 
Experiência 5“Dissolve ou não dissolve”;  
 

Tecnologia *** 

Audio-histórias; 
Visualização de histórias em powerpoint; 
Gravação de poemas em podcast; 
Uso do quadro interativo ou computador para projeção e pesquisa de conteúdos; 
Utilização de meios audio-visuais. 

Material 
Bolas, cordas, arcos, sinalizadores, escadas de treino, coletes, bancos, colchão, Histórias; Computador; Jogos; Tesoura; Cola; Cartolinas; Projetor multimédia, Rádio, material 
Laboratorial. 

Avaliação Registos de observação de comportamento e participação nas atividades propostas; Autoavaliação. 

*Nota: Nas turmas de dois anos de escolaridade o professor titular de turma articulará com o professor da AEC as obras a trabalhar de acordo com os interesses e as prioridades da turma. 
** Protocolo das experiências em anexo (a ser seguido pelo professor) 
*** Transversal a todas as áreas 
**** Jogos em anexo 
 
 
 

Planificação de 3º período  - 2ºano 

Áreas Conteúdos Atividades 
Atividades Lúdico Expressivas – Jogos 
**** 

Jogos de atenção, coordenação, perícia, manipulação, 
deslocamento e equilíbrio  
 
Atividades Rítmicas e Expressivas  
 
Jogos pré desportivos 
Jogos tradicionais 

Jogos de perícia e manipulação de forma a realizar as seguintes ações : lateralidade Conduzir, driblar, 
cabecear, pontapear, ressaltar, passar, lançar, bater, colocar, receber;  
Danças de roda 

Realizar jogos pré desportivos: Jogos de Perseguição, Jogo do Mata, Jogo da Bola ao Capitão, Jogo dos 
Passes. 
Jogos tradicionais: Estátua silenciosa; Elástico; Tração com corda em linha; 
Cabra cega; Lencinho da Botica. 
 

Atividades Lúdico 
Expressivas – 
Letras e Ciências 

Letras * 
 
 
 

Desenvolver o gosto pela leitura; 
 
Incentivar a comunicação; 
 
Relatar as ideias principais do texto ouvido; 

Explorar obras das metas curriculares*; 
 
Explorar obras de literatura para a infância; 
 
Participar na elaboração oral de uma história; 
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Potenciar a concentração; 
 
Criar recorrendo a técnicas diversas (Cortar, pintar, 
desenhar…); 
 
Produzir e representar histórias; 
 
Dramatizar textos; 
 
Acompanhar ritmos com gestos; 
 
Cantar. 

 
Atividades para reforço do interesse pelo livro: ilustrações, recorte, colagem e pintura;  
 
Trabalhos de expressão plástica;  
 
 Elaboração de fantoches, máscaras para dramatização de cenas; 
  
Jogos de descoberta e adivinhas;  
 
Jogos de linguagem: jogos de conversação, invenção, jogos dramáticos, poesia lúdica, jogos de elocução 
(lengalengas), jogos de vocabulário, jogos de observação/descrição;  
 
Dramatizações; 
 
Jogos de expressão de voz e corpo; 
 

Ciência ** Os seres vivos do ambiente próximo. 
À descoberta dos materiais e objetos. 
 
 

Realização de experiências: 
Experiência 6“Será que o ar tem peso?”  
Experiência 7“ Será que todos os materiais são flexíveis?”;  
Experiência 8“Será que os materiais têm propriedades diferentes?” 

Tecnologia *** 

Audio-histórias; 
Visualização de histórias em powerpoint; 
Gravação de poemas em podcast; 
Uso do quadro interativo ou computador para projeção e pesquisa de conteúdos; 
Utilização de meios audio-visuais. 

Material 
Bolas, cordas, arcos, sinalizadores, escadas de treino, coletes, bancos, colchão, testemunho Vídeos; Histórias; Computador; Jogos; Tesoura; Cola; Cartolinas; Projetor multimédia, 
Rádio, material Laboratorial. 

Avaliação Registos de observação de comportamento e participação nas atividades propostas; Autoavaliação. 
 
*Nota: Nas turmas de dois anos de escolaridade o professor titular de turma articulará com o professor da AEC as obras a trabalhar de acordo com os interesses e as prioridades da turma. 
** Protocolo das experiências em anexo (a ser seguido pelo professor) 
*** Transversal a todas as áreas 
**** Jogos em anexo 
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PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA – A1 

 

OBJETIVOS GERAIS 

Domínio oral e escrito da língua portuguesa como língua veicular; 
 Desenvolvimento de uma progressiva autonomia pessoal no âmbito escolar e social; 
 Integração efetiva dos alunos no currículo nacional  
 Promoção do sucesso educativo e desenvolvimento de uma cidadania ativa. 

 

Unidade 
Objetivos 

Gramática Atividades Avaliação 
Interdisciplinares Específicos PLNM 

 
Unidade 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    A Língua 
   Portuguesa como língua veicular 
das restantes disciplinas: 
 
    Compreensão do vocabulário 
específico das diferentes disciplinas 
 
   
Domínio da linguagem (verbos-chave) 
utilizada nos testes  
 
   
Clarificação de informação, 
recorrendo a dicionários 
 
   
   Organização de glossários 

 
▪ Apresentação de: 
 
- Professor e alunos; 
 
-Objectivos da 
disciplina; 
 
- Organização do 
caderno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
As letras do alfabeto 
português: Vogais e 
consoantes 
 
Determinantes  
artigos definidos e 
indefinidos 
 
O Nome - género e 
número 
 
 
 
 

Compreensão 
Oral 
 
- Identificação de tópicos de 
mensagens breves produzidas 
pausadamente 
 
- Retenção de 
pequenos enunciados orais 
proferidos pelo professor, áudio 
ou vídeo 
 
 
 
 
Produção Oral 
 
- Explicitação ou exploração de 
unidades de conteúdo ouvidas 
ou lidas 
 
- Aperfeiçoamento do ritmo do 

 
 
Sumativa 
 
 
Auto e 
hetero 
 
Observação 

direta de 

atitudes 

cognitivas e 

comporta 

mentais 

 

 
Caderno 
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Unidade 1 
Identificação 

e dados 

pessoais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade 2 

Descrição de 

objetos e 

pessoas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Identificar-se a si e ao 
outro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caraterizar-se e 
caraterizar o outro e 
objetos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pronomes pessoais, 
interrogativos e 
reflexos (1ª/ 3ª pessoa 
do singular); 
 
 
Verbos – presente do 
indicativo: 
-  Ser 
-  Ter 
-  Morar em ( verbos 
regulares   terminados 
em ar)  
 
 
 
 
 
 
Verbos – presente do 
indicativo: 
- Ter 
- Ser / Estar + Adjetivo 
- Verbos regulares 
terminados em er  e ir 
 
 
 
 
- Nomes / Adjetivos 
  Concordância em 
género e número 

Português 
 
 
- Leitura em voz alta com 
correcção progressiva ao nível 
da articulação, pronúncia e 
expressividade 
 
- Reprodução oral de 
conteúdos de enunciados 
escritos 
 
- Explicitação de dados 
Visuais 
 
- Descrição de imagens 
 
 
 
 
• Interação 
 
- Formulação de respostas 
breves a perguntas orais 
 
- Formulação de questões 
breves 
 
 
 
 
 
 
• Leitura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aevt.pt/


 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE TAMEL 
Escola Básica e Secundária Vale Tamel 

www.aevt.pt | Tel. 253808170 
 

 

 
Unidade 3 
Breves 
fórmulas 
sociais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade 4 
Atividades 
do 
quotidiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cumprimentar 
Despedir-se de alguém 
Apresentar-se, 
apresentar alguém, 
agradecer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saber pedir/ dar 
informações 
Descrever sequências 
de ações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pronomes reflexos 
 
 
 
 
 
 
 
Verbos – presente do 
indicativo 
 
Verbos irregulares 
 Costumar + infinitivo 
 
 
 
Preposições 
 
Tempo (de, a, em) 
Movimento (a, para, 
por, de) 
  
Ir de (transporte não 
específico) 
Ir em (transporte 
específico) 
 
 
 
 
 
 

 
- Deteção das palavras-chave do 
texto 
 
- Reconhecimento de 
analogias temáticas em 
excertos breves e simples 
 
- Pesquisa em dicionário de 
.Português 
 
 
 
 
• Compreensão 
 
 
 
• Escrita 
- Reprodução escrita 
de conteúdos a partir 
de enunciados escritos 
ou orais 
 
 
 
• Produção Escrita, tendo em 
conta: 
 
- Domínio das formas 
convencionais básicas 
da escrita: 
-Alfabeto 
-Pontuação 
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Unidade 5 
Relações 
familiares e 
Habitação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade 6 
Compra e 
Venda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade 7 
Localização 

 
Descrever a família  
Descrever a casa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fazer um pedido 
Aceitar / rejeitar 
Perguntar o preço  
Pagar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedir / dar informações 
sobre a localização de 
objetos no espaço 
 
Pedir / dar informações 
sobre localização 

Verbos – estrutura 
Verbal 
Estar a + Infinitivo 
Estar a + 
Infinitivo/Presente 
 
 
 
Pronomes  
Possessivos 
 
 
Adjetivos 
Graus  
 
 
 
Verbos – Pretérito 
imperfeito 
 (imperfeito de 
cortesia- 1º pessoa do 
singular/plural) 
 
Presente do Indicativo 
(verbos com 
alternância vocálica – 
vestir, preferir, etc.) 
 
 
Pronomes 
Demonstrativos 
 
Advérbios  
Lugar 

-Paragrafação 
 
- Aplicação das regras 
básicas da acentuação 
 
- Reprodução de 
informação simples a 
partir de enunciados 
escritos ou orais 
 
- Aplicação de  regras 
ortográficas 
elementares 
 
- Completação de 
esquemas frásicos 
baseados em 
vocabulário simples e 
recorrente 
 
- Reescrita de 
encadeamentos 
frásicos simples a 
partir de modelos 
dados 
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de objetos 
e pessoas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade 8 
Desporto 
e tempos 
livres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

geográfica e direções  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falar de gostos e 
preferências  
Exprimir Futuro próximo  
Falar do tempo 
Fazer convites 
Aceitar / recusar 
convites 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Estrutura Verbal  
Estar em + locuções 
prepositivas 
 
 
Verbos – presente do 
Indicativo 
Virar (à esquerda / à 
direita) 
Ir / seguir (em frente) 
Atravessar (a rua, a 
avenida) 
 
 
 
Preposições e 
locuções prepositivas 
Espaço  
Movimento  
 
 
 
 
 
 
 
Verbos – Presente do 
Indicativo 
 
Gostar de / não gostar 
de / detestar/ adorar 
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Unidade 9 
Saúde e 
corpo 

 
 
 
 
Falar sobre o corpo 
 
Falar sobre o estado 
físico 
 
Saber ir ao médico  
Compreender 
instruções simples no 
médico 
Saber ir à farmácia 
 

/preferir  
 
 
Verbos – Presente/ 
Expressão de futuro 
próximo 
Ir + Infinitivo 
 
Expressões de tempo 
futuro 
Preposições  
 
Com + pronome 
pessoal 
 
 
 
 
 
Estrutura Verbal –  
Estar com + nome 
(febre dores de cabeça 
etc.) 
 
Ter que /de + Infinitivo 
 
Dever + Infinitivo 
 
 
 
 
 

 
 Materiais a utilizar: Fotocópias, computador, projetor, CD áudio, recursos on line, portefólio 
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PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA – A2 

 

OBJETIVOS GERAIS 

Domínio oral e escrito da língua portuguesa como língua veicular; 
 Desenvolvimento de uma progressiva autonomia pessoal no âmbito escolar e social; 
 Integração efetiva dos alunos no currículo nacional  
 Promoção do sucesso educativo e desenvolvimento de uma cidadania ativa. 

 

Unidade 
Objetivos 

Gramática Atividades Avaliação 
Interdisciplinares Específicos PLNM 

 
 
 
 
 
 
Unidade 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
A Língua Portuguesa como língua 
veicular das restantes disciplinas: 
 
    Compreensão do vocabulário 
específico das diferentes disciplinas 
 
   
Domínio da linguagem (verbos-chave)  
 
   
Clarificação de informação, 
recorrendo a dicionários e internet 
 
   

 
▪ Apresentação de: 
 
- Professor e alunos; 
 
- Objetivos da disciplina; 
 
- Organização do caderno 
 
▪  Revisão de conteúdos 
do nível A1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As letras do alfabeto 
português: Vogais e 
consoantes 
 
 
Artigos definidos e 
indefinidos 
 
O Nome - género e 
número 
 
 

Compreensão 
Oral 
 
- Identificação de tópicos de 
mensagens breves produzidas 
pausadamente 
 
- Retenção de 
pequenos enunciados orais 
proferidos pelo professor, áudio 
ou vídeo 
 
• Produção Oral 
 
- Explicitação ou exploração de 
unidades de conteúdo ouvidas 
ou lidas 
 
- Aperfeiçoamento do ritmo do 
Português 
 
 

 
 
 
Sumativa 
 
 
Auto e 
hetero 
 
Observação 

directa de 

atitudes 

cognitivas e 

comportame

ntais 

 

caderno 
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1 
Identificação 

e  

dados 

pessoais 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Descrição de 

objetos e 

pessoas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Identificar-se a si e ao 
outro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caraterizar-se e 
caraterizar o outro e 
objetos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pronomes pessoais, 
interrogativos e 
reflexos (1ª/ 3ª 
pessoa do singular); 
 
 
Verbos – presente 
do indicativo: 
- Ser 
- Ter 
   - Morar em (verbos 
regulares   
Terminados em ar)  
chamar-se 
 
 
 
 
Verbos – presente 
do indicativo: 
- Ter 
- Ser / Estar + 
Adjetivo 
- Verbos regulares 
terminados em er e 
ir 
 
 
Nomes / Adjetivos 
  Concordância em 
género e número 
 
Pronomes reflexos 
 

- Leitura em voz alta com 
correção progressiva ao nível da 
articulação, pronúncia e 
expressividade 
 
- Reprodução oral de 
conteúdos de enunciados 
escritos 
 
- Explicitação de dados 
Visuais 
 
- Descrição de imagens 
 
• Interação 
 
- Formulação de respostas 
breves a perguntas orais 
 
- Formulação de questões 
breves 
 
• Leitura 
 
- Deteção das palavras-chave do 
texto 
 
- Reconhecimento de 
analogias temáticas em 
excertos breves e simples 
 
- Pesquisa em dicionário de 
Português 
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3 
Breves 
fórmulas 
sociais 
 
 
 
 
4 
Atividades 
do 
quotidiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
Serviços de 
Utilidade 
Pública 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumprimentar, 
Despedir-se de alguém, 
Apresentar-se, 
Apresentar alguém, 
Agradecer 
 
 
 
 
Saber pedir/ dar 
informações 
 
Descrever sequências de 
ações 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preencher impressos 
simples 
 
Compreender instruções 
simples 
 
Compreender avisos 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbos – presente 
do indicativo 
 
Verbos irregulares 
 Costumar + 
infinitivo 
 
Preposições 
 
Tempo (de, a, em) 
Movimento (a, para, 
por, de) 
  
Ir de (transporte não 
específico) 
Ir em (transporte 
específico) 
 
 
 
Verbos – imperfeito 
do indicativo 
 
Expressão de 
cortesia: 

Compreensão 
Escrita 
- Reprodução escrita 
de conteúdos a partir 
de enunciados escritos 
ou orais 
 
• Produção Escrita, tendo em 
conta: 
 
- Domínio das formas 
convencionais básicas 
da escrita: 
-Alfabeto; 
-Pontuação; 
- Paragrafação 
 
- Aplicação das regras 
básicas da acentuação 
 
- Reprodução de 
informação simples a 
partir de enunciados 
escritos ou orais 
 
- Aplicação de  regras 
ortográficas elementares 
 
- Completação de 
Esquemas frásicos 
baseados em vocabulário 
simples e recorrente 
 
- Reescrita de 
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11 
Relatar 
acontecimen
tos pontuais 
no passado 
 
 
 
12 
Contactos 
sociais e 
formas de 
tratamento 
 
 
 
 
 
 
 
13 
Reclamar 
sobre 
comida e 
alojamento 
 
 
 
14 
Memórias 
do passado 

 
 
 
Narrar uma sequência de 
ações no passado 
 
Ter noção do passado 
pontual 
 
 
 
Dominar as formas de 
tratamento em português 
 
Escrever um postal 
Deixar mensagens orais 
Escrever mensagens 
breves 
Escrever um convite 
 
 
 
 
Fazer uma reclamação 
simples sobre um serviço 
 
Exprimir um desejo 
 
 
 
 
 
 
 

poder+infinito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbos – Pretérito 
perfeito simples do 
indicativo 
 
Verbos regulares 
Alterações gráficas 
nos verbos 
Verbos irregulares 
(ser, ir, ter, estar) 
 
 
 
Expressões de tempo 
no passado: 
Há  / desde 
 
 
 
Verbos – Pretérito 
perfeito simples do 
indicativo 
 
Verbos regulares 

encadeamentos 
frásicos simples a 
partir de modelos 
dados 
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Relatar acções habituais 
no passado 
 
Falar de memórias 
passadas 
 
Falar de horas e idade no 
passado 

Verbos regulares 
terminados em air 
 
 
Pronomes pessoais 
Tu/ você (o senhor / 
a senhora) 
 
 
 
 
Verbo – pretérito 
imperfeito do 
indicativo 
Exprimir um desejo 
(querer+ infinitivo) 
 
 
Verbo – Pretérito 
Imperfeito do 
indicativo 
 
Verbos regulares e 
irregulares 
 
Expressões de 
tempo 
 
Pronomes 
indefinidos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Materiais a utilizar: Fotocópias, computador, projetor, CD áudio, recursos on line, portefólio 
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PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA – B1 

 

OBJETIVOS GERAIS 

Domínio oral e escrito da língua portuguesa como língua veicular; 
 Desenvolvimento de uma progressiva autonomia pessoal no âmbito escolar e social; 
 Integração efetiva dos alunos no currículo nacional  
 Promoção do sucesso educativo e desenvolvimento de uma cidadania ativa. 

 

Unidade 
Objetivos 

Gramática Atividades Avaliação 
Interdisciplinares Específicos PLNM 

 
 
 
Unidade 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A língua portuguesa como língua 
veicular das restantes disciplinas: 
 
 
. Compreensão do vocabulário 
específico das diferentes disciplinas; 
 
 
 
. Domínio da linguagem (verbos-
chave) utilizada nos testes; 
 
 
 
 
. Clarificação de informação, 
recorrendo a dicionários; internet e 
livros. 
 
- Organização de glossários. 
 
 

 
Apresentação de: 
. Professor e alunos; 
. Objetivos da disciplina. 
 
. Organização do caderno 
 
. Revisão de conteúdos 
gramaticais do nível A2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Verbos: 
 -Presente, Pretérito 
e futuro do 
Indicativo: verbos 
regulares e 
irregulares; 
 
 
. Preposições 
 
 
. Pronomes: 
possessivos e 
demonstrativos. 
 
 
 
 
 
 

. Compreensão Oral 

 

. Identificação de tópicos em 

mensagens produzidas 

pausadamente; 

 

. Retenção de enunciados orais 

proferidos pelo professor ou em 

documento áudio, vídeo. 

 
 
 
 
 
. Produção Oral 

. Explicitação ou exploração de 

unidades de conteúdo ouvidas 

ou lidas; 

 
Sumativa 
 
 
Observação 
direta do 
domínio 
cognitivo e 
comportame
ntal 
 
Portfólio 
 
Intervenções 
orais e 
escritas 
 
Trabalhos 
individuais 
 
Auto e 
hetero 
avaliação 
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Unidade 1 
Falar de 
Atividades do 
Quotidiano no 
Passado 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade 2 
Exprimir 
Desejos e 
Fazer Planos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade 3 
Falar de 
Tempos Livres 
no Passado 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Relatar ações no passado 
e comparar com o 
presente 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Exprimir desejos; 
. Fazer planos; 
. Fazer pedidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Fazer descrições no 
passado; 
. Relatar ações 
simultâneas e durativas 
no passado; 
. Relatar realização 
prolongada de ações no 

 
 
 
 
Verbos – Pretérito 
Imperfeito do 
Indicativo 
 
. Idade e horas no 
passado; 
. Aspetos durativo e 
frequentativo; 
. Ações habituais no 
passado versus 
Presente do 
Indicativo. 
 
 
 
 Verbos – Pretérito 
Imperfeito do 
Indicativo: querer; 
desejar; gostar de; 
preferir; apetecer; 
 
Advérbios: 
. Lugar; tempo; 
modo; negação e 
afirmação; 
quantidade. 
. Colocação dos 
advérbios na frase. 
 
 

. Aperfeiçoamento do ritmo do 

português; 

. Leitura em voz alta com 

correção progressiva ao nível da 

articulação, da pronúncia e da 

expressividade; 

. Reprodução oral de conteúdos 

de enunciados escritos; 

. Explicitação de dados visuais; 

. Descrição de imagens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Interação 
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Unidade 4 
Relatos 
Formais de 
Ocorrências 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade 5 
Relações 
Sociais – 
Escrever 
Cartas, Notas, 
Bilhetes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade 6 
Relatar Factos 
 
 
 

passado versus ações 
pontuais no passado. 
 
. Relatar acontecimentos 
aos bombeiros, à polícia e 
aos serviços de saúde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.Relatar ações durativas 
com realização não 
terminada; 
. Escrever cartas, notas, 
bilhetes; 
Fazer pedidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbos – Pretérito 
Imperfeito do 
Indicativo 
. Enquanto; 
. Quando (estar a+ 
Infinitivo) 
. Pretérito Imperfeito 
versus Pretérito 
Perfeito Simples. 
 
 
 
Verbos – Pretérito-
mais-que-Perfeito  
do Indicativo 
 
Verbos – Particípios 
Passados: formas 
regulares e 
irregulares; 
 
. Formas de 
complemento direto; 
 
. Colocação do 
complemento direto 
na frase. 
 
 
 
Verbos – Pretérito 
Perfeito Composto 
do Indicativo 
 

. Formulação de respostas a 

perguntas orais; 

. Formulação de questões; 

 

 

. Leitura 

 

. Deteção de palavras-chave em 

textos; 

. Reconhecimento de analogias 

temáticas em excertos breves e 

simples; 

. Pesquisa em dicionários da 

Língua Portuguesa 

 

 

 

 

 

. Compreensão Escrita 

. Reprodução escrita de 

conteúdos a partir de 

enunciados escritos e/ou orais. 
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Unidade 7 
Relações 
Sociais 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade 8 
Atualidades 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Unidade 9 
Relações 
Sociais – Vida 
Privada e 
Tempos Livres 
 
 
 
 
 
 

. Relatar factos usando o 
discurso indireto 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Compreender textos 
publicitários; 
informativos; médicos; 
. Dar conselhos; fazer 
sugestões; 
. Dar ordens; fazer 
pedidos. 
 
 
 
 Compreender notícias 
simples da imprensa 
escrita; 
. Relatar factos do 
quotidiano; notícias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Pronomes 
Pessoais: 
. Formas de 
complemento 
indireto; 
. Colocação do 
complemento 
indireto na frase. 
 
 
 
 
. Discurso Direto / 
Discurso Indireto 
. Pronomes 
Pessoais: 
. Regras de 
colocação dos 
pronomes na frase 
com os tempos 
compostos. 
 
 
 
. Verbos – Modo 
Imperativo: verbos 
regulares e 
irregulares. 
 
. Estrutura Verbal – 
Voz Ativa / Voz 
Passiva: 
. Transformação de 
frases; 

. Produção Escrita, tendo em 

conta: 

. Domínio das formas básicas 

convencionais da escrita: 

alfabeto; pontuação; 

paragrafação; 

. Aplicação das regras de 

acentuação; 

. Reprodução de informação a 

partir de enunciados escritos 

e/ou orais; 

. Aplicação de regras 

ortográficas; 

. Completação de esquemas 

frásicos baseados em 

vocabulário recorrente; 

. Reescrita de encadeamentos 

frásicos a partir de modelos 

fornecidos 

 

 

. Compreensão Escrita 
 
. Reprodução escrita de 
conteúdos a partir de 
enunciados escritos e/ou orais. 
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Unidade 10 
Viagens e 
Deslocações 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade 11 
Trabalho/ 
/Profissões 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade 12 
Argumentar/
Negociar 
Propostas 

 

. Relatar acontecimentos 
futuros; 
. Exprimir intenção de 
realização de acção no 
futuro; 
. Exprimir obrigação em 
relação a um 
acontecimento futuro; 
. Expressar desejos de 
difícil realização; 
Relatar em linguagem 
formal acontecimentos 
no discurso indirecto.  
 
 
 
 
. Relatar sequências de 
ações; 
 
 
 
 
 
. Pedir / dar informações 
sobre assuntos de rotina 
relacionados com o 
estudo; 
 
. Escrever uma carta 
formal.  
 
 
 

. Passiva com os 
verbos “ser” e 
“estar”; 
. Partícula 
apassivante “-se”. 
 
. Verbos – Futuro 
Imperfeito do 
Indicativo: verbos 
irregulares e em 
 “-zer”; 
. Haver de+Infinitivo; 
. Ter de+ Infinitivo; 
. Verbos – Modo 
Condicional 
. Discurso Indireto: 
. Transformação de 
frases do discurso 
direto (com o Futuro 
Imperfeito do 
Indicativo) para o 
discurso direto 
(modo condicional). 
 
. Verbos – Infinitivo 
Pessoal 
. Infinitivo Pessoal 
Infinitivo Impessoal; 
. Expressões 
impessoais 
(ser/achar + 
adjectivo); 
. Preposições e 
locuções 

. Produção Escrita, tendo em 
conta: 
. Domínio das formas básicas 
convencionais da escrita: 
alfabeto; pontuação; 
paragrafação; 
. Aplicação das regras básicas de 
acentuação; 
. Reprodução de informação 
simples a partir de enunciados 
escritos e/ou orais; 
. Aplicação de regras 
ortográficas elementares; 
. Completação de esquemas 
frásicos baseados em 
vocabulário simples e 
recorrente; 
. Reescrita de encadeamentos 

frásicos simples a partir de 

modelos fornecidos. 
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. Argumentar 
 

prepositivas. 
. Interrogativas com 
Pronome 
Interrogativo e 
Preposição 
 
. Pronomes 
Indefinidos; 
. Verbos – 
Conjugação 
Perifrástica: 
. Começar a ; estar a 
; andar a; deixar de; 
acabar de; 
. Pronomes Clíticos: 
. Contração dos 
pronomes de 
complemento direto 
com os de 
complemento 
indireto 
 
. Verbos com 
regência de 
preposição 
. Verbos específicos: 
apanhar; agarrar; 
pegar; pegar-se; 
tomar 

 
 Materiais a utilizar: Fotocópias, computador, projetor, CD áudio, recursos on line, portefólio 

http://www.aevt.pt/
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Planificação de 1º Período – Português – 3º ano 
S

e
te

m
b

ro
 

Domínios Conteúdos Objetivos das Metas Curriculares de 
Português 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Português 

Oralidade Informação essencial Escutar para aprender e construir 
conhecimentos. 

Identificar informação essencial. 

 

Leitura e 
Escrita 

 

 

 

Texto narrativo 

 

 

Pesquisa e 
organização da 
informação 

Flexão nominal 

Processo de escrita – 
texto narrativo 

 Ler em voz alta palavras e textos. 

 Organizar os conhecimentos do texto. 

 

 Elaborar e aprofundar ideias e 
conhecimentos. 

 Desenvolver o conhecimento da ortografia. 

 Planificar a escrita de textos. 

 Escrever textos narrativos. 

 Rever textos escritos. 

 

 Ler corretamente um mínimo de 80 palavras por minuto de uma lista de 
palavras de um texto apresentadas quase aleatoriamente. 

 Identificar, por expressões de sentido equivalente, informações contidas 
explicitamente em textos narrativos, de cerca de 300 palavras. 

 Procurar informação na internet para preencher esquemas anteriormente 
elaborados ou para responder a questões elaboradas em grupo. 

 Escrever corretamente no plural as formas verbais, os nomes terminados em -
ão e os nomes ou adjetivos terminados em consoante. 

 Registar ideias relacionadas com o tema, organizando-as. 

 Escrever pequenas narrativas, incluindo os seus elementos constituintes: quem, 
quando, onde, o quê, como. 

 Verificar se o texto contém as ideias previamente definidas. 

Educação 
Literária 

 

 

 

 

Leitura orientada 
«Romance de Pedro 
e Inês» 

 

Texto oral e texto 
escrito 

Poesia 

 Ler e ouvir ler textos literários. 

 

 

 Compreender o essencial dos textos 
escutados e lidos. 

 Dizer e escrever, em termos pessoais e 
criativos. 

 

 Ler e ouvir ler obras de literatura para a infância e textos da tradição popular. 

 Ler em voz alta, após preparação da leitura. 

 Responder, oralmente e por escrito, de forma completa, a questões sobre os 
textos. 

 Escrever pequenos poemas, recorrendo a poemas modelo. 

 

Gramática 

 

Nomes e adjetivos 

Sinónimos e 
antónimos 

 Conhecer propriedades das palavras. 

 Compreender formas de organização do 
léxico. 

 Identificar nomes e adjetivos. 

 Identificar relações de significado entre palavras: sinónimos e antónimos 

Recursos 
didáticos  

Manuais; Cartazes; Gramática; Dicionário; Fotocópias; Enciclopédias; Prontuário; Internet; Caderno 

Instrumentos 
de avaliação 

Observação direta; Intervenções orais e escritas; Trabalhos individuais e de grupo; Registos de observação; Fichas formativas. 

 



 
 
 

Planificação de 1º Período – Português – 3º ano 

O
u

tu
b

ro
 

Domínios Conteúdos Objetivos das Metas Curriculares de 
Português 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Português 

Oralidade 

 

 

 

 

 

 

Informação essencial 

 

Apresentação oral 

 Escutar para aprender e construir 
conhecimentos. 

 

 Produzir um discurso oral com correção. 

 Produzir discursos com diferentes finalidades, 
tendo em conta a situação e o interlocutor. 

 Identificar informação essencial. 

 Mobilizar vocabulário cada vez mais variado e estruturas frásicas cada vez mais 
complexas. 

 Contar e descrever. 

 Fazer uma apresentação oral (cerca de 3 minutos) sobre um tema, com recurso 
eventual a tecnologias de informação 

Leitura e 
Escrita 

 

 

 

 

 

Texto narrativo 

 

 

Translineação 

 

 

Processo de escrita - carta 

 Ler em voz alta palavras e textos. 

 Relacionar o texto com conhecimentos 
anteriores e compreendê-lo. 

 Mobilizar o conhecimento da representação 
gráfica e da pontuação. 

 

Planificar a escrita de textos. 

Escrever textos diversos. 

Rever textos escritos 

 Ler corretamente um mínimo de 80 palavras por minuto de uma lista de 
palavras de um texto apresentadas quase aleatoriamente. 

 Relacionar intenções e emoções das personagens com finalidades da ação. 

 Identificar e utilizar o hífen. 

 Fazer a translineação de palavras no final das sílabas terminadas em vogal e 
em ditongo e na separação dos dígrafos rr e ss. 

 Registar ideias relacionadas com o tema, organizando-as. 

 Escrever cartas. 

 Verificar se o texto contém as ideias previamente definidas. 

 Identificar e corrigir os erros de ortografia que o texto contenha. 

 

Educação 
Literária 

 

 

 

Leitura orientada  

«Tudo ao Contrário» 

 

Intenção comunicativa 

Ler e ouvir ler textos literários. 

 

 

Ler para apreciar textos literários. 

Ler em termos pessoais. 

Ler e ouvir ler obras de literatura para a infância. 

Ler em voz alta, após preparação da leitura. 

Manifestar sentimentos, ideias e pontos de vista suscitados pelas histórias 
ouvidas. 

Ler, por iniciativa própria ou com orientação do professor, textos diversos, 
nomeadamente os disponibilizados na Biblioteca Escolar. 

 



Gramática 

 

 

 

 

 

- Monossílabo, dissílabo, 
trissílabo e polissílabo 

- Sílaba tónica e átona 

- Palavras agudas, graves e 
esdrúxulas 

- Nome próprio e comum 

Explicitar aspetos fundamentais da fonologia 
do português. 

 

 

 

Conhecer propriedades das palavras. 

 

Classificar palavras quanto ao número de sílabas. 

Distinguir sílaba tónica da átona. 

Classificar palavras quanto à posição da sílaba tónica. 

Identificar nomes próprios e comuns. 

Recursos didáticos  Manuais; Cartazes; Gramática; Dicionário; Fotocópias; Enciclopédias; Prontuário; Internet; Caderno 

Instrumentos de 
avaliação 

Observação direta; Intervenções orais e escritas; Trabalhos individuais e de grupo; Registos de observação; Fichas formativas. 

 
 
 
 
 

Planificação de 1º Período – Português – 3º ano 

N
o
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Domínios Conteúdos Objetivos das Metas Curriculares de 
Português 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Português 

Oralidade 

 

 

 

Informação essencial 

Apresentação oral 

Escutar para aprender e construir 
conhecimentos. 

Produzir um discurso oral com correção. 

 

Identificar informação essencial. 

Usar a palavra com um tom de voz audível, boa articulação e ritmo adequados. 

Mobilizar vocabulário cada vez mais variado e estruturas frásicas cada vez mais 
complexas. 

Leitura e 
Escrita 

 

 

 

 

 

Texto narrativo 

Banda desenhada 

Enriquecimento vocabular 

Informação implícita e explícita; 
Inferências 

 

Sentidos explícitos e implícitos 

Relação semântica entre 
palavras 

Processo de escrita - notícia 

Ler em voz alta palavras e textos. 

Ler textos diversos. 

Apropriar-se de novos vocábulos. 

Organizar os conhecimentos do texto. 

 

 

Monitorizar a compreensão. 

Desenvolver o conhecimento da ortografia. 

Planificar a escrita de textos. 

Escrever textos informativos. 

Ler corretamente um mínimo de 80 palavras por minuto de uma lista de palavras 
de um texto apresentadas quase aleatoriamente. 

Ler pequenos textos narrativos e banda desenhada. 

Reconhecer o significado de novas palavras, relativas a temas do quotidiano, 
áreas do interesse dos alunos e conhecimento do mundo. 

Identificar, por expressões de sentido equivalente, informações contidas 
explicitamente em textos narrativos, de cerca de 300 palavras. 

Identificar o tema ou o assunto do texto, assim como os eventuais subtemas. 

Sublinhar as palavras desconhecidas, inferir o significado a partir de dados 
contextuais e confirmá-lo no dicionário. 

Escrever um texto, em situação de ditado, quase sem cometer erros. 



Rever textos escritos. 

 

Registar ideias relacionadas com o tema, organizando-as. 

Escrever pequenos textos informativos, a partir de ajudas que identifiquem a 
introdução ao tópico, o desenvolvimento do tópico com factos e pormenores, e a 
conclusão. 

Identificar e corrigir os erros de ortografia que o texto contenha. 

Educação 
Literária 

 

 

 

 

 

Leitura orientada «A gota com 
sede» 

Organização e hierarquização 
da informação 

Mapas de ideias e esquemas 

Texto oral e escrito; Escrita 
compositiva 

Ler e ouvir ler textos literários. 

Compreender o essencial dos textos 
escutados e lidos. 

 

 

Ler para apreciar textos literários. 

 

Ler e ouvir ler obras de literatura para a infância e textos da tradição popular. 

Propor títulos alternativos para textos. 

Responder, oralmente e por escrito, de forma completa, a questões sobre os 
textos. 

Manifestar sentimentos, ideias e pontos de vista suscitados pelas histórias 
ouvidas. 

Gramática 

 

 

 

 

 

Palavras variáveis e invariáveis 

Flexão nominal (número) 

Flexão nominal e adjetival 
(género) 

Sinónimos e antónimos 

Conhecer propriedades das palavras. 

 

 

 

Compreender formas de organização do 
léxico. 

 

Distinguir palavras variáveis de invariáveis. 

Formar o plural dos nomes terminados em -ão. 

Formar o feminino de nomes e adjetivos terminados em -ão. 

Identificar relações de significado entre palavras: sinónimos e antónimos. 

Recursos didáticos  Manuais; Cartazes; Gramática; Dicionário; Fotocópias; Enciclopédias; Prontuário; Internet; Caderno 

Instrumentos de 
avaliação 

Observação direta; Intervenções orais e escritas; Trabalhos individuais e de grupo; Registos de observação; Fichas formativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Planificação de 1º Período – Português – 3º ano 
D
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Domínios Conteúdos Objetivos das Metas Curriculares de 
Português 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Português 

Oralidade 

 

 

 

Informação essencial 

Apresentação oral 

Escutar para aprender e construir 
conhecimentos. 

Produzir um discurso oral com correção. 

 

Identificar informação essencial. 

Usar a palavra com um tom de voz audível, boa articulação e ritmo adequados. 

Leitura e 
Escrita 

 

 

 

 

 

Texto narrativo 

Sinais auxiliares de escrita; 
Sinais de pontuação: ponto de 
exclamação e dois pontos 

Processo de escrita - convite 

Ler textos diversos. 

Mobilizar o conhecimento da representação 
gráfica e da pontuação. 

 

 

Planificar a escrita de textos. 

Redigir corretamente. 

 

Escrever textos diversos. 

Rever textos escritos. 

 

Ler pequenos textos narrativos. 

Identificar e utilizar os seguintes sinais auxiliares de escrita: travessão (no 
discurso direto) e aspas. 

Utilizar adequadamente os seguintes sinais de pontuação: ponto de exclamação; 
dois pontos (introdução do discurso direto). 

Registar ideias relacionadas com o tema, organizando-as. 

Utilizar uma caligrafia legível. 

Usar vocabulário adequado. 

Escrever convites. 

Verificar se o texto contém as ideias previamente definidas. 

Educação 
Literária 

 

 

 

 

 

 

Texto oral e escrito Ler para apreciar textos literários. 

 

Ler e ouvir ler obras de literatura para a infância e textos da tradição popular. 

Manifestar sentimentos, ideias e pontos de vista suscitados pelas histórias 
ouvidas. 

Recursos didáticos  Manuais; Cartazes; Gramática; Dicionário; Fotocópias; Enciclopédias; Prontuário; Internet; Caderno 

Instrumentos de 
avaliação 

Observação direta; Intervenções orais e escritas; Trabalhos individuais e de grupo; Registos de observação; Fichas formativas. 

 



 

Planificação de 2º Período – Português – 3º ano 
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n
e
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Domínios Conteúdos Objetivos das Metas Curriculares de 
Português 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Português 

Oralidade Informação essencial Escutar para aprender e construir 
conhecimentos. 

Identificar informação essencial. 

Leitura e 
Escrita 

Texto narrativo 

Informação implícita e explícita; 
Inferências 

 

 

Flexão adjetival 

Processo de escrita – texto 
informativo 

Ler em voz alta palavras e textos. 

Organizar os conhecimentos do texto. 

 

 

 

Desenvolver o conhecimento da ortografia. 

Planificar a escrita de textos. 

Redigir corretamente. 

 

Escrever textos informativos. 

Rever textos escritos. 

 

Ler um texto com articulação e entoação corretas e uma velocidade de leitura 
de, no mínimo, 110 palavras por minuto. 

Identificar, por expressões de sentido equivalente, informações contidas 
explicitamente em textos narrativos, informativos e descritivos, de cerca de 300 
palavras. 

Identificar o tema ou o assunto do texto, assim como os eventuais subtemas. 

Referir, em poucas palavras, o essencial do texto. 

Escrever corretamente no plural as formas verbais, os nomes terminados em -ão 
e os nomes ou adjetivos terminados em consoante. 

Registar ideias relacionadas com o tema, organizando-as. 

Utilizar uma caligrafia legível. 

Usar vocabulário adequado. 

Trabalhar um texto, amplificando-o através da coordenação de nomes, de 
adjetivos e de verbos. 

Escrever pequenos textos informativos, a partir de ajudas que identifiquem a 
introdução ao tópico, o desenvolvimento do tópico com factos e pormenores, e a 
conclusão. 

Identificar e corrigir os erros de ortografia que o texto contenha. 



Educação 
Literária 

Leitura orientada –  

«O fato novo do sultão» 

 

Organização e hierarquização 
da informação; 

Mapas de ideias; Esquemas 

 

Texto oral e escrito 

Ler e ouvir ler textos literários. 

 

 

Compreender o essencial dos textos 
escutados e lidos. 

 

Ler para apreciar textos literários. 

 

Ler e ouvir ler obras de literatura para a infância e textos da tradição popular. 

Ler em voz alta, após preparação da leitura. 

Identificar, justificando, as personagens principais. 

Responder, oralmente e por escrito, de forma completa, a questões sobre os 
textos. 

Manifestar sentimentos, ideias e pontos de vista suscitados pelas histórias 
ouvidas. 

 

 

 

 

Gramática Pronomes pessoais (forma 
tónica); Conjugações verbais; 
Flexão nominal e adjetival 
(número e género); Flexão 
pronominal 

 

 

Tipos de frase: declarativa, 
interrogativa e exclamativa; 
Frase afirmativa e negativa 

Conhecer propriedades das palavras. 

 

 

 

 

 

Analisar e estruturar unidades sintáticas. 

 

Identificar as três conjugações verbais. 

Identificar pronomes pessoais (forma tónica). 

Formar o plural dos nomes e adjetivos terminados em -ão. 

Formar o feminino de nomes e adjetivos terminados em -ão. 

Flexionar pronomes pessoais (número, género e pessoa). 

Conjugar os verbos regulares e verbos irregulares mais frequentes no presente 
do indicativo. 

Identificar os seguintes tipos de frase: declarativa, interrogativa e exclamativa. 

Distinguir frase afirmativa de negativa. 

Recursos didáticos  Manuais; Cartazes; Gramática; Dicionário; Fotocópias; Enciclopédias; Prontuário; Internet; Caderno 

Instrumentos de 
avaliação 

Observação direta; Intervenções orais e escritas; Trabalhos individuais e de grupo; Registos de observação; Fichas formativas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Planificação de 2º Período – Português – 3º ano 
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Domínios Conteúdos Objetivos das Metas Curriculares de 
Português 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Português 

Oralidade Informação essencial 

Apresentação oral 

Produzir um discurso oral com correção. 

Produzir discursos com diferentes finalidades, 
tendo em conta a situação e o interlocutor. 

 

Usar a palavra com um tom de voz audível, boa articulação e ritmo adequados. 

Mobilizar vocabulário cada vez mais variado e estruturas frásicas cada vez mais 
complexas. 

Adaptar o discurso às situações de comunicação. 

Contar e descrever. 

Leitura e 
Escrita 

Sons e fonemas; Sílabas 

 

Aprofundamento de temas e 
assuntos 

Informação implícita e explícita; 
Inferências 

Relação semântica entre 
palavras 

Pesquisa e organização da 
informação 

Processo de escrita - texto 
poético 

Ler em voz alta palavras e textos. 

 

Apropriar-se de novos vocábulos. 

Organizar os conhecimentos do texto. 

Monitorizar a compreensão. 

Elaborar e aprofundar ideias e conhecimentos. 

Planificar a escrita de textos. 

Redigir corretamente. 

Rever textos escritos. 

 

Ler todas as palavras monossilábicas, dissilábicas e trissilábicas regulares e, 
salvo raras exceções, todas as palavras irregulares encontradas nos textos 
utilizados na escola. 

Decodificar palavras com fluência crescente: bom domínio na leitura das 
palavras dissilábicas de 4 a 6 letras e das trissilábicas de 7 ou mais letras. 

Reconhecer o significado de novas palavras, relativas a temas do quotidiano, 
áreas do interesse dos alunos e conhecimento do mundo. 

Identificar o tema ou o assunto do texto, assim como os eventuais subtemas. 

Sublinhar as palavras desconhecidas, inferir o significado a partir de dados 
contextuais e confirmá-lo no dicionário. 

Procurar informação na internet para preencher esquemas anteriormente 
elaborados ou para responder a questões elaboradas em grupo. 

Registar ideias relacionadas com o tema, organizando-as. 

Usar vocabulário adequado. 

Identificar e corrigir os erros de ortografia que o texto contenha. 



Educação 
Literária 

Leitura orientada - 
«Felicidade» 

 

Organização e hierarquização 
da informação; Mapas de 
ideias; Esquemas 

 

Texto oral e escrito 

 

Ler e ouvir ler textos literários. 

 

Compreender o essencial dos textos 
escutados e lidos. 

 

Ler para apreciar textos literários. 

Ler e ouvir ler obras de literatura para a infância e textos da tradição popular. 

Ler em voz alta, após preparação da leitura. 

Reconhecer regularidades versificadoras (rima, sonoridades, cadência). 

Manifestar sentimentos, ideias e pontos de vista suscitados pelas histórias 
ouvidas. 
 
 

 
 
 
 

Gramática Conjugações verbais 

Radical, sufixo e prefixo 

Derivação – prefixação e 
sufixação 

Família de palavras 

Conhecer propriedades das palavras Identificar as três conjugações verbais. 

Conjugar os verbos regulares e verbos irregulares mais frequentes no presente 
do indicativo. 

Identificar radicais de palavras de uso mais frequente. 

Identificar afixos de uso mais frequente. 

Produzir novas palavras a partir de sufixos e prefixos. 

Reconhecer palavras que pertencem à mesma família. 

Recursos didáticos  Manuais; Cartazes; Gramática; Dicionário; Fotocópias; Enciclopédias; Prontuário; Internet; Caderno 

Instrumentos de 
avaliação 

Observação direta; Intervenções orais e escritas; Trabalhos individuais e de grupo; Registos de observação; Fichas formativas. 

 
 
 
 

Planificação de 2º Período – Português – 3º ano 

M
a

rç
o

 Domínios Conteúdos Objetivos das Metas Curriculares de 
Português 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Português 

Oralidade Apresentação oral Produzir discursos com diferentes finalidades, 
tendo em conta a situação e o interlocutor. 

Adaptar o discurso às situações de comunicação. 

Contar e descrever. 



Leitura e 
Escrita 

Texto narrativo e texto 
informativo 

Aprofundamento de temas e 
assuntos 

Informação implícita e explícita; 
Inferências 

Relações intratextuais: causa-
efeito 

Relação semântica entre 
palavras 

Organização e hierarquização 
da informação; 

Mapas de ideias, conceitos; 
Esquemas 

 

Processo de escrita – banda 
desenhada 

Ler em voz alta palavras e textos. 

Ler textos diversos. 

Apropriar-se de novos vocábulos. 

Organizar os conhecimentos do texto. 

Relacionar o texto com conhecimentos 
anteriores e compreendê-lo. 

Monitorizar a compreensão. 

Elaborar e aprofundar ideias e conhecimentos. 

 

Desenvolver o conhecimento da ortografia. 

Planificar a escrita de textos. 

Redigir corretamente. 

 

Escrever textos diversos. 

Rever textos escritos. 

 

Ler corretamente um mínimo de 80 palavras por minuto de uma lista de palavras 
de um texto apresentadas quase aleatoriamente. 

Ler pequenos textos narrativos e informativos. 

Reconhecer o significado de novas palavras, relativas a temas do quotidiano, 
áreas do interesse dos alunos e conhecimento do mundo. 

Identificar o tema ou o assunto do texto, assim como os eventuais subtemas. 

Relacionar intenções e emoções das personagens com finalidades da ação. 

Sublinhar as palavras desconhecidas, inferir o significado a partir de dados 
contextuais e confirmá-lo no dicionário. 

Exprimir de maneira apropriada uma opinião crítica a respeito de um texto e 
compará-lo com outros já lidos ou conhecidos. 

Exprimir uma opinião crítica a respeito de ações das personagens ou de outras 
informações que possam ser objeto de juízos de valor. 

Escrever um texto, em situação de ditado, quase sem cometer erros. 

Registar ideias relacionadas com o tema, organizando-as. 

Utilizar uma caligrafia legível. 

Usar vocabulário adequado. 

Escrever falas, diálogos ou legendas para banda desenhada. 

Identificar e corrigir os erros de ortografia que o texto contenha. 

Educação 
Literária 

Leitura orientada  

«Boa Sentença» 

Organização e hierarquização 
da informação 

Mapas de ideias e esquemas 

Texto oral e escrito 

Ler e ouvir ler textos literários. 

Compreender o essencial dos textos 
escutados e lidos. 

 

Ler para apreciar textos literários 

Ler em voz alta, após preparação da leitura. 

Propor alternativas distintas: alterar características das personagens e mudar as 
ações, inserindo episódios ou mudando o desenlace. 

Responder, oralmente e por escrito, de forma completa, a questões sobre os 
textos. 

Manifestar sentimentos, ideias e pontos de vista suscitados pelas histórias 
ouvidas. 

Gramática Determinantes possessivos e 
demonstrativos 

 

Conhecer propriedades das palavras. Identificar os determinantes possessivos e os demonstrativos. 

 

Recursos didáticos  Manuais; Cartazes; Gramática; Dicionário; Fotocópias; Enciclopédias; Prontuário; Internet; Caderno 

Instrumentos de 
avaliação 

Observação direta; Intervenções orais e escritas; Trabalhos individuais e de grupo; Registos de observação; Fichas formativas. 
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Domínios Conteúdos Objetivos das Metas Curriculares de 
Português 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Português 

Oralidade Informação essencial 

 

 

Apresentação oral 

Escutar para aprender e construir 
conhecimentos. 

 

Produzir um discurso oral com correção. 

 

Produzir discursos com diferentes finalidades, 
tendo em conta a situação e o interlocutor. 

 

Descobrir pelo contexto o significado de palavras desconhecidas. 

 Identificar informação essencial. 

Usar a palavra com um tom de voz audível, boa articulação e ritmo adequados. 

Mobilizar vocabulário cada vez mais variado e estruturas frásicas cada vez mais 
complexas. 

Informar, explicar. 

Fazer uma apresentação oral (cerca de 3 minutos) sobre um tema, com recurso 
eventual a tecnologias de informação. 

Desempenhar papéis específicos em atividades de expressão orientada, 
respeitando o tema, retomando o assunto e justificando opiniões. 

Leitura e 
Escrita 

Sons e fonema; Sílabas 

 

Informação implícita e explícita; 
Inferências 

 

Conceitos 

Sinais auxiliares de escrita: 
travessão; 

Sinais de pontuação: dois 
pontos 

 

Produção do texto – texto 
dialogal 

Ler em voz alta palavras e textos. 

 

Organizar os conhecimentos do texto. 

 

Elaborar e aprofundar ideias e conhecimentos. 

Mobilizar o conhecimento da representação 
gráfica e da pontuação. 

 

Planificar a escrita de textos. 

Redigir corretamente. 

Escrever textos dialogais. 

Rever textos escritos. 

Ler todas as palavras monossilábicas, dissilábicas e trissilábicas regulares e, 
salvo raras exceções, todas as palavras irregulares encontradas nos textos 
utilizados na escola. 

Decodificar palavras com fluência crescente: bom domínio na leitura das 
palavras dissilábicas de 4 a 6 letras e das trissilábicas de 7 ou mais letras. 

Identificar, por expressões de sentido equivalente, informações contidas 
explicitamente em textos narrativos, informativos e descritivos, de cerca de 300 
palavras. 

Identificar o tema ou o assunto do texto, assim como os eventuais subtemas. 

Exprimir uma opinião crítica a respeito de ações das personagens ou de outras 
informações que possam ser objeto de juízos de valor. 

Identificar e utilizar os seguintes sinais auxiliares de escrita: travessão (no 
discurso direto). 

Utilizar adequadamente os seguintes sinais de pontuação: dois pontos 
(introdução do discurso direto). 

Registar ideias relacionadas com o tema, organizando-as. 

Trabalhar um texto, amplificando-o através da coordenação de nomes, de 
adjetivos e de verbos. 

Escrever diálogos, contendo a fase de abertura, a fase de interação e a fase de 
fecho. 

Verificar se o texto contém as ideias previamente definidas. 

Identificar e corrigir os erros de ortografia que o texto contenha. 



Educação 
Literária 

Leitura orientada 

«A Carochinha»  

 «O Gato de Botas» 

 Ler e ouvir ler textos literários. 

 Compreender o essencial dos textos 
escutados e lidos. 

 

 Dizer e escrever, em termos pessoais e 
criativos. 

 

 Ler e ouvir ler obras de literatura para a infância e textos da tradição popular. 

 Ler em voz alta, após preparação da leitura. 

 Identificar, justificando, as personagens principais. 

 Fazer inferências (de tempo atmosférico, de estações do ano, de instrumento – 
objeto). 

 Responder, oralmente e por escrito, de forma completa, a questões sobre os 
textos. 

 Dramatizar textos (treino da voz, dos gestos, das pausas, da entoação). 

Gramática Discurso direto 

Advérbios de negação e 
afirmação 

 

 Analisar e estruturar unidades sintáticas. 

 

 Identificar marcas do discurso direto no modo escrito. 

 Identificar advérbios de negação e de afirmação. 

Recursos didáticos  Manuais; Cartazes; Gramática; Dicionário; Fotocópias; Enciclopédias; Prontuário; Internet; Caderno 

Instrumentos de 
avaliação 

Observação direta; Intervenções orais e escritas; Trabalhos individuais e de grupo; Registos de observação; Fichas formativas. 
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Domínios Conteúdos Objetivos das Metas Curriculares de 
Português 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Português 

Oralidade Informação essencial 

 

 

Apresentação oral; Formas de 
tratamento 

 Escutar para aprender e construir 
conhecimentos. 

 

 Produzir um discurso oral com correção. 

 

 Descobrir pelo contexto o significado de palavras desconhecidas. 

 Identificar informação essencial. 

 Usar a palavra com um tom de voz audível, boa articulação e ritmo adequados. 

 Mobilizar vocabulário cada vez mais variado e estruturas frásicas cada vez mais 
complexas. 

Leitura e 
Escrita 

Textos narrativos 

 

 

 

Produção de texto: correio 
eletrónico 

 Ler em voz alta palavras e textos. 

 Ler textos diversos. 

 Organizar os conhecimentos do texto. 

 

 Relacionar o texto com conhecimentos 
anteriores e compreendê-lo. 

 Planificar a escrita de textos. 

 Ler corretamente um mínimo de 80 palavras por minuto de uma lista de 
palavras de um texto apresentadas quase aleatoriamente. 

 Ler pequenos textos narrativos, informativos e descritivos e notícias. 

 Identificar o tema ou o assunto do texto, assim como os eventuais subtemas. 

 Pôr em relação duas informações para inferir delas uma terceira. Relacionar 
intenções e emoções das personagens com finalidades da ação. 

 Registar ideias relacionadas com o tema, organizando-as. 

Trabalhar um texto, amplificando-o através da coordenação de nomes, de 



 Redigir corretamente. 

 Rever textos escritos. 

 

adjetivos e de verbos. 

Verificar se o texto contém as ideias previamente definidas. 

Verificar a adequação do vocabulário usado. 

Educação 
Literária 

Leitura orientada 

«As fadas» 

Ler e ouvir ler textos literários. 

Compreender o essencial dos textos 
escutados e lidos. 

Dizer e escrever, em termos pessoais e 
criativos. 

 

 Ler e ouvir ler obras de literatura para a infância e textos da tradição popular. 

 Ler em voz alta, após preparação da leitura. Identificar, justificando, as 
personagens principais. 

 Propor títulos alternativos para textos. 

 Responder, oralmente e por escrito, de forma completa, a questões sobre os 
textos. 

Escrever pequenos textos em prosa, mediante proposta do professor ou por 
iniciativa própria. 

Gramática Quantificador numeral  Conhecer propriedades das palavras. 

 

 Identificar o quantificador numeral. 

Recursos didáticos  Manuais; Cartazes; Gramática; Dicionário; Fotocópias; Enciclopédias; Prontuário; Internet; Caderno 

Instrumentos de 
avaliação 

Observação direta; Intervenções orais e escritas; Trabalhos individuais e de grupo; Registos de observação; Fichas formativas. 
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Domínios Conteúdos Objetivos das Metas Curriculares de 
Português 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Português 

Oralidade Apresentação oral Produzir um discurso oral com correção. 

 

Usar a palavra com um tom de voz audível, boa articulação e ritmo adequados. 

Mobilizar vocabulário cada vez mais variado e estruturas frásicas cada vez mais 
complexas. 

Leitura e 
Escrita 

Textos narrativos 

 

 

 

 

Produção de texto - texto 

Ler em voz alta palavras e textos. 

Ler textos diversos. 

Apropriar-se de novos vocábulos. 

Organizar os conhecimentos do texto. 

 

Relacionar o texto com conhecimentos 

Ler todas as palavras monossilábicas, dissilábicas e trissilábicas regulares e, 
salvo raras exceções, todas as palavras irregulares encontradas nos textos 
utilizados na escola. 

Ler pequenos textos narrativos. 

Reconhecer o significado de novas palavras, relativas a temas do quotidiano, 
áreas do interesse dos alunos e conhecimento do mundo. 

Identificar o tema ou o assunto do texto, assim como os eventuais subtemas. 



narrativo com diálogo anteriores e compreendê-lo. 

Planificar a escrita de textos. 

 Redigir corretamente. 

 

 

 Escrever textos narrativos. 

 

 Rever textos escritos. 

 

Referir, em poucas palavras, o essencial do texto. 

Relacionar intenções e emoções das personagens com finalidades da ação. 

Registar ideias relacionadas com o tema, organizando-as. 

Utilizar uma caligrafia legível. 

Usar vocabulário adequado. 

Trabalhar um texto, amplificando-o através da coordenação de nomes, de 
adjetivos e de verbos. 

Escrever pequenas narrativas, incluindo os seus elementos constituintes: quem, 
quando, onde, o quê, como. 

Introduzir diálogos em textos narrativos. 

Verificar se o texto contém as ideias previamente definidas. 

Identificar e corrigir os erros de ortografia que o texto contenha. 

Educação 
Literária 

Leitura orientada 

«Minha rica lã» 

Ler e ouvir ler textos literários. 

 

Compreender o essencial dos textos 
escutados e lidos. 

Ler para apreciar textos literários. 

 

Ler e ouvir ler obras de literatura para a infância e textos da tradição popular. 

Ler em voz alta, após preparação da leitura. 

Propor títulos alternativos para textos. 

Responder, oralmente e por escrito, de forma completa, a questões sobre os 
textos. 

Manifestar sentimentos, ideias e pontos de vista suscitados pelas histórias 
ouvidas. 

Recursos didáticos  Manuais; Cartazes; Gramática; Dicionário; Fotocópias; Enciclopédias; Prontuário; Internet; Caderno 

Instrumentos de 
avaliação 

Observação direta; Intervenções orais e escritas; Trabalhos individuais e de grupo; Registos de observação; Fichas formativas. 
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Domínios Conteúdos Objetivos das metas 
Curriculares de Matemática Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Matemática 

Geometria e 
Medida 

Localização e orientação 
no espaço 
- Coordenadas em 
grelhas quadriculadas; 
- Direções horizontais e 
verticais; 

Localização e orientação no espaço 
1. Situar-se e situar objetos no espaço; 
 

1.5. Reconhecer, numa grelha quadriculada na qual cada fila “horizontal” («linha») e 
cada fila “vertical” («coluna») está identificada por um símbolo, que qualquer quadrícula 
pode ser localizada através de um par de coordenadas.  
1.6. Identificar quadrículas de uma grelha quadriculada através das respetivas 
coordenadas.  
1.1. Identificar dois segmentos de reta numa grelha quadriculada como paralelos se for 
possível descrever um itinerário que começa por percorrer um dos segmentos, acaba 
percorrendo o outro e contém um número par de quartos de volta.  

Números e 
Operações 

Números  
Naturais 
- Numerais ordinais até 
ao centésimo; 
- Numerais até o milhar; 
 
Sistema de numeração 
decimal    
- Ordens decimais: 
unidades, dezenas, 
centenas, milhar;  
- Valor posicional dos 
algarismos; leitura de 
números. 
 
- Problemas 

Números naturais 
1. Conhecer os numerais ordinais; 
2. Contar até o milhar; 
 
 
 
Sistema de numeração decimal 
4. Descodificar o sistema de 
numeração decimal 
 
 
 
 
 
6. Resolver problemas 

 
1.1. Utilizar corretamente os numerais ordinais até «centésimo» 
2.1. Estender as regras de construção dos numerais cardinais até mil.  
2.2. Efetuar contagens progressivas e regressivas, com saltos fixos, que possam tirar 
partido das regras de construção dos numerais cardinais até mil. 
 
4.1. Designar mil unidades por um milhar e reconhecer que um milhar é igual a dez 
centenas e a cem dezenas. 
4.2. Representar qualquer número natural até 1 000, identificando o valor posicional dos 
algarismos que o compõem e efetuar a leitura por classes e por ordens.  
 
 
6.1. Resolver problemas de até três passos envolvendo situações de juntar, acrescentar, 
retirar, completar e comparar. 
 

Recursos didáticos Fichas de trabalho; Manual; Quadro; Material disponível na sala de aula; Geoplano; Papel ponteado; Ábaco e Calculador Multibásico. 

Instrumentos de 
avaliação 

Fichas de Avaliação Diagnóstica; Trabalhos escritos de pesquisa individual ou em grupo; Trabalhos executados na sala de aula; Observação direta; Grelhas de observação; Produção de objetos e Fichas de 
autoavaliação. 
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Domínios Conteúdos Objetivos das metas 
Curriculares de Matemática Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Matemática 

Números e 
Operações 

Números  
Naturais 
- Numeração romana; 
- Numerais até o milhão; 
- Contagens progressivas 
e regressivas com saltos 
fixos. 
 
Representação decimal 
de números naturais 
- Leitura por classes e 
por ordens e 
decomposição decimal 
de números até um 
milhão; 
- Comparação de 
números; 
 
Regularidades 
-Sequências; 
 
Adição e subtração de 
números naturais   
- Adição e da subtração 
envolvendo números até 
um milhão;  
- Problemas de até três 
passos envolvendo 
situações de juntar, 
acrescentar, retirar, 
comparar ou completar.    

Números naturais 
3. Conhecer a numeração romana; 
2. Contar até um milhão 
 
 
 
 
 
Sistema de numeração decimal 
4. Descodificar o sistema de 
numeração decimal; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adição e subtração  
5. Adicionar e subtrair números 
naturais  
6. Resolver problemas  
 

 
3.1. Conhecer e utilizar corretamente os numerais romanos.  
2.1. Estender as regras de construção dos numerais cardinais até um milhão.  
2.2. Efetuar contagens progressivas e regressivas, com saltos fixos, que possam tirar 
partido das regras de construção dos numerais cardinais até um milhão.  
 
 
4.1. Designar mil unidades por um milhar e reconhecer que um milhar é igual a dez 
centenas e a cem dezenas.  
4.2. Representar qualquer número natural até 1 000 000, identificando o valor posicional 
dos algarismos que o compõem e efetuar a leitura por classes e por ordens.  
4.3. Comparar números naturais até 1 000 000 utilizando os símbolos «<» e «>».  
4.4. Efetuar a decomposição decimal de qualquer número natural até um milhão.  
 
 
 
 
 
5.1. Adicionar dois números naturais cuja soma seja inferior a 1 000 000. 
5.2. Subtrair dois números naturais até 1 000 000. 
6.1. Resolver problemas de até três passos envolvendo situações de juntar, acrescentar, 
retirar, completar e comparar.  
 

Recursos didáticos Fichas de trabalho; Manual; Quadro; Material disponível na sala de aula; Ábaco; Calculador Multibásico; Calculadora; Barras Cuisenaire; Régua e Reta Numérica. 

Instrumentos de 
avaliação 

Fichas formativas; Trabalhos escritos de pesquisa individual ou em grupo; Outros textos produzidos pelos alunos; Trabalhos executados na sala de aula; Observação direta; Grelhas de observação; Produção 
de objetos e Fichas de autoavaliação. 
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Domínios Conteúdos Objetivos das metas 
Curriculares de Matemática Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Matemática 

Números e 
Operações 

Representação decimal 
de números naturais 
- Arredondamentos 
 
Adição e subtração de 
números naturais   
- Algoritmos da adição e 
da subtração envolvendo 
números até um milhão; 
- Problemas de até três 
passos envolvendo 
situações de juntar, 
acrescentar, retirar, 
comparar ou completar. 
 
Multiplicação de 
números naturais 
- Tabuadas do 6 e do 7;  
- Múltiplo de um 
número. 
Multiplicação de números 
naturais 
-Tabuadas do 8 e do 9;  
- Múltiplo de um número. 
- Critério de 
reconhecimento dos 
múltiplos de 2, 5 e 10;  
- Cálculo mental: produto 
por 10, 100, 1000, etc.; 
produto de um número de 
um algarismo por um 
número de dois algarismos.  
    

Sistema de numeração decimal 
4. Descodificar o sistema de 
numeração decimal; 
 
Adição e subtração  
5. Adicionar e subtrair números 
naturais  
6. Resolver problemas  
 
 
 
 
 
 
 
Multiplicação  
7. Multiplicar números naturais 
 

 
4.5.Arredondar um número natural à dezena, à centena, ao milhar, à dezena de milhar 
ou à centena de milhar mais próxima, utilizando o valor posicional dos algarismos. 
 
5.1. Adicionar dois números naturais cuja soma seja inferior a 1 000 000, utilizando o 
algoritmo da adição. 
5.2. Subtrair dois números naturais até 1 000 000, utilizando o algoritmo da subtração. 
6.1. Resolver problemas de até três passos envolvendo situações de juntar, acrescentar, 
retirar, completar e comparar.  
 
 
 
 
 
 
7.1. Saber de memória as tabuadas do 6, 7, 8 e 9..  
7.2. Utilizar corretamente a expressão «múltiplo de» e reconhecer que os múltiplos de 2 
são os números pares.  
7.3. Reconhecer que o produto de um número por 10, 100, 1000, etc. se obtém acrescentando à 
representação decimal desse número o correspondente número de zeros.  
7.4. Efetuar mentalmente multiplicações de números com um algarismo por múltiplos de dez 
inferiores a cem, tirando partido das tabuadas.  
7.5. Efetuar a multiplicação de um número de um algarismo por um número de dois algarismos, 
decompondo o segundo em dezenas e unidades e utilizando a propriedade distributiva.  
7.6. Multiplicar fluentemente um número de um algarismo por um número de dois algarismos, 
começando por calcular o produto pelas unidades e retendo o número de dezenas obtidas para o 
adicionar ao produto pelas dezenas.  
7.7. Multiplicar dois números de dois algarismos, decompondo um deles em dezenas e unidades, 
utilizando a propriedade distributiva e completando o cálculo com recurso à disposição usual do 
algoritmo.  
7.9. Reconhecer os múltiplos de 2, 5 e 10 por inspeção do algarismo das unidades.  

Recursos didáticos Fichas de trabalho; Manual; Quadro; Material disponível na sala de aula; Calculador multibásico; Barras Cuisenaire e Tabela da multiplicação. 

Instrumentos de 
avaliação 

Fichas formativas; Trabalhos escritos de pesquisa individual ou em grupo; Outros textos produzidos pelos alunos; Trabalhos executados na sala de aula; Observação direta; Grelhas de observação; Produção 
de objetos e Fichas de autoavaliação. 

 
 
 



 

Planificação de 1º Período – Matemática                                                                   3ºANO 
D

e
ze

m
b

ro
  

Domínios Conteúdos Objetivos das metas 
Curriculares de Matemática Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Matemática 

Números e 
operações 

Multiplicação de números 
naturais 
- Algoritmo da 
multiplicação envolvendo 
números até um milhão;  
- Problemas de até três 
passos envolvendo 
situações multiplicativas 
nos sentidos aditivo e 
combinatório.  

Multiplicação  
7. Multiplicar números naturais 
8. Resolver problemas 

7.8. Multiplicar quaisquer dois números cujo produto seja inferior a um milhão, utilizando o 
algoritmo da multiplicação.  
7.9. Reconhecer os múltiplos de 2, 5 e 10 por inspeção do algarismo das unidades.  
8.1. Resolver problemas de até três passos envolvendo situações multiplicativas nos sentidos 
aditivo e combinatório.  

Organização e 
tratamento 
de dados 

 

Representação e 
tratamento de dados 
- Frequência absoluta, 
moda; extremos; 
amplitude; 
- Diagrama de caule e 
folhas; 
- Problemas envolvendo 
análise e organização de 
dados, frequência 
absoluta, moda e 
amplitude. 

Representação e tratamento de dados 
1- Representar conjuntos de dados 
2- Tratar conjuntos de dados 
3- Resolver problemas 
 

1.1. Representar conjuntos de dados expressos na forma de números inteiros não negativos em 
diagramas de caule-e-folhas.  
2.1. Identificar a «frequência absoluta» de uma categoria/classe de determinado conjunto de 
dados como o número de dados que pertencem a essa categoria/classe.  
2.2. Identificar a «moda» de um conjunto de dados qualitativos/quantitativos discretos como a 
categoria/classe com maior frequência absoluta. 
2.3. Saber que no caso de conjuntos de dados quantitativos discretos também se utiliza a 
designação «moda» para designar qualquer classe com maior frequência absoluta do que as 
classes vizinhas, ou seja, correspondentes aos valores imediatamente superior e inferior. 
2.4. Identificar o «máximo» e o «mínimo» de um conjunto de dados numéricos respetivamente 
como o maior e o menor valor desses dados e a «amplitude» como a diferença entre o máximo e o 
mínimo.   
3.1. Resolver problemas envolvendo a análise de dados representados em tabelas, diagramas ou 
gráficos e a determinação de frequências absolutas, moda, extremos e amplitude. 
3.2. Resolver problemas envolvendo a organização de dados por categorias/classes e a respetiva 
representação de uma forma adequada. 

Recursos didáticos Fichas de trabalho; Manual; Quadro; Material disponível na sala de aula; Barras Cuisenaire; Jogo Glória da Tabuada; Tabela da multiplicação; Calculadora. 

Instrumentos de 
avaliação 

Trabalhos escritos de pesquisa individual ou em grupo; Outros textos produzidos pelos alunos; Trabalhos executados na sala de aula; Observação direta; Grelhas de observação; Produção de objetos e Ficha 
de Avaliação Sumativa. 
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Domínios Conteúdos Objetivos das metas 

Curriculares de Matemática Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Matemática 

Números e 
Operações 

 
Divisão inteira 
- Divisão inteira por 
métodos informais; 
- Relação entre dividendo, 
divisor, quociente e resto; 
- Cálculo mental: divisões 
inteiras com divisores e 
quocientes inferiores a 10;  
- Divisor de um número, 
número divisível por outro; 
relação entre múltiplo e 
divisor; 
- Problemas de até três 
passos envolvendo 
situações de partilha 
equitativa e de 
agrupamento. 
 
Números racionais não 
negativos 
- Fração como 
representação de medida 
de comprimento e de 
outras grandezas; numerais 
fracionários; 
- Representação de frações 
na reta numérica; 
- Frações equivalentes e 
noção de número racional. 
- Frações próprias;    

 
Divisão  
9. Efetuar divisões inteiras 
10. Resolver problemas 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Números racionais não negativos 
11. Medir com frações 
 

9.1. Efetuar divisões inteiras identificando o quociente e o resto quando o divisor e o quociente são 
números naturais inferiores a 10, por manipulação de objetos ou recorrendo a desenhos e 
esquemas.  
9.2. Reconhecer que o dividendo é igual à soma do resto com o produto do quociente pelo divisor 
e que o resto é inferior ao divisor.  
9.3. Efetuar divisões inteiras com divisor e quociente inferiores a 10 utilizando a tabuada do divisor 
e apresentar o resultado com a disposição usual do algoritmo.  
9.4. Utilizar corretamente as expressões «divisor de» e «divisível por» e reconhecer que um 
número natural é divisor de outro se o segundo for múltiplo do primeiro (e vice-versa).  
9.5. Reconhecer que um número natural é divisor de outro se o resto da divisão do segundo pelo 
primeiro for igual a zero.  
10.1. Resolver problemas de até três passos envolvendo situações de partilha equitativa e de 
agrupamento.  
 

11.1. Fixar um segmento de reta como unidade e identificar uma fração unitária  (sendo b um 
número natural) como um número igual à medida do comprimento de cada um dos segmentos de 
reta resultantes da decomposição da unidade em segmentos de reta de comprimentos iguais.  

11.2. Fixar um segmento de reta como unidade e identificar uma fração   (sendo  e  
números naturais) como um número, igual à medida do comprimento de um segmento de reta 
obtido por justaposição retilínea, extremo a extremo, de  segmentos de reta com comprimentos 

iguais medindo  .  
11.3. Utilizar corretamente os termos «numerador» e «denominador».  
11.4. Utilizar corretamente os numerais fracionários.  
11.5. Utilizar as frações para designar grandezas formadas por certo número de partes 
equivalentes a uma que resulte de divisão equitativa de um todo.  
11.6. Reconhecer que o número natural , enquanto medida de uma grandeza, é equivalente à 

fração   e identificar, para todo o número natural , a fração  como o número 0.  
11.7. Fixar um segmento de reta como unidade de comprimento e representar números naturais e 
frações por pontos de uma semirreta dada, representando o zero pela origem e de tal modo que o 
ponto que representa determinado número se encontra a uma distância da origem igual a esse 
número de unidades.  
11.8. Identificar «reta numérica» como a reta suporte de uma semirreta utilizada para representar 
números não negativos, fixada uma unidade de comprimento.  
11.9. Reconhecer que frações com diferentes numeradores e denominadores podem representar o 
mesmo ponto da reta numérica, associar a cada um desses pontos representados por frações um 
«número racional» e utilizar corretamente neste contexto a expressão «frações equivalentes».  
11.10. Identificar frações equivalentes utilizando medições de diferentes grandezas.  

Recursos didáticos Manual; Quadro; Material disponível na sala de aula; Jogos de divisão; Tangran; Dominó das frações; Pentaminós; Papel quadriculado e Fichas de trabalho. 



Instrumentos de 
avaliação Fichas formativas; Trabalhos escritos de pesquisa individual ou em grupo; Trabalhos executados na sala de aula; Observação direta; Grelhas de observação; Produção de objetos e Fichas de autoavaliação. 
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Domínios Conteúdos Objetivos das metas 
Curriculares de Matemática Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Matemática 

Números e 
Operações 

Números racionais não 
negativos 
- Ordenação de números 
racionais representados por 
frações; 
 
Adição e subtração de 
números racionais não 
negativos representados por 
frações 
- Adição e subtração na reta 
numérica; 
- Produto de um número 
natural por um número 
racional; 
- Adição e subtração de 
números racionais; 
- Decomposição de um número 
racional na soma de um 
número natural com um 
número racional. 
 
Representação decimal de 
números racionais não 
negativos 
- Frações decimais; 
representação na forma de 
dízimas finitas; 
- Redução de frações decimais 
ao mesmo denominador; 
adição de números racionais 
representados por frações 
decimais com denominadores 
até mil; 
- Algoritmos para a adição e 
para a subtração de números 
racionais; 
- Decomposição decimal de um 
número racional. 

Números racionais não negativos 
11. Medir com frações 
 
 
 
12. Adicionar e subtrair números 
racionais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Representar números racionais por 
dízimas 

11.11. Reconhecer que uma fração cujo numerador é divisível pelo denominador representa o número natural 
quociente daqueles dois.  
11.12. Ordenar números racionais positivos utilizando a reta numérica ou a medição de outras grandezas.  
11.13. Ordenar frações com o mesmo denominador.  
11.14. Ordenar frações com o mesmo numerador.  
11.15. Reconhecer que uma fração de denominador igual ou superior ao numerador representa um número 
racional respetivamente igual ou inferior a 1 e utilizar corretamente o termo «fração própria».  
 
12.1. Reconhecer que a soma e a diferença de números naturais podem ser determinadas na reta numérica por 
justaposição retilínea extremo a extremo de segmentos de reta. 
12.2. Identificar somas de números racionais positivos como números correspondentes a pontos da reta 
numérica, utilizando justaposições retilíneas extremo a extremo de segmentos de reta, e a soma de qualquer 
número com zero como sendo igual ao próprio número.  
12.3. Identificar a diferença de dois números racionais não negativos, em que o aditivo é superior ou igual ao 
subtrativo, como o número racional que se deve adicionar ao subtrativo para obter o aditivo e identificar o 
ponto da reta numérica que corresponde à diferença de dois números positivos utilizando justaposições 
retilíneas extremo a extremo de segmentos de reta.  

12.4. Reconhecer que é igual a 1 a soma de  parcelas iguais a     (sendo  número natural).  

12.5. Reconhecer que a soma de  parcelas iguais a     (sendo  e  números naturais) é igual a  e 

identificar esta fração como os produtos  x e  x .  
12.6. Reconhecer que a soma e a diferença de frações de iguais denominadores podem ser obtidas adicionando 
e subtraindo os numeradores.   
12.7. Decompor uma fração superior a 1 na soma de um número natural e de uma fração própria utilizando a 
divisão inteira do numerador pelo denominador.   
 
13.1. Identificar as frações decimais como as frações com denominadores iguais a 10, 100, 1000, etc.  
13.2. Reduzir ao mesmo denominador frações decimais utilizando exemplos do sistema métrico.  
13.3. Adicionar frações decimais com denominadores até 1000, reduzindo ao maior denominador.  

13.4. Representar por 0,1, 0,01 e 0,001 os números racionais ,   e , respetivamente.  
13.5. Representar as frações decimais como dízimas e representá-las na reta numérica.   
13.6. Adicionar e subtrair números representados na forma de dízima utilizando os algoritmos.  
13.7. Efetuar a decomposição decimal de um número racional representado como dízima.    
 
14.1. Resolver problemas de até três passos envolvendo números racionais representados de diversas formas e 
as operações de adição e de subtração. 
  

Recursos didáticos Fichas de trabalho; Manual; Quadro; Material disponível na sala de aula; Barras Cuisenaire; Régua; Reta Numérica e Dominó decimal. 



Instrumentos de 
avaliação Fichas formativas; Trabalhos escritos de pesquisa individual ou em grupo; Trabalhos executados na sala de aula; Observação direta; Grelhas de observação e Fichas de autoavaliação. 
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Domínios Conteúdos Objetivos das metas 
Curriculares de Matemática Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Matemática 

Geometria e 
Medida 

 

Comprimento  
 - Unidades de medida 
de comprimento do 
sistema métrico; 
conversões. 
Área 
- Medições de áreas em 
unidades quadradas; 
- Fórmula para a área do 
retângulo de lados de 
medida inteira. 
 
Massa 
- Unidades de massa do 
sistema métrico; 
conversões; 
- Pesagens em unidades 
do sistema métrico; 
- Relação entre litro e 
quilograma; 
 
Capacidade 
- Unidades de 
capacidade do sistema 
métrico; conversões; 
- Medições de 
capacidades em 
unidades do sistema 
métrico; 
 
Problemas 
- Problemas de até três 
passos envolvendo 

 
Medida 
3. Medir comprimentos e áreas; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Medir massas; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Resolver problemas  
 

3.1. Relacionar as diferentes unidades de medida de comprimento do sistema métrico.  
3.2. Medir distâncias e comprimentos utilizando as unidades do sistema métrico e 
efetuar conversões.  
3.3. Construir numa grelha quadriculada figuras não geometricamente iguais com o 
mesmo perímetro.  
3.4. Reconhecer que figuras com a mesma área podem ter perímetros diferentes.  
3.5. Fixar uma unidade de comprimento e identificar a área de um quadrado de lado de 
medida 1 como uma «unidade quadrada».  
3.6. Medir a área de figuras decomponíveis em unidades quadradas.  
3.7. Enquadrar a área de uma figura utilizando figuras decomponíveis em unidades 
quadradas.  
3.8. Reconhecer, fixada uma unidade de comprimento, que a medida, em unidades 
quadradas, da área de um retângulo de lados de medidas inteiras é dada pelo produto 
das medidas de dois lados concorrentes.  
3.9. Reconhecer o metro quadrado como a área de um quadrado com um metro de lado.  
 
4.1. Relacionar as diferentes unidades de massa do sistema métrico.  
4.2. Realizar pesagens utilizando as unidades do sistema métrico e efetuar conversões.  
4.3. Saber que um litro de água pesa um quilograma.  
 
 
 
 
 
 
 
8.1. Resolver problemas de até três passos envolvendo medidas de diferentes grandezas.  
 



medidas de diferentes 
grandezas; 

Recursos didáticos Fichas de trabalho; Manual; Quadro; Material disponível na sala de aula; Régua; Papel quadriculado; Pentaminós; Tangran; Geoplano e Papel Ponteado. 

Instrumentos de 
avaliação Fichas formativas; Trabalhos escritos de pesquisa individual ou em grupo; Trabalhos executados na sala de aula; Observação direta; Grelhas de observação; Produção de objetos e Fichas de autoavaliação. 
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Domínios Conteúdos Objetivos das metas 
Curriculares de Matemática Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Matemática 

Geometria e 
Medida 

Localização e orientação 
no espaço 
- Segmentos de reta 
paralelos e 
perpendiculares em 
grelhas quadriculados; 
- Direções 
perpendiculares e 
quartos de volta; 
 
Figuras geométricas 
- Circunferência, círculo, 
superfície esférica e 
esfera,  
- Centro, raio e 
diâmetro; 
- Identificação de eixos 
de simetria em figuras 
planas; 
 

5. Medir capacidades; 
 
 
 
Localização e orientação no espaço 
1. Situar-se e situar objetos no espaço; 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras geométricas 
2. Reconhecer figuras geométricas 
 
 
 

5.1. Relacionar as diferentes unidades de capacidade do sistema métrico.  
5.2. Medir capacidades utilizando as unidades do sistema métrico e efetuar conversões.  
 
 
 1.1. Identificar dois segmentos de reta numa grelha quadriculada como paralelos se for 
possível descrever um itinerário que começa por percorrer um dos segmentos, acaba 
percorrendo o outro e contém um número par de quartos de volta.  
1.2. Identificar duas direções relativamente a um observador como perpendiculares 
quando puderem ser ligadas por um quarto de volta.  
1.3. Reconhecer e representar segmentos de reta perpendiculares e paralelos em 
situações variadas.  
1.4. Reconhecer a perpendicularidade entre duas direções quando uma é vertical e outra 
horizontal.  
 
 
2.1. Identificar uma «circunferência» em determinado plano como o conjunto de pontos 
desse plano a uma distância dada de um ponto nele fixado e representar circunferências 
utilizando um compasso.  
2.2. Identificar uma «superfície esférica» como o conjunto de pontos do espaço a uma 
distância dada de um ponto.  



 
 
 
Problemas 
- Problemas de até três 
passos envolvendo 
medidas de diferentes 
grandezas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Resolver problemas 
 

2.3. Utilizar corretamente os termos «centro», «raio» e «diâmetro».  
2.4. Identificar a «parte interna de uma circunferência» como o conjunto dos pontos do 
plano cuja distância ao centro é inferior ao raio.  
2.5. Identificar um «círculo» como a reunião de uma circunferência com a respetiva parte 
interna.  
2.6. Identificar a «parte interna de uma superfície esférica» como o conjunto dos pontos 
do espaço cuja distância ao centro é inferior ao raio.  
2.7. Identificar uma «esfera» como a reunião de uma superfície esférica com a respetiva 
parte interna.  
2.8. Identificar eixos de simetria em figuras planas utilizando dobragens, papel vegetal, 
etc.  
 
8.1. Resolver problemas de até três passos envolvendo medidas de diferentes grandezas.  

Recursos didáticos Fichas de trabalho; Manual; Quadro; Material disponível na sala de aula; Régua; Papel quadriculado; Espelhos; Georefletores (mira); Sólidos Geométricos e Planificação do cubo. 

Instrumentos de 
avaliação Fichas formativas; Trabalhos escritos de pesquisa individual ou em grupo; Trabalhos executados na sala de aula; Observação direta; Grelhas de observação; Produção de objetos e Fichas de autoavaliação. 
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Domínios Conteúdos Objetivos das metas 
Curriculares de Matemática Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Matemática 

Geometria e 
Medida 

 

Tempo 
- Minutos e segundos; 
leitura do tempo em 
relógios de ponteiros; 
- Conversões de medidas 
de tempo; 
- Adição e subtração de 
medidas de tempo; 
 
Dinheiro 
- Adição e subtração de 
quantias de dinheiro; 
 
Problemas 
- Problemas de até três 
passos envolvendo 
medidas de diferentes 
grandezas. 

 
Medida 
6. Medir tempo 
 
 
 
 
 
 
7. Contar dinheiro 
 
 
 
8. Resolver problemas 
 

 
6.1. Saber que o minuto é a sexagésima parte da hora e que o segundo é a sexagésima 
parte do minuto.  
6.2. Ler e escrever a medida do tempo apresentada num relógio de ponteiros em horas e 
minutos.  
6.3. Efetuar conversões de medidas de tempo expressas em horas, minutos e segundos.  
6.4. Adicionar e subtrair medidas de tempo expressas em horas, minutos e segundos.  
 
 
 
7. 1. Adicionar e subtrair quantias de dinheiro.  
 
 
 
 
8.1. Resolver problemas de até três passos envolvendo medidas de diferentes grandezas.  
 



Recursos didáticos Fichas de trabalho; Manual; Quadro; Material disponível na sala de aula; Calendário; Relógio e Horários. 

Instrumentos de 
avaliação Trabalhos executados na sala de aula; Observação direta; Grelhas de observação; Fichas de autoavaliação e Fichas de Avaliação Sumativa. 

 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE 
TAMEL 

Escola Básica e Secundária Vale Tamel 
www.aevt.pt 

Tel. 253808170 

Rua 25 de Abril, n.º 350 – Lijó - 4750 - 531 BARCELOS           Tel. 253808170/1 - Fax. 253808179 - Cont. n.º 600 077 900 
 
 
 

Departamento do 1.º ciclo  

Estudo do Meio – 3º ANO 

 
PLANIFICAÇÃO DIDÁTICA 

 
 

ANO LETIVO 2017/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eb23-lijo.edu.pt/


Planificação de 1º período Estudo do Meio – 3º ano 
S

e
te

m
b

ro
/ O

u
tu

b
ro

 

Conteúdos Objetivos  Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

Nacionalidade e naturalidade 
País, nacionalidade, freguesias concelhos e distritos, 
naturalidade 
Símbolos nacionais, locais e regionais 
 
 
 
 
 
 
 
 
O seu corpo 
Sistema digestivo e alimentação 
Sistema circulatório 
Sistema respiratório e respiração 
Sistema urinário 
Sistema reprodutor 
Situações agradáveis e desagradáveis 
Sentimentos e suas manifestações 
 
 
 
 
 
 
 
 
A saúde do seu corpo 
Ar puro e sol  
 
Perigos do consumo de álcool, tabaco e outras drogas  
 
 
 

- Distinguir freguesia, concelho, distrito e país. 
 
- Conhecer símbolos locais (bandeiras e brasões da 
freguesia, concelho e distrito) e regionais (Madeira e 
Açores). 
 
 
 
 
 
 
- Identificar fenómenos relacionados com algumas 
funções vitais. 
 
- Conhecer as funções vitais e alguns órgãos dos 
aparelhos (sistemas) correspondentes. 
 
- Reconhecer situações agradáveis e desagradáveis e 
diferentes possibilidades de reacção. 
 
- Reconhecer estados psíquicos e diferentes reacções 
físicas. 
 
- Reconhecer alguns sentimentos e suas manifestações. 
 
 
 
- Reconhecer a importância do ar puro e do sol para a 
saúde. 
 
- Identificar perigos do consumo do álcool e outras 
drogas. 
 

-Rever conteúdos do 2.º ano. 
- Realizar jogos. 
 
- Dialogar sobre o local onde o aluno reside, a freguesia, o 
concelho, o distrito e qual a sua nacionalidade. 
 
- Observar o mapa da sua freguesia e/ou do seu concelho e 
localizar locais de referência. 
 
 
 
- Dialogar sobre respiração, digestão e circulação sanguínea. 
 
- Observar esquemas das funções vitais e realizar trabalhos de 
pesquisa sobre as mesmas. 
 
- Observar e manipular bonecos com órgãos tridimensionais. - 
Realizar experiências. 
 
- Observar gravuras representativas de estados, sentimentos e 
reacções diferentes do corpo humano (alegria, tristeza, 
desespero, calma, amizade, ódio…). 
 
 
 
 
 
- Dialogar sobre a poluição do ar. 
 
- Permitir que a criança relate acontecimentos vividos ou 
observados que prejudiquem o ambiente.  
 
- Elaborar cartazes. 

Recursos didáticos  -Livros; Internet; Cartazes; Vídeo; Revistas; Jornais; Boneco com órgãos amovíveis 

Instrumentos de avaliação Fichas diagnósticas; Observação; Registos escritos e orais; Trabalhos de grupo; Recolha de informação; Fichas de autoavaliação; Fichas 
formativas 
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Conteúdos Objetivos  Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

 
A segurança do seu corpo 
Regras de primeiros socorros 
 
 
 
 
 
Os membros da sua família 
 
 
 
 
O passado familiar mais longínquo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O passado do meio local 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Conhecer algumas regras de primeiros socorros: 
mordeduras de animais, hemorragias… 
 
 
 
 
- Estabelecer relações de parentesco. 
 
- Construir uma árvore genealógica simples. 
 
 
 
- Reconhecer e localizar, numa linha de tempo, datas e 
factos da história da família. 
 
- Reconhecer e localizar, em mapas ou plantas, locais 
importantes da história da família. 
 
- Conhecer unidades de tempo: década. 
 
 
 
 
- Identificar figuras da história local. 
 
- Conhecer factos, datas e vestígios do passado local: 
construções, alfaias e instrumentos antigos, costumes e 
tradições, feriado municipal. 
 
- Reconhecer a importância do património histórico 
local. 
 

 
- Organizar uma tabela de regras de primeiros socorros. 
 
- Dramatizar situações de aplicação dessas regras. 
 
 
 
- Desenhar a árvore genealógica da sua família e dialogar sobre 
graus de parentesco. 
 
 
 
 
- Desenhar, uma linha de tempo para nela localizar datas e 
factos da história da sua família. 
 
 
 
- Pintar, na linha do tempo, o espaço correspondente a uma 
década. 
 
 
 
 
- Investigar sobre o passado do meio local (entrevistar pessoas, 
recolher jornais, revistas e fotos antigas), para identificar 
figuras da história local relacionadas com a toponímia, 
estatuária, tradições… 
 
- Efetuar registos variados. 
 
 
 

Recursos didáticos  - Livros; Internet; Cartazes; Vídeo; Revistas; Jornais 

Instrumentos de avaliação -Fichas Formativas; Observação; Registos escritos e orais; Trabalhos de grupo; Recolha de informação; Fichas de autoavaliação 
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Conteúdos Objetivos  Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

 
 
Costumes e tradições 
 
Outras culturas da nossa comunidade 
 
 
 

 
 
- Reconhecer costumes e tradições de outros povos. 
 
- Conhecer aspetos da cultura das minorias. 
 

 
 
- Investigar e elaborar cartazes sobre costumes e tradições de 
outros povos e sobre outras culturas da sua comunidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos didáticos  - Livros; Internet; Cartazes; Vídeo; Revistas; Jornais. 

Instrumentos de avaliação - Fichas formativas; Observação; Registos escritos e orais; Trabalhos de grupo; Recolha de informação; Fichas de autoavaliação; Fichas 
de avaliação sumativa 
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Conteúdos Objetivos  Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

 
Os seres vivos do ambiente próximo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aspetos físicos do meio local 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Comparar, classificar e reconhecer a utilidade das 
plantas. 
 
- Realizar experiências e observar formas de 
reprodução das plantas. 
 
- Comparar e classificar animais segundo as suas 
características externas e modo de vida. 
 
- Identificar alguns fatores do ambiente que 
condicionam a vida dos animais e das plantas. 
 
- Construir cadeias alimentares simples. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Recolher amostras e distinguir diferentes tipos de solo 
e de rochas e identificar as suas características e 
utilidade. 
 
- Distinguir formas de relevo e meios aquáticos 
existentes na região. 
 
- Reconhecer nascente, foz, margem esquerda e direita, 
afluentes (localizando-os em mapas). 
 

 
- Visitar o meio exterior a fim de observar plantas e animais. 
Registar as observações. 
 
- Constituição de um herbário; 
 
- Efetuar experiências que demonstrem a germinação das 
sementes e a reprodução por estacas. 
 
- Pesquisar sobre a utilidade das plantas, tendo em atenção o 
seu uso na alimentação, fabrico de mobiliário, na confeção de 
vestuário… 
 
- Elaborar fichas de animais, classificando-os segundo as suas 
caraterísticas externas e o modo de vida. 
 
- Elaborar cadeias alimentares de seres vivos conhecidos dos 
alunos. 
 
 
 
 
- Manusear diferentes tipos de rochas. 
 
- Observar mapas. 
 
- Pesquisar na internet. 
 

Recursos didáticos  - Livro; Internet; Cartazes; Vídeo; Revistas; Jornais 
 

Instrumentos de avaliação -Fichas formativas; Observação; Registos escritos e orais; Trabalhos de grupo; Recolha de informação; Fichas de autoavaliação 
 

 
 



 
 
 

Planificação de 2º período Estudo do Meio – 3º ano 

F
e
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re
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o

 

Conteúdos Objetivos  Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

 
Os astros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os seus itinerários 
 
Itinerários  
 
Localizar espaços em relação a um ponto de referência 
 
Os diferentes espaços do seu bairro ou da sua localidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Identificar o Sol, como fonte de luz e calor. 
 
- Verificar as posições do Sol ao longo do dia 
(nascente/sul/poente). 
 
- Conhecer os pontos cardeais. 
 
- Distinguir estrelas de planetas.   
 
 
 
- Descrever itinerários não diários. 
 
- Localizar os pontos de partida e de chegada. 
 
- Traçar os itinerários em plantas ou mapas. 
 
- Identificar processos de orientação. 
 
- Reconhecer as funções, representar e localizar numa 
planta e num mapa espaços da sua localidade. 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Observar diferentes posições do Sol. 
 
-Identificar os pontos cardeais. 
 
 
 
 
 
 
 
- Permitir que os alunos descrevam os itinerários de passeios, 
visitas de estudo, férias… 
 
- Em mapas ou plantas, sinalizar o ponto de partida e de 
chegada, bem como traçar o itinerário. 
 
 
- Sair para o exterior para determinar os pontos cardeais pelo 
Sol e pela bússola. 
 
- Desenhar espaços (de habitação, comércio, lazer…) e 
descrever as suas funções. Localizá-los na planta da localidade. 
 
 
 
 
 

Recursos didáticos  - Livros; Internet; Cartazes; Vídeo; Revistas; Jornais. 

Instrumentos de avaliação - Fichas formativas; Observação; Registos escritos e orais; Trabalhos de grupo; Recolha de informação; Fichas de autoavaliação. 
 

 



Planificação de 2º período Estudo do Meio – 3º ano 
M

a
rç

o
 

Conteúdos Objetivos  Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

 
Deslocações dos seres vivos 
 
 
 
O comércio local   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meios de comunicação 
 
 
 
 
 
Experiências com a luz 
 
 

 
- Reconhecer que as pessoas e os animais se deslocam. 
 
 
 
- Contactar, observar e descrever diferentes locais de 
comércio (o que vendem, onde se abastecem, como se 
transportam os produtos, como se conservam os 
produtos alimentares, como se vendem…) 
 
- Reconhecer menções obrigatórias nos produtos e a 
importância do recibo e/ou fatura.   
 
 
- Investigar sobre a evolução dos transportes e das 
comunicações. 
 
 
- Identificar fontes luminosas. 
 
- Observar a passagem da luz através de objetos 
transparentes e a interceção da luz pelos opacos 
(sombras). 
 
- Observar a reflexão da luz em superfícies polidas. 
 

 
- Dialogar e investigar sobre as deslocações dos seres vivos 
(andorinhas, rolas, cegonhas…). 
 
 
- Entrevistar comerciantes locais. 
 
 
 
 
- Simular o preenchimento de faturas e de recibos. 
 
 
 
- Pesquisar sobre a história dos meios de transporte e dos meios 
de comunicação. 
 
- Elaborar cartazes. 
 
 
- Observar e registar o comportamento da luz através de 
objetos. 
 
- Realizar situações lúdicas de jogos de sombras chinesas e da 
reflexão da luz em espelhos. 
 

Recursos didáticos  - Livros; Internet; Cartazes; Vídeo; Revistas; Jornais; Material variado para realizar as experiências 
 

Instrumentos de avaliação - Fichas formativas; Observação; Registos escritos e orais; Trabalhos de grupo; Recolha de informação; Fichas de autoavaliação; Fichas 
de avaliação sumativa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Planificação de 3º período Estudo do Meio – 3º ano 
A

b
ri

l 

Conteúdos Objetivos  Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

 
 
 
 
 
Experiências com ímanes. 
 
 
 
 
 
Experiências de mecânica. 
 
 
 
 
 
 
Manusear objetos em situações concretas 
 
 

 
 
 
 
- Observar comportamento de materiais na presença de 
um íman. 
 
- Magnetizar objetos metálicos. 
 
 
 
- Realizar experiências com alavancas (forças), com 
roldanas e rodas dentadas (transmissão de movimento), 
com pêndulos (movimento) e com balanças, baloiços e 
mobiles (equilíbrio). 
 
 
 
- Conhecer e aplicar alguns cuidados na utilização e 
conservação de objetos. 
 
- Reconhecer a importância da leitura, das instruções 
e/ou normas de utilização. 
 
 

 
   
 
 
- Observar por experiências a atração e a repulsão de objetos 
magnetizados. 
 
- Construir uma bússola. 
 
 
 
- Manusear, sob vigilância do professor, tesoura, martelos, 
sachos, máquinas fotográficas, gravadores, lupas, 
microscópios… 
 
 
 
 
- Fazer um cartaz com os cuidados a ter na utilização e 
conservação e de diversos objetos de uso corrente. 
 
- Dialogar sobre a importância da leitura das instruções e/ou 
normas de utilização.    
 
 

Recursos didáticos  - Livros; Internet; Cartazes; Vídeo; Revistas; Jornais; Material variado para realizar as experiências 

Instrumentos de avaliação - Fichas formativas, Observação; Registos escritos e orais; Trabalhos de grupo; Recolha de informação; Fichas de autoavaliação; Fichas 
de avaliação sumativa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Planificação de 3º período Estudo do Meio – 3º ano 
M

a
io

 

Conteúdos Objetivos  Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

 
A agricultura do meio local 
 
 
 
 
 
 
 
A criação de gado do meio local 
 
 
 
 
A exploração florestal do meio local. 
 
 
 
 
 
A indústria 
 
 
 
 

 
- Fazer o levantamento dos principais produtos 
agrícolas da região. 
- Reconhecer a agricultura como fonte de matéria-
prima. 
- Identificar fatores naturais com influência na 
agricultura. 
 
 
- Fazer o levantamento das principais espécies animais 
criadas na região. 
- Reconhecer a criação de gado como fonte de alimento 
e de matéria-prima. 
 
- Reconhecer a floresta como fonte de matéria-prima. 
- Identificar alguns produtos derivados da floresta da 
região. 
- Conhecer normas de prevenção de incêndios 
florestais. 
 
- Fazer um levantamento das indústrias existentes no 
meio local. 
- Reconhecer as indústrias como fonte de poluição. 
 
 

 
- Preparar estratégias para a investigação no meio local: visitas, 
entrevistas… 
 
- Elaborar fichas sobre as atividades existentes no meio local, 
mencionando o que produzem, que matérias-primas utilizam ou 
originam, qual a sua importância económica, que técnicas 
utilizam… 
 
 
 
 
 
 
- Elaboração de cartazes alusivos aos temas a tratar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos didáticos  - Livros; Internet; Cartazes; Revistas; Jornais. 

Instrumentos de avaliação Fichas formativas; Observação; Registos escritos e orais; Trabalhos de grupo; Recolha de informação; Fichas de autoavaliação 
 

 
 
 
 



Planificação de 3º período Estudo do Meio – 3º ano 
Ju

n
h

o
 

Conteúdos Objetivos  Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

 
- As construções do meio local 
 
 
 
 
 
 
O turismo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Observar edifícios construídos e em diversas fases de 
construção.  
- Identificar materiais utilizados na sua construção. 
- Identificar profissões envolvidas na sua construção.  
- Reconhecer outras construções 
 
 
- Identificar alguns fatores de atração turística.  
 
- Identificar algumas infraestruturas turísticas da região 
(hotéis, parques de campismo, restaurantes...) 
 
 

 
- Realizar trabalhos de grupo. 
 
 
 
 
 
 
- Preparar estratégias para a investigação no meio local: visitas, 
entrevistas… 
 
- Realizar trabalhos de grupo. 
 

Recursos didáticos  - Livros; Internet; Cartazes; Revistas; Jornais 

Instrumentos de avaliação - Fichas formativas; Observação; Registos escritos e orais; Trabalhos de grupo; Recolha de informação; Fichas de autoavaliação; Fichas 
de avaliação sumativa. 
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Planificação de 1º Período – Inglês – 3º ano 
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Domínios Conteúdos Linguagem Objetivos das metas 
Curriculares de Inglês 

Descritores de desempenho das Metas 
Curriculares de Inglês 

Compreensão 
oral  

- Greetings 
 
 
 
 
 
 
 
- Countries 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Origins 

 

Greetings: Hello, Hi. 
Goodbye, Bye, See you 
later. Good morning, good 
afternoon, good evening, 
good night. How are you? 
I’m fine, thank you. Nice to 
meet you. 
 
Countries: England, Wales, 
Scotland, Northern Ireland, 
Australia, Ireland, New 
Zealand, The United States 
of America, Canada, South 
Africa. Where’s/are 
(personal pronoun) from? 
I’m from… He’s/She’s 
from…; They’re from… 
 
Origins: English, Welsh, 
Scottish, Australian, Irish, 
New Zealander, American, 
Canadian, South African. 
What’s your nationality? 
I’m…; She/He is… 

 

- Compreender sons, entoações e 
ritmos da língua. 

 

- Compreender palavras e 
expressões simples. 

- Identificar sons e entoações diferentes na língua 
estrangeira por comparação com a língua materna. 
- Identificar ritmos em rimas, chants e canções em 
gravações áudio e audiovisuais. 
 

- Identificar diferentes formas de cumprimentar. 
- Identificar diferentes formas de se despedir. 
- Identificar diferentes formas de agradecer. 
- Entender instruções breves dadas pelo professor. 
- Reconhecer vocabulário simples referente aos temas 
estudados. 

Interacção oral - Interagir com o professor, 
utilizando expressões/frases 
simples. 

- Cumprimentar. 
- Agradecer. 
- Despedir-se. 
- Responder sobre identificação pessoal. 
- Responder sobre temas previamente apresentados. 

Produção oral - Produzir, com ajuda, sons, 
entoações e ritmos da língua. 
- Expressar-se, com vocabulário 
muito limitado, em situações 
previamente preparadas. 

- Repetir sons e vocábulos conhecidos e memorizados. 
- Pronunciar, com alguma clareza, palavras conhecidas. 
- Repetir rimas, chants e canções ouvidas em meios 
áudio e audiovisuais. 
- Comunicar informação pessoal elementar. 

Leitura - Compreender palavras e frases 
simples. 

- Identificar nomes de países. 
- Identificar vocabulário familiar. 
- Ler pequenas frases com vocabulário conhecido. 

Escrita 

 

- Utilizar, com ajuda, palavras 
conhecidas. 

 

- Produzir, com ajuda, frases 
simples. 

- Legendar imagens. 
- Ordenar letras para escrever palavras associadas a 
imagens. 
- Preencher espaços lacunares, em frases simples, com 
palavras dadas. 

- Preencher espaços lacunares em postais e convites. 

 

Domínio 
intercultural 

 

- Conhecer algumas 
características do seu país e de 
outros países. 

- Identificar diferentes países no mapa. 



Léxico e 
Gramática 

- Conhecer vocabulário simples 
do dia a dia. 

 
- Conhecer, de forma implícita, 
algumas estruturas elementares 
do funcionamento da língua. 

- Reconhecer nomes próprios. 
- Reconhecer nomes de alguns países. 
- Reconhecer diferentes origens. 
- Usar lexical chunks ou frases que contenham: Personal 
Pronouns; The verb to be; The Present Simple; Question 
Words. 

Recursos 
didáticos  

Student’s Book; Activity Book; Flashcards; Word Cards; Mini-Flashcards; CD; Posters; Poster Word Cards; Photocopies (extra practice). 

 

Instrumentos 
de avaliação 

Observação direta; Intervenções orais e escritas; Trabalhos individuais e de grupo; Registos de observação; Fichas formativas; Ficha de avaliação. 

 
 

Planificação de 1º Período – Inglês – 3º ano 
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Domínios Conteúdos Linguagem Objetivos das metas 
Curriculares de Inglês 

Descritores de desempenho das Metas 
Curriculares de Inglês 

Compreensão 
oral  

- Personal 
identification: 

- Name 
- Surname 
- Age 

 
 
 
- Birthdays 
- The alphabet 
 
 
- Numbers 1 to 10 
 
 
 
- Days of the week 
 
 
 
 
- Months of the year 
 

 
 

Name: What’s your name? 
I’m… My name is… 
 
Surname: What’s your 
surname? It’s… My 
surname is… 
 
Age: How old are you? 
I’m… How old is he/she? 
He’s/She’s… 
 
Birthday: When’s your 
birthday? In May. 
 
Numbers: one, two, three, 
four, five, six, seven, eight, 
nine, ten. 
 
Days of the week: 
Sunday, Monday, Tuesday, 
Wednesday, Thursday, 
Friday, Saturday. On 
Monday… Today is… 
 
Months of the year: 
January, February, March, 
April, May, June, July, 

- Compreender sons, entoações e 
ritmos da língua. 

 

- Compreender palavras e 
expressões simples. 

- Identificar sons e entoações diferentes na língua 
estrangeira por comparação com a língua materna. 
- Identificar ritmos em rimas, chants e canções em 
gravações áudio e audiovisuais. 
 

- Identificar diferentes formas de cumprimentar. 
- Identificar diferentes formas de se despedir. 
- Identificar diferentes formas de agradecer. 
- Entender instruções breves dadas pelo professor. 
- Identificar números e datas. 
- Reconhecer vocabulário simples referente aos temas 
estudados. 

Interacção oral - Interagir com o professor, 
utilizando expressões/frases 
simples. 

- Cumprimentar. 
- Agradecer. 
- Despedir-se. 
- Responder sobre identificação pessoal. 
- Responder sobre temas previamente apresentados. 

Produção oral - Produzir, com ajuda, sons, 
entoações e ritmos da língua. 
- Expressar-se, com vocabulário 
muito limitado, em situações 
previamente preparadas. 

- Repetir as letras do alfabeto. 
- Repetir sons e vocábulos conhecidos e memorizados. 
- Pronunciar, com alguma clareza, palavras conhecidas. 
- Repetir rimas, chants e canções ouvidas em meios 
áudio e audiovisuais. 
- Comunicar informação pessoal elementar. 

Leitura - Compreender palavras e frases 
simples. 

- Identificar números. 
- Identificar vocabulário familiar. 
- Ler pequenas frases com vocabulário conhecido. 



Escrita 

 

 
 
 
- Halloween 

August, September, 
October, November, 
December 
 
Halloween: witch, vampire, 
bat, skeleton, sweets, Jack 
O’Lantern, bag. Trick or 
Treat? 
 

- Utilizar, com ajuda, palavras 
conhecidas. 

- Produzir, com ajuda, frases 
simples. 

- Legendar imagens. 
- Ordenar letras para escrever palavras associadas a 
imagens. 
- Preencher espaços lacunares, em frases simples, com 
palavras dadas. 

- Preencher espaços lacunares em postais e convites. 

 

Domínio 
intercultural 

 

- Conhecer-se a si e ao outro. 

- Conhecer algumas 
características do seu país e de 
outros países. 

- Identificar-se a si e aos outros. 
- Identificar festividades do ano. 

Léxico e 
Gramática 

- Conhecer vocabulário simples 
do dia a dia. 

 
- Conhecer, de forma implícita, 
algumas estruturas elementares 
do funcionamento da língua. 

- Identificar números até 10. 
- Identificar os dias da semana. 
- Identificar os meses do ano. 
- Usar lexical chunks ou frases que contenham: Personal 
Pronouns; The verb to be; The Present Simple; 
Prepositions of time; Question Words. 

Recursos 
didáticos  

Student’s Book; Activity Book; Flashcards; Word Cards; Mini-Flashcards; CD; Posters; Poster Word Cards; Photocopies (extra practice). 

 

Instrumentos 
de avaliação 

Observação direta; Intervenções orais e escritas; Trabalhos individuais e de grupo; Registos de observação; Fichas formativas; Ficha de avaliação. 

 
 

Planificação de 1º Período – Inglês – 3º ano 
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Domínios Conteúdos Linguagem Objetivos das metas 
Curriculares de Inglês 

Descritores de desempenho das Metas 
Curriculares de Inglês 

Compreensão 
oral  

- Autumn 
 
 
 
- Weather 
 
 
 
- Clothes 
 
 
 
 
- Colours 
 

Autumn: leaf, mushroom, 
acorn, pumpkin, squirrel, 
tree, chestnut. It’s a… 
 
Weather: It’s cloudy. It’s 
windy. It’s chilly. What’s 
the weather like? It’s… 
 
Clothes: jumper, trousers, 
jacket, pyjamas, socks, 
shoes. What are you 
wearing? I’m wearing… 
 
Colours: brown, orange, 
red, yellow, green, grey. 

- Compreender sons, entoações e 
ritmos da língua. 

 

- Compreender palavras e 
expressões simples. 

- Identificar sons e entoações diferentes na língua 
estrangeira por comparação com a língua materna. 
- Identificar ritmos em rimas, chants e canções em 
gravações áudio e audiovisuais. 
 

- Identificar diferentes formas de elogiar e de incentivar. 
- Entender formas de elogiar e de rejeitar. 
- Entender instruções breves dadas pelo professor. 
- Identificar números e datas. 
- Reconhecer vocabulário simples referente aos temas 
estudados. 

Interacção oral - Interagir com o professor, 
utilizando expressões/frases 
simples. 

- Responder sobre temas previamente apresentados. 



Produção oral  
 
 
 
- Autumn activities 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Numbers 11 to 20 

 

What colour is it? A 
jumper/Two jumpers It’s a 
green leaf. 
 
Activities: collecting 
leaves; picking mushrooms; 
collecting acorns; jumping 
in a pile of leaves; flying a 
kite, eating chestnuts. 
What’s your favourite 
autumn activity?  
I like… 
 
Numbers: eleven, twelve, 
thirteen, fourteen, fifteen, 
sixteen, seventeen, eighteen, 
nineteen twenty. How many 
(acorns) have you got? I’ve 
got 20 (acorns). 

- Produzir, com ajuda, sons, 
entoações e ritmos da língua. 
- Expressar-se, com vocabulário 
muito limitado, em situações 
previamente preparadas. 

- Repetir sons e vocábulos conhecidos e memorizados. 
- Pronunciar, com alguma clareza, palavras conhecidas. 
- Repetir rimas, chants e canções ouvidas em meios 
áudio e audiovisuais. 
- Comunicar informação pessoal elementar. 

Leitura - Compreender palavras e frases 
simples. 

- Identificar números. 
- Identificar vocabulário familiar. 
- Ler pequenas frases com vocabulário conhecido. 

Escrita 

 

- Utilizar, com ajuda, palavras 
conhecidas. 

- Produzir, com ajuda, frases 
simples. 

- Legendar imagens. 
- Ordenar letras para escrever palavras associadas a 
imagens. 
- Preencher espaços lacunares, em frases simples, com 
palavras dadas. 

- Ordenar palavras para escrever frases. 

 

Domínio 
intercultural 

 

- Conhecer-se a si e ao outro. 

- Conhecer algumas 
características do seu país e de 
outros países. 

- Identificar vestuário e calçado. 
- Identificar climas distintos. 
- Identificar elementos da natureza. 
- Identificar diferentes tipos de atividades associadas às 
estações do ano. 

Léxico e 
Gramática 

- Conhecer vocabulário simples 
do dia a dia. 

- Conhecer vocabulário simples, 
de forma contextualizada, com 
base nas estações do ano. 

 
- Conhecer, de forma implícita, 
algumas estruturas elementares 
do funcionamento da língua. 
 

- Identificar números até 20. 
 
- Identificar vocabulário relacionado com o outono: 
condições climatéricas, vestuário e calçado, cores, 
atividades, festividades. 
 
 
 
- Usar lexical chunks ou frases que contenham: Nouns 
in the singular and in the plural; Adjectives; 
Determiners; Personal Pronouns; The verb to be; The 
verb to have (got); The Present Simple; The Present 
Continuous; Question Words. 
 

Recursos 
didáticos  

Student’s Book; Activity Book; Flashcards; Word Cards; Mini-Flashcards; CD; Posters; Poster Word Cards; Photocopies (extra practice). 

 

Instrumentos 
de avaliação 

Observação direta; Intervenções orais e escritas; Trabalhos individuais e de grupo; Registos de observação; Fichas formativas; Ficha de avaliação. 

 
 
 
 
 



Planificação de 1º Período – Inglês – 3º ano 
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Domínios Conteúdos Linguagem Objetivos das metas 
Curriculares de Inglês 

Descritores de desempenho das Metas 
Curriculares de Inglês 

Compreensão 
oral  

 
- School objects 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Classroom 
language 
 
 
 
 
 
 
 
- Christmas 

 

 
School objects: 
pen, pencil, rubber, ruler, 
book, crayons, pencil 
sharpener, glue, pencil case, 
schoolbag, desk, chair, 
teacher, student. What is it? 
It’s a… This is my… That’s 
your… How many…? 
There’s… There are…. 
Where’s my pencil? It’s 
in/on/under/near the 
schoolbag. The pen is in the 
pencil case. 
 
Classroom language: stand 
up; sit down; open your 
book; close your book 
please; be quiet; listen; Can 
I sharpen my pencil?; Can I 
go to the toilet? 
 
 
 
Christmas: Christmas tree, 
Father Christmas, ball, star, 
present, stocking, sleigh, 
reindeer. Happy Christmas! 
 
 

- Compreender sons, entoações e 
ritmos da língua. 

 

- Compreender palavras e 
expressões simples. 

- Identificar sons e entoações diferentes na língua 
estrangeira por comparação com a língua materna. 
- Identificar ritmos em rimas, chants e canções em 
gravações áudio e audiovisuais. 
 

- Identificar diferentes formas de elogiar e de incentivar. 
- Entender formas de elogiar e de rejeitar. 
- Entender instruções breves dadas pelo professor. 
- Identificar números e datas. 
- Reconhecer vocabulário simples referente aos temas 
estudados. 

Interacção oral - Interagir com o professor, 
utilizando expressões/frases 
simples. 

- Responder sobre temas previamente apresentados. 

Produção oral - Produzir, com ajuda, sons, 
entoações e ritmos da língua. 
- Expressar-se, com vocabulário 
muito limitado, em situações 
previamente preparadas. 

- Repetir sons e vocábulos conhecidos e memorizados. 
- Pronunciar, com alguma clareza, palavras conhecidas. 
- Repetir rimas, chants e canções ouvidas em meios 
áudio e audiovisuais. 
- Comunicar informação pessoal elementar. 

Leitura - Compreender palavras e frases 
simples. 

- Identificar vocabulário familiar. 
- Ler pequenas frases com vocabulário conhecido. 

Escrita 

 

- Utilizar, com ajuda, palavras 
conhecidas. 

- Produzir, com ajuda, frases 
simples. 

- Legendar imagens. 
- Ordenar letras para escrever palavras associadas a 
imagens. 
- Preencher espaços lacunares, em frases simples, com 
palavras dadas. 

- Preencher espaços lacunares em postais e convites. 

- Ordenar palavras para escrever frases. 

 

Domínio 
intercultural 

 

- Conhecer o dia a dia na escola. 

- Conhecer algumas 
características do seu país e de 
outros países. 

- Identificar objectos e rotinas dentro da sala de aula. 
- Identificar festividades do ano. 



Léxico e 
Gramática 

- Conhecer vocabulário 
relacionado com a escola. 

 
- Conhecer, de forma implícita, 
algumas estruturas elementares 
do funcionamento da língua. 
 

- Identificar pessoas dentro da sala de aula. 
- Identificar objectos dentro da sala de aula. 
 
 
 
- Usar lexical chunks ou frases que contenham: Nouns 
in the singular and in the plural; Adjectives; 
Determiners; Personal Pronouns; The verb to be; The 
verb to have (got); The Present Simple; The Present 
Continuous; Imperative; Place prepositions; Question 
Words. 
 

Recursos 
didáticos  

Student’s Book; Activity Book; Flashcards; Word Cards; Mini-Flashcards; CD; Posters; Poster Word Cards; Photocopies (extra practice). 

 

Instrumentos 
de avaliação 

Observação direta; Intervenções orais e escritas; Trabalhos individuais e de grupo; Registos de observação; Fichas formativas; Ficha de avaliação. 

 
 

Planificação de 2º Período – Inglês – 3º ano 

Ja
n

e
ir

o
 

Domínios Conteúdos Linguagem Objetivos das metas 
Curriculares de Inglês 

Descritores de desempenho das Metas 
Curriculares de Inglês 

Compreensão 
oral  

Winter 
 
 
 
 
 
Weather 
 
 
 
 
 
Clothes 
 
 
 
 
 
Colours 
 
 

Winter: snowman, sledge, 
snowflake, snow, ice, 
umbrella, snowflake/ 
snowflakes. 
 
 
Weather: It’s rainy. It’s 
stormy. It’s snowy. It’s cold. 
What’s the weather like? 
It’s. 
 
 
Clothes: boots, coat, scarf, 
gloves, earmuffs, wooly hat. 
What’s he/ she wearing? 
He’s/ She’s wearing… 
 
 
Colours: black, white, blue, 
purple, pink. He’s/ She’s 
wearing a purple scarf. 

- Compreender sons, entoações e 
ritmos da língua. 

 

- Compreender palavras e 
expressões simples. 

- Identificar sons e entoações diferentes na língua 
estrangeira por comparação com a língua materna. 
- Identificar ritmos em rimas, chants e canções em 
gravações áudio e audiovisuais. 
 

- Identificar diferentes formas de elogiar e de incentivar. 
- Entender formas de elogiar e de rejeitar. 
- Entender instruções breves dadas pelo professor. 
- Identificar números e datas. 
- Reconhecer vocabulário simples referente aos temas 
estudados. 

Interacção oral - Interagir com o professor, 
utilizando expressões/frases 
simples. 

- Responder sobre temas previamente apresentados. 

Produção oral - Produzir, com ajuda, sons, 
entoações e ritmos da língua. 
- Expressar-se, com vocabulário 
muito limitado, em situações 
previamente preparadas. 

- Repetir sons e vocábulos conhecidos e memorizados. 
- Pronunciar, com alguma clareza, palavras conhecidas. 
- Repetir rimas, chants e canções ouvidas em meios 
áudio e audiovisuais. 
- Comunicar informação pessoal elementar. 



Leitura  
 
Activities 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numbers 21 to 30 
 
 

 
 
Activities: running in the 
snow; riding a sledge; 
skiing; throwing snowballs; 
making a snowman; 
drinking hot chocolate. I 
hate skiing. I love throwing 
snowballs. 
 
 
Numbers: twenty-one, 
twenty-two, twentythree, 
twenty-four, twenty-five, 
twenty-six, twenty-seven, 
twentyeight, twenty-nine, 
thirty. How many…? 
 

- Compreender palavras e frases 
simples. 

- Identificar vocabulário familiar. 
- Ler pequenas frases com vocabulário conhecido. 

Escrita 

 

- Utilizar, com ajuda, palavras 
conhecidas. 

- Produzir, com ajuda, frases 
simples. 

- Legendar imagens. 
- Ordenar letras para escrever palavras associadas a 
imagens. 
- Preencher espaços lacunares, em frases simples, com 
palavras dadas. 

- Ordenar palavras para escrever frases. 

 

Domínio 
intercultural 

 

- Conhecer-se a si e ao outro. 

- Conhecer algumas 
características do seu país e de 
outros países. 

- Identificar vestuário e calçado. 
- Identificar climas distintos. 
- Identificar elementos da natureza. 
- Identificar festividades do ano. 
- Identificar diferentes tipos de atividades associadas às 
estações do ano. 
 

Léxico e 
Gramática 

- Conhecer vocabulário simples, 
de forma contextualizada, com 
base nas estações do ano. 

 
- Conhecer, de forma implícita, 
algumas estruturas elementares 
do funcionamento da língua. 
 

- Identificar vocabulário relacionado com o inverno: 
condições climatéricas, vestuário e calçado, cores, 
atividades, festividades. 
 
 
- Usar lexical chunks ou frases que contenham: Nouns 
in the singular and in the plural; Adjectives; Personal 
Pronouns; The verb to be; The verb to have (got); The 
Present Simple; The Present Continuous; Question 
Words. 
 

Recursos 
didáticos  

Student’s Book; Activity Book; Flashcards; Word Cards; Mini-Flashcards; CD; Posters; Poster Word Cards; Photocopies (extra practice). 

 

Instrumentos 
de avaliação 

Observação direta; Intervenções orais e escritas; Trabalhos individuais e de grupo; Registos de observação; Fichas formativas; Ficha de avaliação. 

 
 

Planificação de 2º Período – Inglês – 3º ano 

F
e

ve
re

ir
o

 

Domínios Conteúdos Linguagem Objetivos das metas 
Curriculares de Inglês 

Descritores de desempenho das Metas 
Curriculares de Inglês 

Compreensão 
oral  

 
- Family 
 
 
 
 
 

 
Family: father, mother, 
sister, brother, grandfather, 
grandmother, uncle, aunt, 
cousin. This is my…Have 
you got…? Yes, I have. No, 
I haven’t. I’ve got… 

- Compreender sons, entoações e 
ritmos da língua. 

 

- Compreender palavras e 

- Identificar sons e entoações diferentes na língua 
estrangeira por comparação com a língua materna. 
- Identificar ritmos em rimas, chants e canções em 
gravações áudio e audiovisuais. 
 

- Identificar diferentes formas de elogiar e de incentivar. 
- Entender formas de elogiar e de rejeitar. 



 
 
 
 
- Transport 
 
 
 
 

She’s/He’s got… 
 
 
 
Transport: bus, car, 
motorbike, bicycle. How do 
you go to school? By… 

expressões simples. - Entender instruções breves dadas pelo professor. 
- Reconhecer vocabulário simples referente aos temas 
estudados. 

Interacção oral - Interagir com o professor, 
utilizando expressões/frases 
simples. 

- Responder sobre temas previamente apresentados. 

Produção oral - Produzir, com ajuda, sons, 
entoações e ritmos da língua. 
- Expressar-se, com vocabulário 
muito limitado, em situações 
previamente preparadas. 

- Repetir sons e vocábulos conhecidos e memorizados. 
- Pronunciar, com alguma clareza, palavras conhecidas. 
- Repetir rimas, chants e canções ouvidas em meios 
áudio e audiovisuais. 
- Comunicar informação pessoal elementar. 

Leitura - Compreender palavras e frases 
simples. 

- Identificar vocabulário familiar. 
- Ler pequenas frases com vocabulário conhecido. 

Escrita 

 

- Utilizar, com ajuda, palavras 
conhecidas. 

- Produzir, com ajuda, frases 
simples. 

- Legendar imagens. 
- Ordenar letras para escrever palavras associadas a 
imagens. 
- Preencher espaços lacunares, em frases simples, com 
palavras dadas. 

- Ordenar palavras para escrever frases. 

 

Domínio 
intercultural 

 

- Conhecer-se a si e ao outro. 

- Conhecer o dia a dia na escola. 

- Identificar elementos da família restrita e alargada. 
- Identificar alguns meios de transporte. 

Léxico e 
Gramática 

- Conhecer vocabulário simples 
do dia a dia. 

- Conhecer vocabulário  
relacionado com a escola. 

 
- Conhecer, de forma implícita, 
algumas estruturas elementares 
do funcionamento da língua. 
 

- Identificar membros da família restrita e alargada. 
 
 
- Identificar alguns meios de transporte. 
 
 
 
- Usar lexical chunks ou frases que contenham: Nouns 
in the singular and in the plural; Adjectives; Personal 
Pronouns; The verb to be; The verb to have (got); The 
Present Simple; The Present Continuous; Question 
Words. 
 

Recursos 
didáticos  

Student’s Book; Activity Book; Flashcards; Word Cards; Mini-Flashcards; CD; Posters; Poster Word Cards; Photocopies (extra practice). 

 



Instrumentos 
de avaliação 

Observação direta; Intervenções orais e escritas; Trabalhos individuais e de grupo; Registos de observação; Fichas formativas; Ficha de avaliação. 

 
 

Planificação de 2º Período – Inglês – 3º ano 

M
a

rç
o

 

Domínios Conteúdos Linguagem Objetivos das metas 
Curriculares de Inglês 

Descritores de desempenho das Metas 
Curriculares de Inglês 

Compreensão 
oral  

- Spring 
 
 
- Weather 
 
 
- Clothes 
 
 
 
- Colours 
 
 
 
- Activities 
 
 
 
 

 
 
- Father’s Day 
 
 

 
 
- Easter 
 

Spring: bird, rainbow, 
butterfly, bee, flower, nest, 
frog, grass. It’s a… 
 
 
Weather: It’s warm. It’s 
misty. It’s showery. What’s 
the weather like? It’s… 
 
 
Clothes: dress, shirt, blouse, 
tracksuit, trainers, sandals. 
What are you wearing? I’m 
wearing… What’s he/she 
wearing? He’s/She’s 
wearing… 
 
Colours: red, orange, 
yellow, green, blue, purple, 
pink, black, brown, white, 
grey. It’s a green frog. 
What’s your favourite 
colour? It’s red. I like blue. 
 
Activities: picking flowers; 
having a picnic; doing the 
gardening; riding a bike. 
He’s riding a bike. They’re 
having a picnic. 
 
 
 
 
 
 
Easter: Easter Bunny, 
basket, Easter egg, Easter 

- Compreender sons, entoações e 
ritmos da língua. 

 

- Compreender palavras e 
expressões simples. 

- Identificar sons e entoações diferentes na língua 
estrangeira por comparação com a língua materna. 
- Identificar ritmos em rimas, chants e canções em 
gravações áudio e audiovisuais. 
 

- Identificar diferentes formas de elogiar e de incentivar. 
- Entender formas de elogiar e de rejeitar. 
- Entender instruções breves dadas pelo professor. 
- Reconhecer vocabulário simples referente aos temas 
estudados. 

Interacção oral - Exprimir-se, com a ajuda e de 
forma adequada, em diferentes 
contextos. 

- Interagir com o professor, 
utilizando expressões/frases 
simples. 

- Utilizar expressões/interjeições para expressar alegria 
e surpresa. 
 
 
- Responder sobre preferências pessoais. 
- Responder sobre temas previamente apresentados. 

Produção oral - Produzir, com ajuda, sons, 
entoações e ritmos da língua. 

 
- Expressar-se, com vocabulário 
muito limitado, em situações 
previamente preparadas. 

- Repetir sons e vocábulos conhecidos e memorizados. 
- Pronunciar, com alguma clareza, palavras conhecidas. 
- Repetir rimas, chants e canções ouvidas em meios 
áudio e audiovisuais. 
 

Leitura - Compreender palavras e frases 
simples. 

- Identificar vocabulário familiar. 
- Ler pequenas frases com vocabulário conhecido. 

Escrita 

 

- Utilizar, com ajuda, palavras 
conhecidas. 

- Produzir, com ajuda, frases 
simples. 

- Legendar imagens. 
- Ordenar letras para escrever palavras associadas a 
imagens. 
- Preencher espaços lacunares, em frases simples, com 
palavras dadas. 

- Ordenar palavras para escrever frases. 



 

Domínio 
intercultural 

 

 
 

Egg hunt, jellybeans. Happy 
Easter! 
 

- Conhecer-se a si e ao outro. 

- Conhecer algumas 
características do seu país e de 
outros países. 

- Identificar vestuário e calçado. 
- Identificar climas distintos. 
- Identificar elementos da natureza. 
- Identificar diferentes tipos de atividades associadas às 
estações do ano. 
- Reconhecer diferentes festividades. 
 

Léxico e 
Gramática 

- Conhecer vocabulário simples, 
de forma contextualizada, com 
base nas estações do ano. 

 
- Conhecer, de forma implícita, 
algumas estruturas elementares 
do funcionamento da língua. 
 

- Identificar vocabulário relacionado com a primavera: 
condições climatéricas, vestuário e calçado, cores, 
atividades, festividades. 
 
 
- Usar lexical chunks ou frases que contenham: Nouns 
in the singular and in the plural; Adjectives; Personal 
Pronouns; The verb to be; The verb to have (got); The 
Present Simple; The Present Continuous; Question 
Words. 
 

Recursos 
didáticos  

Student’s Book; Activity Book; Flashcards; Word Cards; Mini-Flashcards; CD; Posters; Poster Word Cards; Photocopies (extra practice). 

 

Instrumentos 
de avaliação 

Observação direta; Intervenções orais e escritas; Trabalhos individuais e de grupo; Registos de observação; Fichas formativas; Ficha de avaliação. 

 
 

Planificação de 3º Período – Inglês – 3º ano 

A
b

ri
l 

Domínios Conteúdos Linguagem Objetivos das metas 
Curriculares de Inglês 

Descritores de desempenho das Metas 
Curriculares de Inglês 

Compreensão 
oral  

 
- School activities 

 
School activities: reading; 
writing; singing; dancing; 
playing hide and seek; 
playing hopscotch; playing 
football; playing tag; 
skipping; playing marbles. I 
like singing. He loves 
playing football. He likes 
playing marbles. He hates 
playing tag. 

- Compreender sons, entoações e 
ritmos da língua. 

 

- Compreender palavras e 
expressões simples. 

- Identificar sons e entoações diferentes na língua 
estrangeira por comparação com a língua materna. 
- Identificar ritmos em rimas, chants e canções em 
gravações áudio e audiovisuais. 
 

- Identificar diferentes formas de elogiar e de incentivar. 
- Entender formas de elogiar e de rejeitar. 
- Entender instruções breves dadas pelo professor. 
- Reconhecer vocabulário simples referente aos temas 
estudados. 

Interacção oral - Exprimir-se, com a ajuda e de 
forma adequada, em diferentes 
contextos. 

- Interagir com o professor, 
utilizando expressões/frases 
simples. 

- Utilizar expressões/interjeições para expressar alegria 
e surpresa. 
 
 
- Responder sobre preferências pessoais. 
- Responder sobre temas previamente apresentados. 



Produção oral - Produzir, com ajuda, sons, 
entoações e ritmos da língua. 

 
- Expressar-se, com vocabulário 
muito limitado, em situações 
previamente preparadas. 

- Repetir sons e vocábulos conhecidos e memorizados. 
- Pronunciar, com alguma clareza, palavras conhecidas. 
- Repetir rimas, chants e canções ouvidas em meios 
áudio e audiovisuais. 
 

Leitura - Compreender palavras e frases 
simples. 

- Identificar vocabulário familiar. 
- Ler pequenas frases com vocabulário conhecido. 

Escrita 

 

- Utilizar, com ajuda, palavras 
conhecidas. 

- Produzir, com ajuda, frases 
simples. 

- Legendar imagens. 
- Ordenar letras para escrever palavras associadas a 
imagens. 
- Preencher espaços lacunares, em frases simples, com 
palavras dadas. 

- Ordenar palavras para escrever frases. 

 

Domínio 
intercultural 

 

- Conhecer-se o dia a dia na 
escola. 

 

- Identificar  jogos e brincadeiras. 

Léxico e 
Gramática 

- Conhecer vocabulário 
relacionado com a escola. 

 
- Conhecer, de forma implícita, 
algumas estruturas elementares 
do funcionamento da língua. 
 

- Identificar  actividades e jogos dentro e fora da  sala de 
aula. 
 
 
- Usar lexical chunks ou frases que contenham: Nouns 
in the singular and in the plural; Adjectives; Personal 
Pronouns; The verb to be; The verb to have (got); The 
Present Simple; The Present Continuous; Question 
Words. 
 

Recursos 
didáticos  

Student’s Book; Activity Book; Flashcards; Word Cards; Mini-Flashcards; CD; Posters; Poster Word Cards; Photocopies (extra practice). 

 

Instrumentos 
de avaliação 

Observação direta; Intervenções orais e escritas; Trabalhos individuais e de grupo; Registos de observação; Fichas formativas; Ficha de avaliação. 

 
 
 
 
 
 
 



Planificação de 3º Período – Inglês – 3º ano 
M

a
io

 

Domínios Conteúdos Linguagem Objetivos das metas 
Curriculares de Inglês 

Descritores de desempenho das Metas 
Curriculares de Inglês 

Compreensão 
oral  

- Summer 
 
 
 
 

- Weather 
 
 
 
 

- Clothes 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Colours 
 
 
 
 
 

- Activities 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Mother’s Day 
 

Summer: beach, sun, sea, 
sand, ice cream, boat. It’s 
a… 
 
 
Weather: It’s sunny. It’s 
hot. It’s breezy. What’s the 
weather like? It’s… 
 
 
Clothes: shorts, skirt, T-
shirt, swimsuit, cap, 
sunglasses. What are you 
wearing? I’m wearing 
shorts. What’s he/she 
wearing? He’s/She’s 
wearing a blue T-shirt. In 
my bag, there are… 
 
Colours: red, orange, 
yellow, green, blue, purple, 
pink, black, brown, white, 
grey. It’s a yellow boat. 
 
 
Activities: going camping; 
building a sandcastle; eating 
ice cream; swimming; 
collecting seashells. 
He’s/She’s swimming. 
They’re building a 
sandcastle. 

 

- Compreender sons, entoações e 
ritmos da língua. 

 

- Compreender palavras e 
expressões simples. 

- Identificar ritmos em rimas, chants e canções em 
gravações áudio e audiovisuais. 
 

- Identificar diferentes formas de agradecer. 
- Entender formas de elogiar e de rejeitar. 
- Entender instruções breves dadas pelo professor. 
- Reconhecer vocabulário simples referente aos temas 
estudados. 

Interacção oral - Exprimir-se, com a ajuda e de 
forma adequada, em diferentes 
contextos. 

- Interagir com o professor, 
utilizando expressões/frases 
simples. 

- Utilizar expressões/interjeições para expressar alegria 
e surpresa. 
 
 
- Responder sobre preferências pessoais. 
- Responder sobre temas previamente apresentados. 

Produção oral - Produzir, com ajuda, sons, 
entoações e ritmos da língua. 

 
- Expressar-se, com vocabulário 
muito limitado, em situações 
previamente preparadas. 

- Repetir sons e vocábulos conhecidos e memorizados. 
- Pronunciar, com alguma clareza, palavras conhecidas. 
- Repetir rimas, chants e canções ouvidas em meios 
áudio e audiovisuais. 
 

Leitura - Compreender palavras e frases 
simples. 

 
- Identificar vocabulário familiar. 
- Ler pequenas frases com vocabulário conhecido. 

Escrita 

 

- Utilizar, com ajuda, palavras 
conhecidas. 

- Produzir, com ajuda, frases 
simples. 

- Legendar imagens. 
- Ordenar letras para escrever palavras associadas a 
imagens. 
- Preencher espaços lacunares, em frases simples, com 
palavras dadas. 
- Preencher espaços lacunares em postais e convites. 

- Ordenar palavras para escrever frases. 

 

Domínio 
intercultural 

 

- Conhecer-se a si e ao outro. 

- Conhecer algumas 
características do seu país e de 
outros países. 

- Identificar vestuário e calçado. 
- Identificar climas distintos. 
- Identificar elementos da natureza. 
- Identificar diferentes tipos de atividades associadas às 
estações do ano. 
- Reconhecer diferentes festividades. 
 



Léxico e 
Gramática 

- Conhecer vocabulário simples, 
de forma contextualizada, com 
base nas estações do ano. 

 
- Conhecer, de forma implícita, 
algumas estruturas elementares 
do funcionamento da língua. 
 

 
- Identificar vocabulário relacionado com o verão: 
condições climatéricas, vestuário e calçado, cores, 
atividades. 
 
- Usar lexical chunks ou frases que contenham: Nouns 
in the singular and in the plural; Adjectives; Personal 
Pronouns; The verb to be; The verb to have (got); The 
Present Simple; The Present Continuous; Question 
Words. 
 

Recursos 
didáticos  

Student’s Book; Activity Book; Flashcards; Word Cards; Mini-Flashcards; CD; Posters; Poster Word Cards; Photocopies (extra practice). 

 

Instrumentos 
de avaliação 

Observação direta; Intervenções orais e escritas; Trabalhos individuais e de grupo; Registos de observação; Fichas formativas; Ficha de avaliação. 

 
 
 

Planificação de 3º Período – Inglês – 3º ano 

Ju
n

h
o

 

Domínios Conteúdos Linguagem Objetivos das metas 
Curriculares de Inglês 

Descritores de desempenho das Metas 
Curriculares de Inglês 

Compreensão 
oral  

- Pets 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pets: dog, cat, fish, turtle, 
bird, mouse, rabbit. I’ve 
got...  
I haven’t got... Have you 
got…? Yes, I have. No, I 
haven’t. 

- Compreender sons, entoações e 
ritmos da língua. 

 

- Compreender palavras e 
expressões simples. 

- Identificar ritmos em rimas, chants e canções em 
gravações áudio e audiovisuais. 
 

- Identificar diferentes formas de agradecer. 
- Entender formas de elogiar e de rejeitar. 
- Entender instruções breves dadas pelo professor. 
- Reconhecer vocabulário simples referente aos temas 
estudados. 

Interacção oral - Exprimir-se, com a ajuda e de 
forma adequada, em diferentes 
contextos. 

- Interagir com o professor, 
utilizando expressões/frases 
simples. 

- Utilizar expressões/interjeições para expressar alegria 
e surpresa. 
 
 
- Responder sobre preferências pessoais. 
- Responder sobre temas previamente apresentados. 

Produção oral - Produzir, com ajuda, sons, 
entoações e ritmos da língua. 

 
- Expressar-se, com vocabulário 
muito limitado, em situações 
previamente preparadas. 

- Repetir sons e vocábulos conhecidos e memorizados. 
- Pronunciar, com alguma clareza, palavras conhecidas. 
- Repetir rimas, chants e canções ouvidas em meios 
áudio e audiovisuais. 
 



Leitura - Compreender palavras e frases 
simples. 

 
- Identificar vocabulário familiar. 
- Ler pequenas frases com vocabulário conhecido. 

Escrita 

 

- Utilizar, com ajuda, palavras 
conhecidas. 

- Produzir, com ajuda, frases 
simples. 

- Legendar imagens. 
- Ordenar letras para escrever palavras associadas a 
imagens. 
- Preencher espaços lacunares, em frases simples, com 
palavras dadas. 
- Preencher espaços lacunares em postais e convites. 

- Ordenar palavras para escrever frases. 

 

Domínio 
intercultural 

 

- Conhecer-se a si e ao outro. 

 

 
- Identificar animais de estimação. 
 
 

Léxico e 
Gramática 

- Conhecer vocabulário simples 
do dia a dia. 

 
- Conhecer, de forma implícita, 
algumas estruturas elementares 
do funcionamento da língua. 
 

- Identificar  diferentes animais de estimação. 
 
- Usar lexical chunks ou frases que contenham: Nouns 
in the singular and in the plural; Adjectives; Personal 
Pronouns; The verb to be; The verb to have (got); The 
Present Simple; The Present Continuous; Question 
Words. 
 

Recursos 
didáticos  

Student’s Book; Activity Book; Flashcards; Word Cards; Mini-Flashcards; CD; Posters; Poster Word Cards; Photocopies (extra practice). 

 

Instrumentos 
de avaliação 

Observação direta; Intervenções orais e escritas; Trabalhos individuais e de grupo; Registos de observação; Fichas formativas; Ficha de avaliação. 
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Conteúdos Objetivos  Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

Ginástica 
 
 
 
 
 
 
 

-Saltar ao eixo por cima de um companheiro. 
-Combinar posições de equilíbrio estático, com marco 
lateral, para trás, para a frente e “meias-voltas”. 
- Lançar e receber o arco na vertical, com cada uma das 
mãos, evitando que toque no solo. 
- Lançar o arco para a frente, no solo, fazendo-o voltar 
para trás   
 

Realizar percursos onde desempenham diferentes habilidades. 

Jogos 
 
 
 
 

-Passar e receber a bola com as duas mãos. 
-Conduzir a bola para a baliza, com pequenos toques 
da parte interna e externa dos pés, mantendo a bola 
controlada. 
-Passar a receber a bola com a parte interna dos pés, 
progredindo para a baliza. 
- Rematar, acertando na baliza. 
-Fazer corridas de estafetas, entregando e recebendo o 
testemunho. 
 

Jogos de pares. 
 
 Jogos colectivos de bola tais como:  

 Rabia;  
 Jogo de Passes; 
 Bola ao Poste; 
 Bola ao Capitão; 
 Bola no fundo. 

 

Recursos didáticos  Sala de aula; Polivalente; Arcos; Bolas; Testemunho 
 

Instrumentos de avaliação Assiduidade; Grelhas de observação, comportamento, participação individual e cooperação. 
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Conteúdos Objetivos  Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

Atividades rítmicas expressivas  
 

- Combinar o andar o correr, o saltitar, o cair, o rolar, o 
rastejar… 
 

- Realizar percursos onde desempenham diferentes habilidades. 
 

Ginástica 
 

- Realizar cambalhota à frente num plano inclinado, 
terminando com as pernas afastadas e em extensão. 
- Realizar salto de coelho após corrida e chamada a pés 
juntos. 
- Saltar a eixo com o apoio das mãos. 
- Saltar à corda em corrida e no local (a pés juntos e pé 
coxinho), com coordenação e fluidez de movimentos. 
- Saltar à corda movimentada pelos companheiros, 
entrando e saindo sem lhe tocar. 
- Lançar e receber o arco com as duas mãos, no plano 
horizontal, posicionando-se para ficar dentro do arco 
na receção.  
- Rolar a bola sobre diferentes superfícies do corpo, 
controlando o seu movimento. 
 

- Jogos de pares. 
 
 
 
- Pequenas competições em grupo. 
 

Recursos didáticos  Colchões; Cordas; Bolas; Apito 

Instrumentos de avaliação Assiduidade; Grelhas de observação (comportamento, participação individual e cooperação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Planificação de 2ºPeríodo – Expressão Físico Motora - 3º ano 
Ja

n
e

ir
o

 / 
F

e
ve

re
ir

o
/ M

a
rç

o
  

Conteúdos Objetivos  Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

Jogos 
 

- Passar ou rematar a bola, de acordo com a posição 
dos jogadores. 
- Criar linhas de passe para receber a bola, deslocando-
se e utilizando fintas, se necessário. 
- Optar por intercetar o passe ou esquivar-se, quando a 
sua equipa não tem a bola. 
- Escolher e perseguir um dos fugitivos para o tocar, e 
“guardá-lo”, utilizando mudanças de direção e 
velocidade. 
- Fugir e esquivar-se do “caçador” utilizando mudanças 
de direção e velocidade. 
- Coordenar a sua ação com a de um companheiro para 
“salvar” um fugitivo. 
 

Jogo do mata, com bola ou ringue.  
 
Jogo da rolha. 

Atividades rítmicas e expressivas 
 

- Realizar equilíbrios associados à dinâmica dos 
movimentos, definindo uma “figura livre” (à sua 
escolha), durante cada pausa da música, da marcação 
ou outro sinal combinado. 
- Acentuar determinado estímulo musical com 
movimentos locomotores ou não locomotores 
dissociando a ação das diferentes partes do corpo. 

Exploração individual do movimento, com ambiente musical 
adequado, a partir de movimentos dados pelo professor, seguir 
timbres diversificados e marcações rítmicas. 

Recursos didáticos  Música; Sala de jogos; Bolas 

Instrumentos de avaliação Momentos de avaliação (formativas e sumativas); Grelhas de observação (comportamento, participação individual e cooperação); Fichas 
de autoaprendizagem. 
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Conteúdos Objetivos  Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

Atividades rítmicas e expressivas 
 

- Combinar habilidades motoras, seguindo a evolução 
do grupo em rodas e linhas, espirais, ziguezague, 
estrela, quadrado, etc. 
- Ajustar a sua ação às alterações ou mudanças da 
formação, associadas à dinâmica proposta pela música, 
evoluindo em todas as zonas e níveis do espaço. 
 
 

Exploração da movimentação em grupo, em ambiente musical 
adequado de acordo a marcação rítmica do professor ou dos 
colegas. 

Percursos na natureza 
 

- Colaborar com a equipa. 
- Interpretar sinais informativos simples. 
- Ter a perceção da direção do ponto de partida e de 
outros pontos de referência.  
 

Realização de um percurso na mata, bosque, montanha, etc 
combinando habilidades aprendidas anteriormente. 

Jogos 
 

- Pontapear a bola, parada e em movimento, 
imprimindo à bola uma trajetória alta e comprida, na 
direção de um alvo. 
 
- Manter a bola no ar com toques de sustentação com 
os pés, coxa ou cabeça, posicionando-se de forma a dar 
continuidade à ação. 
 
- Cabecear a bola com a testa em posição frontal à 
baliza, após passe com as mãos de um companheiro, 
acertando na baliza. 

Futebol 

Recursos didáticos  Música; CD; Salas 
Mata; Bosque; Mapa 
Bola 
 

Instrumentos de avaliação Momentos de avaliação (formativas e sumativas); Grelhas de observação (comportamento, participação individual e cooperação); Fichas 
de autoaprendizagem. 
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Conteúdos Objetivos  Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

Ginástica 
 

- Realizar cambalhota à retaguarda com repulsão dos 
braços na parte final, terminando com as pernas 
afastadas e em extensão. 
 

Realização de percursos que integram várias habilidades. 

Jogos  
 

- Respeitar as regras de segurança estabelecidas e a 
integridade física do parceiro, mesmo à custa da sua 
vantagem 
- Colocar o parceiro fora dos limites de um quadrado 
ou círculo, puxando-o ou empurrando-o diretamente ou 
em rotação, pelos braços e ou tronco, aproveitando a 
ação do oponente. 
- Evitar ser colocado fora do quadrado ou círculo 
“esquivando-se” às ações do parceiro, aproveitando-se 
para passar ao ataque. 
 
- Devolver a bola ao companheiro com a raquete, após 
ressalto numa zona à frente do corpo, em equilíbrio, 
dando continuidade ao movimento do braço. 
 
- Sustentar a bola/ balão com toques de dedos (com as 
duas mãos acima da cabeça), com flexão e extensão de 
braços e pernas, posicionando-se no ponto de queda da 
bola. 
 
- Lançar a bola (tipo ténis) em distância, após curta 
corrida de balanço e ter “armado” o braço, em 
extensão, à retaguarda. 

Jogo “puxa-empurra” 
 
 
Concurso a pares, utilizando bola e raquete. 
 
 
Jogos com bola. 

Recursos didáticos  Recreio; Colchão 
Campo de jogos; Bola; Raquete 

Instrumentos de avaliação Momentos de avaliação (formativas e sumativas); Grelhas de observação (comportamento, participação individual e cooperação); Fichas 
de autoaprendizagem. 
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Conteúdos Objetivos  Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

Jogos de exploração  
- Voz 
 

- Dizer e entoar rimas e lengalengas. 
 
- Experimentar sons vocais. 
 
- Cantar canções. 
 
- Reproduzir pequenas melodias. 
 
- Experimentar sons vocais (todos os que a criança é 
capaz de produzir)  
 

- Sugerir rimas e lengalengas, trabalhar os alunos usando 
sobretudo a voz: rapidamente, coro, lentamente, adapta-las às 
músicas. 
 
- Levar a criança a produzir os mais variados sons vocais que 
consiga. 
 
- Cantar canções que a criança conheça.  
 

- Corpo 
 

- Experimentar percussão corporal: batimentos, 
palmas… 
 
- Acompanhar canções com gestos e percussão 
corporal. 
 

- Sugerir ritmos fortes com batimentos dos pés, mãos, 
estalinhos, palmas e pedir aos alunos que o repitam, 
aumentando o grau de dificuldade do ritmo. 
 

Recursos didáticos  Leitor de CD; Xilofone; CD; Gravador; Utensílios de madeira 

Instrumentos de avaliação Grelhas de observação: comportamento, participação individual e cooperação; Trabalhos realizados; Avaliação diagnóstica. 
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Conteúdos Objetivos  Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

Jogos de exploração  
- Instrumentos 

 

- Experimentar as potencialidades sonoras de materiais 
e objectos. 
 
- Construir fontes sonoras elementares, introduzindo 
modificações em materiais e objectos. 
 
- Construir instrumentos musicais elementares, 
seguindo indicações ordenadas de construção.  
 
- Utilizar instrumentos musicais.  
 

- Explorar as potencialidades sonoras: metais, plásticos, latas… 
 
- Aproveitar materiais diversos que o aluno traz de casa: latas, 
caixas de iogurtes, massas e arroz criando novos instrumentos.  
 

Experimentação, desenvolvimento e criação musical. 
- Desenvolvimento auditivo 

 

- Identificar sons isolados do meio próximo e da 
natureza. 
 

- Tentar que a criança identifique sons da natureza. 
 

Recursos didáticos  Caixas de iogurte; Latas; Massas; Arroz 

Instrumentos de avaliação Grelhas de observação: comportamento, participação individual e cooperação; Trabalhos realizados; Fichas de avaliação (formativas e sumativas). 
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Conteúdos Objetivos  Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

Experimentação, desenvolvimento e criação musical 
 
- Desenvolvimento auditivo 
 

- Identificar ambientes, texturas sonoras do meio 
próximo e da natureza. 
 

- Tentar que as crianças identifiquem sons da natureza (chuva, 
cantar dos pássaros, vento…) e que eles tentem compor uma 
canção: pode, por exemplo dividir a turma m grupos e cada 
grupo cantar a canção com sons diferentes. 
  Expressão e criação musical 

 
- Adaptar textos para melodias e canções. 
 

Jogos de exploração  
- Corpo 
 

- Movimentar-se livremente a partir de sons vocais e 
instrumentais, melodias e canções. 
 
 

- Possibilitar à criança o movimento livre na sala ou ginásio 
partindo de gravações com melodias e canções. 
 

Recursos didáticos  CD; Salas; Canções 

Instrumentos de avaliação Grelhas de observação: comportamento, participação individual e cooperação; Trabalhos realizados, Momentos de avaliação (formativas). 
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Conteúdos Objetivos  Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

Jogos de exploração  
- Corpo 
 

- Associar movimentos: a pulsação, andamento, 
dinâmica, acentuação, divisão binária e terciária. 
 
- Fazer variações bruscas de andamento e intensidade 

- Proporcionar à criança o movimento livre na sala ou ginásio. 

Experimentação, desenvolvimento e criação musical 
- Representação do som 
 

- Inventar/utilizar gestos, sinais e palavras para 
expressar/comunicar: timbre, intensidade e duração. 
 

-O professor sugere às crianças uma canção que elas conheçam 
e, em conjunto, criam gestos para acompanhar. 
 
-Tentar elaborar um “diálogo” sem palavras, utilizando gestos, 
sinais e apenas alguns sons. 
 

Expressão e criação musical 
 

- Organizar sequências de movimentos (coreografias 
elementares) para sequências sonoras. 
 
-Organizar sequências sonoras para sequências de 
movimentos. 
 

- Construir coreografias simples para músicas conhecidas. 
 
- Criar músicas (sequências de sons e rimos) para sequências de 
movimentos. 

Recursos didáticos  Canções; CD; Salas 

Instrumentos de avaliação Grelhas de observação: comportamento, participação individual e cooperação; Trabalhos realizados; Momentos de avaliação (formativa e sumativa). 
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Conteúdos Objetivos  Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

Experimentação, desenvolvimento e criação musical. 
 
- Expressão e criação musical 
 

- Participar em danças de roda, de fila, …, tradicionais, 
infantis. 
 
- Participar em danças do reportório regional e 
popularizadas. 
 

-Treinar danças de roda. 
 
- Levar a que as crianças perguntem a familiares e amigos 
quais as danças regionais que conhecem e, na escola, tentar 
reproduzi-las. 
 

- Representação do som. 
 

-Inventar/utilizar códigos para representar, o som da 
voz, corpo e instrumentos. 
 
-Inventar/utilizar códigos para representar sequências e 
texturas sonoras.  
 
-Utilizar vocabulário adequado a situações 
sonoras/musicais vivenciadas. 
 

 

 - Desenvolvimento auditivo 
 

-Organizar, relacionar e classificar conjuntos de sons 
segundo: timbre, duração, intensidade, altura e 
localização. 
 
- Dialogar sobre: meio ambiente sonoro, audições 
musicais, produções próprias e do grupo. 
 

 

Recursos didáticos  Canções; Rimas, CD; Sala de aula 

Instrumentos de avaliação Grelhas de observação: comportamento, participação individual e cooperação; Trabalhos realizados; Momentos de avaliação (formativa e sumativa) 
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Conteúdos Objetivos  Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

Experimentação, desenvolvimento e criação musical. 
 
- Desenvolvimento auditivo 
 

-Organizar, relacionar e classificar conjuntos de sons 
segundo: timbre, duração, intensidade, altura e 
localização. 
 
- Dialogar sobre: meio ambiente sonoro, audições 
musicais, produções próprias e do grupo. 
 
 
 
 

- Reproduzir usando a voz sons de diferentes intensidades, 
duração… 
 

Recursos didáticos  Canções; CD; Sala de aula 

Instrumentos de avaliação Grelhas de observação: comportamento, participação individual e cooperação; Trabalhos realizados; Momentos de avaliação (formativa e sumativa) 
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Conteúdos Objetivos  Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

Modelagem e escultura - Explorar e tirar partido da resistência e plasticidade 
da terra, areia, barro, plasticina e pasta de papel. 
 
- Modelar usando apenas as mãos. 
 
- Modelar usando utensílios. 
 
- Fazer esculturas simples. 
 

- Permitir ao aluno o contacto com a terra, areia, barro, 
plasticina, pasta de papel e moldagem sobre a sua resistência e 
plasticidade. 
 
- Facultar às crianças alguns materiais para que modele 
livremente com as mãos e com o uso de utensílios. 
 
- Esculpir em barras de sabão, batatas, cenouras… 
 

 Construções 
 

- Desmontar e montar o objeto. 
- Fazer construções a partir de representações no plano 
(aldeias, maquetas). 
- Explorar a terceira dimensão, a partir da superfície 
(destacando figuras, pondo-as de pé, abrindo portas…). 
 

- Fazer construções com palhinhas e bolas de plasticina. 
 
- Construir uma casa a partir de uma caixa. 
 
 

Recorte, colagem, dobragem - Fazer composições colando: diferentes materiais 
cortados e recortados. 
 

- Fazer pequenas maquetas com rolos de papel higiénico vazios 
e pacotes de leite. 
 

Atividades gráficas sugeridas - Ilustrar de forma pessoal. 
- Inventar sequências de imagens com ou sem palavras. 
- Contornar objectos, formas, pessoas. 
 

- Desenhar a frontaria de uma casa, pô-la de pé e abrir portas e 
janelas. 
 
- Criação de bandas desenhadas. 

Recursos didáticos  Plasticina, Barro; Pasta de papel; Cenouras; Batatas; X-ato; Palhinhas; Rolos papel; Pacotes de leite… 

Instrumentos de avaliação Grelhas de observação: comportamento, participação individual e cooperação; Trabalhos realizados; Avaliação diagnóstica. 
 

 
 
 
 
 



Planificação de 1º Período – Expressão Plástica - 3º ano 
N

o
ve

m
b

ro
/ D

e
ze

m
b

ro
 

Conteúdos Objetivos  Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

Desenho de expressão livre  
 

- Desenhar livremente em superfícies diversas: areia, 
terra molhada, quadro da sala. 
- Explorar as possibilidades técnicas de dedos, paus, 
giz, lápis de cor, lápis de cera, marcadores, pincéis, 
utilizando suportes de diferentes tamanhos, espessuras, 
texturas e cores. 
 

 
- Facilitar à criança o desenho livre em tabuleiros de areia, terra 
molhada, chão do recreio e quadro da sala. 
 
- Explorar técnicas de pintura, utilizando materiais diversos, 
suportes e texturas variadas que permitam a feitura de desenhos 
alusivos ao Natal. 
 
- Possibilitar aos alunos a escolha de diferentes técnicas para 
colorir desenhos dados ou realizados pelo aluno. 
 
- Inventar e criar objetos, brinquedos, jogos, usando materiais 
de desperdício e outros. 
 
 
 
 
 
 
 

Construções 
 

- Ligar, colar, atar, agrafar, pregar elementos para uma 
construção. 
 
- Inventar novos objectos utilizando materiais e 
objectos recuperados. 
 
- Construir brinquedos, jogos, máscaras, adereços e 
instrumentos musicais elementares. 
 

Recursos didáticos  Pincéis; Giz; Lápis de cera; Lápis de cor; Marcadores; Papel cenário; Cartolina; Tesouras 

Instrumentos de avaliação Grelhas de observação: comportamento, participação individual e cooperação; Trabalhos realizados; Fichas de avaliação (formativas e sumativas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Planificação de 2º Período – Expressão Plástica - 3º ano 
Ja

n
e

ir
o

/ F
e

ve
re

ir
o

 

Conteúdos Objetivos  Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

Atividades gráficas sugeridas 
 

- Criar frisos de cores preenchendo quadrículas. 
- Desenhar mapas e plantas. 
- Utilizar a régua, o esquadro e o compasso. 
 

- Fornecer papel quadriculado às crianças e motiva-las à 
criação de frisos. 
- Desenhar a planta da sala de aula, da escola, da casa e mapas 
da área escolar e zona habitacional. 
 

Pintura de expressão livre. - Explorar as possibilidades técnicas de mão, esponjas, 
pincéis, guaches, aguarela e água. 
 

- Desenho e pinturas livres. 

Pintura sugerida 
 

- Fazer experiências de misturas de cores. 
- Pintar superfícies. 
- Fazer jogos de simetria, dobrando uma superfície 
pintada. 
- Fazer pintura soprada e lavada. 
- Pintar utilizando dois materiais diferentes. 
- Pintar cenários, adereços, construções. 
- Desenhar e pintar em superfícies não planas. 

- Em momentos privilegiados de pintura, embora respeitando a 
liberdade criada do aluno, transmitir técnicas de pintura com 
mãos, esponjas e pincéis. 
 
- Fazer experiências diversas de mistura de cores: com guaches 
e aguarelas. 
 
- Numa folha, deitar algumas gotas de guache ou aguarela; 
dobrar a folha ao meio e pressionar para espalhar bem a tinta. 
 
 

Desenho 
 

- Desenhar  no  quadro da sala,  no chão do recreio. 
- Desenhar em superfícies não planas 
- Contornar objetos, formas, pessoas 
 

- Desenhar jogos no recreio. 
- Desenhar em suportes previamente preparados (pedras, rolos 
de papel…) 

Recursos didáticos  Régua; Esquadro; Papel quadriculado; Marcadores; Lápis de cor; Esponja; Pincéis; Guaches; Aguarelas; Compasso; Água 
 

Instrumentos de avaliação Grelhas de observação: comportamento, participação individual e cooperação; Trabalhos realizados, Momentos de avaliação (formativa). 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Planificação de 2ºPeríodo – Expressão Plástica - 3º ano 
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Conteúdos Objetivos  Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

Recorte, colagem e dobragem - Explorar as possibilidades de diferentes materiais 
(elementos naturais, lãs, cortiça, tecidos, objectos 
recuperados, jornal, papel colorido, ilustrações) - 
rasgando, desfiando, recortando, amassando, dobrando 
- procurando formas, cores, texturas, espessuras… 
- Fazer dobragens. 
 

- Facultar à criança diversos materiais e dialogar sobre as suas 
texturas, espessuras. 
 
-Dobragens diversas: barco, chapéu, rã... 
 

Impressão - Estampar elementos naturais. 
- Estampar utilizando moldes – positivo e negativo. 
- Fazer monotipias. 
- Fazer estampagem de água e tinta oleosa. 
- Impressão com carimbos e limógrafo. 
 

-Usando guaches, estampar folhas, frutos variados. 
 
-Improvisar carimbos executados em cartão, em plástico, em 
vegetais, em cortiça e imprimi-los em diversos suportes. 
 
-Executar impressões com carimbos e limógrafo. 
 

Recursos didáticos  Lãs; Cortiça; Tecidos; Jornal; Papel; Guaches; Vegetais 

Instrumentos de avaliação Grelhas de observação: comportamento, participação individual e cooperação; Trabalhos realizados; Momentos de avaliação (formativa e sumativa). 
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Conteúdos Objetivos  Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

Pintura de expressão livre 
 

- Pintar livremente em suportes neutros. 
- Pintar em grupo sobre papel de cenário de grandes 
dimensões. 
 

- Pintar motivos alusivos à época. 
 

Tecelagem e costura 
 

- Utilizar diferentes materiais em tapeçarias. 
- Desfazer diferentes texturas: tecidos malhas, cordas, 
elementos naturais… 
- Entrançar. 
- Tecer em teares de cartão. 
 

-Pedir às crianças que recolham, em casa, diferentes materiais 
que já não são necessários: tecidos, malhas, cordas, fios… e 
permitir que elas os desfaçam; dialogar sobre diferentes 
texturas dos materiais. 
-Entrançar com corda, lãs, vimes… e fazer objectos 
interessantes (base para tachos). 
 

Fotografia, transparências e meios audiovisuais 
 

-Utilizar a máquina fotográfica para recolha de 
imagens.  
- Construir transparências e dispositivos. 
- Construir sequências de imagens. 
 

-Sair da escola e deixar as crianças utilizarem a máquina 
fotográfica para recolha de imagens da natureza, poluição, 
seres vivos, meios de transporte. 
 

Cartazes 
 

- Fazer composições com fim comunicativo (usando a 
imagem, a palavra, a imagem e a palavra): 
 - recortando e colando elementos; 
- desenhando e escrevendo; 
- imprimindo e estampando. 
 

-Dividir a turma em grupos e fazer cartazes utilizando as 
fotografias tiradas pelos alunos. 
 

Recursos didáticos  Máquina fotográfica; Transparências; Tecidos e malhas 

Instrumentos de avaliação Grelhas de observação: comportamento, participação individual e cooperação; Trabalhos realizados; Momentos de avaliação (formativa e sumativa) 
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Planificação de 1º Período – Oferta Complementar                                                                              3º ano 
 

Conteúdos  Objetivos Estratégias/ situações de aprendizagem 

Atitudes e valores 
 

• Turma/Escola/Agrupament
o 

• Normas de conduta 
• Diferenças 
• Solidariedade  
• Proteção ambiental. 
• Tradições. 

 

 
• Relacionar-se bem com os elementos da turma e da escola; 
• Conhecer-se a si próprio e aos outros elementos da turma como parte de um grupo; 
• Partilhar com os colegas; 
• Compreender e respeitar as normas de conduta e as regras da sala de aula/ escola; 
• Valorizar e incutir atitudes de solidariedade com o próximo; 
• Conhecer e respeitar as diferenças entre géneros, ideologias e capacidades físicas e intelectuais; 
• Conhecer e por em prática atitudes de proteção ambiental como valores de cidadania; 
• Adotar estratégias ao nível de poupança de energia com boas praticas cívicas; 
• Valorizar a reutilização de materiais; 
• Conhecer e valorizar as tradições locais. 
 

• Exploração das normas de conduta do Agrupamento; 
• Diálogo/debates; 
• Elaboração de regras; 
• Registar diariamente o comportamento com reflexão das atitudes; 
• Contar/explorar histórias relacionadas com os seguintes valores: 

• Respeito; Verdade; Amizade; Solidariedade. 
• Assinalar o dia da diferença com abordagem do tema e atividades práticas; 
• Utilizar ecopontos, reutilizar papel, controle do consumo de luz e desperdícios de água; 
• Realizar trabalhos com material reutilizado; 
• Celebração do Magusto e do Natal, ou outras tradições relacionadas com as origens dos 

alunos da turma/escola. 
 

Educação para a Saúde 
 
• Higiene oral;  
• Alimentação; 
• Atividade física; 
• Substâncias tóxicas. 

 
• Promover hábitos de higiene diários; 
• Conhecer a necessidade de uma alimentação equilibrada e saudável; 
• Sensibilizar os alunos para a prática de hábitos saudáveis; 
• Conhecer os malefícios causados pelo consumo de tabaco e outras substâncias; 
• Reconhecer hábitos de vida saudáveis; 

• Celebrar o Dia Alimentação a 16 de outubro; 
• Interdisciplinaridade com Estudo do Meio; 
• Realização de escovagens a seco e fluor (sempre que haja condições); 
• Identificação de erros alimentares; 
• Construção de rodas dos alimentos; 
• Leitura, análise e debate de textos; 
• Celebrar o Dia Mundial do Não fumador a 17 de novembro. 

TIC 
Segurança   
 
Comunicação  

• Adotar comportamentos elementares de segurança na utilização das ferramentas digitais 
fornecidas, respeitando os direitos de autor; 

• Reconhecer diferentes ferramentas de comunicação síncrona e assíncrona (programas de 
mensagens instantâneas, voz por IP, correio eletrónico) e identificar, com o apoio do professor, as 
características de cada uma delas. 

 

• Visualizar animações e publicidade institucional sobre os perigos da internet; 
• Reconhecer, com a ajuda do professor, a existência de perigos na utilização de 

ferramentas digitais (para o utilizador e para os equipamentos) e adotar 
comportamentos de segurança recorrendo à internet. 

PRESSE 
 
Noção do corpo 

 
O corpo em harmonia com 
a Natureza e o seu 
ambiente social e cultural  

 
 
Noção de Família 

 
 

 
 

 
 

Proteção do corpo e noção 
dos limites, dizendo não às 
aproximações abusivas 

• Avaliar pré-conceitos dos alunos; 
• Encontrar vocabulário que se utiliza para denominar o corpo; 
• Adquirir conhecimentos sobre higiene corporal e funcionamento do corpo; 
• Reconhecer a importância da higiene corporal; 
• Conhecer as etapas/procedimentos que compõem o banho; 
• Avaliar conceitos adquiridos pelos alunos. 
 
• Avaliar pré-conceitos dos alunos. 
• Identificar diferentes tipos de emoções; 
• Verbalizar emoções; 
• Valorizar a família e as suas funções de suporte afetivo; 
• Perceber as ligações e as relações entre os diferentes ramos familiares e a origem de cada um; 
• Averiguar a evolução da família desde a sua origem. 
• Desenvolver competências sociais de integração e relacionamento positivo com os outros; 
• Desenvolver competências de proteção do corpo e noção dos limites; 
• Avaliar conceitos adquiridos pelos alunos. 

 
• Aplicação do questionário PRESSE (p. 47, 48) - 10 min. 
• Atividade: Palavras escondidas (p. 19 à 20) – 60 min. 
• Atividade: Higiene corporal (p.27 à 28) – 45 min. 
• Aplicação do questionário PRESSE (p. 47, 48)- 10 min. 
 
 
• Aplicação do questionário PRESSE (p. 166, 167) – 10 min. 
• Atividade: Rostos e emoções (p. 117 à 118) – 45 min. 
• Atividade: Árvore genealógica (p. 126 à 128) – 45 min. 
• Atividade: A cor dos beijinhos (p. 144 à 146) – 45 min. 
• Aplicação do questionário PRESSE (p. 166, 167) – 10 min. 

Recursos didáticos  Quadro; Giz;Lápis de cera e de cor; Marcadores; Caneta; Cartolinas; Cola; Desenhos; Fichas de trabalho, regras de conduta da AEVT, filmes, etc. 
TIC:  SEGURANET:(http://www.seguranet.pt/blog/ ) Jovens seguros on-line: http://www.jovensonline.net/html/default.htm Internet segura: http://www.internetsegura.pt/ 
Presse: Noção do Corpo: Fotocópias das Fichas 6.1 à 6.3, ficha n.º 10, n.º 6, n.º 10.1 e/ou 10.2, fotos dos familiares, fichas n.º 18.1 e 18.2. 
Noção de Família: Fotocópia da Ficha n.º 11, 12, 19; fotografias individuais dos alunos da turma; recortes de imagens de pessoas e revistas, papel cenário. 

http://www.seguranet.pt/blog/
http://www.jovensonline.net/html/default.htm


 
 

Instrumentos de avaliação 
Observação direta; Trabalhos executados na sala de aula; Fichas de trabalho; 

Planificação de 2º Período – Oferta Complementar                                                                              3º ano 

 

Conteúdos  Objetivos Estratégias/ situações de aprendizagem 

Atitudes e valores 
 

• Civismo 
• Prevenção 

rodoviária  
• Proteção ambiental 
• (reciclagem de 

medicamentos). 
• Tradições. 

 

 
• Reconhecer situações de bom e mau procedimento; 
• Conhecer e por em prática atitudes de proteção ambiental; 
• Refletir sobre a necessidade de reciclar corretamente os medicamentos; 
• Identificar problemas ambientais e a sua influência na qualidade de vida; 
• Conhecer e valorizar as tradições locais; 
• Participar de uma forma ativa na vida da comunidade; 
• Valorizar diferentes formas de conhecimentos, comunicação e expressão. 

 
 

• Registo diário de comportamento com reflexão de atitudes; 
• Leitura de textos relacionados com o tema (ex. provérbios populares); 
• Exploração do tema através do diálogo; 
• Apresentação de situações onde se distinga o bem e o mal; 
• Apresentação de vídeos e fotos reais; 
• Elaboração de cartazes; 
• Realização de fichas de trabalho; 
• Boletins informativos da valormed, palestras pelo centro de enfermagem. 
• Leitura e exploração de textos sobre as tradições/festas vividas, (janeiras, 

reis, carnaval, páscoa, etc); 
• Dialogar sobre como vivenciam as festas cada comunidade. 

Educação para a Saúde 
 

• Higiene oral  
• Alimentação; 
• Atividade física; 

 
• Promover hábitos de higiene diários; 
• Conhecer a necessidade de uma alimentação equilibrada e saudável; 
• Sensibilizar os alunos para a prática de hábitos saudáveis; 
• Reconhecer hábitos de vida saudáveis; 

• Realização de escovagens a seco e fluor (sempre que haja condições); 
• Diferencias dias festivos do dia a dia; 
• Leitura, análise e debate de textos. 

TIC 
Informação  
 
 
 

•  Preparar e realizar pesquisas digitais em endereços de Internet fornecidos, 
motores de busca on-line e fontes off-line, definindo previamente com o 
professor as ferramentas e as palavras-chave a utilizar; 

• Selecionar, com o apoio do professor, a informação resultante de pesquisas 
digitais, identificando as ideias centrais do conteúdo e verificando a sua 
pertinência face aos objetivos da pesquisa. 
 

• Utilização das ferramentas digitais para pesquisar informação sobre um 
tema em estudo; 

• Aceder a sítios da internet dados pelo professor e encontrar a informação 
pretendida. 

PRESSE 
 
 
Diferenças entre rapazes e 
raparigas 
 
 
 
 
 
 
 

• Avaliar pré-conceitos dos alunos; 
• Refletir sobre os modelos socioculturais do masculino e feminino; 
• Entender os papéis de género como flexíveis, igualitários e não 

discriminatórios; 
• Avaliar conceitos adquiridos pelos alunos. 

• Aplicação do questionário PRESSE (p. 101, 102) – 10 min. 
• Atividade: A quem pertence? (p. 81 à 82) – 30 min.  
• Atividade: Tantas profissões (p. 91 à 92) – 45 min.  
• Aplicação do questionário PRESSE (p. 101, 102). – 10 min. 

Recursos didáticos  Quadro; Giz;Lápis de cera e de cor; Marcadores; Caneta; Cartolinas; Cola; Desenhos; Filmes ou diapositivos; Fichas de trabalho. 
TIC: Computador da sala de aula;Internet; Biblioteca de livros digitais: (http://e-livros.clube-de-leituras.pt/ ); Infopédia: (http://www.infopedia.pt/ ); Wikipédia: 
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:P%C3%A1gina_principal ); 
Diciopédia; 
Presse:. Fotocópia da  Ficha n.º 11, n.º 15, brinquedo favorito do aluno.  

Instrumentos de avaliação Observação direta; Trabalhos executados na sala de aula; Fichas de trabalho; 



 

 
 
 
 

Planificação de 3º Período – Oferta Complementar                                                                              3º ano 
 

Conteúdos  Objetivos Estratégias/ situações de aprendizagem 

Atitudes e valores 
. 

• Direitos das crianças 
• Ser livre e responsável  
• Educação financeira 

/consumo  

• Proporcionar aos alunos momentos de reflexão sobre a vida da escola 
e da sociedade; 

• Distinguir o bom e o mau uso da liberdade; 
• Manifestar respeito e estima pelos diversos membros da sociedade; 
• Reconhecer a diferença entre o custo e qualidade dos produtos; 
• Refletir sobre o consumo na sociedade; 
• Distinguir os bens necessários e os supérfluos;  
• Reconhecer o valor de economizar;  

 
 

• Ler e explorar os direitos das crianças a avaliar o seu cumprimento nas 
comunidades;  

• Apresentação de situações onde se possa reconhecer o limite da liberdade 
de cada um;  

• Jogos e debates relacionados com a escolha de produtos; 
• Experiências. 
 

Educação para a Saúde 
 

• Atividade física 
 

 

• Reconhecer a importância da saúde para o perfeito exercício de todas 
as atividades; 

 
• Identificação de erros alimentares. 
• Leitura, análise e debate de textos. 
• Jogos ao ar livre; 

TIC 
 
 
Produção   
 

• Reconhecer, com o apoio do professor, as características de diferentes 
ferramentas digitais (processador de texto, etc.). 

• Criar, sob orientação do professor, documentos digitais simples 
(mapas de ideias, textos, relatos, apresentações eletrónicas, 
desenhos, etc.), como resultado de tarefas de aprendizagem. 

• Criar documentos digitais originais para exprimir ideias, emoções e 
sentimentos, utilizando as diferentes funcionalidades das ferramentas 
de desenho livre e produção de texto. 

• Realização de trabalhos escolares com recurso a ferramentas digitais 
autonomamente, em trabalho de grupo e individual. 

 
PRESSE 
 
Reprodução Humana 
 
 
 

• Avaliar pré-conceitos dos alunos. 
• Compreender os mecanismos básicos da reprodução: relação sexual, 

fecundação, gravidez e parto. 
• Compreender os cuidados que a grávida deve ter na gravidez. 
• Avaliar conceitos adquiridos pelos alunos. 

• Aplicação do questionário PRESSE (p. 213, 214). – 10 min.  
• Atividade: De onde vêm os bebés? (p. 181 à 183) – 30 min.  
• Atividade: A Rita está grávida. O que deve fazer? (p. 192 à 193) – 30 min.  
• Aplicação do questionário PRESSE (p. 213, 214). – 10 min. 

Recursos didáticos  Quadro; Giz; Lápis de cera e de cor; Marcadores; Caneta; Cartolinas; Cola; Desenhos; Filmes ou diapositivos; Fichas de trabalho. 
TIC: Computador da sala de aula; Internet Software: Processador de texto: Word; Programa de apresentação eletrónica PowerPoint; Programas de desenho: Paint; 
Presse: Fotocópia das Fichas n.º 4.1 e 4.2, ficha n.º 9, cartolina, cola. 
 

Instrumentos de 
avaliação Observação direta; Trabalhos executados na sala de aula; Fichas de trabalho; 
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Planificação Anual Apoio ao Estudo – 3º ano 
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Conteúdos Objetivos  Estratégias/ Situações 
de aprendizagem 

Autonomia 
 
Responsabilidade 
Dúvidas 
Dificuldades 
 
Regras de trabalho 
 
 
Observação e pesquisa 
 
 
Métodos de estudo 
Resumos 
Instruções 
Iniciativa 
 
 
Cartazes 
 
 
 
 
Apresentações 
Identificação de problemas 
Participação 
Debates 
 
 
TIC: 
Informação 
Comunicação 
Produção 

- Ser responsável, autónomo e criativo. 
 
- Identificar e ser capaz de exprimir com clareza as suas 
dúvidas e dificuldades. 
 
 
- Organizar o seu trabalho. 
- Observar e pesquisar. 
 
- Propor estratégias para a resolução dos problemas. 
- Identificar algumas situações e problemas vividos e 
observados. 
 
- Selecionar e organizar informação. 
- Fazer resumos. 
- Sublinhar. 
- Esquematizar. 
- Procurar ajuda nos documentos e/ou junto dos outros. 
 
- Definir regras de comunicação/organizar o trabalho. 
- Construir cartazes. 
- Apresentar um trabalho. 
- Associar apresentação a suporte visual. 
 
- Ouvir os outros. 
- Levantar questões. 
- Registar dúvidas. 
- Participar em debates, trabalhos... de grupo. 
- Argumentar de forma pertinente. 
 
- Utilizar recursos digitais.  
- Comunicar e interagir. 
- Desenvolver trabalhos escolares com recurso a 
ferramentas digitais. 

- Realizar projetos de estudo. 
- Registar dúvidas que vão surgindo. 
- Ouvir atentamente as explicações. 
- Procurar ajuda junto do professor. 
- Registar e analisar os problemas surgidos. 
- Procurar soluções para a sua resolução. 
- Aplicar estratégias de resolução dos problemas. 
- Verificar a sua eficácia. 
- Procurar, individualmente, realizar as suas tarefas. 
- Planificar a sessão. 
- Construir um horário para gestão do tempo. 
- Ler textos e sublinhar apenas o que considera mais 
importante.  
- Fazer esquemas para a construção de textos, resolução de 
problemas... 
- Anotar as dúvidas que vai sentindo e expô-las no final. 
- Definir regras de trabalho de grupo. 
- Realizar trabalhos de grupo cumprindo as regras.  
- Assinalar em tabelas as regras cumpridas. 
-Apresentar trabalhos sobre temas explorados. 
- Pesquisar imagens que invoquem ou clarifiquem o tema. 
- Associar as palavras aos suportes visuais. 
- Definir regras de comunicação em grupo turma ou grande 
grupo (escola). 
- Colocar questões e tirar anotações em visitas de estudo. 
- Utilizar ferramentas digitais para pesquisar informação sobre 
um tema em estudo. 
- Aceder a sítios da internet dados pelo professor e encontrar a 
informação pretendida. 
- Publicação de trabalhos no blogue; 
- Divulgação de produções realizadas pelos alunos na 
WebRádio. 
- Criação de pastas; 
- Gravar ficheiros em pastas específicas no computador; 
- Escrever textos no Word obedecendo a regras estabelecidas 
(determinado tipo de letra, tamanho de letra, espaçamentos…) 
- Produção de Podcasts. 

Recursos didáticos  Textos; Fichas; Gravuras; Cartazes; Suportes informáticos; Visitas; Documentos; Material plástico diverso; Entrevistas; Documentos; 
Cartazes 
 

Instrumentos de avaliação  Trabalhos escritos de pesquisa individual ou de grupo; Grelhas de observação; Fichas de autoavaliação; Fichas de trabalho. 
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Conteúdos Objetivos  Estratégias/ situações 
de aprendizagem 

Jogos de exploração 
 
- Corpo 
 
 
 
 
 
 
 

- Movimentar-se de forma livre e pessoal, sozinho, aos 
pares, explorando atitudes de imobilidade-mobilidade, 
contração- descontração, tensão-relaxamento. 
- Explorar a respiração torácica e abdominal. 
- Explorar o movimento global do seu corpo da menor 
à maior amplitude 
- Explorar os movimentos segmentares do corpo. 
- Explorar diferentes possibilidades expressivas, 
imaginando-se com outras caraterísticas corporais: 
diferentes atitudes corporais, diferentes ritmos 
corporais, diferentes formas, diferentes fatores de 
movimento (firme/suave, súbito/sustentado, 
direto/flexível, controlado/livre). 

- Atravessar a sala de aula com movimentos variados, a 
caminhar, saltar ao pé-coxinho, em bicos de pés, de cócoras, só 
e de mão dada com um colega.  
 
- Eleger uma posição de estátua e manter-se imóvel o maior 
espaço de tempo possível: um aluno inventa uma posição, o 
outro imita. 
 
- Deitar no chão, de pé e sentados, colocar uma mão no peito e 
outra na barriga, respirar profundamente, sentindo os 
movimentos do peito e da barriga.  
 
- Realizar movimentos com o corpo todo ou partes (cabeça, 
tronco, membros). 
 
- Deixar que a criança escolha algo para imitar e fazer com que 
o imita da melhor forma: comboio, carro, vento, animais 
diversos 

Recursos didáticos   Sala de aula; Polivalente 
 

Instrumentos de avaliação  Assiduidade; Grelhas de observação; Atividades realizadas; Avaliação diagnóstica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Planificação de 1º Período – Expressão Dramática - 3º ano 
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Conteúdos Objetivos  Estratégias/ situações 
de aprendizagem 

Jogos de exploração  
- Voz. 
 

- Experimentar maneiras diferentes de produzir sons  
- Explorar sons orgânicos ligados a ações do 
quotidiano. 
- Reproduzir sons do meio ambiente. 
- Aliar a emissão sonora a gestos e movimentos. 
- Explorar a emissão sonora, fazendo variar a forma de 
respirar, a altura do som, o volume da voz, a 
velocidade e a entoação.  
- Explorar diferentes maneiras de dizer vocábulos 
(dicção) 
- Explorar os efeitos de alternância, silêncio e emissão 
sonora.      
 

- Deixar que a criança escolha algo para imitar e explorar 
formas diversas de reprodução de sons: comboio, carro, vento, 
animais diversos… 
 
- Tentar que a criança reproduza um som do meio ambiente e 
os colegas o identifiquem. 
 
- Fazer jogos de adivinhação de sons. 
- Contextualizar os sons produzidos: rir, chorar e soluçar. 

- Espaço - Explorar o espaço circundante.  
- Adaptar a diferentes espaços os movimentos e a voz. 
- Explorar deslocações simples, seguindo trajetos 
diversos. 
- Explorar diferentes formas de se deslocar: de 
diferentes seres (reais ou imaginários) em locais com 
diferentes caraterísticas. 
 

- De olhos fechados, os alunos tentam dizer os objectos que se 
encontram atrás, ou ao lado. 
- Imitar as várias formas de locomoção de animais (cão, gato, 
tartaruga, macaco, …), de pessoas (idoso, bailarino, atleta, …), 
de seres imaginários (monstro, fantasma, fada, …).  
 
 

Recursos didáticos   A voz; Cds; Leitor de cds; Sala de aula ; Polivalente 
 

Instrumentos de avaliação Assiduidade; Grelhas de observação, comportamento, participação individual, cooperação; Atividades realizadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Planificação de 2º Período – Expressão Dramática - 3º ano 
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Conteúdos Objetivos  Estratégias/ situações 
de aprendizagem 

Jogos de exploração  
- Espaço 
 

- Orientar-se no espaço a partir de referências visuais, 
auditivas, táteis. 
- Deslocar-se em coordenação com um par. 
- Explorar diferentes níveis (baixo, médio, alto) 
- Explorar mudanças de nível: individualmente, aos 
pares, em pequenos grupos. 
 

- Realizar jogos de exploração espacial orientando-se por 
referências sensoriais: movimentar-se ao som da chuva, da 
campainha, de uma música (referências auditivas), deslocar-se 
tocando em diferentes texturas - tronco de uma árvore, folhas, 
flores, rochas (referências táteis), movimentar-se e ao mesmo 
tempo tocar num objeto, saltar à corda, rodar o arco 
(referências visuais).  
- Movimentar-se no espaço, em coordenação com um par, em 
várias situações: de mão dada, jogar à bola, às cavalitas… 
- Movimentar-se no espaço executando movimentos no plano 
baixo: rastejar, gatinhar; médio: andar de cócoras; alto: saltar, 
andar em bicos de pés, …  
 

- Objetos 
 

- Explorar as qualidades físicas dos objetos 
- Explorar as relações possíveis do corpo com os 
objetos 
- Deslocar-se com o apoio de um objeto: 
individualmente, em coordenação com um par 
- Explorar as transformações de objetos: imaginando-
os com outras caraterísticas, utilizando-os em ações 
- Utilizar objetos dando-lhes atributos imaginados em 
situações de interação: a dois, em pequeno grupo. 
- Inventar e utilizar máscaras, fantoches, marionetas. 

- Realizar jogos de exploração de objetos em que os utilizem e 
transformem usando a imaginação. Podem recriar ou inventar 
personagens das histórias conhecidas, atribuir caraterísticas 
diferentes aos objetos, usar máscaras e fantoches, transformar 
histórias, inventar finais diferentes às histórias, …   
 

Recursos didáticos   Salas; Imagens; Música; Objectos; Mesas ; Animais 

Instrumentos de avaliação Grelhas de observação (comportamento, participação individual e cooperação); Fichas de autoaprendizagem.    

 
 
 
 
 
 



Planificação de 2º Período – Expressão Dramática - 3º ano 
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Conteúdos Objetivos  Estratégias/ situações 
de aprendizagem 

Jogos dramáticos  
- Linguagem não verbal 
 
 
 
 
 
 
 

- Utilizar espontaneamente atitudes, gestos e 
movimentos. 
 
- Reagir espontaneamente, por gestos/movimentos a 
sons, palavras, ilustrações, atitudes e gestos. 
 
- Reproduzir movimentos em espelho e por contraste. 
 
- Improvisar individualmente atitudes, gestos, 
movimentos a partir de diferentes estímulos: sonoros 
ou verbais, um objecto real ou imaginário, um tema. 
 
- Mimar, a dois ou em pequenos grupos, atitudes, 
gestos, movimentos ligados a uma ação isolada, uma 
sequência de atos.  
 

- Deixar que a criança escolha um animal e fazer com que o 
imite. 
 
- Jogos de percursos com dificuldades: rastejar debaixo de 
pontes, arbustos, passar de pedra em pedra no rio. 
 
-Com um companheiro, criar figuras que ele reproduz por 
espelho ou contraste.   

Recursos didáticos    Máscaras; Lenços; Chapéus; Revistas; Luz 

Instrumentos de avaliação Momentos de avaliação (formativas e sumativas); Grelhas de observação (comportamento, participação individual e cooperação); Fichas 
de autoaprendizagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Planificação de 3º período - Expressão Dramática - 3º ano 
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Conteúdos Objetivos  Estratégias/ situações 
de aprendizagem 

Jogos dramáticos 
- Linguagem verbal  
 
 
 
 
 
 
 

-Participar na elaboração oral de uma história. 
 
 
-Improvisar um diálogo ou uma pequena história a dois 
ou em pequeno grupo, a partir de: uma ilustração, uma 
série de imagens, um som, uma sequência sonora, um 
objeto, um tema. 
 
 
-Participar em jogos de associação de palavras por 
afinidades sonoras e afinidades semânticas. 
 

- O professor conta o início de uma história, após ter dividido a 
turma em grupos: cada grupo vai inventar um final para a 
história; comparação de diversos finais. 
 
- Através de máscaras já feitas pelos alunos e outros adereços 
(lenços, guarda-chuvas, revistas, chapéus, …) deixar as 
crianças improvisarem situações diversas, livremente. 
 

Recursos didáticos  Textos; Cenários 

Instrumentos de avaliação Momentos de avaliação (formativas e sumativas); Grelhas de observação (comportamento, participação individual e cooperação); Fichas 
de autoaprendizagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Planificação de 3º Período – Expressão Dramática - 3º ano 
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Conteúdos Objetivos  Estratégias/ situações 
de aprendizagem 

Jogos dramáticos 
- Linguagem verbal  
 
 
 
- Linguagem verbal e gestual 
 
 
 
 
 
 
 

- Experimentar diferentes maneiras de dizer um texto: 
lendo, recitando. 
- Inventar novas linguagens sonoras ou onomatopaicas. 
 
-Improvisar palavras, sons, atitudes, gestos e 
movimentos ligados a uma acção precisa: em interação 
com o outro, em pequeno grupo. 
 
- Improvisar palavras, sons, atitudes, gestos e 
movimentos, constituindo sequências de ações – 
situações recriadas ou imaginadas, a partir de: objetos, 
um local, ma ação, personagens, um tema 
 
-Improvisar situações usando diferentes tipos de 
máscaras. 
 
-Utilizar diversos tipos de sombras. 
 
- Inventar, construir e utilizar adereços e cenários. 
 
- Elaborar, previamente, em grupo, os vários momentos 
do desenvolvimento de uma situação 
 

Recitar textos de recolha livre. 
 
Representar em grupo um pequeno texto, utilizando só 
linguagem verbal. 
 
 
Repetir o texto usando desta vez só linguagem não verbal. 
 
Finalmente, dramatizar o texto com linguagem gestual e verbal. 
 
 
 
Escurecer a sala mantendo um foco de luz, e levar as crianças a 
utilizarem as mãos para a execução de diversas sombras 
chinesas, que o professor pode demonstrar primeiro. 
 

Recursos didáticos  Textos; Cenários 

Instrumentos de avaliação Momentos de avaliação (formativas e sumativas); Grelhas de observação (comportamento, participação individual e cooperação); Fichas 
de autoaprendizagem. 
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Planificação 1º Período – 3º Ano 

Áreas Conteúdos Atividades 

Atividades Lúdico Expressivas – Jogos **** 

Atividades rítmicas expressivas; 
Jogos desportivos; 
Jogos tradicionais 
Atletismo; 
 

Coreografias; 
Jogos tradicionais : Corrida de sacos; Corrida a três pés; Eixo; 
Jogo da carica; mata; 
Iniciação ao Basquetebol 
Iniciação ao Atletismo. 
 

Atividades Lúdico 
Expressivas – Letras e 
Ciências 

Letras * 

Desenvolver o gosto pela leitura; 
 
Incentivar a comunicação; 
 
Relatar as ideias principais do texto ouvido; 
 
Potenciar a concentração; 
 
Criar recorrendo a técnicas diversas (Cortar, pintar, desenhar…); 
 
Produzir e representar histórias; 
 
Dramatizar textos; 
 
Acompanhar ritmos com gestos; 
 
Cantar. 

Explorar obras das metas curriculares*; 
 
Explorar obras de literatura para a infância; 
 
Participar na elaboração oral de uma história; 
 
Jogos dramáticos; 
 
Criar adereços simples com recurso a diversas técnicas;  
 
Mimar textos literários; 
 
Sequenciar pequenas histórias; 
 
Jogos de expressão de voz e corpo; 
 

Ciência ** 

Introdução à ciência: 
- Materiais de laboratório; 
- Regras de segurança; 
 
Experiências do corpo humano; 
 
 
 

-Observação E identificação dos materiais; 
-Discussão sobre as regras de segurança; 
-Realização de experiências relacionadas com os sistemas do 
corpo humano:  
Experiência 1:“Identificar o amido nos alimentos”; 
Experiência 2:“O que acontece no estômago?”; 
Experiência 3:“Observação de órgãos de um animal”. 

Tecnologia *** 

Audio-histórias; 
Visualização de histórias em powerpoint; 
Gravação de poemas em podcast; 
Uso do quadro interativo ou computador para projeção e pesquisa de conteúdos; 
Utilização de meios audio-visuais. 

Recursos didáticos  Vídeos; Histórias; Computador; Jogos; Tesoura; Cola; Cartolinas; Riscadores; Projetor multimédia, Rádio, Material Laboratorial e outros materiais necessários . 

Instrumentos de avaliação Registos de observação de comportamento e participação nas atividades propostas; Autoavaliação. 
       *Nota: Nas turmas de dois anos de escolaridade o professor titular de turma articulará com o professor da AEC as obras a trabalhar de acordo com os interesses e as prioridades da turma. 
       ** Protocolo das experiências em anexo (a ser seguido pelo professor) 
       *** Transversal a todas as áreas 
       **** Jogos em anexo 
 



 
Planificação 2º Período – 3º ano 

Áreas Conteúdos Atividades 

Atividades Lúdico Expressivas – Jogos **** 

Atividades rítmicas expressivas; 
Jogos desportivos; 
Jogos tradicionais 
Atletismo; 
 

Coreografias; 
Jogos tradicionais : Vizinha, dá-me lume; Malha; Mosca; 
Elástico; Tração com corda em linha; 
Iniciação ao Basquetebol 
Iniciação ao Atletismo. 
 

Atividades Lúdico 
Expressivas – Letras e 

Ciências 

Letras * 

Desenvolver o gosto pela leitura; 
 
Incentivar a comunicação; 
 
Relatar as ideias principais do texto ouvido; 
 
Potenciar a concentração; 
 
Criar recorrendo a técnicas diversas (Cortar, pintar, desenhar…); 
 
Produzir e representar histórias; 
 
Dramatizar textos; 
 
Acompanhar ritmos com gestos; 
 
Cantar. 

Explorar obras das metas curriculares*; 
 
Explorar obras de literatura para a infância; 
 
Participar na elaboração oral de uma história; 
 
Jogos dramáticos; 
 
Criar adereços simples com recurso a diversas técnicas;  
 
Mimar textos literários; 
 
Sequenciar pequenas histórias; 
 
Jogos de expressão de voz e corpo; 

Ciência ** 

Experiências das plantas/animais; 
Experiências com os tipos de solos; 
 

Experiência 4“O que faz mal às plantas?”; 
Experiência 5“Análise de rochas.”; 
Experiência 6“Como se distinguem os solos?”; 
  
 

Tecnologia *** 

Audio-histórias; 
Visualização de histórias em powerpoint; 
Gravação de poemas em podcast; 
Uso do quadro interativo ou computador para projeção e pesquisa de conteúdos; 
Utilização de meios audio-visuais. 

Recursos didáticos  Vídeos; Histórias; Computador; Jogos; Tesoura; Cola; Cartolinas; Riscadores; Projetor multimédia, Rádio, Material Laboratorial e outros materiais necessários de acordo 
com as atividades. 

Instrumentos de avaliação Registos de observação de comportamento e participação nas atividades propostas; Autoavaliação. 

       *Nota: Nas turmas de dois anos de escolaridade o professor titular de turma articulará com o professor da AEC as obras a trabalhar de acordo com os interesses e as prioridades da turma. 
       ** Protocolo das experiências em anexo (a ser seguido pelo professor) 
       *** Transversal a todas as áreas 
       **** Jogos em anexo 
 
 
 
 



Planificação 3º Período – 3º ano 
Áreas Conteúdos Atividades 

Atividades Lúdico Expressivas – Jogos **** 

Atividades rítmicas expressivas; 
Jogos desportivos; 
Jogos tradicionais; 
Ginástica. 
 

Coreografias; 
Jogos tradicionais : Corda queimada; Barra do lenço; Muro do 
Chinês; Jogo do gato e do Rato: Águia na sua caçada; 
Iniciação ao Andebol; 
Iniciação à Ginástica. 
 

Atividades Lúdico 
Expressivas – Letras e 

Ciências 

Letras* 

Desenvolver o gosto pela leitura; 
 
Incentivar a comunicação; 
 
Relatar as ideias principais do texto ouvido; 
 
Potenciar a concentração; 
 
Criar recorrendo a técnicas diversas (Cortar, pintar, desenhar…); 
 
Produzir e representar histórias; 
 
Dramatizar textos; 
 
Acompanhar ritmos com gestos; 
 
Cantar. 

Explorar obras das metas curriculares*; 
 
Explorar obras de literatura para a infância; 
 
Participar na elaboração oral de uma história; 
 
Jogos dramáticos; 
 
Criar adereços simples com recurso a diversas técnicas;  
 
Mimar textos literários; 
 
Sequenciar pequenas histórias; 
 
Jogos de expressão de voz e corpo; 

Ciência ** 

Experiências da luz; 
Experiências com ímanes; 
 

Experiência 7: “Todos os materiais deixam passar a luz?”; 
Experiência 8: Refração: como se forma um arco-íris?”; 
Experiência 9: “O magnetismo dos ímanes: o íman atrai todos 
os objetos da mesma forma?”  

Tecnologia *** 

Audio-histórias; 
Visualização de histórias em powerpoint; 
Gravação de poemas em podcast; 
Uso do quadro interativo ou computador para projeção e pesquisa de conteúdos; 
Utilização de meios audio-visuais. 

Recursos didáticos  Vídeos; Histórias; Computador; Jogos; Tesoura; Cola; Cartolinas; Riscadores; Projetor multimédia, Rádio, Material Laboratorial e outros materiais necessários de acordo 
com as atividades. 

Instrumentos de avaliação Registos de observação de comportamento e participação nas atividades propostas; Autoavaliação. 

       *Nota: Nas turmas de dois anos de escolaridade o professor titular de turma articulará com o professor da AEC as obras a trabalhar de acordo com os interesses e as prioridades da turma. 
       ** Protocolo das experiências em anexo (a ser seguido pelo professor) 
       *** Transversal a todas as áreas 
       **** Jogos em anexo 
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PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA – A1 

 

OBJETIVOS GERAIS 

Domínio oral e escrito da língua portuguesa como língua veicular; 
 Desenvolvimento de uma progressiva autonomia pessoal no âmbito escolar e social; 
 Integração efetiva dos alunos no currículo nacional  
 Promoção do sucesso educativo e desenvolvimento de uma cidadania ativa. 

 

Unidade 
Objetivos 

Gramática Atividades Avaliação 
Interdisciplinares Específicos PLNM 

 
Unidade 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    A Língua 
   Portuguesa como língua veicular 
das restantes disciplinas: 
 
    Compreensão do vocabulário 
específico das diferentes disciplinas 
 
   
Domínio da linguagem (verbos-chave) 
utilizada nos testes  
 
   
Clarificação de informação, 
recorrendo a dicionários 
 
   
   Organização de glossários 

 
▪ Apresentação de: 
 
- Professor e alunos; 
 
-Objectivos da 
disciplina; 
 
- Organização do 
caderno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
As letras do alfabeto 
português: Vogais e 
consoantes 
 
Determinantes  
artigos definidos e 
indefinidos 
 
O Nome - género e 
número 
 
 
 
 

Compreensão 
Oral 
 
- Identificação de tópicos de 
mensagens breves produzidas 
pausadamente 
 
- Retenção de 
pequenos enunciados orais 
proferidos pelo professor, áudio 
ou vídeo 
 
 
 
 
Produção Oral 
 
- Explicitação ou exploração de 
unidades de conteúdo ouvidas 
ou lidas 
 
- Aperfeiçoamento do ritmo do 

 
 
Sumativa 
 
 
Auto e 
hetero 
 
Observação 

direta de 

atitudes 

cognitivas e 

comporta 

mentais 

 

 
Caderno 
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Unidade 1 
Identificação 

e dados 

pessoais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade 2 

Descrição de 

objetos e 

pessoas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Identificar-se a si e ao 
outro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caraterizar-se e 
caraterizar o outro e 
objetos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pronomes pessoais, 
interrogativos e 
reflexos (1ª/ 3ª pessoa 
do singular); 
 
 
Verbos – presente do 
indicativo: 
-  Ser 
-  Ter 
-  Morar em ( verbos 
regulares   terminados 
em ar)  
 
 
 
 
 
 
Verbos – presente do 
indicativo: 
- Ter 
- Ser / Estar + Adjetivo 
- Verbos regulares 
terminados em er  e ir 
 
 
 
 
- Nomes / Adjetivos 
  Concordância em 
género e número 

Português 
 
 
- Leitura em voz alta com 
correcção progressiva ao nível 
da articulação, pronúncia e 
expressividade 
 
- Reprodução oral de 
conteúdos de enunciados 
escritos 
 
- Explicitação de dados 
Visuais 
 
- Descrição de imagens 
 
 
 
 
• Interação 
 
- Formulação de respostas 
breves a perguntas orais 
 
- Formulação de questões 
breves 
 
 
 
 
 
 
• Leitura 
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Unidade 3 
Breves 
fórmulas 
sociais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade 4 
Atividades 
do 
quotidiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cumprimentar 
Despedir-se de alguém 
Apresentar-se, 
apresentar alguém, 
agradecer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saber pedir/ dar 
informações 
Descrever sequências 
de ações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pronomes reflexos 
 
 
 
 
 
 
 
Verbos – presente do 
indicativo 
 
Verbos irregulares 
 Costumar + infinitivo 
 
 
 
Preposições 
 
Tempo (de, a, em) 
Movimento (a, para, 
por, de) 
  
Ir de (transporte não 
específico) 
Ir em (transporte 
específico) 
 
 
 
 
 
 

 
- Deteção das palavras-chave do 
texto 
 
- Reconhecimento de 
analogias temáticas em 
excertos breves e simples 
 
- Pesquisa em dicionário de 
.Português 
 
 
 
 
• Compreensão 
 
 
 
• Escrita 
- Reprodução escrita 
de conteúdos a partir 
de enunciados escritos 
ou orais 
 
 
 
• Produção Escrita, tendo em 
conta: 
 
- Domínio das formas 
convencionais básicas 
da escrita: 
-Alfabeto 
-Pontuação 
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Unidade 5 
Relações 
familiares e 
Habitação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade 6 
Compra e 
Venda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade 7 
Localização 

 
Descrever a família  
Descrever a casa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fazer um pedido 
Aceitar / rejeitar 
Perguntar o preço  
Pagar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedir / dar informações 
sobre a localização de 
objetos no espaço 
 
Pedir / dar informações 
sobre localização 

Verbos – estrutura 
Verbal 
Estar a + Infinitivo 
Estar a + 
Infinitivo/Presente 
 
 
 
Pronomes  
Possessivos 
 
 
Adjetivos 
Graus  
 
 
 
Verbos – Pretérito 
imperfeito 
 (imperfeito de 
cortesia- 1º pessoa do 
singular/plural) 
 
Presente do Indicativo 
(verbos com 
alternância vocálica – 
vestir, preferir, etc.) 
 
 
Pronomes 
Demonstrativos 
 
Advérbios  
Lugar 

-Paragrafação 
 
- Aplicação das regras 
básicas da acentuação 
 
- Reprodução de 
informação simples a 
partir de enunciados 
escritos ou orais 
 
- Aplicação de  regras 
ortográficas 
elementares 
 
- Completação de 
esquemas frásicos 
baseados em 
vocabulário simples e 
recorrente 
 
- Reescrita de 
encadeamentos 
frásicos simples a 
partir de modelos 
dados 
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de objetos 
e pessoas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade 8 
Desporto 
e tempos 
livres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

geográfica e direções  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falar de gostos e 
preferências  
Exprimir Futuro próximo  
Falar do tempo 
Fazer convites 
Aceitar / recusar 
convites 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Estrutura Verbal  
Estar em + locuções 
prepositivas 
 
 
Verbos – presente do 
Indicativo 
Virar (à esquerda / à 
direita) 
Ir / seguir (em frente) 
Atravessar (a rua, a 
avenida) 
 
 
 
Preposições e 
locuções prepositivas 
Espaço  
Movimento  
 
 
 
 
 
 
 
Verbos – Presente do 
Indicativo 
 
Gostar de / não gostar 
de / detestar/ adorar 
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Unidade 9 
Saúde e 
corpo 

 
 
 
 
Falar sobre o corpo 
 
Falar sobre o estado 
físico 
 
Saber ir ao médico  
Compreender 
instruções simples no 
médico 
Saber ir à farmácia 
 

/preferir  
 
 
Verbos – Presente/ 
Expressão de futuro 
próximo 
Ir + Infinitivo 
 
Expressões de tempo 
futuro 
Preposições  
 
Com + pronome 
pessoal 
 
 
 
 
 
Estrutura Verbal –  
Estar com + nome 
(febre dores de cabeça 
etc.) 
 
Ter que /de + Infinitivo 
 
Dever + Infinitivo 
 
 
 
 
 

 
 Materiais a utilizar: Fotocópias, computador, projetor, CD áudio, recursos on line, portefólio 
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PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA – A2 

 

OBJETIVOS GERAIS 

Domínio oral e escrito da língua portuguesa como língua veicular; 
 Desenvolvimento de uma progressiva autonomia pessoal no âmbito escolar e social; 
 Integração efetiva dos alunos no currículo nacional  
 Promoção do sucesso educativo e desenvolvimento de uma cidadania ativa. 

 

Unidade 
Objetivos 

Gramática Atividades Avaliação 
Interdisciplinares Específicos PLNM 

 
 
 
 
 
 
Unidade 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
A Língua Portuguesa como língua 
veicular das restantes disciplinas: 
 
    Compreensão do vocabulário 
específico das diferentes disciplinas 
 
   
Domínio da linguagem (verbos-chave)  
 
   
Clarificação de informação, 
recorrendo a dicionários e internet 
 
   

 
▪ Apresentação de: 
 
- Professor e alunos; 
 
- Objetivos da disciplina; 
 
- Organização do caderno 
 
▪  Revisão de conteúdos 
do nível A1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As letras do alfabeto 
português: Vogais e 
consoantes 
 
 
Artigos definidos e 
indefinidos 
 
O Nome - género e 
número 
 
 

Compreensão 
Oral 
 
- Identificação de tópicos de 
mensagens breves produzidas 
pausadamente 
 
- Retenção de 
pequenos enunciados orais 
proferidos pelo professor, áudio 
ou vídeo 
 
• Produção Oral 
 
- Explicitação ou exploração de 
unidades de conteúdo ouvidas 
ou lidas 
 
- Aperfeiçoamento do ritmo do 
Português 
 
 

 
 
 
Sumativa 
 
 
Auto e 
hetero 
 
Observação 

directa de 

atitudes 

cognitivas e 

comportame

ntais 

 

caderno 
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1 
Identificação 

e  

dados 

pessoais 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Descrição de 

objetos e 

pessoas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Identificar-se a si e ao 
outro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caraterizar-se e 
caraterizar o outro e 
objetos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pronomes pessoais, 
interrogativos e 
reflexos (1ª/ 3ª 
pessoa do singular); 
 
 
Verbos – presente 
do indicativo: 
- Ser 
- Ter 
   - Morar em (verbos 
regulares   
Terminados em ar)  
chamar-se 
 
 
 
 
Verbos – presente 
do indicativo: 
- Ter 
- Ser / Estar + 
Adjetivo 
- Verbos regulares 
terminados em er e 
ir 
 
 
Nomes / Adjetivos 
  Concordância em 
género e número 
 
Pronomes reflexos 
 

- Leitura em voz alta com 
correção progressiva ao nível da 
articulação, pronúncia e 
expressividade 
 
- Reprodução oral de 
conteúdos de enunciados 
escritos 
 
- Explicitação de dados 
Visuais 
 
- Descrição de imagens 
 
• Interação 
 
- Formulação de respostas 
breves a perguntas orais 
 
- Formulação de questões 
breves 
 
• Leitura 
 
- Deteção das palavras-chave do 
texto 
 
- Reconhecimento de 
analogias temáticas em 
excertos breves e simples 
 
- Pesquisa em dicionário de 
Português 
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3 
Breves 
fórmulas 
sociais 
 
 
 
 
4 
Atividades 
do 
quotidiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
Serviços de 
Utilidade 
Pública 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumprimentar, 
Despedir-se de alguém, 
Apresentar-se, 
Apresentar alguém, 
Agradecer 
 
 
 
 
Saber pedir/ dar 
informações 
 
Descrever sequências de 
ações 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preencher impressos 
simples 
 
Compreender instruções 
simples 
 
Compreender avisos 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbos – presente 
do indicativo 
 
Verbos irregulares 
 Costumar + 
infinitivo 
 
Preposições 
 
Tempo (de, a, em) 
Movimento (a, para, 
por, de) 
  
Ir de (transporte não 
específico) 
Ir em (transporte 
específico) 
 
 
 
Verbos – imperfeito 
do indicativo 
 
Expressão de 
cortesia: 

Compreensão 
Escrita 
- Reprodução escrita 
de conteúdos a partir 
de enunciados escritos 
ou orais 
 
• Produção Escrita, tendo em 
conta: 
 
- Domínio das formas 
convencionais básicas 
da escrita: 
-Alfabeto; 
-Pontuação; 
- Paragrafação 
 
- Aplicação das regras 
básicas da acentuação 
 
- Reprodução de 
informação simples a 
partir de enunciados 
escritos ou orais 
 
- Aplicação de  regras 
ortográficas elementares 
 
- Completação de 
Esquemas frásicos 
baseados em vocabulário 
simples e recorrente 
 
- Reescrita de 
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11 
Relatar 
acontecimen
tos pontuais 
no passado 
 
 
 
12 
Contactos 
sociais e 
formas de 
tratamento 
 
 
 
 
 
 
 
13 
Reclamar 
sobre 
comida e 
alojamento 
 
 
 
14 
Memórias 
do passado 

 
 
 
Narrar uma sequência de 
ações no passado 
 
Ter noção do passado 
pontual 
 
 
 
Dominar as formas de 
tratamento em português 
 
Escrever um postal 
Deixar mensagens orais 
Escrever mensagens 
breves 
Escrever um convite 
 
 
 
 
Fazer uma reclamação 
simples sobre um serviço 
 
Exprimir um desejo 
 
 
 
 
 
 
 

poder+infinito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbos – Pretérito 
perfeito simples do 
indicativo 
 
Verbos regulares 
Alterações gráficas 
nos verbos 
Verbos irregulares 
(ser, ir, ter, estar) 
 
 
 
Expressões de tempo 
no passado: 
Há  / desde 
 
 
 
Verbos – Pretérito 
perfeito simples do 
indicativo 
 
Verbos regulares 

encadeamentos 
frásicos simples a 
partir de modelos 
dados 
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Relatar acções habituais 
no passado 
 
Falar de memórias 
passadas 
 
Falar de horas e idade no 
passado 

Verbos regulares 
terminados em air 
 
 
Pronomes pessoais 
Tu/ você (o senhor / 
a senhora) 
 
 
 
 
Verbo – pretérito 
imperfeito do 
indicativo 
Exprimir um desejo 
(querer+ infinitivo) 
 
 
Verbo – Pretérito 
Imperfeito do 
indicativo 
 
Verbos regulares e 
irregulares 
 
Expressões de 
tempo 
 
Pronomes 
indefinidos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Materiais a utilizar: Fotocópias, computador, projetor, CD áudio, recursos on line, portefólio 
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PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA – B1 

 

OBJETIVOS GERAIS 

Domínio oral e escrito da língua portuguesa como língua veicular; 
 Desenvolvimento de uma progressiva autonomia pessoal no âmbito escolar e social; 
 Integração efetiva dos alunos no currículo nacional  
 Promoção do sucesso educativo e desenvolvimento de uma cidadania ativa. 

 

Unidade 
Objetivos 

Gramática Atividades Avaliação 
Interdisciplinares Específicos PLNM 

 
 
 
Unidade 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A língua portuguesa como língua 
veicular das restantes disciplinas: 
 
 
. Compreensão do vocabulário 
específico das diferentes disciplinas; 
 
 
 
. Domínio da linguagem (verbos-
chave) utilizada nos testes; 
 
 
 
 
. Clarificação de informação, 
recorrendo a dicionários; internet e 
livros. 
 
- Organização de glossários. 
 
 

 
Apresentação de: 
. Professor e alunos; 
. Objetivos da disciplina. 
 
. Organização do caderno 
 
. Revisão de conteúdos 
gramaticais do nível A2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Verbos: 
 -Presente, Pretérito 
e futuro do 
Indicativo: verbos 
regulares e 
irregulares; 
 
 
. Preposições 
 
 
. Pronomes: 
possessivos e 
demonstrativos. 
 
 
 
 
 
 

. Compreensão Oral 

 

. Identificação de tópicos em 

mensagens produzidas 

pausadamente; 

 

. Retenção de enunciados orais 

proferidos pelo professor ou em 

documento áudio, vídeo. 

 
 
 
 
 
. Produção Oral 

. Explicitação ou exploração de 

unidades de conteúdo ouvidas 

ou lidas; 

 
Sumativa 
 
 
Observação 
direta do 
domínio 
cognitivo e 
comportame
ntal 
 
Portfólio 
 
Intervenções 
orais e 
escritas 
 
Trabalhos 
individuais 
 
Auto e 
hetero 
avaliação 
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Unidade 1 
Falar de 
Atividades do 
Quotidiano no 
Passado 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade 2 
Exprimir 
Desejos e 
Fazer Planos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade 3 
Falar de 
Tempos Livres 
no Passado 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Relatar ações no passado 
e comparar com o 
presente 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Exprimir desejos; 
. Fazer planos; 
. Fazer pedidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Fazer descrições no 
passado; 
. Relatar ações 
simultâneas e durativas 
no passado; 
. Relatar realização 
prolongada de ações no 

 
 
 
 
Verbos – Pretérito 
Imperfeito do 
Indicativo 
 
. Idade e horas no 
passado; 
. Aspetos durativo e 
frequentativo; 
. Ações habituais no 
passado versus 
Presente do 
Indicativo. 
 
 
 
 Verbos – Pretérito 
Imperfeito do 
Indicativo: querer; 
desejar; gostar de; 
preferir; apetecer; 
 
Advérbios: 
. Lugar; tempo; 
modo; negação e 
afirmação; 
quantidade. 
. Colocação dos 
advérbios na frase. 
 
 

. Aperfeiçoamento do ritmo do 

português; 

. Leitura em voz alta com 

correção progressiva ao nível da 

articulação, da pronúncia e da 

expressividade; 

. Reprodução oral de conteúdos 

de enunciados escritos; 

. Explicitação de dados visuais; 

. Descrição de imagens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Interação 
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Unidade 4 
Relatos 
Formais de 
Ocorrências 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade 5 
Relações 
Sociais – 
Escrever 
Cartas, Notas, 
Bilhetes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade 6 
Relatar Factos 
 
 
 

passado versus ações 
pontuais no passado. 
 
. Relatar acontecimentos 
aos bombeiros, à polícia e 
aos serviços de saúde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.Relatar ações durativas 
com realização não 
terminada; 
. Escrever cartas, notas, 
bilhetes; 
Fazer pedidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbos – Pretérito 
Imperfeito do 
Indicativo 
. Enquanto; 
. Quando (estar a+ 
Infinitivo) 
. Pretérito Imperfeito 
versus Pretérito 
Perfeito Simples. 
 
 
 
Verbos – Pretérito-
mais-que-Perfeito  
do Indicativo 
 
Verbos – Particípios 
Passados: formas 
regulares e 
irregulares; 
 
. Formas de 
complemento direto; 
 
. Colocação do 
complemento direto 
na frase. 
 
 
 
Verbos – Pretérito 
Perfeito Composto 
do Indicativo 
 

. Formulação de respostas a 

perguntas orais; 

. Formulação de questões; 

 

 

. Leitura 

 

. Deteção de palavras-chave em 

textos; 

. Reconhecimento de analogias 

temáticas em excertos breves e 

simples; 

. Pesquisa em dicionários da 

Língua Portuguesa 

 

 

 

 

 

. Compreensão Escrita 

. Reprodução escrita de 

conteúdos a partir de 

enunciados escritos e/ou orais. 
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Unidade 7 
Relações 
Sociais 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade 8 
Atualidades 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Unidade 9 
Relações 
Sociais – Vida 
Privada e 
Tempos Livres 
 
 
 
 
 
 

. Relatar factos usando o 
discurso indireto 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Compreender textos 
publicitários; 
informativos; médicos; 
. Dar conselhos; fazer 
sugestões; 
. Dar ordens; fazer 
pedidos. 
 
 
 
 Compreender notícias 
simples da imprensa 
escrita; 
. Relatar factos do 
quotidiano; notícias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Pronomes 
Pessoais: 
. Formas de 
complemento 
indireto; 
. Colocação do 
complemento 
indireto na frase. 
 
 
 
 
. Discurso Direto / 
Discurso Indireto 
. Pronomes 
Pessoais: 
. Regras de 
colocação dos 
pronomes na frase 
com os tempos 
compostos. 
 
 
 
. Verbos – Modo 
Imperativo: verbos 
regulares e 
irregulares. 
 
. Estrutura Verbal – 
Voz Ativa / Voz 
Passiva: 
. Transformação de 
frases; 

. Produção Escrita, tendo em 

conta: 

. Domínio das formas básicas 

convencionais da escrita: 

alfabeto; pontuação; 

paragrafação; 

. Aplicação das regras de 

acentuação; 

. Reprodução de informação a 

partir de enunciados escritos 

e/ou orais; 

. Aplicação de regras 

ortográficas; 

. Completação de esquemas 

frásicos baseados em 

vocabulário recorrente; 

. Reescrita de encadeamentos 

frásicos a partir de modelos 

fornecidos 

 

 

. Compreensão Escrita 
 
. Reprodução escrita de 
conteúdos a partir de 
enunciados escritos e/ou orais. 
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Unidade 10 
Viagens e 
Deslocações 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade 11 
Trabalho/ 
/Profissões 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade 12 
Argumentar/
Negociar 
Propostas 

 

. Relatar acontecimentos 
futuros; 
. Exprimir intenção de 
realização de acção no 
futuro; 
. Exprimir obrigação em 
relação a um 
acontecimento futuro; 
. Expressar desejos de 
difícil realização; 
Relatar em linguagem 
formal acontecimentos 
no discurso indirecto.  
 
 
 
 
. Relatar sequências de 
ações; 
 
 
 
 
 
. Pedir / dar informações 
sobre assuntos de rotina 
relacionados com o 
estudo; 
 
. Escrever uma carta 
formal.  
 
 
 

. Passiva com os 
verbos “ser” e 
“estar”; 
. Partícula 
apassivante “-se”. 
 
. Verbos – Futuro 
Imperfeito do 
Indicativo: verbos 
irregulares e em 
 “-zer”; 
. Haver de+Infinitivo; 
. Ter de+ Infinitivo; 
. Verbos – Modo 
Condicional 
. Discurso Indireto: 
. Transformação de 
frases do discurso 
direto (com o Futuro 
Imperfeito do 
Indicativo) para o 
discurso direto 
(modo condicional). 
 
. Verbos – Infinitivo 
Pessoal 
. Infinitivo Pessoal 
Infinitivo Impessoal; 
. Expressões 
impessoais 
(ser/achar + 
adjectivo); 
. Preposições e 
locuções 

. Produção Escrita, tendo em 
conta: 
. Domínio das formas básicas 
convencionais da escrita: 
alfabeto; pontuação; 
paragrafação; 
. Aplicação das regras básicas de 
acentuação; 
. Reprodução de informação 
simples a partir de enunciados 
escritos e/ou orais; 
. Aplicação de regras 
ortográficas elementares; 
. Completação de esquemas 
frásicos baseados em 
vocabulário simples e 
recorrente; 
. Reescrita de encadeamentos 

frásicos simples a partir de 

modelos fornecidos. 
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. Argumentar 
 

prepositivas. 
. Interrogativas com 
Pronome 
Interrogativo e 
Preposição 
 
. Pronomes 
Indefinidos; 
. Verbos – 
Conjugação 
Perifrástica: 
. Começar a ; estar a 
; andar a; deixar de; 
acabar de; 
. Pronomes Clíticos: 
. Contração dos 
pronomes de 
complemento direto 
com os de 
complemento 
indireto 
 
. Verbos com 
regência de 
preposição 
. Verbos específicos: 
apanhar; agarrar; 
pegar; pegar-se; 
tomar 

 
 Materiais a utilizar: Fotocópias, computador, projetor, CD áudio, recursos on line, portefólio 
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Departamento do 1.º ciclo  

Português  –  4º ANO 

 
PLANIFICAÇÃO DIDÁTICA 

ANO LETIVO 2017/ 2018 

NOTA: Planificação de acordo com o programa de Português homologado em março de 2009. Devem ser tidos em consideração os descritores de 
desempenho constantes das Metas Curriculares homologadas a 3 de agosto de 2012. 
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Domínios Conteúdos Objetivos das metas Curriculares de 
Português 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Português 

 
 
Oralidade 
 
 

 
 
Grelhas de registo 
Narrativa oral 

 
•Escutar para aprender a construir 
conhecimentos. 
•Utilizar técnicas para registar e reter a 
informação. 
•Produzir um discurso oral com correção. 

 
•Identificar informação implícita. 
•Preencher grelhas de registo. 
•Usar a palavra de forma audível, com boa articulação, entoação e ritmo adequados, e olhando o 
interlocutor. 

 
 
 
 
Leitura 
e Escrita 
 

 
Textos de enciclopédia 
Textos narrativos 
Textos poéticos 
Vocabulário 
Tema e assunto 
Processo de escrita – o texto 
poético 

 
•Ler textos diversos. 
•Apropriar-se de novos vocábulos. 
•Organizar os conhecimentos do texto. 
•Planificar a escrita de textos. 
•Rever textos escritos. 

•Ler textos narrativos (…) e textos de enciclopédias. 
•Reconhecer o significado de novas palavras, relativas a temas do quotidiano e conhecimento do 
mundo. 
•Identificar, por expressões de sentido equivalente, informações contidas explicitamente em 
textos narrativos e informativos (…). 
•Identificar o tema ou assunto do texto (…), relacionando-os, de modo a mostrar que 
compreendeu a organização interna das informações. 
•Registar as ideias relacionadas com o tema, organizando-as e hierarquizando-as. 
•Verificar se o texto obedece à tipologia indicada. 

 
Educação 
Literária 
 
 
 

 
 
Versos de Cacaracá 

 
•Ler e ouvir ler textos literários. 
•Compreender o essencial dos textos escutados 
e lidos. 

 
•Ler e ouvir ler obras de literatura para a infância e textos da tradição popular. 
•Ler poemas em coro ou em pequenos grupos. 
•Reconhecer características essenciais do texto poético: estrofe, verso, rima e sonoridades. 

 
Gramática 
 

 
Revisões do 3.º ano 

  

Recursos 
didáticos  

 
Manuais;  Cartazes;   Gramática;   Dicionário;   Biblioteca;   Fotocópias;   Jornais;  Revistas;   Computador/Internet 

Instrumentos de 
avaliação 

 
Observação direta na realização das atividades.;  Intervenções orais e escritas;   Trabalhos individuais ou em grupo.;   Fichas de trabalho. 
Inquéritos aos alunos e pais;   Registos de observação;   Fichas de avaliação formativa e sumativa. 

 
 
 
 
 
 
 



 Planificação de 1º período - Português 4º ano 
   

   
   

   
 O

U
T

U
B

R
O

 

Domínios Conteúdos Objetivos das metas Curriculares de 
Português 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Português 

 
 
Oralidade 
 

 
Questionário 
Discurso persuasivo 

 
•Escutar para aprender a construir 
conhecimentos. 
•Produzir discursos com diferentes finalidades, 
tendo em conta a situação e o interlocutor. 

 
•Identificar ideias-chave de um texto ouvido. 
•Adaptar o discurso às situações de comunicação e à natureza dos interlocutores. 
•Formular (…) perguntas. 
•Fazer um pequeno discurso com intenção persuasiva. 

 
 
 
 
Leitura 
e Escrita 
 

 
Texto narrativo, informativo e 
poético 
Tema e assunto 
Acróstico 
Processo de escrita 
– texto informativo (a notícia) 

 
•Ler textos diversos. 
•Apropriar-se de novos vocábulos. 
•Organizar os conhecimentos do texto. 
•Desenvolver o conhecimento da ortografia. 
•Redigir corretamente. 
•Escrever textos informativos. 
•Planificar a escrita de textos. 
•Rever textos escritos. 

•Ler textos narrativos (…) e notícias. 
•Reconhecer o significado de novas palavras, relativas a temas do quotidiano e conhecimento do 
mundo. 
•Identificar, por expressões de sentido equivalente, informações contidas explicitamente em 
textos narrativos, informativos e descritivos. 
•Identificar o tema ou assunto do texto (…), relacionando-os, de modo a mostrar que que 
compreendeu a organização interna das informações. 
•Escrever um texto em situação de ditado sem cometer erros, com especial atenção a homófonas 
mais comuns. 
•Escrever com correção ortográfica e de pontuação. 
•Registar ideias relacionadas com o tema, organizando-as e hierarquizando-as. 
•Verificar se o texto obedece à tipologia indicada. 

 
Educação 
Literária 
 
 

 
História com recadinho 

•Ler e ouvir ler textos literários. 
•Compreender o essencial dos textos escutados 
e lidos. 
•Dizer e escrever, em termos pessoais e 
criativos. 

 
•Ler e ouvir ler obras de literatura para a infância e textos da tradição popular. 
•Identificar, justificando, personagens principais e coordenadas de tempo e de lugar. 
•Escrever pequenos poemas rimados. 

 
Gramática 
 

Nomes – próprio, comum e 
comum coletivo; flexão em 
número 
Adjetivos – flexão em número 

•Reconhecer classes de palavras. 
•Conhecer propriedades das palavras e explicitar 
aspetos fundamentais da sua morfologia e do 
seu comportamento sintático. 

 
•Integrar as palavras nas classes a que pertencem: nome próprio e comum (coletivo). 
•Integrar as palavras nas classes a que pertencem: adjetivo qualificativo. 
•Formar o plural dos nomes e adjetivos terminados em consoante. 

Recursos 
didáticos  

 
Manuais;  Cartazes;   Gramática;   Dicionário;   Biblioteca;   Fotocópias;   Jornais;  Revistas;   Computador/Internet 

Instrumentos de 
avaliação 

 
Observação direta na realização das atividades.;  Intervenções orais e escritas;   Trabalhos individuais ou em grupo.;   Fichas de trabalho. 
Inquéritos aos alunos e pais;   Registos de observação;   Fichas de avaliação formativa e sumativa. 

 
 
 
 
 
 



 Planificação de 1º período - Português 4º ano 
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Domínios Conteúdos Objetivos das metas Curriculares de 
Português 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Português 

 
 
 
Oralidade 
 
 

 
Questionário 
Apresentação oral 
Formulação de questões 

•Escutar para aprender a construir 
conhecimentos. 
•Produzir discursos com diferentes finalidades, 
tendo em conta a situação e o interlocutor. 
•Participar em atividades de expressão oral 
orientada, respeitando regras e papéis 
específicos. 

 
•Identificar ideias-chave de um texto ouvido. 
•Fazer uma apresentação oral (cerca de 3 minutos) sobre um tema, previamente planificado, e 
com eventual recurso a tecnologias da informação. 
•Justificar opiniões, atitudes, opções. 

 
 
 
 
Leitura 
e Escrita 
 

 
Textos narrativos 
Textos diversos 
Tema e assunto 
Processo de escrita – a carta 

•Ler em voz alta palavras e textos. 
•Ler textos diversos. 
•Organizar os conhecimentos do texto. 
•Relacionar o texto com conhecimentos 
anteriores e compreendê-lo. 
•Desenvolver o conhecimento da ortografia. 
•Planificar a escrita de textos. 
•Rever textos escritos. 

•Ler um texto com articulação e entoação corretas e uma velocidade de leitura de, no mínimo, 
125 palavras por minuto. 
•Ler textos narrativos (…). 
•Identificar, por expressões de sentido equivalente, informações contidas explicitamente em 
textos narrativos (…). 
•Escolher, em tempo limitado, entre diferentes frases escritas, a que contempla informação 
contida num texto de cerca de 150 palavras. 
•Escrever um texto em situação de ditado sem cometer erros, com especial atenção a homófonas 
mais comuns. 
•Registar ideias relacionadas com o tema, organizando-as e hierarquizando-as. 
•Verificar se o texto obedece à tipologia indicada. 

 
Educação 
Literária 
 
 
 

 
 
O Gigante Egoísta 

•Ler e ouvir ler textos literários. 
•Compreender o essencial dos textos escutados 
e lidos. 
•Ler para apreciar textos literários. 

•Fazer a leitura expressiva de pequenos textos, após a preparação da mesma. 
•Reconhecer características essenciais do texto poético: estrofe, verso, rima e sonoridades. 
•Delimitar os três grandes momentos da ação: situação inicial, desenvolvimento e situação final. 
•Manifestar sentimentos e ideias suscitados por histórias e poemas ouvidos. 

 
Gramática 
 

Variação dos nomes e adjetivos 
em género 
Variação dos nomes em grau 
Adjetivo numeral 

•Conhecer propriedades das palavras e explicitar 
aspetos fundamentais da sua morfologia e do 
seu comportamento sintático. 
•Reconhecer classes de palavras. 

•Formar o feminino de nomes e adjetivos terminados em consoante. 
•Fazer variar os nomes em grau (aumentativo e diminutivo). 
•Integrar as palavras nas classes a que pertencem: adjetivo: qualificativo e numeral. 

Recursos 
didáticos  

 
Manuais;  Cartazes;   Gramática;   Dicionário;   Biblioteca;   Fotocópias;   Jornais;  Revistas;   Computador/Internet;  Caderno. 

Instrumentos de 
avaliação 

 
Observação direta na realização das atividades.;  Intervenções orais e escritas;   Trabalhos individuais ou em grupo.;   Fichas de trabalho. 
Inquéritos aos alunos e pais;    

 
 
 
 



 Planificação de 1º período - Português 4º ano 
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Domínios Conteúdos Objetivos das metas Curriculares de 
Português 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Português 

 
 
 
Oralidade 
 
 

 
Questionário 
Apresentação oral 

•Escutar para aprender a construir 
conhecimentos. 
•Produzir discursos com diferentes finalidades, 
tendo em conta a situação e o interlocutor. 
•Participar em atividades de expressão oral 
orientada, respeitando regras e papéis 
específicos. 

 
•Identificar ideias-chave de um texto ouvido. 
•Debater ideias (…). 
•Assumir diferentes papéis. 
•Justificar opiniões, atitudes, opções. 

 
 
 
 
Leitura 
e Escrita 
 

 
Textos narrativos 
Textos poéticos 
Vocabulário 
Caligrama 
Processo de escrita – o postal 

 
•Ler textos diversos. 
•Apropriar-se de novos vocábulos. 
•Organizar os conhecimentos do texto. 
•Desenvolver o conhecimento da ortografia. 
•Planificar a escrita de textos. 
•Rever textos escritos 

•Ler textos narrativos (…). 
•Reconhecer o significado de novas palavras, relativas a temas do quotidiano e conhecimento do 
mundo. 
•Identificar, por expressões de sentido equivalente, informações contidas explicitamente em 
textos narrativos (…). 
•Escrever um texto em situação de ditado sem cometer erros, com especial atenção a homófonas 
mais comuns. 
•Registar ideias relacionadas com o tema, organizando-as e hierarquizando-as. 
•Verificar se o texto obedece à tipologia indicada. 

 
Educação 
Literária 
 
 
 

 
 
O Gigante Egoísta 

 
•Ler e ouvir ler textos literários. 
•Compreender o essencial dos textos escutados 
e lidos. 
• Dizer e escrever, em termos pessoais e 
criativos. 
 

 
•Ler e ouvir ler obras de literatura para a infância e textos da tradição popular. 
•Recontar uma história a partir do ponto de vista de uma personagem. 
•Responder, oralmente e por escrito, de forma completa, a questões sobre os textos. 
•Reescrever um texto, escolhendo as diferentes perspetivas das personagens. 

 
Gramática 
 

 
Variação dos adjetivos em grau 
Sujeito e predicado 

•Conhecer propriedades das palavras e explicitar 
aspetos fundamentais da sua morfologia e do 
seu comportamento sintático. 
•Analisar e estruturar unidades sintáticas. 
 

 
•Identificar os graus dos adjetivos e proceder a alterações de grau. 
•Identificar as seguintes funções sintáticas: sujeito e predicado. 

Recursos 
didáticos  

 
Manuais;  Cartazes;   Gramática;   Dicionário;   Biblioteca;   Fotocópias;   Jornais;  Revistas;   Computador/Internet; Caderno; 

Instrumentos de 
avaliação 

 
Observação direta na realização das atividades.;  Intervenções orais e escritas;   Trabalhos individuais ou em grupo.;   Fichas de trabalho. 
Inquéritos aos alunos e pais;   Registos de observação;   Fichas de avaliação formativa e sumativa. 

 
 
 
 
 



 Planificação de 2º período - Português 4º ano 
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Domínios Conteúdos Objetivos das metas 
Curriculares de Português 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Português 

 
 
 
Oralidade 
 
 

Questionário 
Narrativa oral 
Texto informativo 

•Escutar para aprender a construir 
conhecimentos. 
•Utilizar técnicas para registar e reter a 
informação. 
•Produzir um discurso oral com correção. 

•Identificar informação implícita. 
•Preencher grelhas de registo. 
•Usar a palavra de forma audível, com boa articulação, entoação e ritmo adequados, e olhando o interlocutor. 
•Mobilizar vocabulário cada vez mais variado e preciso, e estruturas frásicas cada vez mais complexas. 
•Fazer uma apresentação oral (cerca de 3 minutos) sobre um tema, previamente planificado, e com eventual 
recurso a tecnologias da informação. 

 
 
 
 
Leitura 
e Escrita 
 

Texto narrativo (com 
diálogo) 
Texto poético 
Caligrama 
Vírgula 
Reticências 
Parênteses curvos 
Processo de escrita – o 
texto dialogal 

•Ler em voz alta palavras e textos. 
•Ler textos diversos. 
•Apropriar-se de novos vocábulos. 
•Organizar os conhecimentos do texto. 
•Desenvolver o conhecimento da 
ortografia. 
•Mobilizar o conhecimento da 
representação gráfica e da pontuação. 
•Planificar a escrita de textos. 
•Escrever textos diversos. 
•Rever textos escritos. 

•Ler um texto com articulação e entoação corretas e uma velocidade de leitura de, no mínimo, 125 palavras por 
minuto. 
•Ler textos narrativos (…). 
•Reconhecer o significado de novas palavras, relativas a temas do quotidiano, áreas do interesse dos alunos e 
conhecimento do mundo. 
•Identificar, por expressões de sentido equivalente, informações contidas explicitamente em textos narrativos, 
informativos e descritivos. 
•Identificar o tema ou assunto do texto (…), relacionando-os, de modo a mostrar que compreendeu a 
organização interna das informações. 
•Escrever um texto em situação de ditado sem cometer erros, com especial atenção às homófonas mais 
comuns. 
•Utilizar adequadamente os seguintes sinais de pontuação: vírgula e reticências. 
•Utilizar os parênteses curvos. 
•Registar as ideias relacionadas com o tema, organizando-as e hierarquizando-as. 
•Escrever diálogos. 
•Verificar se o texto obedece à tipologia indicada. 
•Identificar e corrigir os erros de ortografia e de pontuação. 

 
Educação 
Literária 
 

 
O gato e o escuro 

•Ler e ouvir ler textos literários. 
•Compreender o essencial dos textos 
escutados e lidos. 

•Ler e ouvir ler obras de literatura para a infância e textos da tradição popular. 
•Identificar, justificando, personagens principais e coordenadas de tempo e de lugar. 
•Fazer inferências (de agente – ação, de causa – efeito, de problema – solução, de lugar e de tempo). 
•Interpretar sentidos de linguagem figurada. 
•Responder, oralmente e por escrito, de forma completa, a questões sobre os textos. 

 
Gramática 
 

Radical, prefixos e sufixos 
Palavra simples e 
complexa 
Pronomes pessoais 
(forma átona) 
Família de palavras 
Tempos verbais 

 
•Conhecer propriedades das palavras e 
explicitar aspetos fundamentais da sua 
morfologia e do seu comportamento 
sintático. 

 

•Identificar radicais. 
•Identificar prefixos e sufixos de utilização frequente. 
•Distinguir palavras simples e complexas. 
•Produzir novas palavras a partir de sufixos e prefixos. 
•Identificar pronomes pessoais (forma átona). 
•Organizar famílias de palavras. 
•Conjugar verbos regulares e verbos irregulares muito frequentes no indicativo (pretérito perfeito, pretérito 
imperfeito 

Recursos 
didáticos  

 
Manuais;  Cartazes;   Gramática;   Dicionário;   Biblioteca;   Fotocópias;   Jornais;  Revistas;   Computador/Internet; Caderno; 

Instrumentos de 
avaliação 

 
Observação direta na realização das atividades.;  Intervenções orais e escritas;   Trabalhos individuais ou em grupo.;   Fichas de trabalho. 
Inquéritos aos alunos e pais;   Registos de observação;   Fichas de avaliação formativa e sumativa. 



 Planificação de 2º período - Português 4º ano 
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Domínios Conteúdos Objetivos das metas Curriculares 
de Português 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Português 

 
 
Oralidade 
 

Grelha de registo 
Apresentação oral 
Linguagem, formal e informal 

•Escutar para aprender a construir 
conhecimentos. 
•Produzir discursos com diferentes finalidades, 
tendo em conta a situação e o interlocutor. 

•Identificar informação implícita. 
•Identificar diferentes graus de formalidade em discursos ouvidos. 
•Fazer uma apresentação oral (cerca de 3 minutos) sobre um tema, previamente planificado, e com 
eventual recurso a tecnologias de informação. 
•Fazer perguntas sobre a apresentação de um trabalho de colegas. 

 
 
 
 
Leitura 
e Escrita 
 

Texto narrativo 
Texto dramático 
Texto poético 
Translineação 
Processo de escrita – o texto 
narrativo 

•Ler em voz alta palavras e textos. 
•Ler textos diversos. 
•Apropriar-se de novos vocábulos. 
•Organizar os conhecimentos do texto. 
•Mobilizar o conhecimento da representação 
gráfica e da pontuação. 
•Redigir corretamente. 
•Planificar a escrita de textos. 
•Escrever textos narrativos. 
•Rever textos escritos. 

•Ler corretamente um mínimo de 95 palavras por minuto de uma lista de palavras de um texto 
apresentadas aleatoriamente. 
•Ler textos narrativos (…). 
•Reconhecer o significado de novas palavras, relativas a temas do quotidiano, áreas do interesse dos 
alunos e conhecimento do mundo. 
•Identificar o tema ou assunto do texto (…), relacionando-os, de modo a mostrar que compreendeu 
a organização interna das informações. 
•Fazer a translineação de palavras em consoantes seguidas pertencentes a sílabas diferentes e em 
palavras com hífen. 
•Usar vocabulários adequado e específico dos temas tratados no texto. 
•Registar as ideias relacionadas com o tema, organizando-as e hierarquizando-as. 
•Escrever pequenas narrativas, integrando os elementos quem, quando, onde, o quê, como e 
respeitando uma sequência que contemple: apresentação do cenário e das personagens, ação e 
conclusão. 
•Verificar se o texto inclui as partes necessárias e se estas estão devidamente ordenadas. 

 
Educação 
Literária 
 
 
 

 
Teatro às três pancadas 

•Ler e ouvir ler textos literários. 
•Compreender o essencial dos textos 
escutados e lidos. 
•Ler para apreciar textos literários. 
•Ler em termos pessoais. 
•Dizer e escrever, em termos pessoais e 
criativos. 

• Ler e ouvir ler obras de literatura para a infância e textos da tradição popular. 
•Responder, oralmente e por escrito, de forma completa, a questões sobre os textos. 
•Ler, por iniciativa própria ou com orientação do professor, textos diversos, nomeadamente os 
disponibilizados na Biblioteca Escolar. 
•Dramatizar textos (treino da voz, dos gestos, das pausas, da entoação e da expressão facial). 

 
Gramática 
 

Variação de verbos em modo 
Conjugação de verbos regulares 
e irregulares  

•Conhecer propriedades das palavras e 
explicitar aspetos fundamentais da 
sua morfologia e do seu comportamento 
sintático. 

•Conjugar verbos regulares e verbos irregulares muito frequentes no indicativo (presente, pretérito 
perfeito, pretérito imperfeito e futuro) e no imperativo. 

Recursos 
didáticos  

 
Manuais;  Cartazes;   Gramática;   Dicionário;   Biblioteca;   Fotocópias;   Jornais;  Revistas;   Computador/Internet; Caderno; 

Instrumentos de 
avaliação 

 
Observação direta na realização das atividades.;  Intervenções orais e escritas;   Trabalhos individuais ou em grupo.;   Fichas de trabalho. 
Inquéritos aos alunos e pais;   Registos de observação;   Fichas de avaliação formativa e sumativa. 



 Planificação de 2º período - Português 4º ano 
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Domínios Conteúdos Objetivos das metas Curriculares de 
Português 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Português 

 
 
 
Oralidade 

 
Linguagem formal e informal 
Apresentação oral 

•Escutar para aprender a construir 
conhecimentos. 
•Participar em atividades de expressão oral 
orientada respeitando regras e papéis 
específicos. 

•Identificar diferentes graus de formalidade em discursos ouvidos. 
•Assumir diferentes papéis (locutor/jornalista). 

 
 
 
 
Leitura 
e Escrita 
 

Texto narrativo 
Texto informativo 
Texto poético 
Texto descritivo 
Processo de escrita – o texto 
descritivo 

•Ler textos diversos. 
•Apropriar-se de novos vocábulos. 
•Relacionar o texto com conhecimentos 
anteriores e compreendê-lo. 
•Redigir corretamente. 
•Escrever textos descritivos. 
•Planificar a escrita de textos. 
•Rever textos escritos. 

•Ler textos narrativos, descrições, textos de enciclopédias (…). 
•Reconhecer o significado de novas palavras, relativas a temas do quotidiano e conhecimento do 
mundo. 
•Escolher, em tempo limitado, entre diferentes frases escritas, a que contempla informação 
contida num texto de cerca de 150 palavras. 
•Escrever com correção ortográfica e de pontuação. 
•Escrever descrições (…) referindo características essenciais. 
•Registar ideias relacionadas com o tema, organizando-as e hierarquizando-as. 
•Verificar se o texto obedece à tipologia indicada. 

 
Educação 
Literária 
 
 

 
Mistérios 

•Ler e ouvir ler textos literários. 
•Compreender o essencial dos textos escutados 
e lidos. 
•Ler para apreciar textos literários. 

•Fazer a leitura expressiva de pequenos textos, após preparação da mesma. 
•Ler poemas em coro ou em pequenos grupos. 
•Reconhecer características essenciais do texto poético: estrofe, verso, rima e sonoridades. 
•Manifestar sentimentos e ideias suscitados por histórias e poemas ouvidos. 

 
Gramática 
 

Determinantes (artigos, 
possessivos 
e demonstrativos) 
Pronomes (possessivos e 
demonstrativos) 

 
 
•Reconhecer classes de palavras. 

•Integrar as palavras nas classes a que pertencem: determinante: artigo (definido e indefinido), 
demonstrativo e possessivo. 
•Integrar as palavras nas classes a que pertencem: pronome: pessoal, demonstrativo e possessivo. 

Recursos 
didáticos  

 
Manuais;  Cartazes;   Gramática;   Dicionário;   Biblioteca;   Fotocópias;   Jornais;  Revistas;   Computador/Internet; Caderno; 

Instrumentos de 
avaliação 

 
Observação direta na realização das atividades.;  Intervenções orais e escritas;   Trabalhos individuais ou em grupo.;   Fichas de trabalho. 
Inquéritos aos alunos e pais;   Registos de observação;   Fichas de avaliação formativa e sumativa. 

 
 
 
 
 
 
 



 Planificação de 3º período 4º ano 
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Domínios Conteúdos Objetivos das metas Curriculares de 
Português 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Português 

 
 
 
Oralidade 

 
Questionário 
Discurso persuasivo 

•Utilizar técnicas para registar e reter a 
informação. 
•Produzir um discurso oral com correção. 
•Produzir discursos com diferentes finalidades, 
tendo em conta a situação e o 
interlocutor. 

•Preencher grelhas de registo. 
•Usar a palavra de forma audível, com boa articulação, entoação e ritmo adequados, e olhando o 
interlocutor. 
•Informar, explicar. 
•Fazer uma apresentação oral (cerca de 3 minutos) sobre um tema, previamente planificado, e 
com recurso eventual a tecnologias da informação. 
•Fazer um pequeno discurso com intenção persuasiva. 

 
 
 
 
Leitura 
e Escrita 
 

 
Texto narrativo 
Texto poético 
Tema e assunto 
Processo de escrita – o aviso 

 
•Ler em voz alta palavras e textos. 
•Ler textos diversos. 
•Apropriar-se de novos vocábulos. 
•Organizar os conhecimentos do texto. 
•Elaborar e aprofundar ideias e conhecimentos. 
•Desenvolver o conhecimento da ortografia. 
•Planificar a escrita de textos. 
•Escrever textos diversos. 
•Rever textos escritos. 

•Ler corretamente um mínimo de 95 palavras por minuto, de uma lista de palavras de um texto 
apresentadas aleatoriamente. 
•Ler textos narrativos (…). 
•Reconhecer o significado de novas palavras, relativas a temas do quotidiano e conhecimento do 
mundo. 
•Identificar, por expressões de sentido equivalente, informações contidas explicitamente em 
textos narrativos, informativos e descritivos. 
•Identificar o tema ou assunto do texto (…), relacionando-os, de modo a mostrar que 
compreendeu a organização interna das informações. 
•Procurar informação em suportes de escrita variados, segundo princípios e objetivos de pesquisa 
previamente definidos. 
•Escrever um texto em situação de ditado sem cometer erros, com especial atenção às homófonas 
mais comuns. 
•Registar as ideias relacionadas com o tema, organizando-as e hierarquizando-as. 
•Escrever avisos (…). 
•Verificar se o texto obedece à tipologia indicada. 

 
Educação 
Literária 
 
 

 
Mistérios 

•Ler e ouvir ler textos literários. 
•Compreender o essencial dos textos escutados 
e lidos. 
•Ler para apreciar textos literários. 

•Fazer a leitura expressiva de pequenos textos, após a preparação da mesma. 
•Ler poemas em coro ou em pequenos grupos. 
•Reconhecer características essenciais do texto poético: estrofe, verso, rima e sonoridades. 
•Manifestar sentimentos e ideias suscitados por histórias e poemas ouvidos. 

 
Gramática 

Quantificador numeral 
Preposição 
Frase imperativa 

•Reconhecer classes de palavras. 
•Analisar e estruturar unidades sintáticas. 

•Integrar as palavras nas classes a que pertencem: quantificador numeral. 
•Integrar as palavras nas classes a que pertencem: preposição. 
•Identificar o tipo de frase imperativa. 

Recursos 
didáticos  

 
Manuais;  Cartazes;   Gramática;   Dicionário;   Biblioteca;   Fotocópias;   Jornais;  Revistas;   Computador/Internet; Caderno; 

Instrumentos de 
avaliação 

 
Observação direta na realização das atividades.;  Intervenções orais e escritas;   Trabalhos individuais ou em grupo.;   Fichas de trabalho. 
Inquéritos aos alunos e pais;   Registos de observação;   Fichas de avaliação formativa e sumativa. 



 Planificação de 3º período 4º ano 
M

A
IO

 

Domínios Conteúdos Objetivos das metas Curriculares de 
Português 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Português 

 
 
 
Oralidade 

 
Questionário 
Apresentação oral 

•Escutar para aprender a construir 
conhecimentos. 
•Produzir discursos com diferentes finalidades, 
tendo em conta a situação e o 
interlocutor. 

•Identificar ideias-chave de um texto ouvido. 
•Fazer uma apresentação oral (cerca de 3 minutos) sobre um tema, previamente planificado, e 
com eventual recurso a tecnologias de informação. 

 
 
 
 
Leitura 
e Escrita 
 

 
Texto narrativo 
Texto poético 
Banda desenhada 
Processo de escrita – a banda 
desenhada 

 
•Ler em voz alta palavras e textos. 
•Ler textos diversos. 
•Apropriar-se de novos vocábulos. 
•Organizar os conhecimentos do texto. 
•Redigir corretamente. 
•Planificar a escrita de textos. 
•Escrever textos diversos. 
•Rever textos escritos. 

•Descodificar palavras com fluência crescente (não só palavras dissilábicas de 4 a 6 letras como 
trissilábicas de 7 ou mais letras): decodificação altamente eficiente e identificação automática da 
palavra. 
•Ler textos narrativos (…) e de banda desenhada. 
•Reconhecer o significado de novas palavras, relativas a temas do quotidiano e conhecimento do 
mundo. 
•Identificar, por expressões de sentido equivalente, informações contidas explicitamente em 
textos narrativos (…). 
•Identificar o tema ou assunto do texto (…), relacionando-os, de modo a mostrar que 
compreendeu a organização interna das informações. 
•Utilizar uma caligrafia legível. 
•Escrever com correção ortográfica e de pontuação. 
•Registar as ideias relacionadas com o tema, organizando-as e hierarquizando-as. 
•Escrever falas, diálogos ou legendas para banda desenhada 
•Verificar se o texto inclui as partes necessárias e se estas estão devidamente ordenadas. 

 
Educação 
Literária 
 
 
 

Onomatopeias 
Contos de Andersen: O rouxinol; 
A princesa e a ervilha 

•Ler e ouvir ler textos literários. 
•Compreender o essencial dos textos escutados 
e lidos. 
•Ler para apreciar textos literários. 

•Ler e ouvir ler obras de literatura para a infância e textos da tradição popular. 
•Reconhecer onomatopeias. 
•Identificar, justificando, personagens principais e coordenadas de tempo e de lugar. 
•Delimitar os três grandes momentos da ação: situação inicial, desenvolvimento e situação final. 
•Responder, oralmente e por escrito, de forma completa, a questões sobre os textos. 

 
Gramática 
 

Discurso direto e indireto 
Advérbios 
Expansão de frases 

•Analisar e estruturar unidades sintáticas. 
•Reconhecer classes de palavras. 

•Distinguir discurso direto de discurso indireto. 
•Integrar as palavras nas classes a que pertencem: advérbio: de negação, de afirmação, de 
quantidade e grau. 
•Expandir e reduzir frases, acrescentando, substituindo e deslocando palavras e grupos de 
palavras. 

Recursos 
didáticos  

 
Manuais;  Cartazes;   Gramática;   Dicionário;   Biblioteca;   Fotocópias;   Jornais;  Revistas;   Computador/Internet 

Instrumentos de 
avaliação 

 
Observação direta na realização das atividades.;  Intervenções orais e escritas;   Trabalhos individuais ou em grupo.;   Fichas de trabalho. 
Inquéritos aos alunos e pais;   Registos de observação;   Fichas de avaliação formativa e sumativa. 

 



 Planificação de 3º período 4º ano 
JU
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Domínios Conteúdos Objetivos das metas Curriculares de 
Português 

Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Português 

 
Oralidade 

 
Facto e opinião 

•Escutar para aprender a construir 
conhecimentos. 
•Produzir um discurso oral com correção. 

•Diferenciar facto de opinião. 
•Mobilizar vocabulário cada vez mais variado e preciso, e estruturas frásicas cada vez mais 
complexas. 

 
 
 
 
Leitura 
e Escrita 
 

 
Texto narrativo 
Textos diversos 
Processo de escrita – o convite 

•Ler em voz alta palavras e textos. 
•Ler textos diversos. 
•Apropriar-se de novos vocábulos. 
•Organizar os conhecimentos do texto. 
•Desenvolver o conhecimento da ortografia. 
•Planificar a escrita de textos. 
•Escrever textos diversos. 
•Rever textos escritos. 

•Ler um texto com articulação e entoação corretas e uma velocidade de leitura de, no mínimo, 
125 palavras por minuto. 
•Ler textos narrativos (…). 
•Reconhecer o significado de novas palavras, relativas a temas do quotidiano e conhecimento do 
mundo. 
•Identificar, por expressões de sentido equivalente, informações contidas explicitamente em 
textos narrativos (…). 
•Identificar o tema ou assunto do texto (…), relacionando-os, de modo a mostrar que 
compreendeu a organização interna das informações. 
•Escrever um texto em situação de ditado sem cometer erros, com especial atenção às homófonas 
mais comuns. 
•Registar as ideias relacionadas com o tema, organizando-as e hierarquizando-as. 
•Escrever convites (…). 
•Verificar se o texto obedece à estrutura da tipologia indicada. 

 
Educação 
Literária 
 
 
 

 
 
Textos PNL 

•Ler e ouvir ler textos literários. 
•Compreender o essencial dos textos escutados 
e lidos. 
•Ler para apreciar textos literários. 
•Ler em termos pessoais. 
•Dizer e escrever, em termos pessoais e 
criativos. 

•Ler e ouvir ler obras de literatura para a infância e textos da tradição popular. 
•Fazer a leitura expressiva de pequenos textos, após a preparação da mesma. 
•Identificar, justificando, personagens principais e coordenadas de tempo e de lugar. 
•Delimitar os três grandes momentos da ação: situação inicial, desenvolvimento e situação final. 
•Manifestar sentimentos e ideias suscitados por histórias e poemas ouvidos. 

 
Gramática 
 

Revisões   

Recursos 
didáticos  

 
Manuais;  Cartazes;   Gramática;   Dicionário;   Biblioteca;   Fotocópias;   Jornais;  Revistas;   Computador/Internet; Caderno; 

Instrumentos de 
avaliação 

 
Observação direta na realização das atividades.;  Intervenções orais e escritas;   Trabalhos individuais ou em grupo.;   Fichas de trabalho. 
Inquéritos aos alunos e pais;   Registos de observação;   Fichas de avaliação formativa e sumativa. 
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 Planificação de 1º período - Matemática 4º ano 
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Domínios Conteúdos Objetivos das metas Curriculares  Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Matemática 

NÚMEROS 
E OPERAÇÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZAÇÃO 
E TRATAMENTO 
DE DADOS  

Números naturais 
 Recorda os números até à 

centena de milhar  
 Regularidades e sequências  
 Valor posicional dos 

algarismos: o milhão  
 
Divisão inteira 
 Recorda os múltiplos e 

divisores  
 
Números racionais não 

negativos 
 Representação decimal  
   
Adição e subtração de 

números naturais 
 Adição e subtração de 

números naturais  
 Estratégias de cálculo  
 
Divisão e multiplicação de 

números naturais 
 Multiplicação e divisão de 

números naturais  
       Estratégias de cálculo  
 Algoritmo da divisão inteira  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamento de dados 
      Gráficos e tabelas 

• Contar até ao milhão. 
 
 
 
 
 
 
 
• Efetuar divisões inteiras. 
 
 
• Representar números racionais por dízimas. 
 
 
 
 
• Adicionar e subtrair números naturais. 
• Adicionar e subtrair números naturais. 
 
 
 
 
• Multiplicar números naturais. 
• Efetuar divisões inteiras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Tratar conjuntos de dados. 
 

• Reconhecer que se poderia prosseguir a contagem indefinidamente introduzindo regras de 
construção análogas às utilizadas para a contagem até um milhão. 

 
 
 
 
 
• Utilizar corretamente as expressões «divisor de» e «divisível por» e reconhecer que um 

número natural é divisor de outro se o segundo for múltiplo do primeiro (e vice-versa). 
 
• Representar as frações decimais como dízimas e representá-las na reta numérica. 
 
 
• Adicionar ou subtrair dois números naturais utilizando o algoritmo. 
 
 
 
 
 
 
 
• Multiplicar quaisquer dois números utilizando o algoritmo. 
• Efetuar divisões inteiras com dividendos de três algarismos e divisores de dois algarismos, nos 

casos em que o dividendo é menor que 10 vezes o divisor, começando por construir uma 
tabuada do divisor constituída pelos produtos com os números de 1 a 9 e apresentar o 
resultado com a disposição usual do algoritmo. 

• Efetuar divisões inteiras com dividendos de três algarismos e divisores de dois algarismos, nos 
casos em que o dividendo é menor que 10 vezes o divisor, utilizando o algoritmo, ou seja, 
determinando os algarismos do resto sem calcular previamente o produto do quociente pelo 
divisor. 

• Efetuar divisões inteiras com dividendos de dois algarismos e divisores de um algarismo, nos 
casos em que o número de dezenas do dividendo é superior ou igual ao divisor, utilizando o 
algoritmo. 

• Efetuar divisões inteiras utilizando o algoritmo. 
 
• Identificar a «frequência absoluta» de uma categoria/classe de determinado conjunto de 

dados. 
• Identificar a «moda» de um conjunto de dados qualitativos/quantitativos discretos. 
• Identificar o «máximo» e o «mínimo» de um conjunto de dados numéricos. 
•Resolver problemas envolvendo o cálculo e a comparação de frequências relativas.  
 

Recursos didáticos  Caderno e manuais escolares; Fichas de trabalho; Trabalhos plásticos; Material estruturado e não estruturado.  

Instrumentos de 
avaliação 

Registos orais, escritos e plásticos; Fichas de trabalho; Fichas de avaliação (diagnóstica e formativas);  
Grelhas de observação (comportamento, participação individual, cooperação; Discussão e comparação de ideias/opiniões; Respeito pelas opiniões dos outros; 
Iniciativa e criatividade na resolução de situações problemáticas; Trabalho de grupo 
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Domínios Conteúdos Objetivos das metas Curriculares  Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Matemática 

NÚMEROS 
E OPERAÇÕES 

Estratégias de resolução de 
problemas 
 
 
 
 
Números racionais não negativos 
 Recorda as frações 
 
 
 
 
Representação decimal de 

números racionais não 
negativos 

 Números decimais na reta 
numérica  

 Percentagens e frações 
decimais  

 

• Resolver problemas. 
 
 
 
 
 
 
• Medir com frações. 
 
 
 
 
 
• Representar números racionais por 
dízimas. 
 

• Resolver problemas de vários passos envolvendo números naturais e as quatro operações. 
•Resolver problemas envolvendo aproximações de números racionais.  
• Utilizar corretamente os termos «numerador» e «denominador». 
• Utilizar corretamente os numerais fracionários. 
• Utilizar as frações para designar grandezas formadas por certo número de partes 

equivalentes a uma que resulte de divisão equitativa de um todo. 
 
• Identificar as frações decimais como as frações com denominadores iguais a 10, 100, 1000. 
 
 
 
 
 
• Representar as frações decimais como dízimas e representá-las na reta numérica. 
 

Recursos didáticos  Caderno e manuais escolares; Fichas de trabalho; Trabalhos plásticos; Material estruturado e não estruturado. 
Instrumentos de 
avaliação 

Registos orais, escritos e plásticos; Fichas de trabalho; Fichas de avaliação (formativas);  
Grelhas de observação (comportamento, participação individual, cooperação; Discussão e comparação de ideias/opiniões; Respeito pelas opiniões dos outros; 
Iniciativa e criatividade na resolução de situações problemáticas; Trabalho de grupo. 
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Domínios Conteúdos Objetivos das metas Curriculares  Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Matemática 

NÚMEROS 
E OPERAÇÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GEOMETRIA 
E MEDIDA 
 

Representação decimal de 
números racionais não negativos 
     Operações com dízimas:       
      Estratégias e cálculo 
 Multiplicação e divisão de uma 

dízima por 10, 100, 1000 e por 
0,1, 0,01 e 0,001. 

 
 
 
 
 
 
 Números naturais 
 O bilião  
 
 
Divisão inteira 
 Divisores de um número  
 
 
 
Localização e orientação no 

espaço 
 Ângulos  
 

 
 
• Realizar operações com dízimas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Contar até ao bilião. 
 
 
 
• Efetuar divisões inteiras. 
 
 
 
 
• Situar-se e situar objetos no espaço. 
 
 
 
• Identificar e comparar ângulos. 
 

• Identificar as frações decimais como as frações com denominadores iguais a 10, 100, 
1000. 

• Representar as frações decimais como dízimas e representá-las na reta numérica. 
• Adicionar e subtrair números representados na forma de dízima utilizando os 

algoritmos. 
• Reconhecer que o resultado da multiplicação ou divisão de uma dízima por 10, 100 ou 

1000 pode ser obtido deslocando a vírgula uma, duas ou três casas decimais 
respetivamente para a direita ou esquerda. 

• Reconhecer que o resultado da multiplicação de uma dízima por 0,1; 0,01; 0,001 pode 
ser obtido deslocando a vírgula uma, duas ou três casas decimais respetivamente para 
a esquerda. 

 
 
• Saber que o termo «bilião» e termos idênticos noutras línguas têm significados 

distintos em diferentes países, designando um milhão de milhões em Portugal e 
noutros países europeus e um milhar de milhões no Brasil (bilhão) e nos EUA (billion), 
por exemplo. 

 
• Identificar os divisores de um número natural até 100. 
 
 
 
• Associar o termo «ângulo» a um par de direções relativas a um mesmo observador, 

utilizar o termo «vértice do ângulo» para identificar a posição do ponto de onde é feita 
a observação e utilizar corretamente a expressão «ângulo formado por duas direções» 
e outras equivalentes. 

 
• Identificar ângulos em diferentes objetos e desenhos. 
• Identificar «ângulos com a mesma amplitude» utilizando deslocamentos de objetos 

rígidos com três pontos fixados. 
 
• Utilizar corretamente o termo «lado de um ângulo». 
 
• Reconhecer ângulos retos, agudos, obtusos, convexos e côncavos em desenhos e 

objetos e saber representá-los. 
 
 

Recursos didáticos  Caderno e manuais escolares; Fichas de trabalho; Trabalhos plásticos; Material estruturado e não estruturado. 

Instrumentos de 
avaliação 

Registos orais, escritos e plásticos; Fichas de trabalho; Fichas de avaliação sumativa; Textos produzidos pelos alunos;  
Grelhas de observação (comportamento, participação individual, cooperação; Discussão e comparação de ideias/opiniões; Respeito pelas opiniões dos outros; 
Iniciativa e criatividade na resolução de situações problemáticas; Trabalhos de grupo. 
 

 



        Planificação de 2º período - Matemática 4º ano  
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Domínios Conteúdos Objetivos das metas Curriculares  Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Matemática 

GEOMETRIA 
E MEDIDA 
 

Figuras geométricas 
Retas paralelas  
Retas perpendiculares  
Retas paralelas que não se intersetam 
Pares de ângulos  
  
 
 
Figuras geométricas 
 Polígonos  
 Pavimentações  
 Sólidos geométricos: Propriedades 
 

 
• Reconhecer propriedades geométricas. 
 
 
 
 
 
 
• Reconhecer propriedades geométricas. 
 

 
• Efetuar representações de retas paralelas e concorrentes, e identificar retas não 

paralelas que não se intersetam. 
• Identificar dois ângulos situados no mesmo plano como «adjacentes» quando 

partilham um lado e nenhum dos ângulos está contido no outro. 
 
 
 
• Identificar os retângulos como os quadriláteros cujos ângulos são retos. 
 
• Designar por «polígono regular» um polígono de lados e ângulos iguais. 
 
• Saber que dois polígonos são geometricamente iguais quando tiverem os lados e os 

ângulos correspondentes geometricamente iguais. 
 
• Construir pavimentações triangulares a partir de pavimentações hexagonais e 

pavimentações triangulares a partir de pavimentações retangulares. 
 
• Identificar os paralelepípedos retângulos como os poliedros de seis faces retangulares e 

designar por «dimensões» os comprimentos de três arestas concorrentes num vértice. 
 
• Designar por «planos paralelos» dois planos que não se intersetam. 
 
• Decompor o cubo e o paralelepípedo retângulo em dois prismas triangulares retos. 
 

Recursos didáticos  Caderno e manuais escolares; Fichas de trabalho; Trabalhos plásticos; Material estruturado e não estruturado.  

Instrumentos de 
avaliação 

Registos orais, escritos e plásticos; Fichas de trabalho; Fichas de avaliação formativa; Grelhas de observação (comportamento, participação individual, cooperação); 
 Discussão e comparação de ideias/opiniões; Respeito pelas opiniões dos outros; Iniciativa e criatividade na resolução de situações problemáticas; Trabalho de grupo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Planificação de 2º período - Matemática 4º ano 
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Domínios Conteúdos Objetivos das metas Curriculares  Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Matemática 

NÚMEROS 
E OPERAÇÕES 

 Números racionais não negativos 
 Frações equivalentes/simplificação 

de frações  
 Frações decimais  
 
 
 
 
 
 
 
 
Multiplicação e divisão de números 

racionais não negativos 
 Divisão por 0,1; 0,01; 0,001  
 Multiplicação de números 

representados por dízimas  
 Divisão de números representados 

por dízimas  
 Aproximação à décima, centésima 

e milésima  
 

 
• Simplificar frações. 
 
 
 
 
 
 
• Representar números racionais por dízimas. 
 
 
 
 
 
Representar números racionais por dízimas. 
 

 
• Reconhecer que multiplicando o numerador e o denominador de uma dada fração pelo 

mesmo número natural se obtém uma fração equivalente. 
• Simplificar frações nos casos em que o numerador e o denominador pertençam 

simultaneamente à tabuada do 2 ou do 5 ou sejam ambos múltiplos de 10. 
• Determinar uma fração decimal equivalente a uma dada fração de denominador 2, 4, 5, 

20, 25 ou 50, multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo número natural e 
representá-la na forma de dízima. 

 
• Representar por dízimas números racionais dados por frações equivalentes a frações 

decimais com denominador até 1000, recorrendo ao algoritmo da divisão inteira e 
posicionando corretamente a vírgula decimal no resultado. 

 
 
 
 
• Reconhecer que o resultado da divisão de uma dízima por 0,1; 0,01; 0,001 pode ser 

obtido deslocando a vírgula uma, duas ou três casas decimais respetivamente para a 
direita. 

• Multiplicar números representados por dízimas finitas utilizando o algoritmo. 
• Dividir números representados por dízimas finitas utilizando o algoritmo da divisão e 

posicionando corretamente a vírgula decimal no quociente e no resto. 
• Calcular aproximações, na forma de dízima, de números racionais representados por 

frações, recorrendo ao algoritmo da divisão inteira e posicionando corretamente a 
vírgula decimal no resultado, e utilizar adequadamente as expressões «aproximação à 
décima», «aproximação à centésima» e «aproximação à milésima». 

 
Recursos didáticos  Caderno e manuais escolares; Fichas de trabalho; Trabalhos plásticos; Material estruturado e não estruturado.  
Instrumentos de 
avaliação 

Registos orais, escritos e plásticos; Fichas de trabalho; Fichas de avaliação formativa; Grelhas de observação (comportamento, participação individual, cooperação); 
Discussão e comparação de ideias/opiniões; Respeito pelas opiniões dos outros; Iniciativa e criatividade na resolução de situações problemáticas; Trabalho de grupo. 
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Domínios Conteúdos Objetivos das metas Curriculares  Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Matemática 

NÚMEROS 
E OPERAÇÕES 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZAÇÃO 
E TRATAMENTO 
DE DADOS  
 
 
 
GEOMETRIA 
E MEDIDA 

 
 Multiplicação e divisão de 

números racionais não 
negativos 

     Multiplicação de números 
racionais  

 Divisão de números racionais  
 
 
Tratamento de dados 
 Frequência relativa, frações e 
percentagens  
 
 
 
 
Figuras geométricas 
      Sólidos geométricos e 
planificações  
 

 
 
• Multiplicar e dividir números racionai não 
negativos. 
 
 
 
 
 
 
• Utilizar frequências relativas e percentagens. 
 
 
 
 
 
• Reconhecer propriedades geométricas. 
 

 
 
• Reconhecer que n x  a  =  n x a   e que, em particular b x  a  =  a  (sendo n, a e b números 

naturais).                     b         b                                                   b 
• Distinguir o quociente resultante de uma divisão inteira do quociente racional de dois 

números naturais. 
 
 
 
 
• Identificar a «frequência relativa» de uma categoria/classe de determinado conjunto de 

dados como o quociente entre a frequência absoluta dessa categoria/classe e o número 
total de dados. 

• Exprimir qualquer fração própria em percentagem arredondada às décimas. 
 
 
• Relacionar cubos, paralelepípedos retângulos e prismas retos com as respetivas 
planificações. 
 

Recursos didáticos  Caderno e manuais escolares; Fichas de trabalho; Trabalhos plásticos; Material estruturado e não estruturado. 
Instrumentos de 
avaliação 

Registos orais, escritos e plásticos; Fichas de trabalho; Fichas de avaliação sumativa; Textos produzidos pelos alunos;  

Grelhas de observação (comportamento, participação individual, cooperação; Discussão e comparação de ideias/opiniões; Respeito pelas opiniões dos outros; 

Iniciativa e criatividade na resolução de situações problemáticas; Trabalhos de grupo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Planificação de 3º período - Matemática 4º ano 
A

B
R

IL
 

Domínios Conteúdos Objetivos das metas Curriculares  Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Matemática 

GEOMETRIA 
E MEDIDA 

 
Área 
Exploração através do tangram 
Calcular área através do método 
das metades 
 
 
Medida 
 Capacidade  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
• Medir volumes e capacidades. 
 

 
 
• Enquadrar a área de uma figura utilizando figuras decomponíveis em unidades 
quadradas 
• Medir a área de figuras decomponíveis em unidades quadradas 
 
 
• Relacionar as diferentes unidades de capacidade do sistema métrico. 
 

 • Medir capacidades utilizando as unidades do sistema métrico e efetuar conversões. 
  

Recursos didáticos  Caderno e manuais escolares; Fichas de trabalho; Trabalhos plásticos; Material estruturado e não estruturado; Vários objetos com medidas de massa diferentes. Balanças. 
 

Instrumentos de 
avaliação 

Registos orais, escritos e plásticos; Fichas de trabalho; Fichas de avaliação formativa; Grelhas de observação (comportamento, participação individual, cooperação); Discussão e 

comparação de ideias/opiniões; Respeito pelas opiniões dos outros; Iniciativa e criatividade na resolução de situações problemáticas; Trabalho de grupo 

 



 
 Planificação de 3º período - Matemática 4º ano 

M
A

IO
 

Domínios Conteúdos Objetivos das metas Curriculares  Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Matemática 

GEOMETRIA 
E MEDIDA 

Medida 
      Unidades de medida 
de área  
      Área do retângulo  
      Área do quadrado  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Medir comprimentos e áreas. 
 
 
 
 
 
 
 
• Resolver problemas. 
 

 
• Reconhecer que a área de um quadrado com um decímetro de lado (decímetro 

quadrado) é igual à centésima parte do metro quadrado e relacionar as diferentes 
unidades de área do sistema métrico. 

• Medir áreas utilizando as unidades do sistema métrico e efetuar conversões. 
• Calcular numa dada unidade do sistema métrico a área de um retângulo cuja medida 

dos lados possa ser expressa, numa subunidade, por números naturais. 
•Resolver problemas de vários passos relacionando medidas de diferentes grandezas 
 
 

Recursos didáticos  Caderno e manuais escolares; Fichas de trabalho; Trabalhos plásticos; Material estruturado e não estruturado;  

Instrumentos de 
avaliação 

Registos orais, escritos e plásticos; Fichas de trabalho; Fichas de avaliação formativa; Grelhas de observação (comportamento, participação individual, cooperação); Discussão e 

comparação de ideias/opiniões; Respeito pelas opiniões dos outros; Iniciativa e criatividade na resolução de situações problemáticas; Trabalho de grupo. 

 



 
 Planificação de 3º período - Matemática 4º ano 

JU
N

H
O

 

Domínios Conteúdos Objetivos das metas Curriculares  Descritores de desempenho das Metas Curriculares de Matemática 

GEOMETRIA 
E MEDIDA 

Medida 
 
Decímetro cúbico  
 
Metro cúbico  
 
Unidades de medida de 
volume e de capacidade  
  
 

 
• Medir volumes e capacidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Reconhecer que o volume de um cubo com um decímetro de aresta (decímetro 
cúbico) é igual à milésima parte do metro cúbico e relacionar as diferentes unidades de 
medida de volume do sistema métrico. 
• Reconhecer o metro cúbico como o volume de um cubo com um metro de aresta. 
• Reconhecer a correspondência entre o decímetro cúbico e o litro e relacionar as 

unidades de medida de capacidade com as unidades de medida de volume. 
• Fixar uma unidade de comprimento e identificar o volume de um cubo de aresta um 

como «uma unidade cúbica». 
• Medir o volume de figuras decomponíveis em unidades cúbicas. 
• Reconhecer, fixada uma unidade de comprimento, que a medida, em unidades 

cúbicas, do volume de um paralelepípedo retângulo de arestas de medida inteira é 
dada pelo produto das medidas das três dimensões. 

 
.  
 
 

Recursos didáticos  Caderno e manuais escolares; Fichas de trabalho; Trabalhos plásticos; Material estruturado e não estruturado. 

Instrumentos de 
avaliação 

Registos orais, escritos e plásticos; Fichas de trabalho; Fichas de avaliação sumativa; Textos produzidos pelos alunos;  

Grelhas de observação (comportamento, participação individual, cooperação; Discussão e comparação de ideias/opiniões; Respeito pelas opiniões dos outros; 

Iniciativa e criatividade na resolução de situações problemáticas; Trabalhos de grupo. 
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                                                                              Planificação de 1º período - Apoio ao Estudo                                                                         4º ano 

1
º 

P
E

R
ÍO

D
O

 

Conteúdos  Objetivos Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

 
 
 
• Organização 
• Regras de trabalho  
• Identificação de problemas 
• Instruções 
• Dúvidas 
• Dificuldades 
• Observação. 
• Pesquisa. 
• Autonomia 
• Responsabilidade 
• Sublinhar 
• Consulta 
• Esquemas 
 
 
TIC 
 
 

 Organizar o seu material. 
 Organizar o seu trabalho. 
 Seguir instruções. 
 Identificar algumas situações e problemas vividos e observados. 
 Identificar com clareza as suas dúvidas e dificuldades. 
 Ser capaz de exprimir as suas dúvidas e dificuldades. 
 Observar e pesquisar. 
 Propor estratégias para a resolução dos problemas. 

 
 

 Ser responsável, autónomo e criativo. 
 Procurar ajuda nos documentos e/ou junto dos outros. 
 Esquematizar. 

 
 
 

 Utilizar recursos digitais para pesquisar. 
 Desenvolver trabalhos escolares com recurso a ferramentas 
digitais fornecidas, para representar conhecimentos, ideias e 
sentimentos. 
 

 
 
 Organizar o seu novo material escolar para que este esteja sempre acessível, 
mas não prejudique o trabalho em curso. 
 Identificar os materiais com o seu nome e de acordo com as disciplinas, para 
facilmente os identificar. 
 Propor melhorias de problemas vivenciados no ano letivo anterior. 
 Registar dúvidas que vão surgindo. 
 Ouvir atentamente as explicações. 
 Procurar ajuda junto do professor. 
 Fazer pesquisas sobre os temas em estudo. 
 Expressar oralmente, o que aprendeu no decorrer dessas pesquisas. 
 Sempre que o aluno levanta um problema, incentivá-lo a procurar uma 
solução, ajudando-o a refletir. 
 Procurar, individualmente, realizar as suas tarefas. 
 Fazer esquemas para a construção de textos, resolução de problemas... 
 Reconhecer e utilizar, com o apoio do professor, as diferentes ferramentas 
digitais. 
 

Recursos 
didáticos  

Material 
Armários 
Textos 
Gravuras  
Cartazes 
Computador 
 Fichas 
Livros e enciclopédias 
Internet 

Instrumentos 
de avaliação 

• Trabalhos escritos de pesquisa individual ou de grupo. 
• Grelhas de observação. 
• Fichas de autoavaliação. 
• Fichas de trabalho. 
• Fichas de avaliação. 

 
 
 
 



 
                                                                         Planificação de 2º período - Apoio ao Estudo                                                                         4º ano 

2
º 

P
E

R
ÍO

D
O

 

Conteúdos  Objetivos Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

 
 
 
 
 Resumos 
 Material de apoio 
 Registo 
 Regras 
 Técnicas de estudo. 
 Métodos de estudo. 
 Regras de trabalho. 
 
 
 
 
 
TIC 
 
 

 
 Selecionar e organizar informação. 
 Fazer resumos. 
 Sublinhar. 
 Detetar as suas dificuldades. 
 Registar dúvidas. 
 Organizar o trabalho. 
 Ouvir atentamente as explicações. 
 Seguir várias instruções. 
 Organizar informação. 
 Construir cartazes. 
 Apresentar um trabalho. 
 Associar apresentação a suporte visual. 
 Utilizar recursos digitais para pesquisar. 
 Desenvolver trabalhos escolares com recurso a ferramentas 
digitais fornecidas, para representar conhecimentos, ideias e 
sentimentos. 

 
 Ler textos e sublinhar apenas o que considera mais importante.  

 
 Construir um horário para gestão do tempo. 
 
 Escrever numa tabela as dificuldades que vai sentindo ao longo da semana e 
planificar o estudo de acordo com os resultados. 
 
 Anotar as dúvidas que vai sentindo e expô-las no final. 
 
 Definir regras de trabalho de grupo. 
 
 Realizar trabalhos de grupo sobre temáticas em estudo, dividindo tarefas. 

 
 Apresentar o trabalho realizado, com apoio de um suporte visual construído. 

 
 Criar, sob orientação do professor, documentos digitais simples. 

 
 

 
Recursos 
didáticos  

Suportes informáticos 
Visitas 
Documentos 
Textos 
Fichas 
Livros e enciclopédias 
Internet 
Computador 
Documentos 
Cartolinas 

Instrumentos 
de avaliação 

• Fichas de avaliação. 
• Trabalhos escritos de pesquisa individual ou de grupo. 
• Outros textos produzidos. 
• Grelhas de registo (assiduidade, organização). 
• Grelhas de observação (empenho e interesse, comportamento, pontualidade, relacionamento, responsabilidade, autonomia, criatividade, cooperação…). 
• Produção de objetos. 
• Portefólios. 
• Fichas de autoavaliação. 
• Construção de cartazes. 
• Fichas de trabalho. 
 



 
                                                                            Planificação de 3º período - Apoio ao Estudo                                                                         4º ano 

3
º 

P
E

R
ÍO

D
O

 

Conteúdos  Objetivos Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

 
 Participação 
 
 Argumentação 
 
 
 Debates 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIC 
 
 

 
 
 
 Apresentar um trabalho. 

 
 Associar apresentação a suporte visual. 
 
 Ouvir ou outros. 
 
 Levantar questões. 

 
 Fazer questionários. 
 
 Participar em debates. 
 
 Argumentar de forma pertinente. 

 
 Utilizar recursos digitais para pesquisar. 

 
 

 
 Realizar trabalhos de grupo sobre temáticas em estudo, dividindo tarefas. 

 
 Apresentar o trabalho realizado, com apoio de um suporte visual construído. 
 
 Definir regras de comunicação em grupo turma ou grande grupo (escola). 
 
 Em visitas de estudo ou na receção de visitas na escola incentivar os alunos 
a participar colocando questões previamente e dando a sua opinião quando 
solicitado. 
 
 Promover debates sobre temas controversos (sobre papeis de género, 
tradições alimentares…) fazendo-os optar por uma parte e defender as suas 
ideias. 
 
 Partilhar, sob orientação do professor, ideias e trabalhos em espaços on-line. 

 
 Pesquisa e organização de informação selecionada, recorrendo a ferramentas 

digitais adequadas. 
 

Recursos 
didáticos  

Visitas 
Entrevistas 
Documentos 
Cartazes 
Computador 
Internet 

Instrumentos 
de avaliação 

• Fichas de avaliação. 
• Trabalhos escritos de pesquisa individual ou de grupo. 
• Outros textos produzidos. 
• Grelhas de registo (assiduidade, organização). 
• Grelhas de observação (empenho e interesse, comportamento, pontualidade, relacionamento, responsabilidade, autonomia, criatividade, cooperação...). 
• Produção de objetos. 
• Portefólios. 
• Fichas de autoavaliação. 
• Construção de cartazes. 
• Fichas de trabalho. 
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Planificação de 1º Período – Inglês – 4º ano 
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Domínios Conteúdos Linguagem Objetivos das metas 
Curriculares de Inglês 

Descritores de desempenho das Metas 
Curriculares de Inglês 

Compreensão 
oral  

Classroom language 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Greetings  
and saying goodbye  
 
 
 
 
 
 
 
 
Personal 
information 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colours, numbers 
and the alphabet 
 
 

Sit down. Stand up. Be 
quiet. Pay attention. Open 
your notebook, please. 
Close your book, please. Be 
quiet, please. May I see your 
notebook? Can I come in? 
Sorry, I’m late. Can I put 
this in the bin? Can I clean 
the board? Can you repeat, 
please? How do you say ___ 
in English? Can I go to the 
toilet? Can I sharpen my 
pencil? Come to the board. 

Hello. Hi. Good morning. 
Good afternoon. Good 
evening. Welcome. Nice to 
meet you. How are you? I’m 
great, thanks! Not so good. 
I’m fine, thank you! 
Goodbye, bye. Good night. 
See you later. See you 
tomorrow. Have a nice day! 

 
What’s your name? 
I’m/My name’s… 
What’s your surname? 
It’s… 
How old are you? 
I’m…(years old).  
Where are you from? I’m 
from…  
What’s your nationality? 

Colours: red, orange, 
yellow, green, blue, purple, 
pink, brown, black, white, 
grey 
Numbers: 1-31 

- Compreender palavras e 
expressões simples. 
- Compreender frases simples, 
articuladas de forma clara e 
pausada. 
- Compreender frases e textos 
muito simples. 

- Entender instruções dadas diretamente para completar 
pequenas tarefas. 
- Identificar palavras e expressões em rimas e canções 
- Entender frases sobre os temas estudados. 

Interação oral - Interagir com o professor e/ou 
com os colegas em situações 
simples e previamente 
preparadas. 

- Utilizar palavras e expressões para aceitar e recusar 
- Perguntar e responder sobre temas previamente 
apresentados. 

Produção oral - Produzir sons, entoações e 
ritmos da língua. 
- Expressar-se, com vocabulário 
limitado, em situações 
previamente preparadas. 

- Dizer rimas, chants e cantar canções. 
- Pronunciar, com clareza, palavras conhecidas. 
- Falar sobre temas trabalhados 

Leitura - Compreender frases e textos 
muito simples. 

- Identificar vocabulário acompanhado por imagens. 
- Preencher espaços lacunares, em textos muito 
simples, com palavras dadas. 

Escrita - Utilizar palavras conhecidas. 
- Produzir um texto muito 
simples com vocabulário 
limitado. 

- Preencher espaços lacunares, em textos muito 
simples, com palavras dadas. 
Escrever sobre si. 
- Preencher espaços lacunares em postais e convites. 

 
Domínio 
intercultural 

- Conhecer-se a si e ao outro. 
- Conhecer países de língua 
oficial inglesa. 

- Participar em jogos e pequenas dramatizações. 
- Identificar numerais ordinais nas datas. 
- Conhecer o vocabulário simples do dia-a-dia. 

Léxico e 
Gramática 

- Compreender algumas 
estruturas elementares do 
funcionamento da língua. 

 

- Reconhecer e usar as estruturas dadas no 3.o ano. 
- Usar lexical chunks ou frases que contenham: 
may/can; prepositions of time. 



 
Days, months, 
seasons and weather 
 
 
 

 
On Monday, in December, 
What’s the weather like 
today? It’s…; When is your 
birthday? It’s on the 7th of 
May. 

Recursos 
didáticos  

Student’s Book; Activity Book Plus; CD; Aula Digital; Teacher’s Guide’s resources; Worksheets; Posters; Poster Speech Bubbles. 

 

Instrumentos 
de avaliação 

Observação direta; Intervenções orais e escritas; Trabalhos individuais e de grupo; Registos de observação; Fichas formativas. 

 
 

Planificação de 1º Período – Inglês – 4º ano 
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Domínios Conteúdos Linguagem Objetivos das metas 
Curriculares de Inglês 

Descritores de desempenho das Metas 
Curriculares de Inglês 

Compreensão 
oral  

- Places at school 
 
 
 
- School activities 
 
 
 
 

- Playground 
activities  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ordinal numbers 
 
 

Classroom, library, canteen, 
playground, computer room, 
gym. 
 
Reading, writing, singing, 
dancing, listening to music, 
playing cards, drawing. 
A/an, The. 
 
Playing hopscotch, playing 
tag, playing hide and seek, 
playing football, playing 
basketball, running, playing 
on a swing, playing on the 
slide. I’m/ You’re/ She’s/ 
He’s / We’re/ They’re 
playing football, 
What’s your favourite 
school activity? It’s... 
 
First, second, third, fourth, 
fifth, sixth, seventh, eighth, 
ninth, tenth, eleventh, 

- Compreender palavras e 
expressões simples. 
- Compreender frases simples, 
articuladas de forma clara e 
pausada. 
 

- Identificar palavras e expressões em rimas e canções. 
- Entender instruções dadas diretamente para completar 
pequenas tarefas. 
- Entender frases sobre temas estudados. 
 

Interação oral - Exprimir-se de forma adequada 
em contextos simples. 
- Interagir com o professor e/ou 
com os colegas em situações 
simples e previamente 
preparadas. 
 

- Utilizar formas de tratamento adequadas quando se 
dirige ao professor. 
- Perguntar e responder sobre preferências pessoais. 
- Perguntar e responder sobre temas previamente 
apresentados. 

Produção oral - Produzir sons, entoações e 
ritmos da língua. 
- Expressar-se, com vocabulário 
limitado, em situações 
previamente preparadas. 
 

- Dizer rimas, chants e cantar canções. 
- Falar sobre os temas trabalhados. 

Leitura - Compreender frases e textos 
muito simples. 

- Identificar vocabulário acompanhado por imagens. 
- Ler pequenas histórias ilustradas com vocabulário 
conhecido. 



Escrita 
 

 
 

 
- Recycling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Halloween 

twelfth. 
Noah’s first. 
 
Recycle! Reduce! Reuse! 
Don’t litter! Save the 
planet! Don’t waste water! 
Recycling bins. Yellow bin. 
Green bin. Blue bin. 
Plastic, metal, glass, paper, 
cardboard. Plastic bottle, 
carton of milk, can, glass 
bottle, glass jar, newspaper, 
shoebox 
 
Halloween: witch, vampire, 
bat, skeleton, sweets, Jack 
O’Lantern, bag. Trick or 
Treat? 
 

- Utilizar palavras conhecidas. 
- Produzir um texto muito 
simples com vocabulário 
limitado. 
 

- Preencher espaços lacunares, em textos muito simples, 
com palavras dadas. 
- Preencher balões de fala em sequência de imagens. 
- Escrever sobre preferências. 

 
Domínio 
intercultural 
 

- Conhecer-se a si e ao outro. 
 - Desenvolver o conhecimento do 

seu mundo e do mundo do outro. 
- Conhecer o funcionamento das 
escolas em alguns países. 
 

- Participar em jogos e pequenas dramatizações. 
- Identificar o espaço escolar. 
- Identificar festividades em diferentes partes do mundo. 
- Identificar atividades relacionadas com as festividades. 
 

Léxico e 
Gramática 

- Conhecer vocabulário simples 
do dia a dia. 
- Conhecer vocabulário com base 
nos temas apresentados. 
- Compreender algumas 
estruturas elementares do 
funcionamento da língua. 

- Identificar numerais ordinais nas datas. 
- Identificar vocabulário relacionado com o espaço 
escolar. 
- Reconhecer e usar as estruturas dadas no 3.o ano. 
- Usar lexical chunks ou frases que contenham: articles; 
question words. 
 

Recursos 
didáticos  

Student’s Book; Activity Book; Flashcards; Word Cards; Mini-Flashcards; CD; Posters; Poster Word Cards; Teacher’s Guide’s Resources. 

 

Instrumentos 
de avaliação 

Observação direta; Intervenções orais e escritas; Trabalhos individuais e de grupo; Registos de observação; Fichas formativas, Ficha de avaliação. 
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Domínios Conteúdos Linguagem Objetivos das metas 
Curriculares de Inglês 

Descritores de desempenho das Metas 
Curriculares de Inglês 

Compreensão 
oral  

- Fruit and 
vegetables 
 
 
 
 
 
- Healthy food  
 
 
 

Apples, oranges, bananas, 
pears, grapes, pineapples, 
tomatoes, carrots, lettuce, 
potatoes, peas, beans. 
Do you like apples? Yes,  
I do. / No, I don’t. 
 
Rice, spaghetti, cheese, fish, 
eggs, meat, bread, water, 
milk. I like meat.  
I don’t like cheese.  

- Compreender palavras e 
expressões simples. 
- Compreender frases simples, 
articuladas de forma clara e 
pausada. 

- Identificar as horas. 
- Identificar palavras e expressões em rimas e canções. 
- Entender instruções dadas diretamente para completar 
pequenas tarefas. 
- Entender frases sobre os temas estudados. 
 

Interação oral - Interagir com o professor e/ou 
com os colegas em situações 
simples e previamente 
preparadas. 
 

- Utilizar palavras e expressões para aceitar e recusar. 
- Perguntar e responder sobre temas previamente 
apresentados. 



Produção oral  
 
 
- Snacks 
 
 
 
 
 
- Meals  
 
 
 
 
 
- Telling the time 
 
 
 
 
 

I like meat but I don’t like 
cheese. 
 
Hamburger, pizza, cake, 
crisps, biscuits, sandwich, 
juice, tea. She likes crisps. 
She doesn’t like pizza. 
Who…? 
 
Breakfast, lunch, afternoon 
snack, dinner, supper. 
I like fish and peas for 
lunch. I like apples or pears 
for supper. 
 
What time is it? It’s seven 
o’clock. 
He has breakfast at nine 
o’clock. 
 
 

- Produzir sons, entoações e 
ritmos da língua. 
- Expressar-se, com vocabulário 
limitado, em situações 
previamente preparadas. 
 

- Dizer rimas, chants e cantar canções. 
- Exprimir agrado e desagrado. 
- Falar sobre temas trabalhados. 
 

Leitura - Compreender frases e textos 
muito simples. 
 

- Identificar vocabulário acompanhado por imagens. 
 

Escrita 
 

- Utilizar palavras conhecidas. 
- Produzir um texto muito 
simples com vocabulário 
limitado. 

- Legendar sequência de imagens. 
- Preencher espaços lacunares, em textos muito simples, 
com palavras dadas. 
- Preencher balões de fala em sequência de imagens. 
- Escrever sobre preferências. 

 
Domínio 
intercultural 
 

- Conhecer-se a si e ao outro. 
- Desenvolver o conhecimento do 
mundo e do mundo do outro. 
- Os menus típicos das refeições 
britânicas. 
 

- Identificar comidas e bebidas. 
- Participar em jogos e pequenas dramatizações. 

Léxico e 
Gramática 

- Conhecer vocabulário simples 
do dia-a-dia. 
- Conhecer vocabulário com base 
nos temas apresentados. 
- Conhecer algumas estruturas 
elementares do funcionamento 
da língua. 
 

- Identificar numerais ordinais nas datas. 
- Identificar as horas. 
- Identificar vocabulário relacionado com comidas e 
bebidas. 
- Reconhecer e usar estruturas as estruturas dadas no 3º 
ano. 
- Usar lexical chunks ou frases que contenham: positive, 
negative, questions forms and short answers with to do, 
connectors, question words, prepositions of time. 
 

Recursos 
didáticos  

Student’s Book; Activity Book Plus; Flashcards; Word Cards; Teacher’s Guide’s resources; CD; Posters; Poster Word Cards; The Sentence Maker, Board Game; Dice. 
 

Instrumentos 
de avaliação 

Observação direta; Intervenções orais e escritas; Trabalhos individuais e de grupo; Registos de observação; Fichas formativas; Ficha de Avaliação. 
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Domínios Conteúdos Linguagem Objetivos das metas 
Curriculares de Inglês 

Descritores de desempenho das Metas 
Curriculares de Inglês 

Compreensão 
oral  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Christmas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Father Christmas, 
Christmas tree, presents, 
mistletoe, stocking, 
reindeer, sleigh, bells, balls, 
star. Happy Christmas! 
Rudolph, red nose reindeer, 
shiny nose, foggy, sleigh, 
Christmas Eve. 
 
 

- Compreender palavras e 
expressões simples. 
- Compreender frases simples, 
articuladas de forma clara e 
pausada. 
 

- Identificar palavras e expressões em rimas e canções. 
- Identificar palavras e expressões em pequenas histórias 
conhecidas. 
- Entender instruções dadas diretamente para completar 
pequenas tarefas. 
- Acompanhar a sequência de pequenas histórias 
conhecidas. 

Interação oral - Interagir com o professor e/ou 
com os colegas em situações 
simples e previamente 
preparadas. 

- Perguntar e responder sobre temas previamente 
apresentados. 

Produção oral - Produzir sons, entoações e 
ritmos da língua. 
- Expressar-se, com vocabulário 
limitado, em situações 
previamente preparadas. 

- Dizer rimas, chants e cantar canções. 
- Falar sobre temas trabalhados. 
 

Leitura - Compreender frases e textos 
muito simples. 

- Ler pequenas histórias ilustradas, com vocabulário 
conhecido. 

Escrita - Utilizar palavras conhecidas. - Legendar sequências de imagens. 

 
Domínio 
intercultural 
 

- Conhecer-se a si e ao outro. 
- Desenvolver o conhecimento do 
seu mundo e do mundo do outro. 
 

- Participar em jogos e pequenas dramatizações. 
- Identificar comidas e bebidas. 
- Identificar festividades do ano. 
- Identificar atividades relacionadas com as festividades. 

Léxico e 
Gramática 

- Conhecer vocabulário simples 
do dia-a-dia. 
- Conhecer vocabulário com 
base nos temas apresentados. 
- Compreender algumas 
estruturas elementares do 
funcionamento da língua. 

- Identificar os números ordinais nestas datas. 
- Identificar vocabulário relacionado com comidas e 
bebidas. 
- Reconhecer e usar as estruturas dadas no 3º ano. 
- Usar lexical chunks ou frases que contenham: 
connectors. 

Recursos 
didáticos  

Storytelling Book; Activity Book; Teacher’s Guide. 

 



Instrumentos 
de avaliação 

Observação direta; Intervenções orais e escritas; Trabalhos individuais e de grupo; Registos de observação; Fichas formativas; Ficha de avaliação. 

 
 

Planificação de 2º Período – Inglês – 4º ano 

Ja
n

e
ir

o
 

Domínios Conteúdos Linguagem Objetivos das metas 
Curriculares de Inglês 

Descritores de desempenho das Metas 
Curriculares de Inglês 

Compreensão 
oral  

- My face 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- My body 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Five senses  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Face, eyes, mouth, nose, ears, 
hair, tooth, teeth, tongue. 
I’ve got a mouth. She’s got two 
ears, a big/ small mouth, long/ 
short hair, brown/ blond/red 
hair. I’ve got long brown hair. 
My hair is long and brown. 
Have you got blue 
eyes? Yes, I have. / No, I 
haven’t. Has she got a big 
mouth? Yes, she has. / No, she 
hasn’t. 
 
Body, head, shoulders, arms, 
hands, fingers, legs, knees, 
foot, feet, toes. 
Arm – arms. Foot – 
feet. 
He/She/It hasn’t got five legs. 
I/You/We/ They haven’t got 
blue eyes. 
 
Taste, touch, sight, hearing, 
smell. Sweet, salty, sour, 
bitter. 
I can smell with my nose. I 
can’t hear with my eyes. I can 
taste a delicious orange. 
 I can see a rainbow.  
I can hear a bird singing. 
I can smell perfume.  
I can touch a fluffy teddy bear. 
 
 
 

- Compreender palavras e 
expressões simples. 
- Compreender frases simples, 
articuladas de forma clara e 
pausada. 

- Identificar palavras e expressões em rimas e canções. 
- Entender instruções dadas diretamente para completar 
pequenas tarefas. 
- Entender frases sobre os temas estudados. 
- Acompanhar a sequência de histórias conhecidas. 

Interação oral - Exprimir-se de forma 
adequada em contextos simples. 
- Interagir com o professor e/ou 
com os colegas em situações 
simples e previamente 
preparadas. 

- Utilizar formas de tratamento adequadas quando se 
dirige ao professor. 
- Utilizar palavras e expressões para aceitar e recusar. 
- Perguntar e responder sobre preferências pessoais. 
  

Produção oral - Produzir sons, entoações e 
ritmos da língua. 
- Expressar-se, com vocabulário 
limitado, em situações 
previamente preparadas. 

- Dizer rimas, chants e cantar canções. 
- Descrever o que é/não é capaz de fazer. 
- Falar sobre temas trabalhados. 

 

Leitura - Compreender frases e textos 
muito simples. 

- Identificar vocabulário acompanhado por imagens. 
- Ler pequenas histórias ilustradas com vocabulário 
conhecido. 

Escrita 
 

- Utilizar palavras conhecidas. 
- Produzir um texto muito 
simples com vocabulário 
limitado. 

- Legendar sequências de imagens. 
- Preencher espaços lacunares, em textos muito simples, 
com palavras dadas. 
 

 
Domínio 
intercultural 
 

- Conhecer-se a si e ao outro. 
- Desenvolver o conhecimento 
do seu mundo e do mundo do 
outro. 

- Participar em jogos e pequenas dramatizações. 
- Identificar partes do corpo humano. 
- Identificar os cinco sentidos. 
 

Léxico e 
Gramática 

- Conhecer vocabulário simples 
do dia-a-dia. 
- Conhecer vocabulário com base 
nos temas apresentados. 
- Compreender algumas 
estruturas elementares do 

- Identificar vocabulário relacionado com o corpo 
humano. 
- Identificar vocabulário relacionado com os cinco 
sentidos. 
- Reconhecer e usar as estruturas dadas no 3º ano. 
- Usar lexical chunks ou frases que contenham: nouns in 



 funcionamento da língua. the singular and in the plural; can/can’t. 

Recursos 
didáticos  

Student’s Book; Activity Book Plus; Flashcards; Word Cards; Mini-Flashcards; CD; Posters; Poster Word Cards; Teacher’s Guide’s Resources. 

 

Instrumentos 
de avaliação 

Observação direta; Intervenções orais e escritas; Trabalhos individuais e de grupo; Registos de observação; Fichas formativas; Ficha de avaliação. 

 
 

Planificação de 2º Período – Inglês – 4º ano 

F
e

ve
re

ir
o

 e
 M

a
rç

o
 

Domínios Conteúdos Linguagem Objetivos das metas 
Curriculares de Inglês 

Descritores de desempenho das Metas 
Curriculares de Inglês 

Compreensão 
oral  

- My town 
 
 
 
 
 
- Rooms in the 
house 
 
 
 
 
 
 
- Ordinal 
numbers 
 
 
 
 
 
 
 
- My bedroom 

School, supermarket, park, 
hospital, museum, police station, 
café, post office, church, square. 
Where’s the museum? It’s next 
to/opposite/ between... 
 
Kitchen, bedroom, bathroom, 
living room, dining room, garden, 
garage. 
There’s a kitchen. There are three 
bedrooms. 
I live in a house. She lives in a 
flat. 
 
Thirteenth, fourteenth, fifteenth, 
sixteenth, seventeenth, eighteenth, 
nineteenth, twentieth, twenty- 
first, twenty-second, twenty-third, 
twenty-fourth, twenty-fifth, twenty-
sixth, twenty-seventh, twenty-
-eighth, twenty-ninth, thirtieth, 
thirty-first. My flat is on the 22nd 
floor. 
Bed, wardrobe, rug, desk, chair, 
computer, bedside table, lamp, 
box. One box – two boxes. The 
lamp is in/ on/under/behind/in 

- Compreender palavras e 
expressões simples. 
- Compreender frases simples, 
articuladas de forma clara e 
pausada. 

- Identificar palavras e expressões em rimas e canções. 
- Entender instruções dadas diretamente para completar 
pequenas tarefas. 
- Entender frases sobre os temas estudados. 
 

Interação oral - Interagir com o professor e/ou 
com os colegas em situações 
simples e previamente 
preparadas. 

- Perguntar e responder sobre temas previamente 
apresentados.  

Produção oral - Produzir sons, entoações e 
ritmos da língua. 
- Expressar-se, com vocabulário 
limitado, em situações 
previamente preparadas. 

- Dizer rimas, chants e cantar canções. 
- Falar sobre temas trabalhados. 
 

Leitura - Compreender frases e textos 
muito simples. 

- Identificar vocabulário acompanhado por imagens. 
- Ler pequenas histórias ilustradas com vocabulário 
conhecido. 

Escrita 
 

- Utilizar palavras conhecidas. - Legendar sequências de imagens. 
- Preencher espaços lacunares, em textos muito simples, 
com palavras dadas. 
 

 
Domínio 
intercultural 
 

- Conhecer-se a si e ao outro. 
- Desenvolver o conhecimento do 
seu mundo e do mundo do outro. 

- Participar em jogos e pequenas dramatizações. 
- Identificar espaços à nossa volta. 
 



Léxico e 
Gramática 

front of/near the box. - Conhecer vocabulário simples 
do dia-a-dia. 
- Conhecer vocabulário com base 
nos temas apresentados. 
- Compreender algumas 
estruturas elementares do 
funcionamento da língua. 

- Identificar vocabulário relacionado com os espaços à 
nossa volta. 
- Reconhecer e usar as estruturas dadas no 3º ano. 
- Usar lexical chunks ou frases que contenham: nouns in 
the singular and in the plural; prepositions of place. 
 

Recursos 
didáticos  

Student’s Book; Activity Book Plus; Flashcards; Word Cards; Mini-Flashcards; CD; Posters; Poster Word Cards; Teacher’s Guide’s Resources. 

 

Instrumentos 
de avaliação 

Observação direta; Intervenções orais e escritas; Trabalhos individuais e de grupo; Registos de observação; Fichas formativas. 

 
 

Planificação de 2º Período – Inglês – 4º ano 

M
a

rç
o

  

Domínios Conteúdos Linguagem Objetivos das metas 
Curriculares de Inglês 

Descritores de desempenho das Metas 
Curriculares de Inglês 

Compreensão 
oral  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Easter 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bunny, Easter egg, Chocolate, 
Egg hunt, Lamb, Flower, 
Almond, Jelly beans. 

- Compreender palavras e 
expressões simples. 
- Compreender frases simples, 
articuladas de forma clara e 
pausada. 

- Identificar palavras e expressões em rimas e canções. 
- Identificar palavras e expressões em pequenas 
histórias conhecidas. 
- Entender instruções dadas diretamente para completar 
pequenas tarefas. 
- Acompanhar a sequência de pequenas histórias 
conhecidas. 

Interação oral - Interagir com o professor e/ou 
com os colegas em situações 
simples e previamente 
preparadas. 

- Perguntar e responder sobre temas previamente 
apresentados. 

Produção oral - Produzir sons, entoações e 
ritmos da língua. 
- Expressar-se, com vocabulário 
limitado, em situações 
previamente preparadas. 

- Dizer rimas, chants e cantar canções. 
- Falar sobre temas trabalhados. 
 

Leitura - Compreender frases e textos 
muito simples. 

- Ler pequenas histórias ilustradas com vocabulário 
conhecido. 

Escrita 
 

- Utilizar palavras conhecidas. 
 

- Legendar sequências de imagens. 
 



 
Domínio 
intercultural 
 

- Desenvolver o conhecimento do 
seu mundo e do mundo do outro. 
 

- Identificar espaços à nossa volta. 
- Identificar comidas e bebidas. 
- Reconhecer diferentes festividades. 
- Identificar atividades relacionadas com as festividades. 
- Participar em jogos e pequenas dramatizações. 
 

Léxico e 
Gramática 

- Conhecer vocabulário simples 
do dia-a-dia. 
- Conhecer vocabulário com base 
nos temas apresentados. 
- Compreender algumas 
estruturas elementares do 
funcionamento da língua. 
 

- Identificar vocabulário relacionado com os espaços à 
nossa volta. 
- Identificar vocabulário relacionado com comidas e 
bebidas. 
- Reconhecer e usar as estruturas dadas no 3º ano. 
- Usar lexical chunks ou frases que contenham: nouns in 
the singular and in the plural; prepositions of place. 
 

Recursos 
didáticos  

Student’s Book; Activity Book Plus; Flashcards; Word Cards; Mini-Flashcards; CD; Posters; Poster Word Cards; Teacher’s Guide’s Resources. 

 

Instrumentos 
de avaliação 

Observação direta; Intervenções orais e escritas; Trabalhos individuais e de grupo; Registos de observação; Fichas formativas; Ficha de avaliação. 

 
 

Planificação de 3º Período – Inglês – 4º ano 

A
b

ri
l /

 M
a

io
 

Domínios Conteúdos Linguagem Objetivos das metas 
Curriculares de Inglês 

Descritores de desempenho das Metas 
Curriculares de Inglês 

Compreensão 
oral  

- Farm animals 
 
 
 
 
 
 
 
- Numbers 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duck, chicken, rabbit, cow, 
pig, horse, sheep, donkey. 
This pig. These cows. That 
horse. Those ducks. 
Does she like pigs? 
Yes, she does. / No, she 
doesn’t. 
 
Ten, twenty, twenty-one, 
twenty-two, twenty-three, 
twenty-four, twenty-five, 
twenty-six, twenty-seven, 
twenty-eight, twenty-nine, 
thirty, forty, fifty, sixty, 
seventy, eighty, ninety, one 
hundred. 
How much…? 

- Compreender palavras e 
expressões simples. 
- Compreender frases simples, 
articuladas de forma clara e 
pausada. 
 

- Identificar palavras e expressões em rimas e canções. 
- Entender instruções dadas diretamente para completar 
pequenas tarefas. 
- Entender frases sobre os temas estudados. 

Interação oral - Interagir com o professor e/ou 
com os colegas em situações 
simples e previamente 
preparadas. 
 

- Utilizar palavras e expressões para aceitar e recusar. 
- Perguntar e responder sobre preferências pessoais 
- Perguntar e responder sobre temas previamente 
apresentados. 

Produção oral - Produzir sons, entoações e 
ritmos da língua. 
- Expressar-se, com vocabulário 
limitado, em situações 
previamente preparadas. 
 

- Dizer rimas, chants e cantar canções. 
- Falar sobre temas trabalhados. 
 



Leitura  
- Zoo animals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Describing 
animals 
 
 
- Animal sounds 

 
Lion, bear, crocodile, 
giraffe, monkey, elephant, 
zebra, penguin, hippo, koala. 
Is it brown? Yes, it is. 
/ No, it isn’t. Are they 
elephants? Yes, they are. / 
No, they aren’t. What do 
giraffes 

eat? They eat leaves. 
Monkeys eat fruit. Lions eat 
meat. Zebras eat grass. Bears 
eat fish. 
 
Trunk, tail, long neck, wings, 
spots, stripes. 
It’s grey. It’s got a trunk. 
 
Woof woof. Meow meow. 
Tweet tweet. Squeak squeak. 
Quack quack. Oink oink. Baa 
baa. Neigh neigh. 
Cluck cluck. Moo moo. Hee 
haw. 

Raaar. Grrr. Uuááá. It isn’t a 
lion. 

- Compreender frases e textos 
muito simples. 

- Identificar vocabulário acompanhado por imagens. 
- Preencher espaços lacunares, em textos muito simples, 
com palavras dadas. 

Escrita 
 

- Utilizar palavras conhecidas. 
- Produzir um texto muito 
simples com vocabulário 
limitado. 

- Legendar sequências de imagens. 
- Preencher espaços lacunares, em textos muito simples, 
com palavras dadas. 
- Preencher balões de fala em sequências de imagens. 
- Escrever sobre preferências. 

 
Domínio 
intercultural 
 

- Conhecer-se a si e ao outro. 
- Desenvolver o conhecimento do 
seu mundo e do mundo do outro. 

- Participar em jogos e pequenas dramatizações. 
- Identificar animais. 

Léxico e 
Gramática 

- Conhecer vocabulário simples 
do dia-a-dia. 
- Conhecer vocabulário com base 
nos temas apresentados. 
- Compreender algumas 
estruturas elementares do 
funcionamento da língua. 
 

- Identificar numerais cardinais até 100. 
- Identificar vocabulário relacionado com os animais. 
- Reconhecer e usar as estruturas dadas no 3º ano. 
- Usar lexical chunks ou frases que contenham: 
determiners, positive, negative, question formsand short 
answers with to do. 

Recursos 
didáticos  

Student’s Book; Activity Book Plus; Flashcards; Word Cards; Mini-Flashcards; CD; Posters; Poster Word Cards; Teacher’s Guide’s Resources. 

 

Instrumentos 
de avaliação 

Observação direta; Intervenções orais e escritas; Trabalhos individuais e de grupo; Registos de observação; Fichas formativas; Ficha de avaliação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Planificação de 3º Período – Inglês – 4º ano 
M

a
io

 / 
Ju

n
h

o
 

Domínios Conteúdos Linguagem Objetivos das metas 
Curriculares de Inglês 

Descritores de desempenho das Metas 
Curriculares de Inglês 

Compreensão 
oral  

- At the beach 
 
 
 
 
- Outdoor activities 
 
 
 
 
 
 
 
- Sun safety 
 
 
 
 
 

- Telling the time 
 
 
 
 
 

Sand, sea, flip flops, 
swimsuit, beach umbrella, 
bucket and spade, towel. 
It’s your/their/our bucket. 
 
Having a picnic, riding a 
bike, camping, 
skateboarding, building a 
sandcastle, swimming, 
surfing, sailing. 
Whose spade is this? It’s 
Noah’s spade. 
 
Put on sunscreen, wear a T-
shirt, wear a hat, wear 
sunglasses, stay under the 
beach umbrella. 
Let’s go surfing, after lunch. 
 
It’s half past ten. It’s a 
quarter to five. It’s a 
quarter past three. 
 
 
 
 
 
 
 

- Compreender palavras e 
expressões simples. 
- Compreender frases simples, 
articuladas de forma clara e 
pausada. 

- Identificar palavras e expressões em rimas e canções. 
- Entender instruções dadas diretamente para completar 
pequenas tarefas. 
- Entender frases sobre os temas estudados. 
- Identificar palavras e expressões em pequenas 
histórias conhecidas. 
- Acompanhar a sequência de pequenas histórias 
conhecidas. 

Interação oral - Interagir com o professor e/ou 
com os colegas em situações 
simples e previamente 
preparadas. 

- Utilizar palavras e expressões para aceitar e recusar. 
- Perguntar e responder sobre preferências pessoais. 
- Perguntar e responder sobre temas previamente 
apresentados. 

Produção oral - Produzir sons, entoações e 
ritmos da língua. 
- Expressar-se, com vocabulário 
limitado, em situações 
previamente preparadas. 

- Dizer rimas, chants e cantar canções. 
- Exprimir agrado e desagrado. 
- Falar sobre temas trabalhados. 

Leitura - Compreender frases e textos 
muito simples. 

- Identificar vocabulário acompanhado por imagens. 
- Preencher espaços lacunares, em textos muito simples, 
com palavras dadas. 
- Ler pequenas histórias ilustradas, com vocabulário 
conhecido. 

Escrita 
 

- Utilizar palavras conhecidas. 
- Produzir um texto muito 
simples com vocabulário 
limitado. 

- Preencher espaços lacunares, em textos muito simples, 
com palavras dadas. 
- Preencher balões de fala em sequências de imagens. 
- Escrever sobre si. 
- Escrever sobre preferências. 

 
Domínio 
intercultural 
 

- Conhecer-se a si e ao outro. 
- Desenvolver o conhecimento do 
seu mundo e do mundo do outro. 

- Participar em jogos e pequenas dramatizações. 
- Identificar atividades ao ar livre. 
- Identificar partes do corpo. 
- Identificar animais. 

Léxico e 
Gramática 

- Conhecer vocabulário simples 
do dia-a-dia. 
- Conhecer vocabulário com base 
nos temas apresentados. 
- Compreender algumas 
estruturas elementares do 
funcionamento da língua. 
 

- Identificar as horas. 
- Identificar vocabulário relacionado com o sol. 
- Reconhecer e usar as estruturas dadas no 3.o ano. 
- Usar lexical chunks ou frases que contenham: positive, 
negative, question forms and short answers with to do, 
connectors, possessive case, questions words, let’s. 
-Identificar vocabulário relacionado com o corpo 
humano. 



- Identificar vocabulário relacionado com animais. 
- Usar lexical chunks ou frases que contenham:  
connectors, can/ can’t. 

Recursos 
didáticos  

Student’s Book; Activity Book Plus; Storytelling book; Flashcards; Word Cards; Mini-Flashcards; CD; Posters; Poster Word Cards; Board Game; Dice; Teacher’s Guide’s 
Resources.  

 

Instrumentos 
de avaliação 

Observação direta; Intervenções orais e escritas; Trabalhos individuais e de grupo; Registos de observação; Fichas formativas; Ficha de avaliação. 

 
 
Observações: Será realizada uma atividade de Storytelling ( The Farmer and his Sons; The town Mouse and the Country Mouse; The Gingerbread Man) por período caso haja disponibilidade 
temporal.  
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                                                                    Planificação de 1º período - Expressão Físico-Motora                                                     4º ano 
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Conteúdos Objetivos Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

 
Ginástica: 
 
       cambalhota à frente 
 

     salto de coelho 
 
       salto de eixo 
 
       roda  
 
       pino de cabeça 
 

    rolamento à retaguarda 
 
 
 
 
 

− Executar a cambalhota à frente num plano inclinado, terminando com as pernas afastadas 
e em extensão. 
− Realizar salto de coelho para o plinto longitudinal, após corrida de balanço e chamada a 
pés juntos, com apoio na extremidade mais próxima seguida de salto de eixo. 
− Fazer a roda, com apoio alternado das mãos na «cabeça» do plinto (transversal), passando 
as pernas o mais alto possível, com receção equilibrada do outro lado em apoio alternado 
dos pés. 
− Realizar o pino de cabeça aproximando-se da vertical, beneficiando de ajuda de um 
companheiro. 
− Saltar à corda em corrida e no local (a pés juntos e pé coxinho), com coordenação e fluidez 
de movimentos. 
− Saltar à corda, movimentada pelos companheiros, entrando e saindo sem lhe tocar. 
− Lançar e receber o arco com as duas mãos, no plano horizontal, posicionando-se para ficar 
dentro do arco na receção. 
− Rolar a bola sobre diferentes superfícies do corpo, controlando o seu movimento pelo 
ajustamento dos segmentos corporais. 
− Combinar as seguintes habilidades, realizando-as em sequências adequadas: 
- cambalhota à retaguarda, com repulsão dos braços na parte final terminando com os pés 
juntos na direção do ponto de partida.  
- subida para pino apoiando as mãos no colchão e os pés num plano vertical, recuando as 
mãos e subindo gradualmente o apoio dos pés, aproximando-se da vertical (mantendo o 
olhar dirigido para as mãos), seguido de cambalhota à frente.   
- rodar o arco à volta do corpo, mantendo o movimento por ondulações do corpo. 
- posições de flexibilidade variadas (afastamento lateral e frontal das pernas) em pé e no 
chão, com máxima inclinação do tronco. 

 
- Fazer competições de salto (sozinhos, em pares e em equipas). 
 
- Fazer corridas diferenciadas individuais e estafetas, medindo os tempos. 
 
- Lançar e receber o arco com as duas mãos. 
- Rodar o arco à frente do corpo. 
 
- Saltar ao eixo. 
 
- Combinar posições de equilíbrio estático com marcha lateral, atrás e à 
frente. 
 
- Premiar os alunos que menos desobedeceram às regras estipuladas. 

Recursos 
didáticos  

- Bolas. 
- Arcos. 
- Corda 
- Colchões 

Instrumentos 
de avaliação 

- Assiduidade 
 
- Grelha de observação (comportamento, participação individual, cooperação). 
 
- Pontualidade e cumprimento das regras de bom funcionamento das aulas. 
 
- Empenho e interesse demonstrado pelas atividades curriculares. 
 
- Responsabilidade, autonomia e auto confiança. 
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Conteúdos Objetivos Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

Jogos  
-Cumprimento de regras 
- Respeito por todos 
 
Jogo do Mata 
- Passar 
- Rematar 
- Intercetar 
- Esquivar-se 
 
Futebol 
- Pontapear 
- Toques de sustentação 
- Cabecear 
 
Jogo da rolha 
- Perseguir 
- Fugir 
- Esquivar-se 
 
 
Jogo do Puxa-Empurra 
- Puxar 
- Empurrar 
- Esquivar-se 
 
 
 

− Cooperar com os companheiros procurando realizar as ações favoráveis ao cumprimento das regras e do 
objetivo do jogo.  
− Tratar os colegas de equipa e os adversários com igual cordialidade e respeito, evitando ações que ponham 
em risco a sua integridade física. 
No jogo do mata  
− Em posse da bola, passar a um companheiro ou rematar (para acertar no adversário), de acordo com as 
posições dos jogadores. 
− Criar condições favoráveis a estas ações, utilizando fintas de passe ou de remate.  
− Criar linhas de passe para receber a bola deslocando-se e utilizando fintas, se necessário.  
− Optar por intercetar o passe ou esquivar-se, quando a sua equipa não tem bola, deslocando-se na sua área, 
com oportunidade, conforme a circulação da bola. 
Em concurso individual e ou a pares (Futebol) 
− Pontapear a bola, parada e em movimento, com a parte antero-superior e antero-interna do pé, após duas 
ou três passadas de balanço, colocando corretamente o apoio, imprimindo à bola uma trajetória alta e 
comprida, na direção de um alvo.  
− Manter a bola no ar, com toques de sustentação com os pés, coxa e ou cabeça, posicionando-se de modo a 
dar continuidade à ação.  
− Cabecear a bola (com a testa), em posição frontal à baliza, após passe com as mãos (lateral) de um 
companheiro, acertando na baliza. 
No jogo da rolha - Na situação de atacante («caçador») 
− Escolher e perseguir um dos fugitivos para o tocar, utilizando mudanças de direção e velocidade, 
procurando desviá-lo para perto das linhas limites do campo; 
− Ao «guardar» um fugitivo já apanhado, enquadrando-se para impedir que outros o «salvem». 
No jogo da rolha - Em situação de defesa 
− Fugir e esquivar-se do «caçador», utilizando mudanças de direção e velocidade, evitando colocar-se perto 
das linhas limites do campo; 
− Coordenar a sua ação com um companheiro criando situações de superioridade numérica (2 × 1) para 
«salvar» um fugitivo «apanhado». 
No jogo «puxa-empurra»: 
− Respeitar as regras de segurança estabelecidas e a integridade física do parceiro, mesmo à custa da sua 
vantagem. 
− Colocar o parceiro fora dos limites de um quadrado ou círculo, puxando-o ou empurrando-o diretamente ou 
em rotação, pelos braços e ou tronco, aproveitando a ação do oponente. 
Evitar ser colocado fora do quadrado ou círculo «esquivando-se» às ações do parceiro, aproveitando-se para 
passar ao ataque 

Falar sobre jogos que conhecem. 
 
- Questionar os alunos sobre o que aconteceria nesses jogos 
se não existissem regras. 
 
- Jogar ao “Mata” 
 
 
 
- Fazer remates à baliza com e sem balanço com o pé e 
cabeceando. 
 
- Fazer concursos de “toques”, para ver quem consegue 
manter a bola no ar com o maior número de toques. 
 
- Jogar à “Rolha” 
 
 
- Jogar ao “Puxa-empurra 

Recursos 
didáticos  

- Bolas. 
- Apito. 
- Balizas. 
- Peões. 
- Polidesportivo. 

Instrumentos 
de avaliação 

- Assiduidade 
- Grelha de observação (comportamento, participação individual, cooperação). 
- Pontualidade e cumprimento das regras de bom funcionamento das aulas. 
- Empenho e interesse demonstrado pelas atividades curriculares. 
- Responsabilidade, autonomia e auto confiança. 
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Conteúdos Objetivos Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

 
 
 

Concurso individual 
- Salto em comprimento 
- Salto em altura 
- Lançamento de bola 
 
Estafetas 
- Entrega e receção de testemunho 
 
Concurso de pares 
- Devolver a bola com raqueta 
 
Voleibol 
- Sustentar a bola 
 
Jogos coletivos 
- Receber 
- Enquadrar-se 
- Passar 
- Desmarcar-se 
- Marcar 
 
 
- Bater a bola com raquete 
- Dar toques 

Em concurso individual 
− Saltar em comprimento após corrida de balanço e chamada a um pé numa zona, com queda na caixa de 
saltos ou colchão fixo (receção a dois pés). 
− Saltar em altura após curta corrida de balanço e chamada a um pé, passando o elástico com salto de 
«tesoura», com receção equilibrada. 
− Lançar a bola (tipo ténis) em distância, após curta corrida de balanço e ter «armado» o braço, em extensão, 
à retaguarda. 
− Em corrida de estafetas, realizar o seu percurso rapidamente, entregando e recebendo o testemunho em 
movimento e com segurança. 
Em concurso a pares (com uma raqueta e uma bola tipo ténis) 
− Devolver a bola ao companheiro, após ressalto numa zona à frente do corpo, em equilíbrio, dando 
continuidade ao movimento do braço. 
Em concurso individual de Voleibol  
− Sustentar a bola/balão com toques de dedos (com as duas mãos acima da cabeça), com flexão e extensão 
de braços e pernas, posicionando-se no ponto de queda da bola. 
Nos jogos coletivos com bola  
− Receber a bola com as duas mãos, enquadrar-se ofensivamente e passar a um companheiro desmarcado 
utilizando, se necessário, fintas de passe e rotações sobre um pé. 
− Desmarcar-se para receber a bola, criando linhas de passe, fintando o seu adversário direto. 
− Marcar o adversário escolhido quando a sua equipa perde a bola. 
Com uma raquete e uma bola (tipo ténis) 
− Impulsionar a bola na vertical e batê-la acima da cabeça, imprimindo à bola uma trajetória tensa, numa 
direção determinada. 
Em situação de concurso em grupos de 4 (2 de cada lado da rede), 
− Jogar com os companheiros efetuando toques com as duas mãos 
(por cima) e/ou toques por baixo com os antebraços (estendidos), para manter a bola no ar, com número 
limitado de toques sucessivos de cada lado. 

Medir os comprimentos dos saltos dados e criar uma tabela 
para registar a progressão dos alunos. 
- Realizar concursos de lançamento da bola, fazendo 
medições de distâncias. 
- Realizar jogos de estafetas com passagem de testemunho. 
- Criar uma fila em frente ao aluno que está a lançar a bola 
com a raquete; cada aluno recebe a bola com as mãos 
entrega ao aluno com a raquete e segue para o final da fila. 
 - Contabilizar e registar o número de toques que cada aluno 
consegue dar com os dedos na bola de voleibol antes desta 
cair ao chão. 
- Jogar ao jogo da rabia. 
- Jogar ao jogo dos passes. 
- Realizar o jogo da bola ao poste. 
- Jogar ao jogo bola ao capitão. 
- Jogar ao bola no fundo. 

Recursos 
didáticos  

- Bolas de voleibol 
- Polidesportivo. 
- Colchões 
- Elástico 
- Testemunho 
 - Apito. 
- Raquetes 
- Bolas de ténis 
- Rede 
- Coletes 

Instrumentos 
de avaliação 

- Assiduidade 
- Grelha de observação (comportamento, participação individual, cooperação, nível de expressão oral). 
- Empenho e interesse demonstrado pelas atividades curriculares. 
- Relacionamento com os colegas e professores. 
- Pontualidade e cumprimento de regras de bom funcionamento de aulas. 
- Criatividade, espírito crítico e autonomia. 
- Sentido de responsabilidade, respeito pelo outro. 
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Conteúdos Objetivos Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

 
 

Jogos  
- Cumprimento de regras 
- Respeito por todos 
 
- Receber 
- Enquadrar-se 
- Rematar 
- Passar 
-Conduzir 
- Desmarcar-se 
- Aclarar 
- Marcar 
 
 
 

Em situação de exercício (com superioridade numérica dos atacantes) e de jogo de Futebol: 
− Aceitar as decisões da arbitragem e adequar as suas ações às regras do jogo. 
− Receber a bola controlando-a e enquadrar-se ofensivamente optando, conforme a leitura da situação, por: 
 • Rematar, se tem a baliza ao seu alcance; 
 • Passar a um companheiro desmarcado; 
 • Conduzir a bola na direção da baliza, para rematar (se entretanto conseguiu posição) ou passar. 
− Desmarcar-se após passe e para se libertar do defensor, criando linhas de passe, ofensivas de apoio 
procurando o espaço livre. 
− Aclarar o espaço de penetração do jogador com a bola. 
− Na defesa, marcar o adversário escolhido. 
− Como guarda-redes, enquadrar-se com a bola para impedir o «golo».  
− Ao recuperar a bola, passar a um jogador desmarcado. 
 

- Realizar exercícios com superioridade numérica dos 
atacantes — 3 para 1 
ou 5 para 2 
 
 - Realizar jogos de Futebol 4 contra 4 num espaço amplo, 
com guarda-redes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos 
didáticos  

- Polidesportivo 
-Apito 
- Bola de futebol 
- Baliza 
- Coletes 

Instrumentos 
de avaliação 

- Assiduidade 
- Grelha de observação (comportamento, participação individual, cooperação, nível de expressão oral). 
- Empenho e interesse demonstrado pelas atividades curriculares. 
- Relacionamento com os colegas e professores. 
- Pontualidade e cumprimento de regras de bom funcionamento de aulas. 
- Criatividade, espírito crítico e autonomia. 
- Sentido de responsabilidade, respeito pelo outro. 
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Conteúdos Objetivos Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

 
 
 
Jogo “Bitoque” Raguebi 
- Receber 
- Enquadrar-se 
- Passar 
- Progredir 
- Linhas de passe 
- Intercetar 
- Tocar (“bitoque”) 
 
 
 

− No jogo «bitoque» raguebi: 
− Receber a bola controlando-a e enquadrar-se ofensivamente, optando, conforme a sua leitura da situação 
de jogo, por: 
• Progredir para finalizar (ensaio), utilizando, se necessário, fintas e mudanças de direção; 
• Passar a um companheiro em posição favorável. 
− Passar a bola a um companheiro ou deixá-la cair na vertical, quando é tocado pelo opositor («bitoque»). 
− Criar linhas de passe para receber a bola, deslocando-se ao lado ou atrás do companheiro com bola. 
− Quando a sua equipa não tem bola, deslocar-se para intercetar o passe ou tocar com as duas mãos 
(«bitoque») nas coxas ou cintura do adversário obrigando-o a passar ou largar a bola. 
 

 
- Explicar as diferentes regras do jogo “Bitoque” Raguebi. 
 
- Realizar jogos de “Bitoque” Raguebi. 
 

Recursos 
didáticos  

- Polidesportivo 
-Apito 
- Coletes 
- Bola de raguebi 

Instrumentos 
de avaliação 

- Assiduidade 
- Grelha de observação (comportamento, participação individual, cooperação, nível de expressão oral). 
- Empenho e interesse demonstrado pelas atividades curriculares. 
- Relacionamento com os colegas e professores. 
- Pontualidade e cumprimento de regras de bom funcionamento de aulas. 
- Criatividade, espírito crítico e autonomia. 
- Sentido de responsabilidade, respeito pelo outro. 
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Conteúdos Objetivos Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

 
 
 
 

Atividades Rítmicas e Expressivas 
(Dança) 
-  Orientação corporal 
- Movimentos locomotores e não 
locomotores 
- Equilíbrios 
- Pausas 
- Sequências de movimentos 
 
 

 
 
 
Percursos na Natureza 
- Orientação 
- Ponto de partida 
- Ponto de Referência 

 
 

− Combinar o andar, o correr, o saltitar, o deslizar, o saltar, o cair, o rolar, o rastejar, o rodopiar, etc., em todas 
as direções e sentidos definidos pela orientação corporal. 
− Realizar saltos de pequena amplitude, no lugar, a andar e a correr em diferentes direções e sentidos 
definidos pela orientação corporal, variando os apoios. 
− Utilizar combinações pessoais de movimentos locomotores e não locomotores para expressar a sua 
sensibilidade a temas sugeridos pelo professor. 
− Realizar equilíbrios associados à dinâmica dos movimentos, definindo uma «figura livre» (à sua escolha), 
durante cada pausa da música, da marcação ou outro sinal combinado. 
− Acentuar determinado estímulo musical com movimentos locomotores e não locomotores dissociando a 
ação das diferentes partes do corpo. 
− Combinar habilidades motoras seguindo a evolução do grupo em rodas e linhas (simples ou múltiplas), 
espirais, ziguezague, estrela, quadrado, etc. 
− Ajustar a sua ação às alterações ou mudanças da formação, associadas à dinâmica proposta pela música, 
evoluindo em todas as zonas e níveis do espaço. 
− Utilizar movimentos locomotores e não locomotores, pausas e equilíbrios, e também o contacto com o 
parceiro, «conduzindo» a sua ação, «facilitando» e «esperando» por ele se necessário. 
− Seguir a movimentação do companheiro, realizando as mesmas ações com as mesmas qualidades de 
movimento. 
−  Criar pequenas sequências de movimentos a partir de combinações individuais de movimentos, 
individualmente, a pares ou grupos, e apresentá-las na turma, com ambiente musical escolhido pelos alunos, 
com o apoio do professor. 
− Colaborar com a sua equipa interpretando sinais informativos simples (no percurso e no mapa), para que 
esta, acompanhada pelo professor e colaboradores, cumpra um percurso na mata, bosque, montanha, etc., 
combinando as habilidades aprendidas anteriormente, mantendo a perceção da direção do ponto de partida e 
outros pontos de referência. 
 

- Levar o aluno a deslocar-se em toda a área (percorrendo 
todas as direções, sentidos e zonas), nas diferentes formas 
de locomoção, respondendo à marcação dos diferentes 
compassos simples (binário, ternário e quaternário), 
combinando «lento-rápido», «forte--fraco» e «pausa-
contínuo» 
- Apresentar ao aluno imagens, sensações, emoções, 
histórias, canções, que inspirem diferentes modos e 
qualidades de movimento e fazer com que estes se 
expressem através do movimento corporal. 
− Em situação de exploração individual do movimento, com 
ambiente musical adequado, a partir de movimentos dados 
ou sugeridos pelos alunos, seguindo timbres diversificados e a 
marcação rítmica, explorar a movimentação em grupo de 
acordo com a marcação rítmica dada. 
− Explorar o movimento a pares, com ambiente musical 
adequado. 
− Realizar equilíbrios associados à dinâmica dos movimentos, 
definindo uma figura livre à escolha, aquando da pausa de 
música. 
− Com ambiente/marcação musical adequados, aperfeiçoar a 
execução de frases de movimento, integrando as habilidades 
motoras, com fluidez de movimentos e em sintonia com a 
música. 
Nas visitas ao meio, dar um mapa aos alunos para que estes 
refiram pontos assinalados. 

Recursos 
didáticos  

- Polivalente 
- Polidespor tivo. 
- Leitor de CD 
- CD. 
- Imagens 
- Histórias. 
- Mapas 

Instrumentos 
de avaliação 

 
- Assiduidade 
- Grelha de observação (comportamento, participação individual, cooperação, nível de expressão oral). 
- Empenho e interesse demonstrado pelas atividades curriculares. 
- Relacionamento com os colegas e professores. 
- Pontualidade e cumprimento de regras de bom funcionamento de aulas. 
- Criatividade, espírito critico e autonomia. 
- Sentido de responsabilidade e respeito pelo outro. 
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Conteúdos Objetivos Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

Jogos de exploração  
- Voz 
 
 

 
 

 - Corpo. 
 
 

 
 
 

Experimentação, Desenvolvimento e Criação Musical 
 - Desenvolvimento auditivo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
- Dizer e entoar rimas e lengalengas. 
- Experimentar sons vocais. 
- Cantar canções. 
- Reproduzir pequenas melodias. 
 
- Experimentar percussão corporal (batimentos, palmas…). 
- Fazer variações bruscas de andamento (rápido, lento) e 
intensidade (forte, fraco). 
 
 
 
- Identificar sons isolados: do meio próximo, da natureza. 
 

- Sugerir rimas e lengalengas, trabalhá-las com os alunos, usando a voz: repeti-
las em coro, rapidamente/lentamente. 
- Cantar canções que a criança conheça. 
- Levar a criança a produzir diversos sons vocais. 
 
 
- Experimentar percussão corporal (batimentos, palmas…). 
- Experimentar potencialidades sonoras de materiais e objetos). 
 
 
 
- O professor sugere um ritmo feito com batimentos de pés, mãos, estalinhos, 
palmas… e pede aos alunos que o repitam; este jogo deve continuar, com o 
professor a aumentar gradualmente a dificuldade e do ritmo e acompanhar, 
com eles, canções. 
- Tentar que a criança, de costas, identifique sons da natureza que os outros 
alunos tentam reproduzir, por sugestão própria ou do professor. 
 
 

Recursos 
didáticos  

- Livros com lengalengas 
 
- Leitor de CD. 
 
- CD’s. 
 
- Canas. 
 
 

Instrumentos 
de avaliação 

- Assiduidade 
 
- Grelha de observação (comportamento, participação individual, cooperação, nível de expressão oral). 
 
- Empenho e interesse demonstrado pelas atividades curriculares. 
 
- Pontualidade e cumprimento de regras de bom funcionamento de aulas. 
 
- Criatividade, espírito crítico e autonomia. 

 



 
                                                              Planificação de 1º período - Expressão Musical                                                         4º ano  

N
O

V
E

M
B

R
O

 / 
D

E
Z

E
M

B
R

O
 

Conteúdos Objetivos Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

 
 
 
 
Jogos de exploração 
 – Corpo 
 
 
 
- Instrumentos 
 
 
 
 
 
Experimentação, Desenvolvimento e Criação Musical 
 - Desenvolvimento auditivo 
 
- Expressão e Criação Musical 
 

 
 
- Fazer variações graduais de andamento (“acelerando”, 
“retardando”) e de intensidade (aumentar, diminuir). 
- Participar em coreografias elementares inventando e reproduzindo 
gestos, movimentos, passos. 
 
- Experimentar as potencialidades sonoras de materiais e objectos. 
- Construir fontes sonoras elementares, introduzindo modificações 
em materiais e objectos. 
- Reproduzir com a voz ou com instrumentos: sons isolados, 
motivos, frases, escalas, agregados sonoros, canções e melodias 
(cantadas ou tocadas, ao vivo ou de gravações). 
 
 
 
 
- Dialogar sobre: meio ambiente sonoro, audições musicais, 
produções próprias e do grupo, encontros com músicos, sonoplastia 
nos meios de comunicação. 
 
 - Utilizar o gravador para registar produções próprias ou do grupo. 

- Pedir aos alunos que cantem uma canção da sua preferência e depois 
pedindo-lhes para fazer variações de andamento e de intensidade. 
- Combinar um gesto ou um símbolo para cada uma dessas variações e ao 
sinal os alunos devem cantar de acordo com a instrução combinada. 
 
 
- Experimentar as potencialidades sonoras de madeiras, plásticos, esferovites, 
metais…Deixar que a criança escolha algo para imitar e fazer com que o imite 
da melhor forma: comboio, carro, vento, animais diversos. 
- Construir fontes sonoras elementares com materiais e objectos recuperados. 
 
- Deixar os alunos ouvir duas ou três vezes diferentes sons e pedir-lhes 
posteriormente que os reproduzam, primeiro em grupo, e em seguida 
individualmente. 
 
 
 
 
- Dialogar sobre o Natal e o tipo de música que costumam ouvir na época: 
quer nas festas que participam, nos grupos musicais a que eventualmente 
pertencem, nos meios de comunicação social que utilizam… 
 
 
- Na festa de Natal da escola (caso haja) gravar com o gravador eventuais 
produções realizadas por um aluno ou por vários. 
 

Recursos 
didáticos  

Leitor de CD. 
 
- CD. 
 
- Canas 

Instrumentos 
de avaliação 

- Assiduidade 
 
- Grelha de observação (comportamento, participação individual, cooperação). 
 
- Empenho e interesse demonstrado pela actividade curricular. 
 
- Pontualidade e cumprimento das regras de bom funcionamento das aulas. 
 
- Portefólio. 
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Conteúdos Objetivos Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

 
 
Jogos de exploração  
- Corpo 
 
 
 
 
-Instrumentos 
 
 
 
Experimentação, Desenvolvimento e Criação Musical 
 - Desenvolvimento auditivo 
 
 
 
 
 
- Expressão e criação musical 
 

- Movimentar-se livremente a partir de sons vocais e instrumentais, 
melodias, canções e gravações. 
- Associar movimentos a pulsação, andamento, dinâmica, 
acentuação, divisão binária/ternária,… 
 
- Construir instrumentos musicais elementares, seguindo indicações 
ordenadas de construção. 
- Utilizar instrumentos musicais. 
 
- Identificar texturas/ ambientes sonoros do meio próximo e da 
natureza. 
- Identificar e marcar pulsação e/ou ritmo de: lengalengas, canções, 
melodias e danças, utilizando percussão corporal, instrumentos, 
voz, movimento. 
 
- Utilizar diferentes maneiras de produzir sons: com a voz, com 
percussão corporal, com objectos, com instrumentos musicais, com 
aparelhos eletroacústicos. 
- Inventar texturas / ambientes sonoros. 
- Adaptar textos para melodias, melodia para textos e textos para 
canções. 

- Inventar movimentos de acordo com sons, com a pulsação, com o 
andamento, com a dinâmica… 
 
 
 
- Construir instrumentos e utilizá-los nas músicas tradicionais das Janeiras e 
dos Reis. 
 
 
- Criar situações lúdicas de identificação de sons. 
- Criar situações lúdicas de identificação de ritmos. 
- Deixar os alunos explorar diferentes maneiras de produzir sons, dando 
pistas: com o vosso corpo, com os objetos à vossa volta. 
 
 
- Incentivá-los a misturar de forma melodiosa esses diferentes sons. 
- Pedir-lhes que com eles criem um ritmo, para que os colegas o consigam 
repetir. 
- Adaptar um texto à melodia de uma canção conhecida. 

Recursos 
didáticos  

- Leitor de CD. 
 
- CD. 
 
- Computador 
 
- Manuais. 
 
- Objetos. 

Instrumentos 
de avaliação 

- Assiduidade 
 
- Grelha de observação (comportamento, participação individual, cooperação, nível de expressão oral). 
 
- Empenho e interesse demonstrado pelas atividades curriculares. 
 
- Relacionamento com os colegas e professores. 
 
- Pontualidade e cumprimento de regras de bom funcionamento de aulas. 
 
- Criatividade, espírito crítico e autonomia. 
 
- Sentido de responsabilidade, respeito pelo outro. 



 
                                                        Planificação de 2º período - Expressão Musical                                                         4º ano  

M
A

R
Ç

O
 

Conteúdos Objetivos Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

 
 
 
 
Experimentação, Desenvolvimento e Criação Musical 
 - Desenvolvimento auditivo 
 
 
 
 

 
- Reconhecer ritmos e ciclos: da vida (pulsação/respiração…); da 
natureza (noite-dia, estações do ano…); de máquinas e objetos; de 
formas musicais (AA, AB, ABA) 
 

 
- Sentir o seu ritmo cardíaco através do pulso. Questionar quais os outros 
ciclos que se repetem no seu corpo. 
- Encontrar regularidades no mundo que o rodeia: natureza, máquina. 
 

Recursos 
didáticos  

 
- CD. 
 
 
- Computador 
 
 
- Polidesportivo ou polivalente. 
 

Instrumentos 
de avaliação 

- Assiduidade. 
 
- Grelha de observação (comportamento, participação individual, cooperação, nível de expressão oral). 
 
- Empenho e interesse demonstrado pelas atividades curriculares. 
 
- Relacionamento com os colegas e professores. 
 
- Pontualidade e cumprimento de regras de bom funcionamento de aulas. 
 
- Criatividade, espírito crítico e autonomia. 
 
- Sentido de responsabilidade, respeito pelo outro. 
 



 
                                                            Planificação de 3º período - Expressão Musical                                                         4º ano  

A
B

R
IL

 

Conteúdos Objetivos Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

 
Experimentação, Desenvolvimento e Criação Musical 
 - Desenvolvimento auditivo 
 
 
- Representação do som 
 
 
 
- Expressão e criação musical 
 

- Inventar /utilizar gestos, sinais e palavras para 
expressar/comunicar: timbre, intensidade, duração, altura, 
pulsação, andamento e dinâmica. 
 
 
- Organizar sequências sonoras para sequências de movimentos. 
- Participar em danças de roda, de fila, tradicionais, infantis. 
- Participar em danças do reportório regional e popularizadas. 
 

- Ouvir uma música e encontrar os seus ritmos. 
 
- Executar jogos de reação ao timbre, à intensidade e à duração dos sons. 
- Inventar coreografias para uma música. 
 
 
- Ensaiar danças de roda.  
- Ensaiar danças regionais. 
 

Recursos 
didáticos  

- Leitor de CD. 
 
 
- CD. 
 
 
- Computador 
 
 
- Polidesportivo ou polivalente. 
 

Instrumentos 
de avaliação 

- Assiduidade. 
 
- Grelha de observação (comportamento, participação individual, cooperação, nível de expressão oral). 
 
- Empenho e interesse demonstrado pelas atividades curriculares. 
 
- Relacionamento com os colegas e professores. 
 
- Pontualidade e cumprimento de regras de bom funcionamento de aulas. 
 
- Criatividade, espírito crítico e autonomia. 
 
- Sentido de responsabilidade, respeito pelo outro. 
 



 
                                                                        Planificação de 3º período - Expressão Musical                                                         4º ano 

 

M
A
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 / 
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H
O

 

Conteúdos Objetivos Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

Experimentação, Desenvolvimento e Criação Musical 
 - Desenvolvimento auditivo. 
 
 
 
-Representação do som. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Expressão e criação musical 
 
 
 
 
 
 

- Organizar, relacionar e classificar conjuntos de sons segundo: 
timbre, duração, intensidade, altura e localização. 
 
- Inventar /utilizar códigos para representar o som da voz, do corpo 
e de instrumentos. 
- Inventar/utilizar códigos para representar sequências e texturas 
sonoras. 
- Utilizar vocabulário adequado a situações sonoras/musicais 
vivenciadas. 
- Identificar e utilizar gradualmente dois símbolos de leitura e escrita 
musical. 
- Contactar com várias formas de representação sonora/musical em 
partituras adequadas ao seu nível etário, em publicações musicais 
ou escolares. 
 
- Utilizar texturas/ambientes sonoros em canções, danças, histórias, 
dramatizações, gravações. 
- Organizar sequências de movimentos (coreografias elementares) 
para sequências sonoras. 

Efetuar jogos de classificação de sons. 
 
 
 
- Praticar o som de símbolos de leitura e escrita musical. 
 
 
- Ensaiar canções. 
 
- Ensaiar danças.  
 
- Participar em danças tradicionais, infantis, … 
 
 
 
- Criar ambientes sonoros para serem usados em dramatizações 
- Criar, em conjunto, uma coreografia para uma música escolhida pelos alunos 
e apresentá-la numa eventual festa de final de ano. 

Recursos 
didáticos  

- Leitor de CD. 
- CD. 
- Computador 
- Polivalente. 
- Adereços, consoante as danças. 
- Polidesportivo. 
- Quadro negro. 
- Publicações musicais ou escolares 

Instrumentos 
de avaliação 

- Assiduidade 
 
- Grelha de observação (comportamento, participação individual, cooperação, nível de expressão oral). 
 
- Empenho e interesse demonstrado pelas atividades curriculares. 
 
- Relacionamento com os colegas e professores. 
 
- Pontualidade e cumprimento de regras de bom funcionamento de aulas. 
 
- Criatividade, espírito crítico e autonomia. 
 
- Sentido de responsabilidade e autoconfiança. 

 



 
                                                                     Planificação de 1º período - Expressão e Educação Dramática                                      4º ano 
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Conteúdos Objetivos Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

 
Jogos de exploração 
- Corpo. 
 
 
 
- Voz 
 
 
- Espaço 
 
 
 
Jogos dramáticos 
- Linguagem não verbal 
 
 
- Linguagem verbal 
 
 
 
 
 

 
− Movimentar-se de forma livre e pessoal: sozinho e aos pares. 
- Explorar atitudes de imobilidade/mobilidade, contração / 
descontração, tensão/relaxamento. 
− Explorar a respiração toráxica e abdominal. 
 
 
− Explorar diferentes maneiras de dizer vocábulos (dicção). 
 
 
− Explorar mudanças de nível: individualmente, aos pares e em 
pequenos grupos. 
− Deslocar-se em coordenação com um par; 
− Explorar diferentes níveis (baixo, médio, alto); 
 
 
 
− Mimar, a dois ou em pequenos grupos, atitudes, gestos, 
movimentos ligados a uma ação isolada ou a uma sequência de atos 
(situações recriadas ou imaginadas). 
 
- Participar na elaboração oral de uma história. 

- Atravessar a sala de aula/polivalente com movimentos variados, a caminhar, 
a saltar, ao pé-coxinho, em bicos de pés, de cócoras, com passos curtinhos… 
só e de mão dada. 
- Eleger uma posição de estátua e manter-se imóvel o máximo de tempo 
possível (um aluno inventa uma posição e outros imitam-no). 
- Deitados no chão, de pé e sentados, colocar uma mão no peito e outra na 
barriga, respirar profundamente, sentindo os movimentos do peito e da 
barriga. 
 
- Explorar a distinção entre ditongos nasais e orais – as diferenças na dicção. 
 
-Fazer corridas de pares atados por diferentes partes do corpo (tornozelos, 
cintura, braço…) 
- Jogos de percursos em dificuldades: rastejar de “pontes”, “arbustos”, passar 
de pedra em pedra, “num rio”… (utilizar mesas e cadeiras para simular os 
obstáculos). 
 
 
 
- Fazer, em mímica, cuidados a ter com o sol, para os colegas adivinharem. 
 
- O professor conta o início de uma história, após ter dividido a turma em 
grupos: cada grupo vai inventar um final para a história; comparação dos 
diversos finais. 
 

Recursos 
didáticos  

- Leitor de CD. 
 
- CD. 
 
- Polivalente 

Instrumentos 
de avaliação 

- Comportamento, participação individual, cooperação, nível de expressão oral). 
 
- Empenho e interesse demonstrado pelas atividades curriculares. 
 
- Pontualidade e cumprimento de regras de bom funcionamento de aulas. 
 
- Criatividade, espírito crítico e autonomia. 

 



 
                                                           Planificação de 1º período - Expressão e Educação Dramática                                      4º ano  
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Conteúdos Objetivos Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

 
 
Jogos de exploração  
- Corpo. 
 
 
- Voz 
 
 
- Objetos 
 
 
Jogos dramáticos 
- Linguagem não verbal 
 
 

- Linguagem verbal 
 
 
 
 
 

- Explorar as diferentes possibilidades expressivas, imaginando-se 
com outras caraterísticas corporais: 
 diferentes atitudes corporais; 
diferentes ritmos corporais; 
 diferentes formas; 
 diferentes fatores de movimento (firme/suave; súbito/sustentado; 
direto/flexível; controlado/livre). 
 
 
− Experimentar maneiras diferentes de produzir sons. 
− Explorar sons orgânicos ligados a ações quotidianas. 
− Reproduzir sons do meio ambiente. 
− Aliar a emissão sonora a gestos/movimentos. 
 
 
− Explorar as relações possíveis do corpo com os objetos. 
 
− Utilizar espontaneamente atitudes, gestos, movimentos. 
 
− Participar em jogos de associação de palavras por afinidades 
sonoras e afinidades semânticas. 
 

- Deixar que a criança escolha algo para imitar e fazer com que o imite da 
melhor forma (comboio, carro, vento, animais diversos), reagindo face a 
palavras-chave ditas: acidente, paragem, tornado, acelerar, abrandar… 
 
 
 
 
- Aproveitar a sugestão anterior para explorar formas diversas de produzir 
sons. 
- Tentar que uma criança reproduza um som do meio ambiente e que os 
outros o identifiquem. 
- Reproduzir sons que costuma usar para, por ex: enxotar um cão. 
 

 
- Relacionar os objetos com o que fazemos com eles: tentar identificar 
profissões mostrando ou representando um único objeto. 
 
- Permitir que a criança exprima sentimentos livremente usando o seu corpo. 
- Dramatizações. 
 
- Criar, analisar e distinguir famílias de palavras e áreas vocabulares. 

Recursos 
didáticos  

- Voz. 
 
- Leitor de CD. 
 
- CD. 
 
 

Instrumentos 
de avaliação 

- Grelha de observação (comportamento, participação individual, cooperação, nível de expressão oral). 
 
- Empenho e interesse demonstrado pelas atividades curriculares. 
 
- Pontualidade e cumprimento de regras de bom funcionamento de aulas. 
 
- Criatividade, espírito crítico e autonomia. 



 
                                                               Planificação de 2º período - Expressão e Educação Dramática                                      4º ano  
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Conteúdos Objetivos Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

 
 

Jogos de exploração 
- Corpo 
 
 
- Voz 
 
 
- Espaço 
 
 
 
- Objetos 
 

 
 

Jogos dramáticos 
- Linguagem não verbal 
 
 
 
 
 

 
− Explorar o movimento global do seu corpo da menor à maior 
amplitude. 
 
− Explorar emissão sonora fazendo variar: a forma de respirar; a 
altura do som; o volume da voz; a velocidade; a entoação. 
 
− Explorar o espaço circundante. 
− Adaptar a diferentes espaços os movimentos e a voz. 
− Explorar deslocações simples, seguindo trajetos diversos. 
− Explorar diferentes formas de se deslocar:  
 de diferentes seres: (reais ou imaginados),  
 em locais com diferentes caraterísticas. 
− Orientar-se no espaço a partir de referências visuais, auditivas, 
tácteis. 
 
− Deslocar-se com o apoio de um objeto individualmente ou em 
coordenação com um par. 
− Explorar as transformações de objetos: imaginando-os com 
outras caraterísticas ou utilizando-os em ações. 
 
 
− Reagir, espontaneamente, por gestos/movimentos a: sons, 
palavras, ilustrações, atitudes e gestos. 
− Improvisar individualmente atitudes, gestos, movimentos a partir 
de diferentes estímulos: sonoros ou verbais; um objeto real ou 
imaginado; um tema. 
 

- De olhos fechados, os alunos tentam dizer os objetos que se encontram 
atrás, ao lado… 
- Os alunos recolhem-se todos num local: fundo da sala, do recreio, do 
polivalente; um aluno percorre um itinerário entre as mesas, árvores… e 
depois indica a um seu companheiro para se deslocar através do mesmo 
percurso. 
- Deixar que a criança escolha um animal; fazer com que o imite no modo de 
se deslocar, nos gestos, nos sons emitidos, reações, movimentos… 
- Desenhar no recreio da escola um grande itinerário com sinais de orientação 
ou com objetos que façam parte de um código que oriente o aluno a percorrê-
lo. 
- Jogar à “Caça do Tesouro”, a par, e introduzir gradualmente no jogo, pistas 
auditivas e táteis. 
 
 
 
 
- Realização de leitura expressiva ou recitação de poesias. 
- Ouvir sons diversos gravados ou visualizar imagens como: explosão, chuva, 
trovoadas, canções, o rugido de um leão e expressar o sentimento que esse 
som lhes transmite através de movimentos. 
 

Recursos 
didáticos  

- Vendas para os olhos. 
- Recreio. 
- Polivalente. 
- Mesas. 
- Cadeiras. 
- Cartolina. 
- Marcadores 
- Estacas. 

Instrumentos 
de avaliação 

 
- Grelha de observação (comportamento, participação individual, cooperação, nível de expressão oral). 
- Empenho e interesse demonstrado pelas atividades curriculares. 
- Relacionamento com os colegas e professores 
- Pontualidade e cumprimento de regras de bom funcionamento de aulas. 
- Criatividade, espírito crítico e autonomia. 
- Sentido de responsabilidade, cooperação, respeito pelo outro, criatividade e autonomia. 



 
                                                                   Planificação de 2º período - Expressão e Educação Dramática                                      4º ano  

M
A
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Conteúdos Objetivos Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

 
Jogos de exploração  
- Corpo 
- Objetos 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
− Explorar os movimentos segmentares do corpo. 
 
 
− Inventar e utilizar máscaras, fantoches, marionetas. 
− Explorar as qualidades físicas dos objetos. 
 

 
 
- Fazer do corpo um relógio e colocar os braços indicando horas dadas. 
 
- Mascararem-se, interpretando personagens ou outros seres. 
 

Recursos 
didáticos  

- Manual escolar 
 
- Livros ilustrados 
 
- CD 
 
- Leitor de CD 
 
- Computador 
 
- Máscaras 
 
 

Instrumentos 
de avaliação 

- Assiduidade 
 
- Grelha de observação (comportamento, participação individual, cooperação, nível de expressão oral). 
 
- Empenho e interesse demonstrado pelas atividades curriculares. 
 
- Relacionamento com os colegas e professores. 
 
- Pontualidade e cumprimento de regras de bom funcionamento de aulas. 
 
- Criatividade, espírito crítico e autonomia. 



 
                                                                   Planificação de 3º período - Expressão e Educação Dramática                                      4º ano  

A
B

R
IL

 

Conteúdos Objetivos Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

 
 
 
Jogos dramáticos 
- Linguagem verbal  
 
- Linguagem não verbal 
 
- Linguagem verbal e gestual 
 
 
 

− Improvisar um diálogo ou uma pequena história (a dois ou em 
pequeno grupo), a partir de: 
 uma ilustração,  
 uma série de imagens,  
 um som,  
 uma sequência sonora,  
 um objeto,  
 um tema. 
− Inventar novas linguagens sonoras ou onomatopaicas. 
 
− Participar em jogos de associação de palavras por afinidades 
sonoras e afinidades semânticas. 
 
− Utilizar espontaneamente atitudes, gestos, movimentos. 
 
Improvisar situações, usando diferentes tipos de máscaras. 

Através de uma ilustração, de imagens, de sons ou sequências sonoras, 
objetos ou temas, levar as crianças, em grupos pequenos, a improvisar um 
diálogo ou uma pequena história. 
- Criar teias de palavras: uma criança sugere uma palavra e as outras tentam 
dizer palavras com afinidades sonoras e semânticas à palavra sugerida. 
-Identificar e inventar onomatopeias. 
 
- Criar, analisar e distinguir famílias de palavras e áreas vocabulares. 
 
- Dramatizações. 
 
 
- Através de máscaras que poderão ter sido já feitas pelos alunos e de outros 
adereços (lenços, guarda-chuvas, revistas, chapéus…), deixar as crianças 
improvisarem situações diversas, livremente. 
 

Recursos 
didáticos  

- Manual escolar 
 
- Livros ilustrados 
 
- CD 
 
- Leitor de CD 
 
- Computador 
 
- Máscaras 
 

Instrumentos 
de avaliação 

Assiduidade 
 
- Grelha de observação (comportamento, participação individual, cooperação, nível de expressão oral). 
 
- Empenho e interesse demonstrado pelas atividades curriculares. 
 
- Relacionamento com os colegas e professores. 
 
- Pontualidade e cumprimento de regras de bom funcionamento de aulas. 
 
- Criatividade, espírito crítico e autonomia. 



 
                                                                  Planificação de 3º período - Expressão e Educação Dramática                                                4º 
ano 
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Conteúdos Objetivos Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

Jogos de exploração  
- Voz 
 
 

- Objetos 
 
 
 

Jogos dramáticos 
- Linguagem não verbal  
 

- Linguagem verbal  
 
 
 
- Linguagem verbal e gestual 
 
 
 
 
 
 

− Explorar os efeitos de alternância, silêncio - emissão sonora. 
 
− Utilizar objetos dando-lhes atributos imaginados em situações de 
interacção: a dois e em pequeno grupo. 
 

 
− Utlizar espontaneamente atitudes, gestos, movimentos. 
 
− Reproduzir movimentos: em espelho; por contraste. 
 
− Experimentar diferentes maneiras de dizer um texto: lendo. 
 
 
− Improvisar palavras, sons, atitudes, gestos e movimentos ligados a 
uma ação precisa: em interação com o outro; em pequeno grupo. 
− Improvisar palavras, sons, atitudes, gestos e movimentos, 
constituindo sequências de ações – situações recriadas ou 
imaginadas, a partir de: objetos; um local; uma ação; personagens; 
um tema. 
− Utilizar diversos tipos de sombras (chinesas…). 
− Inventar, construir e utilizar adereços e cenários. 
Elaborar previamente, em grupo, os vários momentos do 
desenvolvimento de uma situação. 

- Dividir a turma em grupos e deixar que estes, livremente, improvisem os 
mais variados adereços e cenários com os objetos presentes da sala de aula. 
(consultório médico, mercearia, casa…). 
- Dizer individualmente um texto, usando diferentes entoações e frases: ler, 
recitar… 
 
- Ensaiar em grupos pequenos, cenas de uma dramatização. 
 
 
- Permitir que a criança exprima sentimentos livremente usando o seu corpo. 
- Dramatizações. 
 
- Recitar individualmente um texto de livre escolha. 
 
- Inventar e utilizar adereços e cenários. 
 
- Escurecer a sala, mantendo um foco de luz, e levar as crianças a utilizarem as 
mãos para a execução de diversas sombras chinesas, que o professor pode 
demonstrar primeiro, bem como a feitura de imagens para o pequeno teatro 
de sombras. 
- Atrás de uma caixa de cartão, com a frente em papel de arquiteto e 
iluminada, levar as crianças a utilizarem as mãos para manusearem as 
personagens das histórias criadas por si ou extraídas do manual escolar. 

Recursos 
didáticos  

-Máscaras 

- Adereços diversos (lenços, guarda-chuvas, chapéus, revistas…), consoante os contextos 

- Extensão elétrica e foco de luz 

- Pano branco 

- Caixa de cartão 

- Folha de arquiteto e arame 

“Personagens” recortadas. 

- Leitor de CD 

- CD 
- Textos livres ou de manuais 



Instrumentos 
de avaliação 

- Assiduidade 
- Grelha de observação (comportamento, participação individual, cooperação, nível de expressão oral). 
- Empenho e interesse demonstrado pelas atividades curriculares. 
- Relacionamento com os colegas e professores. 
- Pontualidade e cumprimento de regras de bom funcionamento de aulas. 
- Criatividade, espírito crítico e autonomia. 



 
                                                          Planificação de 1º período - Expressão Plástica                                                            4º ano  
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Conteúdos Objetivos Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

Volumes 
- Modelagem 
  
 
 
- Escultura 
 
- Construções 
 
 
 
 
 
Superfícies 
- Desenho de expressão livre 
 
-Ilustração  
 
- Sequências de imagens 
 
- Técnicas de pintura 
 

- Explorar e tirar partido da resistência e plasticidade da terra, barro 
e pasta de papel. 
- Modelar usando apenas as mãos. 
- Modelar usando utensílios. 
 
 
- Fazer esculturas simples. 
 
- Ligar/colar elementos para uma construção. 
- Atar/agrafar/pregar elementos para uma construção. 
- Montar e desmontar objetos. 
- Inventar novos objetos utilizando materiais ou objetos 
recuperados. 
 
 
- Desenhar em areia, na terra molhada ou no chão. 
 
 
- Ilustrar de forma pessoal. 
 
- Inventar sequências de imagens com ou sem palavras. 
 
- Explorar as possibilidades técnicas de: mão, esponjas, trinchas, 
pincéis, rolos, com pigmentos naturais, guache, aguarela, anilinas, 
tinta de água. 

Permitir ao aluno o contacto com a terra, areia, barro, plasticina e pasta de 
papel e dialogar sobre a sua resistência e plasticidade. 
- Facultar à criança alguns desses materiais para que esta modele livremente 
com as mãos e a ajuda de utensílios. 
 
- Esculpir em barras de sabão… 
 
- Desmontar e montar objetos. 
 
 
- Com a ajuda de um pau ou dos dedos, fazer desenhos no chão do recreio. 
 
- Ilustrar as férias ou o primeiro dia de aulas. 
 
 
- Construção de cartazes ou painéis de regresso às aulas, explorando técnicas 
diversas. 
 

Recursos 
didáticos  

- Plasticina. 
- Pasta de papel. 
- Areia. 
- Terra. 
- Sabão. 
- Cola 
- Fios 
- Agrafador 
- Lápis de cor e de cera. 
- Tesoura  
- Papel. 
 

Instrumentos 
de avaliação 

- Assiduidade 
- Grelha de observação (comportamento, participação individual, cooperação). 
- Apresentação regular de material indispensável às atividades escolares. 
- Pontualidade e cumprimento das regras de bom funcionamento das aulas. 
- Portefólio 



 
                                                                    Planificação de 1º período - Expressão Plástica                                                            4º ano  
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Conteúdos Objetivos Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

Volumes 
- Construções.  
 
 
Superfícies 
- Desenho de expressão livre 
 
 
 
- Pintura em grupo 
 
 
 
Técnicas de expressão 
- Recorte 
- Colagem 
- Dobragem 
- 3.ªdimensão 

- Fazer construções a partir de representação no plano. 
 
 
 
- Explorar as possibilidades técnicas de dedos, paus, giz, lápis de cor, 
lápis de cera, feltros, tintas e pincéis. 
- Desenhar jogos no recreio. 
- Ilustrar de forma pessoal. 
 
- Pintar livremente, em grupo, sobre papel de cenário de grandes 
dimensões. 
 
 
 
- Explorar a 3.ª dimensão a partir da superfície (destacando figuras e 
pondo-as de pé, abrindo portas…) 

Construir um presépio reutilizando material. 
 
 
- Facultar às crianças alguns materiais para que desenhem livremente com a 
ajuda de utensílios diversos. 
 
 
- Através de desenhos natalícios, permitir que a criança explore técnicas de 
pintura, utilizando materiais diversos e desenhando em suportes de tamanhos 
variados, diferentes espessuras, texturas, e cores (fazer um cartaz sobre o 
Natal, postais de natal, pintar o presépio). 
 
 
 
- Fazer um painel coletivo sobre o Natal. 
 
- Fazer um postal de Natal explorando a 3.ª dimensão. 
 
- Construir trabalhos com materiais recuperados. 

Recursos 
didáticos  

- Tesouras. 
- Cartolinas. 
- Areia. 
- Terra. 
- Giz. 
-Lápis de cor e de cera. 
- Feltros. 
- Tintas.  
- Pincéis. 
- X-acto 
- Cartolina 
-Tesoura 
- Papel de cenário 
 

Instrumentos 
de avaliação 

- Assiduidade. 
- Fichas de avaliação (diagnósticas, formativas e sumativas. 
- Grelha de observação (comportamento, participação individual, cooperação). 
- Empenho e interesse demonstrado pelas atividades curriculares. 
- Pontualidade e cumprimento de regras de bom funcionamento de aulas. 
- Criatividade e autonomia 
- Portefólio. 



 
                                                                                 Planificação de 2º período - Expressão Plástica                                                                 4º ano                                                 
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Conteúdos Objetivos Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

Volumes 
- Construções 
 
Superfícies 
-Desenho de expressão livre 
- Friso 
- Mapas 
- Plantas 
 
- Superfícies não planas 
 
- Pintura de expressão livre 
 
- Pintura sugerida 
 
Técnicas de expressão 
- Recorte 
- Colagem 
- Dobragem 
- Simetrias 
- Rasgar 
- Desfiar 
- Recortar 
- Amassar 
- Dobrar 
 

 
- Construir instrumentos musicais elementares. 
 
- Desenhar no quadro da sala. 
 
- Criar frisos de cores, preenchendo quadrículas. 
 
- Desenhar mapas e plantas. 
 
- Utilizar livremente a régua, o esquadro e o compasso. 
 
- Desenhar em superfícies não planas e sobre suportes previamente 
preparados (com anilinas, tinta de escrever…). 
- Contornar objectos, formas, pessoas. 
 
- Pintar livremente em suportes neutros. 
- Fazer experiências de misturas de cores. 
- Fazer jogos de simetrias, dobrando uma superfície pintada. 
 
- Explorar as possibilidades dos diferentes materiais (elementos 
naturais, lãs, cortiça, tecidos, objetos recuperados, jornal, papel 
colorido, ilustrações) rasgando, desfiando, recortando, amassando, 
dobrando e procurando formas, cores, texturas, espessuras. 
 
- Construir máscaras. 
 

- Construir instrumentos e utilizá-los nas músicas tradicionais das Janeiras e 
dos Reis. 
 
- Desenhar o novo ano no quadro: com o ano novo escrito no centro, cada 
aluno desenha um desejo que tenha para o ano que começa. 
 
- Fornecer papel quadriculado às crianças e motivá-las para a criação de frisos. 
- Desenhar a planta da sala de aula, da escola, da casa e mapas da área 
escolar. 
- Realizar desenhos geométricos abstratos ou não utilizando livremente a 
régua, o esquadro e o compasso. 
- Efetuar desenhos de tema livre sobre diferentes suportes. 
 
 
 
- Fazer experiências diversas de mistura de cores: guache, aguarela… 
- Pintar uma folha de uma cor só; logo de seguida, com o dedo, desenhar 
sobre a tinta. 
- Numa folha, deitar algumas gotas de guache ou aguarela; dobrar a folha ao 
meio e pressionar para espalhar bem a tinta; abrir e observar a distribuição de 
cores, os tons resultantes. 
 
 
 
- Usar diversos materiais e diversas técnicas. 
 

Recursos 
didáticos  

- Madeira                                                                       - Folhas quadriculadas e lisas. 
- Pedras                                                                          - Papel de lustro 
- Copo de iogurte                                                         - Régua. 
- Quadro e giz                                                              - Esquadro.  
- Guache.                                                                      - Compasso. 
- Anilinas.                                                                      - Lãs 
- Aguarela.                                                                    - Tecidos 
- Pincéis.                                                                        - Revistas 
- Lápis de cor. 
- Jornais 

Instrumentos 
de avaliação 

- Assiduidade. 
- Fichas de avaliação (formativas e sumativas. 
- Grelha de observação (comportamento, participação individual, cooperação). 
- Empenho e interesse demonstrado pelas atividades curriculares. 
- Pontualidade e cumprimento de regras de bom funcionamento de aulas. 
- Criatividade e autonomia. 
- Apresentação regular do material. 
- Portefólio. 



 
                                                                                Planificação de 2º período - Expressão Plástica                                                                 4º ano  
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Conteúdos Objetivos Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

Volumes 
- Construções 
 
 
Superfícies 
- Pintura sugerida 
 
- Recorte 
 
- Colagem 
 

- Construir brinquedos, jogos, fantoches. 
 
 
 
- Fazer pintura: soprada e lavada. 
- Pintar usando dois materiais diferentes (guache e cola, guache e 
tinta da china) 
 
 

- Usar diversos materiais e diversas técnicas. 
 
 
 
- Usar técnicas de pintura soprada, lavada com dois materiais diferentes para 
executar um cenário de Carnaval, por exemplo. 
 

Recursos 
didáticos  

Lã. 
 
- Pedaços de tecido. 
 
- Cartolinas 
 
- Guache 
 
- Cola 
 
-Tinta da china 
 
- Papel de lustro  
 
- Tesoura 

Instrumentos 
de avaliação 

Assiduidade. 
 
- Fichas de avaliação (formativas e sumativas). 
 
- Grelha de observação (comportamento, participação individual, cooperação). 
 
- Empenho e interesse demonstrado pelas atividades curriculares. 
 
- Pontualidade e cumprimento de regras de bom funcionamento de aulas. 
 
- Criatividade e autonomia. 
 
-Apresentação regular do material. 
 
- Portefólio. 



 
                                                                Planificação de 3º período - Expressão Plástica                                                                 4º ano  
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Conteúdos Objetivos Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

Superfícies 
- Pintura sugerida 
 
- Recorte 
 
- Colagem 
 
 
- Dobragem 
 
-Composições 
 
- Mosaicos 
  
 

 
- Fazer dobragens. 
 
 
- Fazer composições, colocando diferentes materiais cortados e 
recortados. 
- Fazer composições colando mosaicos de papel. 

- Usar técnicas de pintura soprada, lavada com dois materiais diferentes para 
executar um cenário de Carnaval, por exemplo. 
 
- Facultar à criança, diversos materiais e dialogar sobre as suas texturas, 
espessuras… 
 
- Dobragens diversas: barco, chapéu, rã… 
 
- Elaborar um cartaz coletivo sobre um tema selecionado pelo grupo, 
utilizando a técnica do recorte e colagem de bocadinhos de papel. 

Recursos 
didáticos  

- Lã. 
- Pedaços de tecido. 
- Cartolinas 
- Guache 
- Cola 
-Tinta da china 
- Papel de lustro  
- Tesoura 

Instrumentos 
de avaliação 

- Assiduidade. 
- Fichas de avaliação (formativas e sumativas). 
- Grelha de observação (comportamento, participação individual, cooperação). 
- Empenho e interesse demonstrado pelas atividades curriculares. 
- Pontualidade e cumprimento de regras de bom funcionamento de aulas. 
- Criatividade e autonomia. 
-Apresentação regular do material. 
- Portefólio. 



 
                                                                Planificação de 3º período - Expressão Plástica                                                                 4º ano 
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Conteúdos Objetivos Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

Superfícies 
- Pintura sugerida. 
 
 
Técnicas diversas de expressão 
- Impressão 
- Monotipia 
- Estampagem 
- Impressão 
 
 
- Tecelagem e costura 
- Entrançar 
 
 
 
 
 
- Fotografia, transparências e meios audiovisuais. 
 
 
- Cartazes. 
 

- Pintar cenários, adereços, construções 
- Pintar em superfícies não planas. 
 
- Estampar elementos naturais. 
- Fazer monotipias. 
- Fazer estampagens de água e tinta oleosa. 
- Estampar utilizando moldes – positivo, negativo – feitos em cartão, 
plástico… 
- Impressão com carimbos e limógrafo. 
 
- Utilizar diferentes materiais em tapeçarias: tecidos, tiras de pano, 
lãs, botões, cordas, elementos naturais… 
- Desfazer diferentes texturas: tecidos, malhas, cordas, elementos 
naturais. 
- Entrançar. 
 
- Usar a máquina fotográfica para recolha de imagens. 
- Construir sequências de imagens 
 
- Fazer composições com fins comunicativos (usando a imagem, a 
palavra, a imagem e a palavra). 
- Recortar e colar elementos,  
- Desenhar e escrever, imprimir e estampar. 

- Usando anilinas, guaches ou tintas de óleo, estampar folhas, frutos ou 
legumes de formas variadas. 
 
- Improvisar carimbos executados em cartão, plástico ou de vegetais e 
imprimi-los em diversos suportes. 
- Executar impressões com carimbos e limógrafo. 
 
- Pedir às crianças que recolham, em casa, diferentes materiais, que já não são 
necessários: tecidos, malhas, cordas, fios… e permitir que elas os desfaçam; 
dialogar sobre a textura dos diferentes materiais. 
- Entrançar cordas, lãs, vimes… e fazer alguns objetos interessantes (base para 
tachos, pegas para a louça quente…) que podem oferecer, por exemplo, no 
Dia da Mãe. 
 
- Sair da escola e deixar que as crianças utilizem a máquina fotográfica para 
recolha de imagens da natureza, poluição, seres vivos, meios e transporte. 
 
- Com a turma dividida em grupos, executar um cartaz baseado num tema 
sugerido pelo grupo, utilizando as fotos tiradas pelos alunos; utilizar também 
o recorte e colagem, desenho, escrita, impressão e estampagem (técnicas que 
aprenderam ao longo do ano). 

Recursos 
didáticos  

- Anilinas.                                                                                                  - Guaches. 
- Tintas de óleo.                                                                                       - Batatas 
- Maçãs                                                                                                     - Carimbos 
- Linógrafo                                                                                               - X-ato. 
- Cartão.                                                                                                   - Tesoura. 
- Pedaços de vários tecidos.                                                                   - Lãs. 
- Botões.  
- Cordas. 
- Cartolina 
- Cola 
- Máquina fotográfica  
- Impressora 
- Marcadores 
- Fotografias e imagens diversas 

Instrumentos 
de avaliação 

- Assiduidade 
- Grelha de observação (comportamento, participação individual, cooperação, nível de expressão oral). 
- Empenho e interesse demonstrado pelas atividades curriculares. 
- Relacionamento com os colegas e professores. 
- Pontualidade e cumprimento de regras de bom funcionamento das aulas. 
- Criatividade, espírito crítico e autonomia. 
- Sentido de responsabilidade e autoconfiança. 
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                                                                                 Planificação de 1º período - Oferta Complementar                                                         4º Ano 
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Conteúdos  Objetivos  Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

 
Eu e os Outros 

(dimensão escolar) 
Turma 
Escola 
Agrupamento 
Normas de conduta 
Regras 
Diferenças 
 
Educação para a Saúde 

Alimentação equilibrada 
Roda dos alimentos 

 
 
PRESSE 
Noção do corpo 
O corpo em harmonia com a Natureza e o seu 
ambiente social e cultural. 
 

 
 
 

Noção de Família 
 
Eu e os Outros 
(dimensão humana e cívica) 
Diferenças 
Acesso 
Culturas 
Raças 
Mobilidade 
Solidariedade 
Cidadania 
 
 
 
 
 

- Relacionar-se bem com os elementos da turma e da 
escola; 
- Partilhar com os colegas; 
- Ser solidário com os colegas da turma; 
- Respeitar as diferenças entre todas as crianças da turma; 
- Compreender e respeitar as normas de conduta do 
Agrupamento; 
- Compreender e respeitar as regras da sala de aula/ escola. 
 
- Compreender a mensagem da roda dos alimentos; 
- Conhecer a necessidade de uma alimentação equilibrada; 
- Identificar hábitos de alimentação saudáveis. 
 
- Avaliar pré-conceitos dos alunos; 
- Conhecer a evolução do corpo humano até à fase adulta; 
- Falar com naturalidade sobre o tema; 
- Conhecer os hábitos básicos que se deve ter com o corpo; 
- Reconhecer a sua importância; 
- Avaliar conceitos adquiridos pelos alunos; 
- Facilitar a expressão de sentimentos; 
-Identificar diferentes formas para exprimir os sentimentos. 
- Desenvolver competências sociais de integração e de 
relacionamento positivo com os outros. 
 
- Ser solidário com todos que necessitam; 
- Respeitar a diferença entre todas as pessoas; 
- Respeitar as regras de convivência e do respeito mútuo 
que contribuam para a formação de cidadãos autónomos e 
participativos; 
- Ser tolerante; 
- Ser civicamente responsável;   
- Refletir sobre os problemas sociais; 
- Propor soluções para os problemas que conhece; 
- Reconhecer a sua responsabilidade, enquanto cidadão. 
 
 
 
 
 

 
- Exploração das normas de conduta do Agrupamento. 
- Leitura e resumo de textos. 
- Análise de contos. 
- Diálogo/debates. 
- Eleição do delegado de turma. 
- Construção das regras de sala de aula. 
 
 
 
- Identificação de erros alimentares. 
- Interdisciplinaridade com Estudo do Meio 
- Construção de rodas dos alimentos. 
- Leitura, análise e debate de textos. 
 
 
Aplicação do questionário PRESSE (p. 49 à 51) 
Atividade: O corpo muda ao longo do tempo (p. 31 à 33) 
Atividade: rpo? (p. 29, 30) 
Aplicação do questionário PRESSE (p. 49 à 51) 
Aplicação do questionário PRESSE (p. 168, 169) 
Atividade: Adivinha quanto eu gosto de ti (p. 137 à 139) 
Atividade: Sei conviver (p. 140 à 141) 
 
 
 
 
- Diálogo/debates. 
- Construção de cartazes. 
- Exploração do espírito natalício. 
- Participação em campanhas de solidariedade. 
 
 
 
 
 

  

 



 
 
 
Educação para a saúde 
Substâncias tóxicas e aditivas 
Tabagismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Conhecer os malefícios causados pelo consumo de tabaco; 
- Reconhecer hábitos de vida saudáveis; 
- Tomar opções livres e responsáveis; 
- Manifestar o respeito pelos outros como prática de 
cidadania. 
 
 
 
 
 
 

- Visualização de filmes ou apresentações de diapositivos. 

- Diálogo/debates.  

- Construção de cartazes.  

 

 

 

 

 
 

 
Recursos 
didáticos  

- Situações do dia-a-dia do aluno; Normas de conduta do AEVT; Embalagens ou imagens de alimentos; Fichas de trabalho; Apresentações de filmes ou diapositivos; Kit de Educação Sexual 1º Ciclo; Computador; 
Internet; Textos; Diapositivos; Embalagens ou imagens de maços de tabaco. 
 
 
 

 
Instrumentos 
de avaliação 

- Trabalhos individuais e de grupo; Testes práticos; Observação direta do desempenho. 
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Conteúdos  Objetivos  Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

 
 
 
 
 
Eu e o Meio 
Tradições Locais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSE 
Proteção do corpo e noção dos limites, 
dizendo não às aproximações abusivas. 
 
Diferenças entre rapazes e raparigas 
 
 
Eu e o Meio 
Reciclagem 
Água 
Energias 
 

 
- Viver, conhecer e preservar as tradições; 
- Participar de forma ativa e livre na vida da comunidade;  
- Valorizar diferentes formas de conhecimento, 
comunicação e expressão. 

- Desenvolver competências sociais de integração e de 
relacionamento positivo com os outros. 
 
 
- Desenvolver competências de protecção do corpo e 
noção de limites; 
- Interiorizar o direito de dizer NÃO às aproximações 
abusivas. 
- Avaliar pré-conceitos dos alunos. 
- Refletir sobre os modelos socioculturais do masculino e 
do feminino; 
- Entender os papéis de género como flexíveis, igualitários 
e não discriminatórios. 
- Avaliar conceitos adquiridos pelos alunos. 
 

- Refletir sobre a necessidade de preservar os recursos 
naturais. 
- Reconhecer normas de conduta social e cívica para a 
promoção do equilíbrio ambiental. 
- Reconhecer a água como bem fundamental. 
- Identificar problemas ambientais e a sua influência na 
qualidade de vida. 
- Conhecer e privilegiar as energias renováveis. 
- Adotar estratégias ao nível da poupança de energia 
como procedimento de boas práticas cívicas. 

 

 
 
 
- Leitura e exploração de textos sobre as tradições vividas. 
- Reprodução de canções típicas dos Reis e das Janeiras. 
- Cantar os Reis/ Janeiras pelas casas da comunidade. 
- Construção de máscaras e mascarilhas. 
 
 
 
 
 
- Atividade: Sei conviver (p. 140 à 141) 
Atividade: Não! O corpo é meu! (p. 149 à 151) 
Aplicação do questionário PRESSE (p. 168, 169) 
Aplicação do questionário PRESSE (p. 103, 104) 
Atividade: Somos todos diferentes (p. 73 à 74). 
Atividade: Escolho uma profissão (p. 93 à 94) 
Aplicação do questionário PRESSE (p. 103, 104 
 
 
- Compostagem. 
- Separação seletiva de lixos. 
 - Construção/manutenção de horta biológica / canteiros. 
- Visitas de estudo. 
- Palestras. 
- Fichas de trabalho. 
- Experiências. 
- Pesquisas 
 

Recursos 
didáticos  

- Computador; Internet; Enciclopédias; Amostras; Tabelas, Fichas de trabalho; Filmes ou diapositivos; Instrumentos musicais;  Material plástico diverso; Plantas diversas; Material de desperdício; Instrumentos de 
jardinagem; Cartazes;  Livros e textos,  Material de ensino experimental; Fotocópia das Fichas nº 10, 11.1 , 11.2 e 15 (Manual Presse 1º ciclo);  Tesoura; Cola.  
 

Instrumentos de 
avaliação 

- Trabalhos individuais e de grupo; Testes práticos; Observação direta do desempenho. 
- Fichas de avaliação. 
 

 



 
 
 

                                                                                  Planificação de 3º período - Oferta Complementar                                                            4º Ano 
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Conteúdos  Objetivos  Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

 
Eu e o Meio  
 
Tradições Locais 
 
 
 
 
 
 
PRESSE 
Reprodução Humana 
 
 
 
 
 
 
 
Eu e os outros 
 
Direitos das crianças 
 
 
 
 
 

 
- Viver, conhecer e preservar as tradições. 

- Saber aplicar as regras básicas de convivência. 
- Valorizar diferentes formas de conhecimento, 
comunicação e expressão. 
 

 
- Avaliar pré-conceitos dos alunos. 
-Compreender o processo de fecundação na espécie 
humana; 
- Compreender a gravidez: onde e como se desenvolve o 
feto? 
Avaliar conceitos adquiridos pelos alunos. 
 
 
 
 
 
 
- Incentivar o gosto pela partilha. 
- Fomentar os valores da solidariedade e da amizade. 
- Valorizar o trabalho realizado; 
- Cooperar com os outros em tarefas e projetos comuns. 
- Conviver com toda a comunidade escolar. 
 
 

 
 
- Leitura e exploração de textos sobre as tradições vividas. 
 
- Dialogar sobre como vivenciam a festa das Cruzes. 
 
 
 
 
Aplicação do questionário PRESSE (p. 215, 216) 
Atividade: Um espematozoide encontra um óvulo (p. 179 à 
180) 
Atividade: Na barriga da mamã (p.186 à 187 
Aplicação do questionário PRESSE (p. 215, 216) 
 
 
 
 
- Ler e explorar os direitos das crianças. 
- Receção aos alunos que irão frequentar a sua escola no ano 
seguinte. 
- Realização de mostras pedagógicas. 
 
 
 
 
 

 
Recursos 
didáticos 

 
Livros e textos;   Computador, Internet;  Flores/plantas;  Material plástico diverso; Fotocópia das Fichas nº 3 e 6 (Manual Presse 1º ciclo). 

Instrumentos 
de avaliação 

- Trabalhos individuais e de grupo; Testes práticos; Observação direta do desempenho. 
-Fichas de avaliação. 
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 Planificação de 1º período - Estudo do Meio 4º ano 
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Conteúdos Objetivos Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

À DESCOBERTA DE SI MESMO 

O seu corpo: 

– o esqueleto; 

– os músculos. 

 

A segurança do seu corpo: 

– a saúde e a segurança do esqueleto; 
– a saúde e a segurança dos músculos. 
 
 
 
 

À DESCOBERTA DE SI MESMO 

O seu corpo: 

– a pele. 

A segurança do seu corpo: 

– a exposição solar; 

– os incêndios em casa, em espaços públicos, nas florestas e matas; 

– os sismos; 
– as inundações e as secas. 
 

− Reconhecer a existência de ossos. 

− Reconhecer a sua função (suporte e proteção). 

− Observar em representações do corpo humano. 

− Reconhecer a existência dos músculos. 

− Reconhecer a sua função (movimento, suporte…). 

− Observar em representações dos músculos humanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Identificar a função de proteção da pele. 

- Identificar alguns cuidados a ter com a exposição ao sol. 

- Conhecer algumas regras de primeiros socorros: conhecer algumas 

medidas elementares a ter em conta em casos de queimaduras 

solares, fracturas e distensões. 

- Conhecer e aplicar regras de prevenção de incêndios. 

- Conhecer regras de segurança antissísmica. 

 

- Observar em representação do corpo humano o que se encontra em cada 

parte do nosso corpo (parte óssea, muscular e a pele). 

- Realização de uma atividade desportiva para, de seguida, se dialogar sobre o 

movimento do corpo humano (articulações). 

- Realização de experiências com ossos. 

- Fazer um desenho sobre as suas férias. Conversar com os alunos sobre as 

regras de segurança que tiveram de usar durante as férias. 

 

 

 

 

 

- Amostragem de cartazes de prevenção de incêndios. 

- Recolha de material com regras de prevenção de segurança antissísmica nos 

organismos competentes. 

- Realização de experiências com  com pele. 

 

 

 

Recursos didáticos  -Livros; Enciclopédias; Internet; Cartazes; Desdobráveis; Google Bodybrowser; Manuais de utilização de diversos materiais; Computador; Revistas; Jornais. 

Instrumentos de 
avaliação 

- Observação direta na realização das actividades; Intervenções orais e escritas; Trabalhos individuais ou em grupo; Fichas de trabalho; Inquéritos aos alunos e pais; Registos de observação; Fichas de 
avaliação formativa e sumativa. 
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Conteúdos Objetivos Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

À DESCOBERTA DOS OUTROS E DAS INSTITUIÇÕES 

O passado do meio local. 

Fontes orais e documentais. 

O século 

O passado nacional: 

– a Península Ibérica no Mundo; 

– os primeiros povos; 

– os Romanos e os povos bárbaros; 

– os Muçulmanos; 

– a Reconquista Cristã e o Condado Portucalense; 

– a formação de Portugal; 

– a primeira dinastia (o alargamento do reino, o povoamento do reino); 

– a segunda dinastia (a crise de 1383–1385, a expansão portuguesa); 

– a terceira dinastia (a perda da independência); 

– a quarta dinastia  
(a Restauração); 
 
– o século XIX. 

 

 

− Pesquisar sobre o passado de uma instituição local (recorrer a 

fontes orais e documentais). 

 

 

 

 

− Conhecer personagens e factos da história nacional com 

relevância para o meio local. 

− Conhecer os factos históricos que se relacionam com os feriados 

nacionais e seu significado. 

− Recolher dados sobre aspetos da vida quotidiana do tempo em 

que ocorreram esses factos. 

− Localizar os factos e as datas estudados no friso cronológico da 

História de Portugal. 

− Conhecer unidades de tempo: o século. 

 

 

 

- Recolher dados sobre o passado de uma instituição local: pesquisa de fotos, 

jornais e revistas que contenham dados sobre a instituição; entrevistar 

pessoas idosas. 

 

 

- Pesquisar sobre factos históricos: organizar um dossier sobre locais, 

personagens e forais. 

- Construir em cartolina um friso cronológico. 

- Assinalar no friso cronológico os feriados nacionais com placas de indicação 

dos factos que os motivaram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos didáticos  - Livros; Enciclopédias; Internet; Cartazes; Vídeo; Revistas; Jornais; Papel crepe; Cartolina; Site presidência da República. 
 

Instrumentos de 
avaliação 

- Observação direta na realização das actividades; Intervenções orais e escritas; Trabalhos individuais ou em grupo; Fichas de trabalho; Inquéritos aos alunos e pais; Registos de observação; Fichas de 
avaliação formativa e sumativa; Fichas de autoavaliação. 



 
 Planificação de 2º período - Estudo do Meio 4º ano 
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Conteúdos Objetivos Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

À DESCOBERTA DOS OUTROS E DAS INSTITUIÇÕES 

O passado nacional: 

– o fim da Monarquia e a Implantação da República; 

– o 25 de Abril; 

– a Democracia. 

Os símbolos nacionais 

 

 

 

À DESCOBERTA DO AMBIENTE NATURAL 

Os astros: 

– a forma do planeta Terra; 

– as fases da Lua; 

– o Sistema Solar. 

 

À DESCOBERTA DAS INTER–RELAÇÕES ENTRE ESPAÇOS 

O globo e o planisfério. 

Os continentes e os oceanos. 

 

 
 
− Conhecer os factos históricos que se relacionam com os feriados 

nacionais e seu significado. 

− Recolher dados sobre aspetos da vida quotidiana do tempo em 

que ocorreram esses factos. 

− Localizar os factos e as datas estudados no friso cronológico da 

História de Portugal. 

− Reconhecer símbolos nacionais: bandeira e hino nacional. 
 
 
 
 

− Constatar a forma da Terra através de fotografias, ilustrações… 

− Observar e representar os aspetos da Lua nas diversas fases. 

− Observar num modelo o sistema solar. 

 

 .  
 

− Localizar Portugal no mapa da Europa, no planisfério e no globo. 

- Localizar no planisfério e no globo os continentes e os oceanos 

 

 

- Construir, em formato grande, a Bandeira Nacional. Legendar as partes 

constituintes e descrever o seu significado. 

- Ensaiar o Hino Nacional coletivamente, com todos os alunos.  

- Levar os alunos a memorizarem o Hino Nacional e conhecerem 

minimamente o seu significado.   

 
 
 

 

 

 

 - Observar através de fotos a forma da Terra e as fases da Lua. 

- Desenhar as fases da Lua e o Sistema Solar. 

- Construir um sistema solar. 

 

 

 

− Assinalar Portugal no mapa da Europa, no planisfério e no globo. 

 

Recursos didáticos  - Livros; Enciclopédias; Internet (google earth); Modelo de sistema solar; Cartazes; Vídeo; Revistas; Jornais; Mapas; Planisfério; Globo. 
 

Instrumentos de 
avaliação 

- Observação direta na realização das atividades; Intervenções orais e escritas; Trabalhos individuais ou em grupo; Fichas de trabalho; Registos de observação; Fichas de avaliação formativa e sumativa. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 Planificação de 2º período - Estudo do Meio 4º ano 
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Conteúdos Objetivos Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

À DESCOBERTA DAS INTER–RELAÇÕES ENTRE ESPAÇOS 

A localização de Portugal na Europa e no Mundo. 

As fronteiras de Portugal. 

Os países lusófonos. 

Portugal e a União Europeia. 

Os aglomerados populacionais. 

A capital do país e as capitais de distrito. 

 

 

 

À DESCOBERTA DO AMBIENTE NATURAL 

Os estados da água. 

Os fenómenos de transformação da água. 

O ciclo da água. 

 

À DESCOBERTA DOS MATERIAIS E OBJETOS 

Experiências com água. 

Os efeitos da temperatura sobre a água. 

Os materiais sólidos, líquidos e gasosos. 
A dilatação de sólidos, líquidos e gases. 

 

− Localizar Portugal no mapa da Europa, no planisfério e no globo. 

- Reconhecer a fronteira terrestre com a Espanha. 

 - Reconhecer o Oceano Atlântico como fronteira marítima de 

Portugal. 

− Localizar no planisfério e no globo os países lusófonos. 

- Fazer o levantamento de países onde os alunos tenham familiares 

emigrados. 

− Reconhecer aldeias, vilas e cidades. 

− Identificar as cidades do seu distrito e localizá-las no mapa.  

− Localizar no mapa a capital do país. 

- Localizar as capitais de distrito. 

 

- Reconhecer e observar fenómenos: de condensação, de 

solidificação, de precipitação. 

- Compreender que a água das chuvas se infiltra no solo dando 

origem a lençóis de água.  

- Reconhecer nascentes e cursos de água. 

 

− Observar os efeitos da temperatura sobre a água (ebulição, 

evaporação, solidificação, fusão).  

- Fornecer ao aluno fotocópias com o desenho do mapa de Portugal, a fim de 

nele assinalar as cidades e as capitais do seu distrito e do país. 

- Pintar no mapa a fronteira terrestre. 

- Elaborar uma lista dos países onde os alunos tenham familiares. 

- Dialogar sobre a naturalidade do aluno, a fim de descobrir quem nasceu 

numa aldeia, numa vila ou numa cidade. 

- Observar fotos de aldeias, vilas e cidades. Dialogar sobre as suas diferenças. 

- Cada aluno vai elaborar uma lista com as principais diferenças entre uma 

aldeia e uma cidade. 

 

 

 

 

- Fazer uma visita ao curso de água mais próximo e dialogar sobre nascentes, 

cursos de água e lençóis de água. 

 

- Realizar experiências de evaporação, condensação, solidificação e 

precipitação. 

 

Recursos didáticos  - Gelo; Panela; Fogão; Outros materiais necessários para a realização de experiências; Livros; Enciclopédias; Internet (google earth); Cartazes; Vídeo; Revistas; Fichas de trabalho; Jornais; Mapas. 
 

Instrumentos de 
avaliação 

- Observação direta na realização das atividades; Intervenções orais e escritas; Trabalhos individuais ou em grupo; Fichas de trabalho; Inquéritos aos alunos e pais; Registos de observação; Fichas de 
avaliação formativa e sumativa; Fichas de autoavaliação. 
 

 
 



 
 Planificação de 2º período - Estudo do Meio 4º ano 
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Conteúdos Objetivos Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

 

AMBIENTE NATURAL 

A água subterrânea. 

 

À DESCOBERTA DOS MATERIAIS E OBJETOS 

O princípio dos vasos comunicantes. 

 

À DESCOBERTA DO AMBIENTE NATURAL 

Os rios. 

Aspetos físicos de Portugal: 

– os principais rios de Portugal. 

– as principais elevações de Portugal 

 
 

À DESCOBERTA DAS INTER–RELAÇÕES ENTRE ESPAÇOS 

O contacto entre a terra e o mar: 

– a costa portuguesa; 

– os aspetos da costa; 

– as marés;  

– a sinalização da costa  
 

 
 

 

- Realizar experiências que permitam constatar o princípio dos vasos 

comunicantes. 

 

 

 

- Identificar e localizar, no mapa, os rios Tejo, Douro, Sado, 

Mondego e Guadiana. 

- Identificar e localizar o Pico, a Serra da Estrela, e o Pico do Areeiro. 

- Observar os rios e as maiores elevações, diretamente, em 

fotografias ou ilustrações.    

 
 

 

- Observar direta ou indiretamente alguns aspetos da costa (praias, 

arribas, dunas, cabos…) 

- Observar alguns aspetos da costa portuguesa (“ria” de Aveiro, 

cabo carvoeiro, da roca, …) 

- Observar a ação do mar sobre a costa e as marés.  

- Observar e recolher seres vivos e materiais encontrados na praia. 

- Identificar a sinalização das costas (faróis, sinais sonoros, bóias de 

sinalização…). 

 

 

 

- Observar fotos e/ou gravuras sobre os maiores rios e as maiores elevações 

portuguesas. 

- Fazer jogos variados de localização no mapa de alguns rios e de algumas 

elevações. 

 

 

 

 

 

- Sugerir aos alunos que tragam para a escola fotos de praias e outros locais 

da beira-mar, a fim de motivar o diálogo sobre praias, arribas, cabos, ilhas e 

arquipélagos. 

- Efetuar jogos de localização em mapas. 

- Permitir que o aluno pinte em folhas A4 os continentes e os oceanos de 

cores diferentes e assinale a fronteira marítima de Portugal. 

- Solicitar aos alunos que façam na escola uma coleção sobre materiais 

encontrados na praia. 

- Distribuir aos alunos folhas para que eles desenhem sinais que se podem 

encontrar na costa (faróis, sinais sonoros, bóias de sinalização…)    

 

 

Recursos didáticos  - Livros; Enciclopédias; Internet (google earth); Cartazes; Vídeo; Revistas; Fichas de trabalho; Jornais. 
 

Instrumentos de 
avaliação 

- Observação direta na realização das atividades; Intervenções orais e escritas; Trabalhos individuais ou em grupo; Fichas de trabalho; Inquéritos aos alunos e pais; Registos de observação; Fichas de 
avaliação formativa e sumativa. 

 



 
 
 
 
 Planificação de 3º período - Estudo do Meio 4º ano 
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Conteúdos Objetivos Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

 

À DESCOBERTA DAS INTER–RELAÇÕES ENTRE A NATUREZA E A 
SOCIEDADE 

Principais atividades económicas nacionais: 

– a agricultura; 

– a pecuária; 

– a silvicultura; 

– a pesca; 

 

 
 

 

- Reconhecer a agricultura, pecuária, silvicultura, pesca, indústria, 

comércio e serviços como atividades económicas importantes em 

Portugal. 

 - Identificar os principais produtos agrícolas portugueses (vinho, 

azeite, frutos, cereais, …). 

 - Identificar os principais produtos ligados à pecuária (produção de 

carne, ovos, leite, …). 

 

 - Identificar os principais produtos da floresta portuguesa (madeira, 

resina…). 

 

 

 

  

 

 

- Construção, aplicação e análise de questionários /entrevistas a pessoas 

ligadas às atividades em estudo. 

- Localizar, em mapas, os maiores centros das principais atividades 

económicas. 

- Elaborar um cartaz para cada atividade agrícola e para as principais 

indústrias, onde se refira o que se produz, matérias-primas utilizadas, 

produtos secundários… 

 

 

 

 

 

 

Recursos didáticos  - Livros; Enciclopédias; Internet; Cartazes; Computador; Fichas de trabalho; Jornais; Mapas. 
 

Instrumentos de 
avaliação 

- Observação direta na realização das atividades; Intervenções orais e escritas; Trabalhos individuais ou em grupo; Fichas de trabalho; Registos de observação; Fichas de avaliação formativa e sumativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Planificação de 3º período - Estudo do Meio 4º ano 
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Conteúdos Objetivos Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

À DESCOBERTA DAS INTER–RELAÇÕES ENTRE A NATUREZA E A 
SOCIEDADE 

Principais atividades económicas nacionais: 

– a indústria; 

– o comércio, os serviços e o turismo. 

 

À DESCOBERTA DOS MATERIAIS E OBJETOS * 

 

À DESCOBERTA DAS INTER–RELAÇÕES ENTRE A NATUREZA E A 
SOCIEDADE 

 
A qualidade do ambiente. 
 
A poluição: 
– a poluição atmosférica;  
– a poluição sonora. 
– a poluição dos solos; 
– a  poluição aquática. 
 
- A água.  
 
- A desflorestação. 
 
- Os parques e as reservas naturais. 

- Identificar os principais produtos da indústria portuguesa (têxteis, 

calçado, pasta de papel…). 

- Identificar redes de distribuição dos produtos. 

  

  

 

 

 

 - Identificar e observar alguns fatores que contribuem para a 
degradação do meio próximo. 

 - Enumerar possíveis soluções. 

 - Identificar e participar em formas de promoção do ambiente. 

 - Reconhecer os efeitos da poluição atmosférica (efeito de estufa, 

a rarefacção do ozono, …) 

 - Reconhecer a importância das florestas para a qualidade do ar. 

 - Reconhecer algumas formas de poluição dos cursos de água e 
dos oceanos (esgotos, …) 

 - Reconhecer algumas formas de poluição sonora (fábricas, 
automóveis, motos, …) 

- Identificar alguns efeitos prejudiciais do ruído.  

− Identificar alguns desequilíbrios ambientais provocados pela 
atividade humana: extinção de recursos, de espécies animais e 

vegetais. 

− Reconhecer a importância das reservas e parques naturais para a 
preservação do equilíbrio entre a natureza e a sociedade. 

 

- Construção, aplicação e análise de questionários /entrevistas a pessoas 

ligadas às atividades em estudo. 

- Localizar, em mapas, os maiores centros das principais atividades 

económicas. 

- Elaborar um cartaz para cada atividade agrícola e para as principais 

indústrias, onde se refira o que se produz, matérias-primas utilizadas, 

produtos secundários… 

 

 

 

 

- Observar gravuras demonstrativas da degradação do meio. 

- Observar, em visitas de estudo ao meio local, fontes de poluição do meio. 

- Relatar fatores de degradação observados diretamente ou vistos nos meios 

de comunicação social. 

- Propor soluções, organizar e participar em ações que promovam a 

conservação do ambiente. 

- Descobrir, no meio próximo, formas de poluição e escrever normas de 

possíveis soluções. 

- Visitar uma reserva e/ou um parque natural. 

- Através de cartazes, sensibilizar a criança para a conservação de recursos 

naturais e de espécies animais e vegetais.  

Recursos didáticos  -Livros; Enciclopédias; Internet; Cartazes; Fichas de trabalho; Jornais; Mapas; Materiais necessários à realização das experiências. 

Instrumentos de 
avaliação 

- Observação direta na realização das atividades; Intervenções orais e escritas; Trabalhos individuais ou em grupo; Fichas de trabalho; Registos de observação; Fichas de avaliação formativa e sumativa. 

*Este conteúdo está na planificação de junho 



 
 
 
 
 Planificação de 3º período - Estudo do Meio 4º ano 

 

JU
N

H
O

 

Conteúdos Objetivos Estratégias/ situações 
De aprendizagem 

À DESCOBERTA DOS MATERIAIS E OBJETOS  
 

- A utilização e conservação dos objetos. 

- Experiências com materiais de uso corrente. 

- A eletricidade 

  

 

 

 

- Experiências com o som. 

Experiências com o ar: 
– o ar e a pressão atmosférica. 
 
 
 
 

 

 

− Reconhecer a importância da leitura das instruções e/ou normas 

de utilização. 

- Manusear corretamente objetos em situações concretas. 

− Produzir eletricidade por fricção entre objetos. 

− Realizar experiências simples com pilhas, lâmpadas, fios e outros 

materiais condutores e não condutores. 

- Construir circuitos elétricos simples. 

 

 

 

− Realizar experiências de transmissão do som através dos sólidos, 

líquidos e gases. 

 

− Reconhecer através de experiências a existência do oxigénio no 

ar (combustões) e da pressão atmosférica (pipetas, conta-gotas, 

palhinhas). 

 

 

- Dialogar sobre os cuidados de conservação e utilização dos materiais e 

objetos. 

- Permitir que o aluno utilize os materiais e objetos reforçando a importância 

das normas de utilização e conservação dos mesmos. 

- Criar eletricidade, friccionando um lápis num pano de lã. 

- Construir circuitos elétricos com pilhas, a fim de testar materiais para 

descobrir se são condutores ou não condutores. 

 

 

 

- Participar em várias experiências que levem à descoberta da transmissão do 

som. 

 

- Fazer experiências com conta-gotas, a fim de descobrir a existência da 

pressão atmosférica. 

- Executar experiências que levem à compreensão de que sem oxigénio não há 

combustão.  

 

Recursos didáticos  - Materiais necessários à realização das experiências; Livros; Internet; Cartazes; Vídeo; Revistas; Jornais. 
 

Instrumentos de 
avaliação 

- Fichas de avaliação; Observação; Registos escritos e orais; Trabalhos de grupo; Recolha de informação; Fichas de auto-avaliação; Fichas de avaliação formativa e sumativa. 
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Planificação 1º Período – 4º ano 

Áreas Conteúdos Atividades 

Atividades Lúdico Expressivas – Jogos **** 

Atividades rítmicas expressivas; 
Jogos desportivos; 
Jogos tradicionais 
Ginástica; 
 

Coreografias; 
Jogos tradicionais : Corrida de sacos; Corrida a três pés; Eixo; 
Jogo da carica; Vizinha dá-me lume; 
Iniciação ao Andebol 
Iniciação à Ginástica. 
 

Atividades Lúdico 
Expressivas – Letras e 
Ciências 

Letras * 

Desenvolver o gosto pela leitura; 
 
Incentivar a comunicação; 
 
Relatar as ideias principais do texto ouvido; 
 
Potenciar a concentração; 
 
Criar recorrendo a técnicas diversas (Cortar, pintar, desenhar…); 
 
Produzir e representar histórias; 
 
Dramatizar textos; 
 
Acompanhar ritmos com gestos; 
 
Cantar.  

Explorar obras das metas curriculares*; 
 
Explorar obras de literatura para a infância; 
 
Participar na elaboração oral de uma história; 
 
Jogos dramáticos; 
 
Criar adereços simples com recurso a diversas técnicas;  
 
Mimar textos literários; 
 
Sequenciar pequenas histórias; 
 
Jogos de expressão de voz e corpo; 
 

Ciência ** 

Introdução à ciência: 
- Materiais de laboratório; 
- Regras de segurança; 
O seu corpo (os ossos) 

A segurança do seu corpo 

-Observação e identificação dos materiais; 
-Discussão sobre as regras de segurança; 
Experiência 1: Por que os ossos são duros e resistentes?  

Experiência 2: “Extintor caseiro” 

 

Tecnologia *** 

Audio-histórias; 

Visualização de histórias em powerpoint; 

Gravação de poemas em podcast; 

Uso do quadro interativo ou computador para projeção e pesquisa de conteúdos; 

Utilização de meios audio-visuais. 

Recursos didáticos  
Vídeos; Histórias; Computador; Jogos; Tesoura; Cola; Cartolinas; Riscadores;; Projetor multimédia, Rádio, Material Laboratorial e outros materiais necessários de acordo 
com as atividades. 

Instrumentos de avaliação Registos de observação de comportamento e participação nas atividades propostas; Autoavaliação. 

       *Nota: Nas turmas de dois anos de escolaridade o professor titular de turma articulará com o professor da AEC as obras a trabalhar de acordo com os interesses e as prioridades da turma. 
       ** Protocolo das experiências em anexo (a ser seguido pelo professor) 
       *** Transversal a todas as áreas 
       **** Jogos em anexo

 

 

 



Planificação 2º Período – 4º ano 

Áreas Conteúdos Atividades 

Atividades Lúdico Expressivas – Jogos ****
 

Atividades rítmicas expressivas; 
Jogos desportivos; 
Jogos tradicionais; 
 

Coreografias; 
Jogos tradicionais : Malha; Mosca; Elástico; Tração com corda 
em linha; Corda Queimada; 
Iniciação ao Futebol 
 

Atividades Lúdico 
Expressivas – Letras e 

Ciências 

Letras * 

Desenvolver o gosto pela leitura; 
 
Incentivar a comunicação; 
 
Relatar as ideias principais do texto ouvido; 
 
Potenciar a concentração; 
 
Criar recorrendo a técnicas diversas (Cortar, pintar, desenhar…); 
 
Produzir e representar histórias; 
 
Dramatizar textos; 
 
Acompanhar ritmos com gestos; 
 
Cantar. 

Explorar obras das metas curriculares*; 
 
Explorar obras de literatura para a infância; 
 
Participar na elaboração oral de uma história; 
 
Jogos dramáticos; 
 
Criar adereços simples com recurso a diversas técnicas;  
 
Mimar textos literários; 
 
Sequenciar pequenas histórias; 
 
Jogos de expressão de voz e corpo; 

Ciência ** 

Experiências com água. 

-Os efeitos da temperatura sobre a água. 

-Os materiais sólidos, líquidos e gasosos. 
-A dilatação de sólidos, líquidos e gases. 
 
Experiências com o som. 
 
 

Experiência 3 -Explorar limites de solubilidade de um material 
noutro (dissolução de diferentes quantidades de açúcar ou sal 
num determinado volume de água). 
Experiência  4- Explorar a dilatação de materiais (moeda 
aquecida). 
Experiência 5 - Construir e explorar os sons produzidos por um 
xilofone com água. 
 

Tecnologia *** 

Audio-histórias; 

Visualização de histórias em powerpoint; 

Gravação de poemas em podcast; 

Uso do quadro interativo ou computador para projeção e pesquisa de conteúdos; 

Utilização de meios audio-visuais. 

Recursos didáticos  
Vídeos; Histórias; Computador; Jogos; Tesoura; Cola; Cartolinas; Riscadores; Projetor multimédia, Rádio, Material Laboratorial e outros materiais necessários de acordo 
com as atividades. 

Instrumentos de avaliação Registos de observação de comportamento e participação nas atividades propostas; Autoavaliação. 

      *Nota: Nas turmas de dois anos de escolaridade o professor titular de turma articulará com o professor da AEC as obras a trabalhar de acordo com os interesses e as prioridades da turma. 
       ** Protocolo das experiências em anexo (a ser seguido pelo professor) 
       *** Transversal a todas as áreas 
       ****  Jogos em anexo 
 



Planificação 3º Período – 4º ano 

Áreas Conteúdos Atividades 

Atividades Lúdico Expressivas – Jogos **** 

Atividades rítmicas expressivas; 
Jogos desportivos; 
Jogos tradicionais; 
 

Coreografias; 
Jogos tradicionais : Barra do lenço; Muro do Chinês; Jogo do 
gato e do Rato: Águia na sua caçada; Caracol 
Iniciação ao Futebol 
 

Atividades Lúdico 
Expressivas – Letras e 

Ciências 

Letras* 

Desenvolver o gosto pela leitura; 
 
Incentivar a comunicação; 
 
Relatar as ideias principais do texto ouvido; 
 
Potenciar a concentração; 
 
Criar recorrendo a técnicas diversas (Cortar, pintar, desenhar…); 
 
Produzir e representar histórias; 
 
Dramatizar textos; 
 
Acompanhar ritmos com gestos; 
 
Cantar. 

Explorar obras das metas curriculares*; 
 
Explorar obras de literatura para a infância; 
 
Participar na elaboração oral de uma história; 
 
Jogos dramáticos; 
 
Criar adereços simples com recurso a diversas técnicas;  
 
Mimar textos literários; 
 
Sequenciar pequenas histórias; 
 
Jogos de expressão de voz e corpo; 

Ciência ** 

Experiências com o ar: 
– O ar e a pressão atmosférica. 

 
 Experiências com a eletricidade 

 
- Experiência  6- Fazer nuvens. 
 
- Experiência 7- Explorar circuitos elétricos (o que acontece à 
luz se o fio tiver nós; qual a influência do comprimento dos fios 
no brilho da lâmpada). 
 

Tecnologia *** 

Audio-histórias; 

Visualização de histórias em powerpoint; 

Gravação de poemas em podcast; 

Uso do quadro interativo ou computador para projeção e pesquisa de conteúdos; 

Utilização de meios audio-visuais. 

Recursos didáticos  
Vídeos; Histórias; Computador; Jogos; Tesoura; Cola; Cartolinas; Riscadores; Projetor multimédia, Rádio, Material Laboratorial e outros materiais necessários de acordo 
com as atividades. 

Instrumentos de avaliação Registos de observação de comportamento e participação nas atividades propostas; Autoavaliação. 

       *Nota: Nas turmas de dois anos de escolaridade o professor titular de turma articulará com o professor da AEC as obras a trabalhar de acordo com os interesses e as prioridades da turma. 
       ** Protocolo das experiências em anexo (a ser seguido pelo professor) 
       *** Transversal a todas as áreas 
       **** Jogos em anexo 
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PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA – A1 

 

OBJETIVOS GERAIS 

Domínio oral e escrito da língua portuguesa como língua veicular; 
 Desenvolvimento de uma progressiva autonomia pessoal no âmbito escolar e social; 
 Integração efetiva dos alunos no currículo nacional  
 Promoção do sucesso educativo e desenvolvimento de uma cidadania ativa. 

 

Unidade 
Objetivos 

Gramática Atividades Avaliação 
Interdisciplinares Específicos PLNM 

 
Unidade 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    A Língua 
   Portuguesa como língua veicular 
das restantes disciplinas: 
 
    Compreensão do vocabulário 
específico das diferentes disciplinas 
 
   
Domínio da linguagem (verbos-chave) 
utilizada nos testes  
 
   
Clarificação de informação, 
recorrendo a dicionários 
 
   
   Organização de glossários 

 
▪ Apresentação de: 
 
- Professor e alunos; 
 
-Objectivos da 
disciplina; 
 
- Organização do 
caderno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
As letras do alfabeto 
português: Vogais e 
consoantes 
 
Determinantes  
artigos definidos e 
indefinidos 
 
O Nome - género e 
número 
 
 
 
 

Compreensão 
Oral 
 
- Identificação de tópicos de 
mensagens breves produzidas 
pausadamente 
 
- Retenção de 
pequenos enunciados orais 
proferidos pelo professor, áudio 
ou vídeo 
 
 
 
 
Produção Oral 
 
- Explicitação ou exploração de 
unidades de conteúdo ouvidas 
ou lidas 
 
- Aperfeiçoamento do ritmo do 

 
 
Sumativa 
 
 
Auto e 
hetero 
 
Observação 

direta de 

atitudes 

cognitivas e 

comporta 

mentais 

 

 
Caderno 
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Unidade 1 
Identificação 

e dados 

pessoais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade 2 

Descrição de 

objetos e 

pessoas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Identificar-se a si e ao 
outro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caraterizar-se e 
caraterizar o outro e 
objetos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pronomes pessoais, 
interrogativos e 
reflexos (1ª/ 3ª pessoa 
do singular); 
 
 
Verbos – presente do 
indicativo: 
-  Ser 
-  Ter 
-  Morar em ( verbos 
regulares   terminados 
em ar)  
 
 
 
 
 
 
Verbos – presente do 
indicativo: 
- Ter 
- Ser / Estar + Adjetivo 
- Verbos regulares 
terminados em er  e ir 
 
 
 
 
- Nomes / Adjetivos 
  Concordância em 
género e número 

Português 
 
 
- Leitura em voz alta com 
correcção progressiva ao nível 
da articulação, pronúncia e 
expressividade 
 
- Reprodução oral de 
conteúdos de enunciados 
escritos 
 
- Explicitação de dados 
Visuais 
 
- Descrição de imagens 
 
 
 
 
• Interação 
 
- Formulação de respostas 
breves a perguntas orais 
 
- Formulação de questões 
breves 
 
 
 
 
 
 
• Leitura 
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Unidade 3 
Breves 
fórmulas 
sociais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade 4 
Atividades 
do 
quotidiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cumprimentar 
Despedir-se de alguém 
Apresentar-se, 
apresentar alguém, 
agradecer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saber pedir/ dar 
informações 
Descrever sequências 
de ações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pronomes reflexos 
 
 
 
 
 
 
 
Verbos – presente do 
indicativo 
 
Verbos irregulares 
 Costumar + infinitivo 
 
 
 
Preposições 
 
Tempo (de, a, em) 
Movimento (a, para, 
por, de) 
  
Ir de (transporte não 
específico) 
Ir em (transporte 
específico) 
 
 
 
 
 
 

 
- Deteção das palavras-chave do 
texto 
 
- Reconhecimento de 
analogias temáticas em 
excertos breves e simples 
 
- Pesquisa em dicionário de 
.Português 
 
 
 
 
• Compreensão 
 
 
 
• Escrita 
- Reprodução escrita 
de conteúdos a partir 
de enunciados escritos 
ou orais 
 
 
 
• Produção Escrita, tendo em 
conta: 
 
- Domínio das formas 
convencionais básicas 
da escrita: 
-Alfabeto 
-Pontuação 
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Unidade 5 
Relações 
familiares e 
Habitação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade 6 
Compra e 
Venda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade 7 
Localização 

 
Descrever a família  
Descrever a casa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fazer um pedido 
Aceitar / rejeitar 
Perguntar o preço  
Pagar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedir / dar informações 
sobre a localização de 
objetos no espaço 
 
Pedir / dar informações 
sobre localização 

Verbos – estrutura 
Verbal 
Estar a + Infinitivo 
Estar a + 
Infinitivo/Presente 
 
 
 
Pronomes  
Possessivos 
 
 
Adjetivos 
Graus  
 
 
 
Verbos – Pretérito 
imperfeito 
 (imperfeito de 
cortesia- 1º pessoa do 
singular/plural) 
 
Presente do Indicativo 
(verbos com 
alternância vocálica – 
vestir, preferir, etc.) 
 
 
Pronomes 
Demonstrativos 
 
Advérbios  
Lugar 

-Paragrafação 
 
- Aplicação das regras 
básicas da acentuação 
 
- Reprodução de 
informação simples a 
partir de enunciados 
escritos ou orais 
 
- Aplicação de  regras 
ortográficas 
elementares 
 
- Completação de 
esquemas frásicos 
baseados em 
vocabulário simples e 
recorrente 
 
- Reescrita de 
encadeamentos 
frásicos simples a 
partir de modelos 
dados 
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de objetos 
e pessoas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade 8 
Desporto 
e tempos 
livres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

geográfica e direções  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falar de gostos e 
preferências  
Exprimir Futuro próximo  
Falar do tempo 
Fazer convites 
Aceitar / recusar 
convites 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Estrutura Verbal  
Estar em + locuções 
prepositivas 
 
 
Verbos – presente do 
Indicativo 
Virar (à esquerda / à 
direita) 
Ir / seguir (em frente) 
Atravessar (a rua, a 
avenida) 
 
 
 
Preposições e 
locuções prepositivas 
Espaço  
Movimento  
 
 
 
 
 
 
 
Verbos – Presente do 
Indicativo 
 
Gostar de / não gostar 
de / detestar/ adorar 
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Unidade 9 
Saúde e 
corpo 

 
 
 
 
Falar sobre o corpo 
 
Falar sobre o estado 
físico 
 
Saber ir ao médico  
Compreender 
instruções simples no 
médico 
Saber ir à farmácia 
 

/preferir  
 
 
Verbos – Presente/ 
Expressão de futuro 
próximo 
Ir + Infinitivo 
 
Expressões de tempo 
futuro 
Preposições  
 
Com + pronome 
pessoal 
 
 
 
 
 
Estrutura Verbal –  
Estar com + nome 
(febre dores de cabeça 
etc.) 
 
Ter que /de + Infinitivo 
 
Dever + Infinitivo 
 
 
 
 
 

 
 Materiais a utilizar: Fotocópias, computador, projetor, CD áudio, recursos on line, portefólio 
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PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA – A2 

 

OBJETIVOS GERAIS 

Domínio oral e escrito da língua portuguesa como língua veicular; 
 Desenvolvimento de uma progressiva autonomia pessoal no âmbito escolar e social; 
 Integração efetiva dos alunos no currículo nacional  
 Promoção do sucesso educativo e desenvolvimento de uma cidadania ativa. 

 

Unidade 
Objetivos 

Gramática Atividades Avaliação 
Interdisciplinares Específicos PLNM 

 
 
 
 
 
 
Unidade 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
A Língua Portuguesa como língua 
veicular das restantes disciplinas: 
 
    Compreensão do vocabulário 
específico das diferentes disciplinas 
 
   
Domínio da linguagem (verbos-chave)  
 
   
Clarificação de informação, 
recorrendo a dicionários e internet 
 
   

 
▪ Apresentação de: 
 
- Professor e alunos; 
 
- Objetivos da disciplina; 
 
- Organização do caderno 
 
▪  Revisão de conteúdos 
do nível A1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As letras do alfabeto 
português: Vogais e 
consoantes 
 
 
Artigos definidos e 
indefinidos 
 
O Nome - género e 
número 
 
 

Compreensão 
Oral 
 
- Identificação de tópicos de 
mensagens breves produzidas 
pausadamente 
 
- Retenção de 
pequenos enunciados orais 
proferidos pelo professor, áudio 
ou vídeo 
 
• Produção Oral 
 
- Explicitação ou exploração de 
unidades de conteúdo ouvidas 
ou lidas 
 
- Aperfeiçoamento do ritmo do 
Português 
 
 

 
 
 
Sumativa 
 
 
Auto e 
hetero 
 
Observação 

directa de 

atitudes 

cognitivas e 

comportame

ntais 

 

caderno 
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1 
Identificação 

e  

dados 

pessoais 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Descrição de 

objetos e 

pessoas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Identificar-se a si e ao 
outro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caraterizar-se e 
caraterizar o outro e 
objetos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pronomes pessoais, 
interrogativos e 
reflexos (1ª/ 3ª 
pessoa do singular); 
 
 
Verbos – presente 
do indicativo: 
- Ser 
- Ter 
   - Morar em (verbos 
regulares   
Terminados em ar)  
chamar-se 
 
 
 
 
Verbos – presente 
do indicativo: 
- Ter 
- Ser / Estar + 
Adjetivo 
- Verbos regulares 
terminados em er e 
ir 
 
 
Nomes / Adjetivos 
  Concordância em 
género e número 
 
Pronomes reflexos 
 

- Leitura em voz alta com 
correção progressiva ao nível da 
articulação, pronúncia e 
expressividade 
 
- Reprodução oral de 
conteúdos de enunciados 
escritos 
 
- Explicitação de dados 
Visuais 
 
- Descrição de imagens 
 
• Interação 
 
- Formulação de respostas 
breves a perguntas orais 
 
- Formulação de questões 
breves 
 
• Leitura 
 
- Deteção das palavras-chave do 
texto 
 
- Reconhecimento de 
analogias temáticas em 
excertos breves e simples 
 
- Pesquisa em dicionário de 
Português 
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3 
Breves 
fórmulas 
sociais 
 
 
 
 
4 
Atividades 
do 
quotidiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
Serviços de 
Utilidade 
Pública 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumprimentar, 
Despedir-se de alguém, 
Apresentar-se, 
Apresentar alguém, 
Agradecer 
 
 
 
 
Saber pedir/ dar 
informações 
 
Descrever sequências de 
ações 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preencher impressos 
simples 
 
Compreender instruções 
simples 
 
Compreender avisos 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbos – presente 
do indicativo 
 
Verbos irregulares 
 Costumar + 
infinitivo 
 
Preposições 
 
Tempo (de, a, em) 
Movimento (a, para, 
por, de) 
  
Ir de (transporte não 
específico) 
Ir em (transporte 
específico) 
 
 
 
Verbos – imperfeito 
do indicativo 
 
Expressão de 
cortesia: 

Compreensão 
Escrita 
- Reprodução escrita 
de conteúdos a partir 
de enunciados escritos 
ou orais 
 
• Produção Escrita, tendo em 
conta: 
 
- Domínio das formas 
convencionais básicas 
da escrita: 
-Alfabeto; 
-Pontuação; 
- Paragrafação 
 
- Aplicação das regras 
básicas da acentuação 
 
- Reprodução de 
informação simples a 
partir de enunciados 
escritos ou orais 
 
- Aplicação de  regras 
ortográficas elementares 
 
- Completação de 
Esquemas frásicos 
baseados em vocabulário 
simples e recorrente 
 
- Reescrita de 
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11 
Relatar 
acontecimen
tos pontuais 
no passado 
 
 
 
12 
Contactos 
sociais e 
formas de 
tratamento 
 
 
 
 
 
 
 
13 
Reclamar 
sobre 
comida e 
alojamento 
 
 
 
14 
Memórias 
do passado 

 
 
 
Narrar uma sequência de 
ações no passado 
 
Ter noção do passado 
pontual 
 
 
 
Dominar as formas de 
tratamento em português 
 
Escrever um postal 
Deixar mensagens orais 
Escrever mensagens 
breves 
Escrever um convite 
 
 
 
 
Fazer uma reclamação 
simples sobre um serviço 
 
Exprimir um desejo 
 
 
 
 
 
 
 

poder+infinito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbos – Pretérito 
perfeito simples do 
indicativo 
 
Verbos regulares 
Alterações gráficas 
nos verbos 
Verbos irregulares 
(ser, ir, ter, estar) 
 
 
 
Expressões de tempo 
no passado: 
Há  / desde 
 
 
 
Verbos – Pretérito 
perfeito simples do 
indicativo 
 
Verbos regulares 

encadeamentos 
frásicos simples a 
partir de modelos 
dados 
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Relatar acções habituais 
no passado 
 
Falar de memórias 
passadas 
 
Falar de horas e idade no 
passado 

Verbos regulares 
terminados em air 
 
 
Pronomes pessoais 
Tu/ você (o senhor / 
a senhora) 
 
 
 
 
Verbo – pretérito 
imperfeito do 
indicativo 
Exprimir um desejo 
(querer+ infinitivo) 
 
 
Verbo – Pretérito 
Imperfeito do 
indicativo 
 
Verbos regulares e 
irregulares 
 
Expressões de 
tempo 
 
Pronomes 
indefinidos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Materiais a utilizar: Fotocópias, computador, projetor, CD áudio, recursos on line, portefólio 
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PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA – B1 

 

OBJETIVOS GERAIS 

Domínio oral e escrito da língua portuguesa como língua veicular; 
 Desenvolvimento de uma progressiva autonomia pessoal no âmbito escolar e social; 
 Integração efetiva dos alunos no currículo nacional  
 Promoção do sucesso educativo e desenvolvimento de uma cidadania ativa. 

 

Unidade 
Objetivos 

Gramática Atividades Avaliação 
Interdisciplinares Específicos PLNM 

 
 
 
Unidade 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A língua portuguesa como língua 
veicular das restantes disciplinas: 
 
 
. Compreensão do vocabulário 
específico das diferentes disciplinas; 
 
 
 
. Domínio da linguagem (verbos-
chave) utilizada nos testes; 
 
 
 
 
. Clarificação de informação, 
recorrendo a dicionários; internet e 
livros. 
 
- Organização de glossários. 
 
 

 
Apresentação de: 
. Professor e alunos; 
. Objetivos da disciplina. 
 
. Organização do caderno 
 
. Revisão de conteúdos 
gramaticais do nível A2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Verbos: 
 -Presente, Pretérito 
e futuro do 
Indicativo: verbos 
regulares e 
irregulares; 
 
 
. Preposições 
 
 
. Pronomes: 
possessivos e 
demonstrativos. 
 
 
 
 
 
 

. Compreensão Oral 

 

. Identificação de tópicos em 

mensagens produzidas 

pausadamente; 

 

. Retenção de enunciados orais 

proferidos pelo professor ou em 

documento áudio, vídeo. 

 
 
 
 
 
. Produção Oral 

. Explicitação ou exploração de 

unidades de conteúdo ouvidas 

ou lidas; 

 
Sumativa 
 
 
Observação 
direta do 
domínio 
cognitivo e 
comportame
ntal 
 
Portfólio 
 
Intervenções 
orais e 
escritas 
 
Trabalhos 
individuais 
 
Auto e 
hetero 
avaliação 
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Unidade 1 
Falar de 
Atividades do 
Quotidiano no 
Passado 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade 2 
Exprimir 
Desejos e 
Fazer Planos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade 3 
Falar de 
Tempos Livres 
no Passado 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Relatar ações no passado 
e comparar com o 
presente 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Exprimir desejos; 
. Fazer planos; 
. Fazer pedidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Fazer descrições no 
passado; 
. Relatar ações 
simultâneas e durativas 
no passado; 
. Relatar realização 
prolongada de ações no 

 
 
 
 
Verbos – Pretérito 
Imperfeito do 
Indicativo 
 
. Idade e horas no 
passado; 
. Aspetos durativo e 
frequentativo; 
. Ações habituais no 
passado versus 
Presente do 
Indicativo. 
 
 
 
 Verbos – Pretérito 
Imperfeito do 
Indicativo: querer; 
desejar; gostar de; 
preferir; apetecer; 
 
Advérbios: 
. Lugar; tempo; 
modo; negação e 
afirmação; 
quantidade. 
. Colocação dos 
advérbios na frase. 
 
 

. Aperfeiçoamento do ritmo do 

português; 

. Leitura em voz alta com 

correção progressiva ao nível da 

articulação, da pronúncia e da 

expressividade; 

. Reprodução oral de conteúdos 

de enunciados escritos; 

. Explicitação de dados visuais; 

. Descrição de imagens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Interação 
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Unidade 4 
Relatos 
Formais de 
Ocorrências 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade 5 
Relações 
Sociais – 
Escrever 
Cartas, Notas, 
Bilhetes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade 6 
Relatar Factos 
 
 
 

passado versus ações 
pontuais no passado. 
 
. Relatar acontecimentos 
aos bombeiros, à polícia e 
aos serviços de saúde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.Relatar ações durativas 
com realização não 
terminada; 
. Escrever cartas, notas, 
bilhetes; 
Fazer pedidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbos – Pretérito 
Imperfeito do 
Indicativo 
. Enquanto; 
. Quando (estar a+ 
Infinitivo) 
. Pretérito Imperfeito 
versus Pretérito 
Perfeito Simples. 
 
 
 
Verbos – Pretérito-
mais-que-Perfeito  
do Indicativo 
 
Verbos – Particípios 
Passados: formas 
regulares e 
irregulares; 
 
. Formas de 
complemento direto; 
 
. Colocação do 
complemento direto 
na frase. 
 
 
 
Verbos – Pretérito 
Perfeito Composto 
do Indicativo 
 

. Formulação de respostas a 

perguntas orais; 

. Formulação de questões; 

 

 

. Leitura 

 

. Deteção de palavras-chave em 

textos; 

. Reconhecimento de analogias 

temáticas em excertos breves e 

simples; 

. Pesquisa em dicionários da 

Língua Portuguesa 

 

 

 

 

 

. Compreensão Escrita 

. Reprodução escrita de 

conteúdos a partir de 

enunciados escritos e/ou orais. 
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Unidade 7 
Relações 
Sociais 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade 8 
Atualidades 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Unidade 9 
Relações 
Sociais – Vida 
Privada e 
Tempos Livres 
 
 
 
 
 
 

. Relatar factos usando o 
discurso indireto 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Compreender textos 
publicitários; 
informativos; médicos; 
. Dar conselhos; fazer 
sugestões; 
. Dar ordens; fazer 
pedidos. 
 
 
 
 Compreender notícias 
simples da imprensa 
escrita; 
. Relatar factos do 
quotidiano; notícias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Pronomes 
Pessoais: 
. Formas de 
complemento 
indireto; 
. Colocação do 
complemento 
indireto na frase. 
 
 
 
 
. Discurso Direto / 
Discurso Indireto 
. Pronomes 
Pessoais: 
. Regras de 
colocação dos 
pronomes na frase 
com os tempos 
compostos. 
 
 
 
. Verbos – Modo 
Imperativo: verbos 
regulares e 
irregulares. 
 
. Estrutura Verbal – 
Voz Ativa / Voz 
Passiva: 
. Transformação de 
frases; 

. Produção Escrita, tendo em 

conta: 

. Domínio das formas básicas 

convencionais da escrita: 

alfabeto; pontuação; 

paragrafação; 

. Aplicação das regras de 

acentuação; 

. Reprodução de informação a 

partir de enunciados escritos 

e/ou orais; 

. Aplicação de regras 

ortográficas; 

. Completação de esquemas 

frásicos baseados em 

vocabulário recorrente; 

. Reescrita de encadeamentos 

frásicos a partir de modelos 

fornecidos 

 

 

. Compreensão Escrita 
 
. Reprodução escrita de 
conteúdos a partir de 
enunciados escritos e/ou orais. 
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Unidade 10 
Viagens e 
Deslocações 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade 11 
Trabalho/ 
/Profissões 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade 12 
Argumentar/
Negociar 
Propostas 

 

. Relatar acontecimentos 
futuros; 
. Exprimir intenção de 
realização de acção no 
futuro; 
. Exprimir obrigação em 
relação a um 
acontecimento futuro; 
. Expressar desejos de 
difícil realização; 
Relatar em linguagem 
formal acontecimentos 
no discurso indirecto.  
 
 
 
 
. Relatar sequências de 
ações; 
 
 
 
 
 
. Pedir / dar informações 
sobre assuntos de rotina 
relacionados com o 
estudo; 
 
. Escrever uma carta 
formal.  
 
 
 

. Passiva com os 
verbos “ser” e 
“estar”; 
. Partícula 
apassivante “-se”. 
 
. Verbos – Futuro 
Imperfeito do 
Indicativo: verbos 
irregulares e em 
 “-zer”; 
. Haver de+Infinitivo; 
. Ter de+ Infinitivo; 
. Verbos – Modo 
Condicional 
. Discurso Indireto: 
. Transformação de 
frases do discurso 
direto (com o Futuro 
Imperfeito do 
Indicativo) para o 
discurso direto 
(modo condicional). 
 
. Verbos – Infinitivo 
Pessoal 
. Infinitivo Pessoal 
Infinitivo Impessoal; 
. Expressões 
impessoais 
(ser/achar + 
adjectivo); 
. Preposições e 
locuções 

. Produção Escrita, tendo em 
conta: 
. Domínio das formas básicas 
convencionais da escrita: 
alfabeto; pontuação; 
paragrafação; 
. Aplicação das regras básicas de 
acentuação; 
. Reprodução de informação 
simples a partir de enunciados 
escritos e/ou orais; 
. Aplicação de regras 
ortográficas elementares; 
. Completação de esquemas 
frásicos baseados em 
vocabulário simples e 
recorrente; 
. Reescrita de encadeamentos 

frásicos simples a partir de 

modelos fornecidos. 
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. Argumentar 
 

prepositivas. 
. Interrogativas com 
Pronome 
Interrogativo e 
Preposição 
 
. Pronomes 
Indefinidos; 
. Verbos – 
Conjugação 
Perifrástica: 
. Começar a ; estar a 
; andar a; deixar de; 
acabar de; 
. Pronomes Clíticos: 
. Contração dos 
pronomes de 
complemento direto 
com os de 
complemento 
indireto 
 
. Verbos com 
regência de 
preposição 
. Verbos específicos: 
apanhar; agarrar; 
pegar; pegar-se; 
tomar 

 
 Materiais a utilizar: Fotocópias, computador, projetor, CD áudio, recursos on line, portefólio 
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PLANO ANUAL 

Período DOMÍNIO/Subdomínio/Objetivo geral/Conteúdos Aulas Previstas (Tempos letivos – 50 minutos) 
Nº de aulas Observações Subtotais 

1ºP 
(13/09/17 a 
15/12/17) 

 

Início do ano letivo Organização da Disciplina e Avaliação diagnóstica 1 Início do ano letivo 

37 (a 41) 
(35 + 2**) 

2 Ficha diagnóstica 
+ correção Domínio subtotal 3 

A ÁGUA, O AR, AS 
ROCHAS E O SOLO – 
MATERIAIS TERRES-

TRES 

Importância das rochas e do solo na manutenção da vida. 

+3 (avaliação)* 

• 1. Compreender a Terra como um planeta especial 
Um planeta com vida; 
Ambientes existentes e ambientes aquáticos; 
Biosfera; 
Habitats em Portugal; 
A destruição dos habitats; 
Conservação da Natureza. 

4 

• 2. Compreender que o solo é um material terrestre de suporte à vida 
Constituição e funções do solo; 
(TP: à descoberta do solo.) (Meta: 2.3)  
Propriedades do solo; 
(TP: os solos são todos iguais.) (Meta: 2.3)  
Formação do solo; 
A agricultura e conservação do solo; 
A ciência e a tecnologia na agricultura; 
 

• 3. Compreender a importância das rochas e dos minerais 
Rochas e minerais; 
Grupos de rochas; 
Minerais constituintes das rochas; 
(TP: à descoberta das rochas e dos minerais.) (Metas: 3.2 e 3.3) 
Aplicações das rochas e minerais. 

8 

subtotal 12 

A ÁGUA, O AR, AS 
ROCHAS E O SOLO – 
MATERIAIS TERRES-

TRES 

Importância da água para os seres vivos  
 
 
 

• 4. Compreender a importância da água para os seres vivos 
Circulação da água na Terra; 
A água doce; 

6 
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PLANO ANUAL 

Período DOMÍNIO/Subdomínio/Objetivo geral/Conteúdos Aulas Previstas (Tempos letivos – 50 minutos) 
Nº de aulas Observações Subtotais 

Propriedades da água;  
(TP: dissolver ou não dissolver.) (Meta: 4.3) 
Importância da água para os seres vivos;  
Composição da água e saúde. 
(TP: exercício de inquérito do manual sobre a importância da composição da água para a saúde do ser 
humano, a partir da leitura de rotulagem.) (Meta: 4.6) 
 
 

• 5. Compreender a importância da qualidade da água para a atividade humana 
Tipos de água; 
O consumo de água em Portugal; 
(TP: exercício de inquérito do manual sobre a evolução do consumo de água em Portugal, com base em  
em informação expressa em gráficos ou tabelas.) (Meta: 5.2) 
A sustentabilidade da água; 
A poluição da água; 
Tratamento da água. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+3 (avaliação)* 

subtotal 6 

A ÁGUA, O AR, AS 
ROCHAS E O SOLO – 
MATERIAIS TERRES-

TRES 

Importância do ar para os seres vivos 
• 6. Compreender a importância da atmosfera para os seres vivos 

As funções da atmosfera terrestre; 
Composição e propriedades do ar; 
(TP: investigar as propriedades do ar e de alguns dos seus constituintes.) (Meta: 6.2) 
Poluição do ar; 
Qualidade do ar. 
(TP: exercício de inquérito do manual sobre a evolução da qualidade do ar, com base em dados da Agência 
Portuguesa do Ambiente.) (Meta: 6.5) 

8 

subtotal 8 

2ºP 
(03/01/18 a 
15/03/18) 

 

DIVERSIDADE DE 
SERES VIVOS E 

SUAS INTERAÇÕES 
COM O MEIO 

Diversidade nos animais   
 
 
 
 

32 a (35) 
(29 + 3**) 

 

• 7. Interpretar as características dos organismos em função dos ambientes onde vivem 
Meios habitados pelos animais; 
O meio e a vida dos animais; 
Formas corporais dos animais; 

6 
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PLANO ANUAL 

Período DOMÍNIO/Subdomínio/Objetivo geral/Conteúdos Aulas Previstas (Tempos letivos – 50 minutos) 
Nº de aulas Observações Subtotais 

Revestimento dos animais; 
Locomoção nos animais. 

 
+3(avaliação)* 

• 8. Compreender a diversidade de regimes alimentares dos animais tendo em conta o res-
petivo habitat 

Tipos de regimes alimentares; 
Obtenção de alimento - adaptações corporais; 
Obtenção de alimento - comportamentos; 

 
 

5 
 

• 9. Compreender a diversidade de processos reprodutivos dos animais 
Ciclo de vida dos animais; 
Tipos de reprodução; 
Rituais de acasalamento; 
As metamorfoses. 

6 

+3(avaliação)* 

subtotal 17 
• 10. Conhecer a influência dos fatores abióticos nas adaptações morfológicas e compor-

tamentais dos animais 
Os fatores abióticos e a sobrevivência dos animais; 
A influência da água nos animais; 
A influência da temperatura nos animais; 
A influência da luz nos animais; 
Hibernação, estivação e migração. 
(TP: investigar a influência de fatores abióticos no comportamento dos bichos-de-conta ou das minho-
cas) (Meta: 10.1) 

6 

subtotal 6 

3ºP 
(09/04/18 a 
15/06/18) 

 

DIVERSIDADE DE 
SERES VIVOS E 

SUAS INTERAÇÕES 
COM O MEIO 

Diversidade nos animais (continuação) 

+3(avaliação)* 
27 a (30) 
(25 + 2**) 

 

• 11. Compreender a importância da proteção da biodiversidade animal 
A biodiversidade animal; 
Biodiversidade animal em Portugal; 
A influência da atividade humana na Biodiversidade animal; 
Proteção da biodiversidade animal. 

3 

subtotal 3 
Diversidade nas plantas 
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PLANO ANUAL 

Período DOMÍNIO/Subdomínio/Objetivo geral/Conteúdos Aulas Previstas (Tempos letivos – 50 minutos) 
Nº de aulas Observações Subtotais 

• 12. Conhecer a influência dos fatores abióticos nas adaptações morfológicas das plantas 
Os fatores abióticos e a sobrevivência nas plantas; 
A influência da luz nas plantas; 
A influência da água nas plantas;  
A influência da temperatura nas plantas. 
(TP: investigar a influência da água e da luz no crescimento das plantas) (Meta: 12.2) 
 

• 13. Compreender a importância da proteção da diversidade vegetal 
A biodiversidade vegetal; 
Biodiversidade vegetal em Portugal; 
A influência da atividade humana na Biodiversidade vegetal; 
Proteção da biodiversidade vegetal.  
 

6 

subtotal 6 

UNIDADE NA DIVER-
SIDADE DE SERES 

VIVOS 

Célula – unidade básica de vida 

+3(avaliação)* 

• 14. Aplicar a microscopia na descoberta do mundo “invisível” 
A evolução do microscópio; 
O microscópio ótico composto;  
(TP: exercício de inquérito do manual sobre o microscópio ótico composto) (Meta: 14.2) 
Observação ao microscópio;  
(TP: montar e observar uma preparação microscópica.) (Metas: 14.3 e 14.4) 
O microscópio eletrónico.  
(TP: exercício de inquérito do manual sobre o microscópio eletrónico com base em imagens e poderes 
de resolução.) (Meta: 14.6) 
 

• 15. Compreender que a célula é a unidade básica da vida 
A célula; 
Observação ao microscópio de células; 
Células animais e células vegetais;  
(TP: observar células vegetais e células animais ao microscópio.) (Meta 15.2 e 15.3) 
Seres unicelulares e seres pluricelulares; 
Organização das células nos seres vivos. 

7 
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PLANO ANUAL 

Período DOMÍNIO/Subdomínio/Objetivo geral/Conteúdos Aulas Previstas (Tempos letivos – 50 minutos) 
Nº de aulas Observações Subtotais 

subtotal 7 

UNIDADE NA DIVER-
SIDADE DE SERES 

VIVOS 

Diversidade a partir da unidade – níveis de organização hierárquica 
• 16. Compreender a importância da classificação dos seres vivos 

A espécie; 
Formas de classificar seres vivos; 
Grupos taxonómicos; 
Identificar animais e plantas.  
(TP: identificar animais e plantas, até ao Filo, recorrendo a chaves dicotómicas simples.) (Meta: 16.4) 
 

3 

subtotal 3 
Total    

Observações: 
Organização da Disciplina e Avaliação diagnóstica: 3 aulas 
 -Apresentação. 
- Organização do caderno diário. 
- Apresentação do manual escolar 
- Indicação do material. 
- Regras do funcionamento da sala de aula 
- Referência aos objetivos gerais e à avaliação da disciplina. 
-Realização da Ficha de Avaliação diagnóstica e sua correção. 
 

 
a) Carga horária letiva semanal: 3 aulas de 50 minutos 
b) Estão previstas 2** ou 3*** aulas (2º período – Jornadas Pedagógicas) para: auto e heteroavaliação e para 
atividades do Plano Anual de Atividades da escola. Caso isso não aconteça, para as atividades do Plano Anual 
de Atividades, estas serão convertidas em aulas efetivas da disciplina.  
c) A avaliação* compreende a avaliação formativa (revisões), a realização das fichas de avaliação sumativa e 
Minifichas de avaliação (“ + Pontos”) e a correção das mesmas (6 aulas por período). 
 
Nota importante: As fichas de avaliação sumativa serão realizadas numa aula de 50 minutos. 

Nota: O Trabalho Prático (TP) constitui uma atividade própria do Ensino das Ciências (Barberá & Valdés, 1996), que tem progressivamente vindo a ser reconhecido pelos professores como 
sendo essencial e indispensável para a compreensão da ciência e dos processos científicos (Wellington, 2000). Assim, torna-se indispensável clarificar o conceito de TP. Para muitos autores, 
designadamente Miguéns (1991), Hodson (1988) e Leite (2000, 2001), abrange todas as atividades em que o aluno esteja ativamente envolvido (nos domínios psicomotor, cognitivo e afetivo), 
fazendo parte dessas atividades, o trabalho de campo, trabalho laboratorial, o trabalho experimental, o trabalho de grupo, atividades de resolução de exercícios ou de problemas de papel e 
lápis, de resolução de problemas de investigação, de pesquisa de informação, de realização de entrevistas à comunidade, entre outras. Todavia, Del Carnen (2000) relaciona o TP somente 
com trabalho laboratorial e o trabalho de campo, podendo também englobar a resolução de problemas científicos ou tecnológicos de características diferentes. 
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PLANO MÉDIO/LONGO PRAZO 

Domínio: A água, o ar, as rochas e o solo – materiais terrestres 
Período de aplicação: 

1º Período 
Total de aulas previstas:  37 (a 41) (3 + 26 + 6* + 2**) 
Nota: 3 aulas para o início do ano letivo Subdomínio: Importância das rochas e do solo na manutenção da vida. 

 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
1. Compreender a Terra 
como um planeta especi-
al. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 A1-  Terra, um planeta com vida. 
 
A2 - Ambientes terrestres e aquáti-
cos; 
A3- Biosfera 
A4- Habitats em Portugal 
A5 – A destruição dos habitats 
A6 – A conservação da Natureza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1. Indicar três fatores que 
permitam considerar a Terra 
um planeta com vida. 
  
1.2. Distinguir ambientes ter-
restres de ambientes aquáticos, 
com base na exploração de 
documentos diversificados.  
 
1.3. Enumerar as subdivisões da 
Biosfera.  
 
1.4. Caraterizar três habitats 
existentes na região onde a 
escola se localiza.  
 
1.5. Relacionar os impactes da 
destruição de habitats com as 
ameaças à continuidade dos 
seres vivos.  
 
1.6. Sugerir medidas que con-
tribuam para promover a con-
servação da Natureza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O ensino deve ser variado e incluir 
oportunidades para: 
- Proposta para trabalho individual 
e em grupo; 
- Discussão entre o professor e os 
alunos e entre os alunos; 
- Prática de métodos científicos; 
- Exposição pelo professor; 
- Trabalho de projeto adequado; 
- Visitas de estudo; 
- Atividades de investiga-
ção/pesquisa; 
- Jogos didácticos; 
- Reconhecimento da ciência na 
tecnologia e nas técnicas; 
- Comunicação científica (leitura, 
interpretação, escrita de pequenos 
textos em que haja informação 
cientifica); 
- Utilização das novas tecnologias 
na aprendizagem; 
- Utilização de materiais manipulá-
veis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Manual esco-
lar 
 
Manual de 
atividades 
 
Caderno Diá-
rio 
 
Fichas de 
Traba-
lho/guiões/re-
latórios 
 
Material de 
desenho e 
pintura 
 
TIC  e softwa-
re educativo 
 
Jogos didáti-
cos 
 
Material de 
laboratório 
 
Material di-
verso para 
visita de es-
tudo 
 
Material bio-

 
Fichas de Avalia-
ção Diagnosticas, 
Formativas e 
Sumativas 
 
Fichas de traba-
lho 
 
Grelhas de ob-
servação e regis-
to 
 
Relatórios 
 
Atividade prática 
de laboratório 
 
Autoavaliação  

 
        26 
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OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

2- Compreender que o 
solo é um material terres-
tre de suporte de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Compreender a impor-
tância das rochas e dos 
minerais.  
 
  
 

B O solo, suporte de vida. 
 
B1- Constituição e funções do solo 
B2- Propriedades do solo 
B3- Formação do solo 
B4- Agricultura e conservação do 
solo 
B5- A ciência e a tecnologia na 
agricultura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Rochas e minerais 
 
C1- Rochas e minerais 
C2- Grupos de rochas 
C3- Minerais, constituintes das 
rochas 
C4- Aplicações das rochas e mine-
rais 
 
 
 
 

2.1. Apresentar a definição de 
solo.  
 
2.2. Indicar três funções do 
solo.  
 
2.3. Identificar os componentes 
e as propriedades do solo, com 
base em atividades práticas 
laboratoriais. 
  
2.4. Descrever o papel dos 
agentes biológicos e dos agen-
tes atmosféricos na génese dos 
solos.  
 
2.5. Relacionar a conservação 
do solo com a sustentabilidade 
da agricultura.  
 
2.6. Associar alguns métodos e 
instrumentos usados na agricul-
tura ao avanço científico e tec-
nológico. 
 
 
 
3.1. Apresentar uma definição 
de rocha e de mineral.  
 
3.2. Distinguir diferentes grupos 
de rochas, com base em algu-
mas propriedades, utilizando 
chaves dicotómicas simples. 
 
 3.3. Reconhecer a existência de 
minerais na constituição das 
rochas, com base na observa-
ção de amostras de mão.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lógico e geo-
lógico para 
estudo/ ob-
servação  
 

Chaves dicotó-
micas 
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OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.4. Referir aplicações das ro-
chas e dos minerais em diversas 
atividades humanas, com base 
numa atividade prática de cam-
po na região onde a escola se 
localiza. 
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Domínio: A água, o ar, as rochas e o solo – materiais terrestres 
Período de aplicação: 1º Período 

 Subdomínio: Importância da água para os seres vivos 

 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 
4. Compreender a impor-
tância da água para os 
seres vivos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D. A água e os seres vivos 
 
D1- Circulação da água na Terra 
D2- A água doce 
D3- Propriedades da água 
D4- Importância da água para os 
seres vivos 
D5- Composição da água e saúde 
 
 
 
 
E. A água e a atividade humana 
 
E1- Tipos de água 
E2- O consumo de água em Portu-
gal 
E3- A sustentabilidade da água 
E4- Poluição da água 
E5 -Tratamento da água 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.1. Representar a distribuição 
da água no planeta (reservató-
rios e fluxos), com recurso ao 
ciclo hidrológico.  
 
4.2. Referir a disponibilidade de 
água doce (à superfície e sub-
terrânea) na Terra, a partir de 
informação sobre o volume 
total de água existente.  
 
4.3. Identificar propriedades da 
água, com base em atividades 
práticas laboratoriais.  
 
4.4. Apresentar exemplos que 
evidenciem a existência de água 
em todos os seres vivos, através 
da consulta de documentos 
diversificados.  
 
4.5. Descrever duas funções da 
água nos seres vivos.  
 
4.6. Explicar a importância da 
composição da água para a 
saúde do ser humano, a partir 
da leitura de rotulagem.  
 
4.7. Referir o papel do flúor na 
saúde oral. 
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OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
5. Compreender a impor-
tância da qualidade da 
água para a atividade 
humana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Compreender a impor-
tância da atmosfera para 
os seres vivos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F. A atmosfera e os seres vivos 
 
F1- Funções da atmosfera terrestre 
F2- Composição e propriedades do ar 
F3- Poluição do ar 
F4 – A qualidade do ar 
 

5.1. Classificar os tipos de água 
própria para consumo (água 
potável e água mineral) e os 
tipos de água imprópria para 
consumo (água salobra e água 
inquinada).  
 
5.2. Descrever a evolução do 
consumo de água em Portugal, 
com base em informação ex-
pressa em gráficos ou tabelas.  
 
5.3. Propor medidas que visem 
garantir a sustentabilidade da 
água própria para consumo.  
 
5.4. Indicar três fontes de polui-
ção e de contaminação da água. 
5.5. Explicar as consequências 
da poluição e da contaminação 
da água.  
 
5.6. Distinguir a função da Esta-
ção de Tratamento de Águas da 
função da Estação de Trata-
mento de Águas Residuais.  
 
 
 
6.1. Referir as funções da at-
mosfera terrestre.  
 
6.2. Identificar as propriedades 
do ar e de alguns dos seus cons-
tituintes, com base em ativida-
des práticas.  
 
6.3. Nomear os principais gases 
constituintes do ar.  
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OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 
6.4. Referir três atividades an-
trópicas que contribuem para a 
poluição do ar.  
 
6.5. Determinar a evolução da 
qualidade do ar, incluindo o 
Índice de Qualidade do Ar, com 
base em dados da Agência 
Portuguesa do Ambiente.  
 
6.6. Sugerir cinco medidas que 
contribuem para a preservação 
de um índice elevado de quali-
dade do ar. 

 
Observações: 
Organização da Disciplina e Avaliação diagnóstica: 3 aulas 
 -Apresentação. 
- Organização do caderno diário. 
- Apresentação do manual escolar 
- Indicação do material. 
- Regras do funcionamento da sala de aula 
- Referência aos objetivos gerais e à avaliação da disciplina. 
-Realização da Ficha de Avaliação diagnóstica e sua correção. 
 

Notas: 
a) Carga horária letiva semanal: 3 aulas de 50 minutos 
b)Estão previstas 2** aulas para: auto e heteroavaliação e atividades do Plano Anual de 
Atividades da escola. Caso isso não aconteça, para as atividades do Plano Anual de Ativida-
des, estas serão convertidas em aulas efetivas da disciplina.  
c) A avaliação* compreende a avaliação formativa (revisões), a realização das fichas de ava-
liação (sumativa) e a correção das mesmas (6 aulas). 
 
Notas importantes:  
a) As fichas de avaliação serão realizadas numa aula de 50 minutos;  
b) Estão previstas Técnicas Laboratoriais, no Trabalho Prático (TP) em linha com as metas 
curriculares (ver planificação anual) 
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Domínio: Diversidade dos seres vivos e suas interações com o meio 
Período de aplicação: 

2º Período 
Total de aulas previstas: 32 a (35) (23 + 6*+ 3**) 

 Subdomínio: Diversidade nos animais 

 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 
7. Interpretar as caracte-
rísticas dos organismos 
em função dos ambientes 
onde vivem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
G. Os animais nos seus ambientes 
 
G1- Meios habitados por animais 
G2- O meio e a vida dos animais 
G3- Formas corporais dos animais 
G4- Locomoção nos animais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.1. Apresentar exemplos de 
meios onde vivem os animais, 
com base em documentos di-
versificados.  
 
7.2. Descrever a importância do 
meio na vida dos animais.  
 
7.3. Apresentar um exemplo de 
animal para cada tipologia de 
forma corporal.  
 
7.4. Categorizar os diferentes 
tipos de revestimentos dos 
animais, com exemplos.  
 
7.5. Referir as funções genéri-
cas do revestimento dos ani-
mais.  
 
7.6. Identificar os órgãos de 
locomoção dos animais, tendo 
em conta o meio onde vivem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O ensino deve ser variado e incluir 
oportunidades para: 
- Proposta para trabalho individual 
e em grupo; 
- Discussão entre o professor e os 
alunos e entre os alunos; 
- Prática de métodos científicos; 
- Exposição pelo professor; 
- Trabalho de projeto adequado; 
- Visitas de estudo; 
- Atividades de investiga-
ção/pesquisa; 
- Jogos didáticos; 
- Reconhecimento da ciência na 
tecnologia e nas técnicas; 
- Comunicação científica (leitura, 
interpretação, escrita de pequenos 
textos em que haja informação 
cientifica); 
- Utilização das novas tecnologias 
na aprendizagem; 
- Utilização de materiais manipulá-
veis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Manual esco-
lar 
 
Manual de 
atividades 
 
Caderno Diá-
rio 
 
Fichas de 
Traba-
lho/guiões/re-
latórios 
 
Material de 
desenho e 
pintura 
 
TIC  e softwa-
re educativo 
 
Jogos didáti-
cos 
 
Material de 
laboratório 
 
Material di-
verso para 
visita de es-
tudo 
 
Material bio-
lógico e geo-

 
Fichas de Avalia-
ção Diagnosticas, 
Formativas e 
Sumativas 
 
Fichas de traba-
lho 
 
Grelhas de ob-
servação e regis-
to 
 
Relatórios 
 
Atividade prática 
de laboratório 
 
Autoavaliação 

 
23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Planificação CN5  14 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 
8. Compreender a diver-
sidade de regimes ali-
mentares dos animais 
tendo em conta o respe-
tivo habitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Compreender a diver-
sidade de processos re-
produtivos dos animais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
H. Regimes alimentares dos ani-
mais 
 
H1- Tipos de regimes alimentares 
H2- Obtenção de alimento – adap-
tações corporais 
H3-Obtenção de alimento - com-
portamento 

 
 
 
 
 
 
 
 

I-Reprodução dos animais 
 
I1- Ciclo de vida dos animais 
I2- Tipos de reprodução 
I3- Rituais no acasalamento 
I4- Desenvolvimento dos embriões 
I5- As metamorfoses 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
8.1. Apresentar exemplos de 
animais que possuam distintos 
regimes alimentares.  
 
8.2. Descrever adaptações mor-
fológicas das aves e dos mamí-
feros à procura e à captação de 
alimento, com base em docu-
mentos diversificados.  
 
8.3. Comparar os comporta-
mentos dos animais na obten-
ção de alimento com as carate-
rísticas morfológicas que pos-
suem. 
 
 
 
9.1. Resumir as etapas do ciclo 
de vida de um animal.  
 
9.2. Associar a reprodução dos 
seres vivos com a continuidade 
dos mesmos.  
 
9.3. Categorizar os tipos de 
reprodução existentes nos 
animais.  
 
9.4. Exemplificar rituais de 
acasalamento, com base em 
documentos diversificados.  
 
9.5. Nomear as células que 
intervêm na fecundação.  
 
9.6. Distinguir animais ovíparos, 
de ovovivíparos e de vivíparos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lógico para 
estudo/ ob-
servação  
 

Chaves dicotó-
micas 
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OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
10. Conhecer a influência 
dos fatores abióticos nas 
adaptações morfológicas 
e comportamentais dos 
animais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Compreender a im-
portância da proteção da 
biodiversidade animal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
J. Influência dos fatores abióticos 
nos animais 
 
J1- Os fatores abióticos e a sobrevi-
vência dos animais 
J2- A influência da água nos ani-
mais 
J3- A influência da temperatura nos 
animais 
J4- A influência da luz nos animais 
J6- Hibernação, Estivação e Migra-
ção 
 
 
 
H. Proteção da vida animal 
 
K1- A biodiversidade animal 
K2- Biodiversidade animal em Por-
tugal 
K3- Influência da atividade humana 
na biodiversidade animal 
K4- Proteção da biodiversidade 
animal. 
 

 
9.7. Indicar dois exemplos de 
animais que passem por meta-
morfoses completas durante o 
seu desenvolvimento. 
 
 
 
10.1. Descrever a influência da 
água, da luz e da temperatura 
no comportamento dos ani-
mais, através do controlo de 
variáveis em laboratório.  
 
10.2. Apresentar três exemplos 
de adaptações morfológicas e 
comportamentais dos animais à 
variação de três fatores abióti-
cos (água, luz e temperatura). 
 
 
 
 
 
11.1. Apresentar uma definição 
de biodiversidade.  
 
11.2. Indicar exemplos da bio-
diversidade animal existente na 
Terra, com base em documen-
tos diversificados.  
 
11.3.Descrever três habitats 
que evidenciem a biodiversida-
de animal existente na região 
onde a escola se localiza.  
 
11.4.Exemplificar ações do ser 
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OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
humano que podem afetar a 
biodiversidade animal.  
 
11.5.Discutir algumas medidas 
que visem promover a biodiver-
sidade animal.  
 
11.6.Concluir acerca da impor-
tância da proteção da biodiver-
sidade animal. 

 
Observações: 
 
a) Carga horária letiva semanal: 3 aulas de 50 minutos 
b) Estão previstas 3*** aulas  para: auto e heteroavaliação e atividades do Plano Anual de Atividades da escola. Caso isso não aconteça, para as atividades do Plano Anual de Atividades, 
estas serão convertidas m aulas efetivas da disciplina.  
c) A avaliação* compreende a avaliação formativa (revisões), a realização das fichas de avaliação (sumativa) e a correção das mesmas (6 aulas). 
 
Notas importantes:  
a) As fichas de avaliação serão realizadas numa aula de 50 minutos;  
b) Estão previstas Técnicas Laboratoriais, no Trabalho Prático (TP) em linha com as metas curriculares (ver planificação anual). 
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Domínio: Diversidade de seres vivos e suas interações com o meio 
Período de aplicação: 

3º Período 
Total de aulas previstas: 27 a (30) (19 + 6*+ 2**) 

 Subdomínio: Diversidade nas plantas 

 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
12. Conhecer a influência 
dos fatores abióticos nas 
adaptações morfológicas 
e comportamentais das 
plantas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Compreender a im-
portância da proteção da 
diversidade vegetal. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 L. Influência dos fatores do meio 
nas plantas 
 
L1- Os fatores abióticos e a sobre-
vivência das plantas 
L2. Influência da luz nas plantas 
L3- Influência da água nas plantas 
L4- Influência da temperatura nas 
plantas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Proteção da diversidade vege-
tal 
 
M1- A biodiversidade vegetal 
M2- Biodiversidade vegetal em 
Portugal 
M3- Influência da atividade huma-
na na biodiversidade vegetal 
 
M4- proteção da biodiversidade 

 
12.1.Descrever a influência da 
água, da luz e da temperatura 
no desenvolvimento das plan-
tas.  
 
12.2. Testar a influência da 
água e da luz no crescimento 
das plantas, através do controlo 
de variáveis, em laboratório.  
 
12.3.Associar a diversidade de 
adaptações das plantas aos 
fatores abióticos (água, luz e 
temperatura) dos vários habi-
tats do planeta, apresentando 
exemplos. 
 
 
 
13.1. Indicar exemplos de bio-
diversidade vegetal existente na 
Terra, com base em documen-
tos diversos. 13.2.Descrever 
três habitats que evidenciem a 
biodiversidade vegetal existen-
te na região onde a escola se 
localiza. 13.3.Exemplificar ações 
antrópicas que podem afetar a 
biodiversidade vegetal. 

 
O ensino deve ser variado e incluir 
oportunidades para: 
- Proposta para trabalho individual 
e em grupo; 
- Discussão entre o professor e os 
alunos e entre os alunos; 
- Prática de métodos científicos; 
- Exposição pelo professor; 
- Trabalho de projeto adequado; 
- Visitas de estudo; 
- Atividades de investiga-
ção/pesquisa; 
- Jogos didáticos; 
- Reconhecimento da ciência na 
tecnologia e nas técnicas; 
- Comunicação científica (leitura, 
interpretação, escrita de pequenos 
textos em que haja informação 
cientifica); 
- Utilização das novas tecnologias 
na aprendizagem; 
- Utilização de materiais manipulá-
veis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Manual esco-
lar 
 
Manual de 
atividades 
 
Caderno Diá-
rio 
 
Fichas de 
Traba-
lho/guiões/re-
latórios 
 
Material de 
desenho e 
pintura 
 
TIC  e softwa-
re educativo 
 
Jogos didáti-
cos 
 
Material de 
laboratório 
 
Material di-
verso para 
visita de es-
tudo 
 
Material bio-
lógico e geo-

 
Fichas de Avalia-
ção Diagnosticas, 
Formativas e 
Sumativas 
 
Fichas de traba-
lho 
 
Grelhas de ob-
servação e regis-
to 
 
Relatórios 
 
Atividade prática 
de laboratório 
 
Autoavaliação 

 
19  
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OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 
 
 
 
 
 
14. Aplicar a microscopia 
na descoberta do mundo 
“invisível”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vegetal 
 
 
 
 
 
 
N. A descoberta do mudo invisível 
 
N1- A evolução do microscópio 
N2- O microscópio ótico composto 
N3- Observação ao microscópio 
N4- O microscópio eletrónico 
 
N4  
a. Constituição do microscópio ótico; 
b.  Regras de utilização do microscópio 
ótico; 
c.  Importância do microscópio eletró-
nico; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.4.Propor medidas que visem 
promover a biodiversidade 
vegetal. 13.5.Concluir acerca da 
importância da proteção da 
biodiversidade vegetal. 
 
 
14.1.Descrever o contributo de 
dois cientistas para a evolução 
do microscópio ótico, desta-
cando a importância da tecno-
logia no avanço do conheci-
mento científico.  
 
14.2. Identificar os constituintes 
do microscópio ótico composto.  
 
14.3.Realizar observações di-
versas usando o microscópio 
ótico, de acordo com as regras 
de utilização estabelecidas.  
 
14.4.Esquematizar as observa-
ções microscópicas realizadas, 
através de versões simplificadas 
de relatórios.  
 
14.5. Interpretar as caraterísti-
cas da imagem observada ao 
microscópio ótico composto.  
 
14.6.Discutir a importância do 
microscópio eletrónico, com 
base em imagens e poderes de 
resolução. 
 
 
 

 
 

lógico para 
estudo/ ob-
servação  
 

Chaves dicotó-
micas 
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OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
15. Compreender que a 
célula é a unidade básica 
da vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Compreender a im-
portância da classificação 
dos seres vivos. 
 

 
O. A célula, unidade básica da vida 
 
O1- A célula 
O2- Observação microscópica de 
células 
O3- Células animais e vegetais 
O4- Seres unicelulares e pluricelu-
lares 
O5- Organização das células nos 
seres vivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P. A classificação dos seres vivos 
 
P1- A espécie 
P2- Formas de classificar os seres 
vivos 
 
P3- Grupos taxonómicos 
 
P4- Identificar animais e plantas 
 

 
15.1.Apresentar uma definição 
de célula.  
 
15.2.Distinguir diferentes tipos 
de células, relativamente à 
morfologia e ao tamanho, com 
base na observação microscópi-
ca de material biológico.  
 
15.3. Identificar os principais 
constituintes da célula, com 
base na observação microscópi-
ca de material biológico.  
 
15.4.Comparar células animais 
com células vegetais.  
 
15.5.Apresentar dois exemplos 
de seres unicelulares e dois 
exemplos de seres pluricelula-
res.  
 
15.6.Descrever os níveis de 
organização biológica. 
 
 
16.1.Apresentar uma definição 
de espécie.  
16.2.Distinguir classificações 
práticas de classificações racio-
nais dos seres vivos.  
16.3.Indicar as principais cate-
gorias taxonómicas.  
16.4.Identificar animais e plan-
tas, até ao Filo, recorrendo a 
chaves dicotómicas simples. 
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Observações: 
a) Carga horária letiva semanal: 3 aulas de 50 minutos 
b) Estão previstas 2** aulas para: auto e heteroavaliação e atividades do Plano Anual de Atividades da escola. Caso isso não aconteça, para as atividades do Plano Anual de Atividades, 
estas serão convertidas em aulas efetivas da disciplina.  
c) A avaliação* compreende a avaliação formativa (revisões), a realização das fichas de avaliação (sumativa) e a correção das mesmas (6 aulas). 
 
Notas importantes:  
a) As fichas de avaliação serão realizadas numa aula de 50 minutos;  
b) Estão previstas Técnicas Laboratoriais, no Trabalho Prático (TP) em linha com as metas curriculares (ver planificação anual). 
 
 

13 de setembro de 2017 
 

A Coordenadora, 
 

__________________ 
(Sónia Pereira) 
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 Educação tecnológica 5º ano 2017/2018 

Tema/Unidade: Objeto técnico 
Período de aplicação: 1º PERÍODO 

Área de Exploração T5 TÉCNICA 
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 
 

 

 

 

1. Reconhecer o papel da 
tecnologia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Discriminar a relevância 
do objeto técnico. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
3. Dominar a aquisição de 

conhecimento técnico. 
 

 

 
 
 

 
 
 
Processo tecnológico 

• Tecnologia e técnica 

• Evolução da tecnologia 
Impacto da tecnologia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objeto técnico 

• Evolução histórica do 
objeto técnico 

 
• Forma e função dos obje-
tos 

• Análise do objeto técnico 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1.1. Identificar o conceito de tecnologia 

e diferenciá-lo da noção de técnica. 
 
1.2. Distinguir contextos históricos de 

evolução da tecnologia. 
 

1.3. Identificar a influência da tecnolo-
gia no ambiente natural, humano e 
construído. 

 
 
 
 
 
 
 
2.1. Definir o conceito de objeto técnico. 
2.2. Distinguir a evolução histórica de 

alguns objetos técnicos e a sua re-
percussão na evolução da sociedade. 

2.3. Relacionar a influência dos objetos 
técnicos como resposta às necessi-
dades humanas. 

Interpretar objetos técnicos, sendo capaz 
de os decompor e compreender a função 
das suas partes. 
 
 
 
3.1. Desenvolver ações orientadas para a 

decomposição dos objetos 
Aplicar conhecimentos que evidenciem 
objetivamente a estrutura do objeto, as 
suas características e funções. 

 
• Apresentação. 
• Visualização e explora-
ção oral de um Vídeo so-
bre a disciplina de ET  

 
• Exposição oral dos con-

teúdos. 
• Visualização e explora-

ção oral de um Power-
Point sobre “Tecnologia”, 
“Evolução tecnológica 
dos têxteis” e “A história 
do papel” 

• Visualização e exploração 
oral de um Vídeo sobre: 
“Técnica e tecnologia” e 
“Influência da tecnologia 
no ambiente” 
• Registos no caderno diá-

rio. (sebenta) 
• Exercício prático 

 
 
• Exposição oral dos con-

teúdos. 
• Visualização e explora-

ção oral de um Power-
Point sobre: Objeto técni-
co” e “Embalagem” 

• Visualização e explora-
ção oral de um Vídeo so-
bre: ““Análise do objeto 
técnico” 

• Registos no caderno diá-
rio (sebenta) 

• Exercício prático 

  
• Computador / Pro-

jetor 
• Caderno diário 
• Lista de material 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Computador / Pro-

jetor  
 
 

• PowerPoint  
 
 

• Vídeos 
 
 

• Caderno diário 
 
 

 
 
 Teste de avalia-
ção diagnóstica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Grelhas de 

observação 
• Caderno diá-

rio 
• Grelhas espe-

cíficas 
• Exercício 

prático  
 

 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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 Educação tecnológica 5º ano 2017/2018 

 
Tema/Unidade: CAPA ARQUIVO 

Período de aplicação: 1º PERÍODO 
Área de Exploração R5 REPRESENTAÇÃO 

 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 
ESTRATÉGIAS/ SITUA-
ÇÕES DE APRENDIZA-

GEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMEN-
TOS 

DE AVALIA-
ÇÃO 

TEMPOS 
LETI-
VOS 

 
 
4. Reconhecer tipos de 

grandeza e respetivos 
instrumentos de 
medição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Discriminar a 

conveniência de 
medições rigorosas na 
execução de trabalhos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Dominar a 
representação como 
instrumento de 
exposição rigorosa. 

 

 
 
 
 
 
Medição 

• Precisão e rigor nas me-
dições 

 
• Grandezas, unidades e 
instrumentos de medição 

• Erros 
de medição 
 
 

 

 
4.1. Inferir da existência de diversos tipos 

de grandeza (comprimento, ângulo, 
massa, tempo, temperatura). 

4.2. Identificar respetivos instrumentos 
de medição (régua graduada, transfe-
ridor, balança, relógio, termómetro). 

 
 
 
 
 
5.1. Identificar a importância de medi-

ções rigorosas. 
5.2. Estabelecer a relação entre qualidade 

do instrumento de medida e previsão 
do erro. 

5.3. Articular com rigor unidades de 
medida e instrumentos de medição 
em função das grandezas que se 
pretendem determinar. 

 
 
 
6.1. Desenvolver ações orientadas para o 

registo de informação de modo ra-
cional e conciso. 

6.2. Interpretar e representar informação 
com o objetivo de organizar e hie-
rarquizar conteúdos. 

           

 
• Exposição oral dos con-

teúdos. 
• Realização de exercícios 

de medição expedita 
(palmo, mão, polegar). 

• Exemplificação pelo pro-
fessor (técnicas de medi-
ção). 

• Visualização e explora-
ção oral de um Power-
Point sobre: “Grandezas, 
unidades e instrumentos 
de medição” e “Precisão 
e rigor nas medições” 

• Visualização e explora-
ção oral de um Video so-
bre: ”Medições”, “Gran-
dezas, unidades 

• e instrumentos de medi-
ção”, “Precisão, exatidão 
e erros” e “Erros de me-
dição” 

• Registos no caderno diá-
rio (sebenta) 

• Exercício prático de me-
dição 

• Exercicio prático: “Me-
dição e traçados para a 
construção da capa”. 

 
 

 
 
 
 
 
  

• Computador / Pro-
jetor  
 

• PowerPoint  
 

 
• Caderno diário 

 
• Vídeo 

 
• Instrumentos de 

medição 
 
 

 
 
 
 
 

• Grelhas de 
observação 
 

• Caderno diá-
rio 

 
 
• Grelhas espe-

cíficas 
 
• Exercício 

prático (Ava-
liação do do-
mínio T5 e 
R5.) 

 
 

• Ficha de auto-
avaliação 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

Total Período             5ºA – 26            5ºB – 24            5ºC – 24            5ºD – 24           5ºE – 26            5ºF - 26 
 



 Educação tecnológica 5º ano 2017/2018 

 
 
 

Tema:  Edição de imagem – ( recurso a software de edição) 
Período de aplicação: 2º Período 

Unidade D5  DISCURSO 
 

OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 

 

 

7. Aplicar princí-

pios da comunica-

ção tecnológica 

 
 
 

Comunicação 
tecnológica 
 
Linguagem técnica 

 
 
 

7.1. Identificar vocabulário específico da área 
tecnológica, utilizando-o para comunicar 
ideias e opiniões. 

7.2. Interpretar instruções e esquemas 
gráficos. 

 
 
 

 

 
 

• Exposição oral dos conteúdos. 
• Exploração do e-Manual. 

 
• Visualização e exploração oral 

de um Vídeo sobre: “Comunica-
ção tecnológica” e “Linguagem 
técnica– bicicleta” 

• Registos no caderno diário (se-
benta) 

• Realização de fichas de trabalho 
• Exercícios de prático 

 

 
 
 
• Computa-

dor/Projetor  
• Caderno diário 
• Vídeo 
• Diferentes risca-

dores 
- dispositivos 
tecnológicos di-
gitais 

 
 
 
 
• Grelhas de 

observação 
• Caderno diário 
• Grelhas especí-

ficas 
• Exercício prá-

ticos ( Avalia-
ção do domínio 
D5) 

 
 
 

 
 
 
 

13, 
15 ou 17 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Educação tecnológica 5º ano 2017/2018 

 
 
Tema/Unidade: Planta de escola 

Período de aplicação: 2º PERÍODO 
Área de Exploração D5  DISCURSO 
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 
ESTRATÉGIAS/ SI-
TUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRU-
MENTOS 
DE AVALI-
AÇÃO 

TEM-
POS 
LETI-
VOS 
 

 
8. Desenvolver princípios 
da comunicação tecnológi-
ca. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Dominar a comunicação 
como um processo de orga-
nização de factos. 

 
 
Comunicação tecnológica 

• Codificação e simbologia 
técnica 

• Desenho técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comunicação tecnológica 

• Encadeamento cronológico 

• Enumerar, caracterizar e 
registar factos observados 

 

 

8.1. Organizar e ilustrar informação 
gráfica/técnica, específica da área 
tecnológica. 
 

8.2. Produzir instruções e esquemas 
gráficos/técnicos, utilizando 
sistemas discursivos, codificações e 
simbologias técnicas. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
9.1. Desenvolver ações orientadas para o 

encadeamento cronológico de 
acontecimentos. 

 

9.2. Desenvolver capacidades de 
enumerar, caracterizar e registar os 
factos observados. 

 
           

 
• Exposição oral dos con-

teúdos. 
• Visualização e explora-
ção oral de um Power-
Point sobre: “Simbologia 
e codificação” e “Dese-
nho técnico” 

• Visualização e explora-
ção oral de um Vídeo so-
bre: “Representação das 
vistas – método europeu” 

• Registos no caderno diá-
rio (sebenta) 

• Exercício prático (sinali-
zação para a escola) 

 
 
 
 
 

  
• Computa-

dor/Projetor  
• PowerPoint  
• Caderno diário 
• Vídeo 

 
 
 
• Grelhas de 

observação 
• Caderno diá-

rio 
• Grelhas espe-

cíficas 
• Exercício 

práticos (Ava-
liação do do-
mínio D5) 

 

 
 
 
 
 

7 

Total Período             5ºA – 20            5ºB – 24            5ºC – 24            5ºD – 24           5ºE – 22            5ºF - 24 



 Educação tecnológica 5º ano 2017/2018 

 
 
 

Tema/Unidade: Ventoinha   
Período de aplicação: 3º PERÍODO 

Área de Exploração P5 PROJETO 
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 
ESTRATÉGIAS/ SITUA-
ÇÕES DE APRENDIZA-

GEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMEN-
TOS 

DE AVALIA-
ÇÃO 

TEMPOS 
LETI-
VOS 

 
 
10. Distinguir as principais 
fontes de energia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Compreender processos 
de produção e de transfor-
mação de energia. 
 

 
Energia 

• Fontes 
de energia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Energia 

• Produção e transformação 
de energia 

• Impacto ambiental e 
social do aproveitamento 
de energia 

 

 
10.1. Identificar recursos naturais 

(carvão, petróleo, vento, água, etc.) 
aplicados na produção de energia. 

 

10.2. Enumerar e examinar diferentes 
fontes de energia (renováveis e não 
renováveis). 

 

10.3. Reconhecer o impacto social e 
ambiental da exaustão das fontes 
energéticas naturais. 

 

 

 

 
 

11.1. Reconhecer diversos processos de 
produção de energia (sol, vento, 
desníveis de água, combustível, 
etc.). 

11.2. Analisar e classificar diversos 
processos de transformação de 
energia (mecânica, eletroquímica, 
eletromagnética). 

           

 
• Exposição oral dos con-

teúdos. 
•  Exploração do e-Manual 
• Visualização e explora-
ção oral de um Power-
Point sobre: “Recursos 
naturais de energia” 

• Visualização e explora-
ção oral de um Vídeo so-
bre:  “Tipos de energia 
em Portugal” 

• Registo no caderno diá-
rio. 

• Trabalho prático (Cons-
trução de uma ventuinha) 
 

• Visualização e explora-
ção oral de um Vídeo so-
bre: “Como funciona um 
motor elétrico” 

• Experiência: “Como fun-
ciona o motor elétrico”. 

• Exploração do e-Manual 
• Registos no caderno diá-

rio (sebenta) 
• Exercício prático 

 

 
• Computa-
dor/Projetor  

• PowerPoint  
• Caderno diário 
• Vídeo 
• Diferentes materi-
ais 

 

 
 
 
 
 
• Grelhas de 

observação 
• Caderno diá-

rio 
• Exercício 

práticos (Ava-
liação do do-
mínio P5) 

• Grelhas espe-
cíficas  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8, 
9 ou 10 

 
 
 
 



 Educação tecnológica 5º ano 2017/2018 

 
Tema/Unidade: Circuito elétrico 

Período de aplicação: 3º PERÍODO 
Área de Exploração P5 PROJETO 

 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 
ESTRATÉGIAS/ SITUA-
ÇÕES DE APRENDIZA-

GEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMEN-
TOS 

DE AVALIA-
ÇÃO 

TEMPOS 
LETI-
VOS 

 
 
12. Explorar 

soluções energéticas  no 
âmbito dos operadores 
elétricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Dominar procedimentos 
de análise e de sistematiza-
ção 

 
 

 
 
 
 
 
 

Energia 

• Operadores elétricos 
Circuitos elétricos 

 
12.1. Distinguir operadores elétricos na 

construção de circuitos elétricos 
simples. 

12.2. Utilizar operadores elétricos no 
desenvolvimento de projetos de 
baixa complexidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.1. Desenvolver ações orientadas para 

metodologias de aquisição de 
conhecimento prático. 

13.2. Identificar unidades funcionais, 
compostas por um ou mais 
elementos que, agregados, cumprem 
uma função. 

 
           

 
 
 
• Exposição oral dos con-

teúdos. 
• Visualização e explora-

ção oral de um Power-
Point sobre: “Operadores 
elétricos” 
 

• Visualização e explora-
ção oral de um Vídeo so-
bre: “Circuitos elétricos 
simples” 

• Exploração do e-Manual 
• Registos no caderno diá-

rio (sebenta) 
• Visualização e análise de 

um kit eletrico                        

  
• Computa-
dor/Projetor  

• PowerPoint  
• Caderno diário 
• Vídeo 
• Diferentes materi-
ais  

 

 
• Grelhas de 

observação 
• Caderno diá-

rio 
• Exercício 

prático (Ava-
liação do do-
mínio P5) 

Grelhas especí-
ficas 
 
• Ficha de auto-

avaliação 
 

 
 
 
 
 
 
 

8, 
9 ou 10 

Total Período             5ºA – 18            5ºB – 20            5ºC – 20            5ºD – 20           5ºE – 18            5ºF - 16 

 
 

13 de setembro de 2017 
 

Os Professores, 
__________________________ 

 



Planificação MAT5 1 
 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE TAMEL 
Escola Básica e Secundária Vale Tamel 

www.aevt.pt 
Tel. 253808170 

Rua 25 de Abril, n.º 350 – Lijó - 4750 - 531 BARCELOS           Tel. 253808170/1 - Fax. 253808179 - Cont. n.º 600 077 900 
 
 
 
 

Departamento de Matemática, Ciências e Tecnologias- 2º Ciclo 

MATEMÁTICA – 5 º ANO 

 
PLANIFICAÇÃO DIDÁTICA 

ANO LETIVO 2017/ 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aevt.pt/


Planificação MAT5 2 
 

 
PLANO ANUAL 

Período Domínios/Subdomínios/Conteúdos Aulas Previstas (Tempos letivos - 50 minutos) 
Nº de aulas Observações Subtotais 

1ºP 
(13/09/17 a 
15/12/17) 

 

Início do 
ano letivo Organização da Disciplina e Avaliação diagnóstica 1 Início do ano 

64 (a 67) 
(62 + 2**) 

 

2 Ficha diagnóstico e correção 
01 Números e Operações. Álgebra: Números naturais.                                                                                    subtotal 24 

+3 (avaliação)* 
 

 

 Atividades de diagnóstico 2 

 

Os números naturais 2 
Prioridades das operações 2 
Adição. Propriedades 2 
Multiplicação e propriedades 2 
Critérios de divisibilidade 2 
Propriedades dos divisores  2 
Máximo divisor comum 3 
Mínimo múltiplo comum 3 
Relação entre o m.d.c.e do m.m.c. de dois números 2 
Atividades de consolidação 2 

02 Geometria e Medida: Ângulos. Amplitude de ângulos. Paralelismo e perpendicularidade. .                  subtotal 29 

+3 (avaliação)* 

 Atividades de diagnóstico 2 

 

Construções com régua e compasso 3 
Ângulo giro 1 
Medida de amplitude de ângulos 1 
Conversão de medidas de amplitude de ângulos 1 
Adição de medidas de amplitude de ângulos 1 
Subtração de medidas de amplitude de Ângulos 2 
Construção de retas paralelas 1 
Bissetriz de um ângulo 1 
Ângulos complementares 1 
Ângulos verticalmente opostos 1 
Semirretas diretamente paralelas 2 
Semirretas inversamente paralelas 2 
Ângulos correspondentes 2 
Ângulos determinados em duas retas por uma secante 2 
Ângulos de lados paralelos 2 
Ângulos de lados perpendiculares 2 
Atividades de consolidação 2 

2ºP 
(03/01/18 a 
15/03/18) 

03 Geometria e Medida: Triângulos e quadriláteros.                                                                                         subtotal 21 

+3 (avaliação)* 
54 (a 56) 
(51 + 3**) 

 

 Atividades de diagnóstico 2 

 
Ângulos internos e externos de um polígono 1 
Triângulos; classificação 2 
Ângulos internos de um triângulo 1 



Planificação MAT5 3 
 

Ângulos externos de um triângulo 1 
Construção de triângulos e critérios de igualdade de triângulos 4 
Desigualdade triangular 2 
Relação entre lados e ângulos de um triângulo 1 
Relação entre lados e ângulos de triângulos iguais 1 
 Paralelogramos; definição e classificação 2 
Paralelogramos: propriedades 2 
Atividades de consolidação 2 

04 Números e Operações. Álgebra: Números racionais não negativos.                                                         subtotal 24 

+3 (avaliação)* 

 Atividade de diagnóstico 2  
Simplificação de frações 1 
Comparação e ordenação de números racionais representados por frações 2 
Adição e subtração de números racionais 2 
Multiplicação de números racionais 2 
Inverso de um número 1 
Divisão de números racionais 2 
Numerais mistos 1 
Operações com numerais mistos 2 
Percentagens 2 
Valores aproximados 1 
Propriedades das operações 2 
Expressões numéricas 2 
Atividades de consolidação. 2 

3ºP 
(09/04/18 a 
15/06/18) 

05 Geometria e Medida: Áreas.                                                                                                                            subtotal 18 

+3 (avaliação)* 

 
45 a (48) 
(43 + 2**) 

 Atividades de diagnóstico 2 

 

Distância de um ponto a uma reta 2 
Distância entre retas paralelas 2 
Área do retângulo 3 
Área do paralelogramo 3 
Área do triângulo 3 
Atividades de consolidação. 3 

06 Organização e Tratamento de Dados: Representação e interpretação de dados.                                    subtotal 19 

+3 (avaliação)* 

 Atividades de diagnóstico 2  
Tabela de frequências absolutas e relativas 3 
Gráfico de barras 3 
Referenciais cartesianos. Gráficos cartesianos 3 
Gráfico de linha 3 
 Média 3 
Atividades de consolidação. 2 

TOTAL 138 18 167 (a 171) 
(Observações)   
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 Arranque do ano escolar: 4 aulas 
-Apresentação. 
- Organização do caderno diário. 
- Apresentação do manual escolar 
- Indicação do material. 
- Regras do funcionamento da aula 
- Critérios de avaliação 
- Realização da ficha de diagnóstico e sua correção 
- Apoio ao Estudo 

a) Carga horária letiva semanal: 5 aulas de 50 minutos  
b) Estão previstos  2** e 3 ** tempos (2º período – Jornadas Pedagógicas)  para: auto e heteroavaliação e para atividades do Plano 
Anual de Atividades da escola. Caso isso não aconteça, estas serão convertidas em aulas efetivas da disciplina.  
c) A avaliação* compreende a avaliação formativa (revisões), a realização da ficha de avaliação sumativa, Minifichas de avalia-
ção (“ + Pontos”) e a sua correção (6 aulas por período). 
 
Nota importante: As fichas de avaliação sumativa serão realizadas numa aula de 50 minutos. 
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Domínio: Números e Operações. Álgebra 
Período de aplicação: 

1º Período 
Total de aulas previstas:64 (56+6*+2**) 

Tópico 1. Números naturais  

 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZA-
GEM/DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 

Conhecer e aplicar proprie-
dades dos divisores. 

 
Resolver problemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1- Números naturais 

Atividades de diagnóstico 
. Números naturais 
. Prioridade das operações 
. Adição. Propriedades 
. Multiplicação. Propriedades 
. Critérios de divisibilidade 
. Propriedades dos divisores 
. Máximo divisor comum 
. Mínimo múltiplo comum  
. Relação entre o m.m.c. e o m.d.c de 
dois números 
  
Atividades de consolidação 
 
Atividades de preparação para a ficha 
de avaliação 
 
Atividades de avaliação e correção 

 
ALG5 1.1, 1.2, 1.3 
 
NO5 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 
3.8, 3.9, 3.11, 3.12 
 
NO5  4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Para determinar o valor do m.d.c. 
de dois números naturais, usar 
quer o Algoritmo de Euclides quer 
a representação dos seus divisores. 
 
- Para determinar o valor do m.m.c. 
de dois números naturais, usar a 
representação dos seus múltiplos. 
 
- Considerar os critérios de divisibi-
lidade por 2, 3, 4, 5, 9 e 10. 
 
 
- Embora os alunos possam come-
çar por apresentar estratégias de 
resolução mais informais devem 
ser Incentivados a recorrer pro-
gressivamente a métodos mais 
sistemáticos e formalizados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Papel e lápis 
- Quadro 
- Manual 
- Manual 
Interativo 
- Caderno de 
Atividades 
- Outros 

 

 
- Fichas de ava-
liação. 
 
- Trabalho de 
sala de aula / 
extra aula: pes-
quisa, textos 
produzidos pelos 
alunos (resumos, 
sínteses, relató-
rios; produção 
de objetos; par-
ticipação oral e 
escrita, fichas de 
trabalho 
/exercícios). 
 
- Realização dos 
trabalhos de 
casa. 
 
- Responsabili-
dade: cumpri-
mento das regras 
de sala de aula, 
assiduidade e 
pontualidade. 
 
- Participa-
ção/autonomia 
na realização de 
tarefas (interes-
se, persistência e 

 
27  
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OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZA-
GEM/DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 

 
 

voluntariedade). 
- Relacionamen-
to interpesso-
al/participação 
em grupo. 

 
 

 
 

 

 
 

Domínio Geometria e Medida 
Período de aplicação: 1º Período 

 Tópico  2. Ângulos. Paralelismo e perpendicularidade 

 
OBJETIVOS GE-

RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 

Reconhecer pro-
priedades envol-
vendo ângulos, 
paralelismo e per-
pendicularidade. 

 
 
Medir amplitudes 
de ângulos. 

 
 

Resolver proble-
mas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2- Ângulos. Paralelismo e per-
pendicularidade 

 
. Construções com régua e com-
passo 
.  Ângulo giro 
.  Medida de amplitude de ângu-
los 
. Pares de ângulos 
. Conversão de medidas de am-
plitude de ângulos 
. Adição de medidas de amplitu-
de de ângulos 
. Subtração de medidas de ampli-
tude de Ângulos 
. Construção de retas paralelas 
. Bissetriz de um ângulo 
. Ângulos complementares 
. Ângulos verticalmente opostos 
. Semirretas diretamente parale-

 
GM5 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 
1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 
  
 
GM5 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 
 
 
GM5 7.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Propor situações para esti-
mar a ordem de grandeza de 
ângulos. 

 

- Na medição de amplitudes 
aproximar ao grau. 

 
 

- Resolver problemas envol-
vendo conversões de medidas 
de amplitudes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Papel e lápis 
- Quadro 
- Manual 
- Manual 
Interativo 
- Caderno de 
Atividades 
- Outros 

 

 
- Fichas de ava-
liação. 
- Trabalho de 
sala de aula / 
extra aula: pes-
quisa, textos 
produzidos pelos 
alunos (resumos, 
sínteses, relató-
rios; produção 
de objetos; par-
ticipação oral e 
escrita, fichas de 
trabalho 
/exercícios). 
 
- Realização dos 
trabalhos de 
casa. 
- Responsabili-
dade: cumpri-
mento das regras 
de sala de aula, 

 
29   
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OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 

DE APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

las 
. Semirretas inversamente para-
lelas 
. Ângulos correspondentes 
. Ângulos determinados em duas 
retas por uma secante 
. Ângulos de lados paralelos 
. Ângulos de lados perpendiculares 
 
Atividades de consolidação 
 
Atividades de preparação para a 
ficha de avaliação 
 
Atividades de avaliação e corre-
ção. 
Autoavaliação 

  
 
 
 
 

 
 

assiduidade e 
pontualidade. 
- Participa-
ção/autonomia 
na realização de 
tarefas (interes-
se, persistência e 
voluntariedade). 
- Relacionamen-
to interpesso-
al/participação 
em grupo. 
  

 
Observações: 
Arranque do ano escolar: 4 aulas 
- Realização da ficha de diagnóstico. 
 -Apresentação. 
- Organização do caderno diário. 
- Apresentação do manual escolar 
- Indicação do material. 
- Regras do funcionamento da aula 
- Critérios de avaliação 
- Apoio ao Estudo 

a) Carga horária letiva semanal: 5 aulas de 50 minutos 
b) Estão previstas 2** aulas para a auto e heteroavaliação e para atividades do 
Plano Anual de Atividades da escola. Caso isso não aconteça, estas serão converti-
das em aulas efetivas da disciplina.  
c) A avaliação * compreende a avaliação formativa (revisões), a realização das 
fichas de avaliação (sumativa) e a correção das mesmas (6 aulas). 
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Domínio Geometria e Medida 

Período de aplicação: 
2º Período 

Total de aulas previstas: 54 (45+6*+3**) 
 Tópico 3. Triângulos e quadriláteros 

 
OBJETIVOS GE-

RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 

Reconhecer pro-
priedades dos 
triângulos e parale-
logramos. 
 

 
 
 
 
 
 

Resolver problemas. 
 

 
3. Triângulos e quadriláteros 
 
. Ângulos internos e externos de um 
polígono 
. Triângulos; classificação 
. Ângulos internos de um triângulo 
. Ângulos externos de um triângulo 
. Construção de triângulos e critérios de 
igualdade de triângulos 
. Desigualdade triangular 
. Relação entre lados e ângulos de um 
triângulo 
. Relação entre lados e ângulos de triân-
gulos iguais 
. Paralelogramos; definição e classifica-
ção 
. Paralelogramos: propriedades 
 
 
 
Atividades de consolidação 
 
Atividades de preparação para a ficha 
de avaliação 
 
Atividades de avaliação e correção 

 
GM5 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 
2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.16, 2.17 
 
 
 
GM5 3.1 

 
- Solicitar a construção de triân-
gulos sendo dados: o compri-
mento dos lados; o comprimento 
de dois lados e a amplitude do 
ângulo por eles formado; o com-
primento de um lado e a ampli-
tude dos ângulos adjacentes a 
esse lado. 

 
- Propor como exemplos de 
relações entre elementos de um 
triângulo: num triângulo, um 
ângulo externo é maior que 
qualquer dos internos não adja-
centes; ao maior lado (ângulo) 
opõe-se o maior ângulo (lado); 
qualquer lado é menor que a 
soma dos outros dois. 

 
- Para a soma das amplitudes dos 
ângulos internos e externos de 
um triângulo recorrer a provas 
informais ou a programas de 
Geometria Dinâmica. 

 
 

- Resolver problemas que envol-
vem as noções de paralelismo, 
perpendicularidade, ângulos e 
triângulos. 

 
 
 

 

 
- Papel e lápis 
- Quadro 
- Manual 
- Manual 
Interativo 
- Caderno de 
Atividades 
- Outros 

 
- Fichas de avalia-
ção. 
- Trabalho de sala 
de aula / extra 
aula: pesquisa, 
textos produzidos 
pelos alunos (re-
sumos, sínteses, 
relatórios; produ-
ção de objetos; 
participação oral e 
escrita, fichas de 
trabalho 
/exercícios). 
 
- Realização dos 
trabalhos de casa. 
- Responsabilida-
de: cumprimento 
das regras de sala 
de aula, assiduida-
de e pontualidade. 
- Participa-
ção/autonomia na 
realização de 
tarefas (interesse, 
persistência e 
voluntariedade). 
- Relacionamento 
interpesso-
al/participação em 
grupo. 
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Domínio Números e operações. Álgebra 

Período de aplicação: 2º Período 
Tópico 4. Números racionais não negativos. 

 
OBJETIVOS GE-

RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 
Conhecer e aplicar as 
propriedades das 
operações. 
 
 
 
Efetuar operações 
com números racio-
nais não negativos. 
 
 
 
Resolver problemas. 

 
4. Números racionais não negativos 
 
. Atividades de revisão 
. Simplificação de frações 
. Comparação e ordenação de números 
racionais representados por frações 
. Adição e subtração de números racio-
nais 
. Multiplicação de números racionais 
. Inverso de um número 
. Divisão de números racionais 
. Numerais mistos 
. Operações com numerais mistos 
. Percentagens 
. Valores aproximados 
. Propriedades das operações 
. Expressões numéricas 
 
Atividades de consolidação 
 
Atividades de preparação para a ficha 
de avaliação 
 
Atividades de avaliação e correção 
 
Autoavaliação 
 
 

 
NO5 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 
1.9, 1.10,1.11 
 
 
 
NO5 3.10 
 
 
 
ALG5 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8,  
1.9, 1.10, 1.11 
 

 
NO5 2.1 

 
- Recorrer a representações de 
números racionais representados 
por frações, dízimas, percenta-
gens e numerais mistos. 

 
 
- Usar situações de medida no 
estudo da noção de número 
racional não negativo. 

 
- Propor situações em que os 
alunos exercitem os algoritmos já 
trabalhados, em especial o da 
divisão com decimais. 
 
- Propor situações que evidenci-
em, o significado das operações, 
por exemplo: 

 
36 : 4 e 36 x 0,25 

    48 : 0,2 e 48 x 1/5 
  

 
- Solicitar o cálculo de expressões 
numéricas do tipo 10,45 – 1,2 : 
2/8 ou 7/2 + 5/4 x 2/5. 

 
 

- Propor o uso de estratégias 
como, por exemplo: 

 
 1,8 x 6 = 1,8 x 5 + 1,8; 
 99 x 8 = 100 x 8 – 1 x 8 
 108 : 4 = 54 : 2 = 27 :1 

 
- Resolver problemas de vá-

 
 
- Papel e lápis 
- Quadro 
- Manual 
- Manual 
Interativo 
- Caderno de 
Atividades 
- Outros 

 
- Fichas de avali-
ação 
- Trabalho de 
sala de aula / 
extra aula: pes-
quisa, textos 
produzidos pelos 
alunos (resumos, 
sínteses, relató-
rios; produção 
de objetos; par-
ticipação oral e 
escrita, fichas de 
trabalho 
/exercícios). 
 
- Realização dos 
trabalhos de 
casa. 
- Responsabili-
dade: cumpri-
mento das regras 
de sala de aula, 
assiduidade e 
pontualidade. 
- Participa-
ção/autonomia 
na realização de 
tarefas (interes-
se, persistência e 
voluntariedade). 
- Relacionamen-
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Planificação MAT5 10 
 

OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 

DE APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 
 
 

rios passos que envolvam 
operações com números raci-
onais representados por fra-
ções, dízimas, percentagens e 
numerais mistos.  

 

to interpesso-
al/participação 
em grupo. 

 
Observações: 
  
 

a) Carga horária letiva semanal: 5 aulas de 50 minutos) 
b) Estão previstas 2** aulas para a auto e heteroavaliação e para atividades do 
Plano Anual de Atividades da escola. Caso isso não aconteça, estas serão converti-
das em aulas efetivas da disciplina.  
c) A avaliação * compreende a avaliação formativa (revisões), a realização das 
fichas de avaliação (sumativa) e a correção das mesmas (6 aulas). 
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Domínio Geometria e medida 
Período de aplicação: 3º Período 

Total de aulas previstas: 45(37+6*+2**) Tópico 5. Áreas 

 
OBJETIVOS GE-

RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 
Medir áreas de figu-
ras planas. 
 
 
Resolver problemas. 

   
5. Áreas 
 
. Atividades de revisão 
. Distância de um ponto a uma reta 
. Distância entre retas paralelas 
. Área do retângulo 
. Área do paralelogramo 
. Área do triângulo 
 
 
Atividades de consolidação 
  
Atividades de preparação para a ficha 
de avaliação 
 
Atividades de avaliação e correção 
 
 
 

 

GM5 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 
1.24 

GM5 2.18, 2.19, 2.20,2.21, 2.22, 2.23 

GM5 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7  

 

GM5 3.1 

GM5 5.1 

 
- Propor situações que evidenci-
em a distinção entre área e perí-
metro. Por exemplo, a separação 
e a reorganização das partes de 
uma figura que alterem o seu 
perímetro mas não a sua área (e 
reciprocamente). 
 
- Usar figuras e respetivo enqua-
dramento em papel quadricula-
do. 
 
- Resolver problemas envolvendo 
as noções de paralelismo, per-
pendicularidade, ângulos e triân-
gulos. 
 
- Resolver problemas que envol-
vam o cálculo de áreas de figuras 
planas. 

 
- Papel e lápis 
- Quadro 
- Manual 
- Manual 
Interativo 
- Caderno de 
Atividades 
- Outros 

 
- Fichas de avali-
ação. 
- Trabalho de 
sala de aula / 
extra aula: pes-
quisa, textos 
produzidos pelos 
alunos (resumos, 
sínteses, relató-
rios; produção 
de objetos; par-
ticipação oral e 
escrita, fichas de 
trabalho 
/exercícios). 
 
- Realização dos 
trabalhos de 
casa. 
- Responsabili-
dade: cumpri-
mento das regras 
de sala de aula, 
assiduidade e 
pontualidade. 
- Participa-
ção/autonomia 
na realização de 
tarefas (interes-
se, persistência e 
voluntariedade). 
- Relacionamen-
to interpesso-
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OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 

DE APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
al/participação 
em grupo. 

 
 

Domínio Organização e tratamento de dados 
Período de aplicação: 3º Período 

Tópico 6. Representação e interpretação de dados 

 
OBJETIVOS GE-

RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 
Organizar e repre-
sentar dados. 
 
 
 
 
Construir gráficos 
cartesianos. 
 
 
 
Tratar conjuntos de 
dados. 
 
Resolver proble-
mas. 

 
6. Representação e interpretação de 
dados 
 
. Atividades de revisão 
. Tabela de frequências absolutas e 
relativas 
. Gráfico de barras 
. Referenciais cartesianos. Gráficos 
cartesianos 
. Gráfico de linha 
. Média 
 
 
Atividades de consolidação 
 
Atividades de preparação para a ficha 
de avaliação 

 
Atividades de avaliação e correção 
 
Autoavaliação 

 
OTD5 2.1, 2.2, 2.3 
 
OTD5 1.1, 1.2,1.3   
 
OTD5 3.1 
 
 
OTD5 4.1, 4.2 

 
- Propor e solicitar exemplos 
de situações da vida real. 

 
- Propor pequenos projetos, 
identificando os dados a reco-
lher, os processos de recolha 
e os procedimentos para a 
sua organização. 

 
- Para o estudo de dados 
discretos ou contínuos cons-
truir diagramas de caule-e-
folhas e utilizá-los para obter 
os extremos de um conjunto 
de dados. 
 
- Utilizar gráficos de linha para 
registo de observações que 
evoluem com o tempo (por 
exemplo, a temperatura nu-
ma sala ao longo do dia). 
 
- Salientar que a média só 
pode ser calculada para dados 
quantitativos. 

 

 
 
- Papel e lápis 
- Quadro 
- Manual 
- Manual 
Interativo 
- Caderno de 
Atividades 
- Outros 

 
- Fichas de avali-
ação 
- Trabalho de 
sala de aula / 
extra aula: pes-
quisa, textos 
produzidos pelos 
alunos (resumos, 
sínteses, relató-
rios; produção 
de objetos; par-
ticipação oral e 
escrita, fichas de 
trabalho 
/exercícios). 
 
- Realização dos 
trabalhos de 
casa. 
- Responsabili-
dade: cumpri-
mento das regras 
de sala de aula, 
assiduidade e 
pontualidade. 
- Participa-
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OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 

DE APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
- Resolver problemas que 
envolvam gráficos, tabelas, 
média e moda. 

ção/autonomia 
na realização de 
tarefas (interes-
se, persistência e 
voluntariedade). 
- Relacionamen-
to interpesso-
al/participação 
em grupo. 

 
Observações: 
 

a) Carga horária letiva semanal: 5 aulas de 50 minutos) 
b) Estão previstas 3** aulas para a auto e heteroavaliação e para atividades do 
Plano Anual de Atividades da escola. Caso isso não aconteça, estas serão converti-
das em aulas efetivas da disciplina.  
c) A avaliação * compreende a avaliação formativa (revisões), a realização das 
fichas de avaliação (sumativa) e a correção das mesmas - 6 aulas. 

 
13 de setembro de 2017 

 
A Coordenadora, 

_________________ 
(Sónia Pereira) 
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Unidade Timbre I Período de aplicação: 1º Período 

 

OBJETIVOS GE-

RAIS 
CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE     

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 

Didáticos 

INSTRUMENTOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 

Letivos 

(50min) 

 

• Identificar e 

distinguir fon-

tes sonoras 

pelo seu tim-

bre 

• Reconhecer 

visualmente e 

auditivamente 

os instrumen-

tos de percus-

são 

• Realizar práti-

ca vocal em 

grupo 

• Executar di-

versos timbres 

corporais 

Improvisar e 

compor com 

timbres corporais 

 

• Meio ambiente, 

vocal, corporal e 

instrumental 

• Instrumentos de 

percussão: peles, 

madeiras e metais 

• Vocal 

Corporal 

  

- O aluno canta a solo e em 

grupo, com intencionalidade 

expressiva, canções em dife-

rentes tonalidades e modos, 

com diversas formas, géne-

ros e estilos, em compasso 

simples e composto, em mo-

nodia e harmonizadas, com e 

sem acompanhamento ins-

trumental. 

- O aluno expressa ideias sono-

ras utilizando e recursos técnico-

artísticos elementares, tendo em 

conta diversos estímulos e/ou 

intenções. 

 

• Loto Sonoro 1; À descoberta do 

timbre 

• «Vais conseguir» 

• À descoberta dos instrumentos de 

percussão 

• «Funky style» 

• Loto Sonoro 2 

• Canções de Natal 

Canções 100% Natal 

 

 

 - Aparelhagem 

sonora. 

 

-Instrumentos 

Orff. 

 

-Caderno diário. 

 

-Flauta. 

 

-Quadro. 

 

 -Giz. 

 

Observação dire-

ta, em contexto 

sala de aula, da 

consecução das 

atividades pro-

postas e compre-

ensão dos conte-

údos lecionados 

 

Avaliação instru-

mental 

 

Fichas formativas 

 

Observação e 

avaliação dos 

diversos parâme-

tros comporta-

mentais 
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Unidade Ritmo I Período de aplicação: 1º Período 

 

OBJETIVOS GE-

RAIS 
CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE     

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 

Didáticos 

INSTRUMEN-

TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 

Letivos 

 

 

 

• Identificar a 

pulsação na 

música 

• Identificar, 

representar e 

executar figu-

ras rítmicas e 

respetivas 

pausas 

• Ler e repro-

duzir frases 

 

 

 

• Pulsação 

• Semínima e pausa 

de semínima 

• Compasso quater-

nário 

Colcheia 

  

-O aluno identifica, analisa e 

descreve características rítmi-

cas, melódicas, tímbricas, 

dinâmicas, texturais, formais 

e estilísticas em obras musi-

cais de diferentes géneros, 

estilos e culturas; 

 

-O aluno improvisa e compõe 

acompanhamentos e pequenas 

peças musicais segundo dife-

rentes técnicas e estilos, utili-

zando a voz, o corpo e ins-

trumentos não convencionais 

e convencionais, individual-

mente e em grupo, sobre or-

ganizações sonoras modais e 

tonais, em compasso simples, 

aplicando elementos dinâmi-

cos e formais. 

 

• «Don`t you worry child» 

• «Não Faço questão» 

«Uptown funk» 

 

 

 - Aparelhagem 

sonora. 

 

-Instrumentos 

Orff. 

 

-Caderno diário. 

 

-Flauta. 

 

-Quadro. 

 

 -Giz. 

 

Observação 

direta, em con-

texto sala de 

aula, da conse-

cução das ati-

vidades pro-

postas e com-

preensão dos 

conteúdos leci-

onados 

 

Avaliação ins-

trumental 

 

Fichas formati-

vas 

 

Observação e 

avaliação dos 

diversos parâ-

metros com-

portamentais 
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4 
19 de Setembro de 2017                                                                                                             Área Disciplinar de Educação Musical 

                              

Unidade Altura I Período de aplicação: 1º Período 

 

OBJETIVOS GE-

RAIS 
CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE     

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 

Didáticos 

INSTRUMEN-

TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 

Letivos 

 

• Distinguir sons 

e instrumentos 

de altura defi-

nida e indefi-

nida 

• Reconhecer 

auditivamente 

sons de dife-

rentes alturas 

• Identificar e 

representar 

notação musi-

cal na pauta 

• Identificar a 

flauta de bisel 

e as suas ca-

racterísticas 

Executar notas 

musicais na flau-

ta 

 

• Altura definida e 

indefinida 

• Agudo e grave 

• Pauta musical 

• Clave 

Notas Dó (agudo) e 

Lá 

  

- O aluno analisa, descreve e 

comenta audições de música 

gravada e ao vivo de acordo 

com os conceitos adquiridos e 

códigos que conhece, utilizan-

do vocabulário apropriado; 

 

- O aluno identifica, analisa e 

descreve características rítmi-

cas, melódicas, tímbricas, 

dinâmicas, texturais, formais 

e estilísticas em obras musi-

cais de diferentes géneros, 

estilos e culturas 

 

• À descoberta da altura e á desco-

berta da flauta de bisel 

«Lado a lado» 

 

 

 - Aparelhagem 

sonora. 

 

-Instrumentos 

Orff. 

 

-Caderno diário. 

 

-Flauta. 

 

-Quadro. 

 

 -Giz. 

 

Observação 

direta, em con-

texto sala de 

aula, da conse-

cução das ati-

vidades pro-

postas e com-

preensão dos 

conteúdos leci-

onados 

 

Avaliação ins-

trumental 

 

Fichas formati-

vas 

 

Observação e 

avaliação dos 

diversos parâ-

metros com-

portamentais 
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Unidade Dinâmica I Período de aplicação: 1º Período 

 

OBJETIVOS GE-

RAIS 
CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE     

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 

Didáticos 

INSTRUMEN-

TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 

Letivos 

 

 

• Identificar 

auditivamente 

a dinâmica e 

diversas inten-

sidades musi-

cais 

• Identificar e 

representar 

graficamente a 

intensidade 

dos sons 

• Executar 

peças musi-

cais com di-

nâmica 

 

 

 

 

Piano, Mezzo forte e 

Forte 

  

- O aluno analisa, descreve e 

comenta audições de música 

gravada e ao vivo de acordo 

com os conceitos adquiridos e 

códigos que conhece, utilizan-

do vocabulário apropriado; 

 

-O aluno reconhece e valoriza 

a música como construção 

social, como património e co-

mo fator de identidade social 

e cultural em contextos diver-

sificados e em diferentes perí-

odos históricos 

 

À descoberta da dinâmica; «Manhat-

tan beach» 

 

 

 - Aparelhagem 

sonora. 

 

-Instrumentos 

Orff. 

 

-Caderno diário. 

 

-Flauta. 

 

-Quadro. 

 

 -Giz. 

 

Observação 

direta, em con-

texto sala de 

aula, da conse-

cução das ati-

vidades pro-

postas e com-

preensão dos 

conteúdos leci-

onados 

 

Avaliação ins-

trumental 

 

Fichas formati-

vas 

 

Observação e 

avaliação dos 

diversos parâ-

metros com-

portamentais 
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Unidade Forma I Período de aplicação: 1º Período 

 

OBJETIVOS GE-

RAIS 
CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE     

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 

Didáticos 

INSTRUMEN-

TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 

Letivos 

 

 

• Identificar 

auditivamente 

elementos re-

petitivos e 

contrastantes 

• Interpretar 

peças musicais 

com diferentes 

organizações/ 

formas musi-

cais 

Identificar a in-

trodução 

 

• Elementos repetiti-

vos e contrastantes 

• Introdução 

 

  

-O aluno identifica, analisa e 

descreve características rítmi-

cas, melódicas, tímbricas, 

dinâmicas, texturais, formais 

e estilísticas em obras musi-

cais de diferentes géneros, 

estilos e culturas. 

 

«Sunday bloody Sunday» 

 

 

 - Aparelhagem 

sonora. 

 

-Instrumentos 

Orff. 

 

-Caderno diário. 

 

-Flauta. 

 

-Quadro. 

 

 -Giz. 

 

Observação 

direta, em con-

texto sala de 

aula, da conse-

cução das ati-

vidades pro-

postas e com-

preensão dos 

conteúdos leci-

onados 

 

Avaliação ins-

trumental 

 

Fichas formati-

vas 

 

Observação e 

avaliação dos 

diversos parâ-

metros com-

portamentais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 



7 
19 de Setembro de 2017                                                                                                             Área Disciplinar de Educação Musical 

 

Unidade Timbre II Período de aplicação: 2º Período 

 

OBJETIVOS GE-

RAIS 
CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE     

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 

Didáticos 

INSTRUMEN-

TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 

Letivos 

 

 

• Identificar 

auditivamente 

e visualmente 

os instrumen-

tos de percus-

são 

• Realizar práti-

ca vocal em 

grupo 

• Identificar os 

instrumentos 

da orquestra, 

relacionando-

os com a sua 

família tímbri-

ca 

• Identificar 

auditivamente 

os instrumen-

tos da orques-

tra 

 

 

• Instrumental 

• Vocal 

• Instrumentos da 

orquestra: cordas, 

sopros de madeira, 

sopros de metal e 

percussão 

 

  

 

- O aluno canta a solo e em 

grupo, com intencionalidade 

expressiva, canções em dife-

rentes tonalidades e modos, 

com diversas formas, géneros 

e estilos, em compasso sim-

ples e composto, em monodia 

e harmonizadas, com e sem 

acompanhamento instrumen-

tal. 

- O aluno expressa ideias sonoras 

utilizando e recursos técnico-

artísticos elementares, tendo em 

conta diversos estímulos e/ou 

intenções. 

 

• Loto Sonoro 3 

• «Pó de arroz» 

À descoberta da orquestra 

 

 

 - Aparelhagem 

sonora. 

 

-Instrumentos 

Orff. 

 

-Caderno diário. 

 

-Flauta. 

 

-Quadro. 

 

 -Giz. 

 

Observação 

direta, em con-

texto sala de 

aula, da conse-

cução das ati-

vidades pro-

postas e com-

preensão dos 

conteúdos leci-

onados 

 

Avaliação ins-

trumental 

 

Fichas formati-

vas 

 

Observação e 

avaliação dos 

diversos parâ-

metros com-

portamentais 

 

 

 

 

 

3 
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19 de Setembro de 2017                                                                                                             Área Disciplinar de Educação Musical 

 

Unidade Ritmo II Período de aplicação: 2º Período 

 

OBJETIVOS GE-

RAIS 
CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE     

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 

Didáticos 

INSTRUMEN-

TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 

Letivos 

 

 

 

• - Identificar a 

pulsação na 

música 

• Identificar, 

representar e 

executar figu-

ras rítmicas e 

respetivas 

pausas 

• Ler e reprodu-

zir frases rít-

micas 

Identificar com-

passos 

 

 

 

• Adágio, moderato e 

presto 

• Compasso binário 

• Ostinato rítmico 

• Mínima e pausa de 

mínima 

 

  

 

-O aluno identifica, analisa e 

descreve características rítmi-

cas, melódicas, tímbricas, 

dinâmicas, texturais, formais 

e estilísticas em obras musi-

cais de diferentes géneros, 

estilos e culturas; 

-O aluno improvisa e compõe 

acompanhamentos e pequenas 

peças musicais segundo dife-

rentes técnicas e estilos, utili-

zando a voz, o corpo e ins-

trumentos não convencionais 

e convencionais, individual-

mente e em grupo, sobre or-

ganizações sonoras modais e 

tonais, em compasso simples, 

aplicando elementos dinâmi-

cos e formais. 

 

• À descoberta dos andamentos 

• «É melhor não duvidar» 

 

 

 

 - Aparelhagem 

sonora. 

 

-Instrumentos 

Orff. 

 

-Caderno diário. 

 

-Flauta. 

 

-Quadro. 

 

 -Giz. 

 

Observação 

direta, em 

contexto sala 

de aula, da 

consecução das 

atividades pro-

postas e com-

preensão dos 

conteúdos leci-

onados 

 

Avaliação ins-

trumental 

 

Fichas formati-

vas 

 

Observação e 

avaliação dos 

diversos parâ-

metros com-

portamentais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
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19 de Setembro de 2017                                                                                                             Área Disciplinar de Educação Musical 

Unidade Altura II Período de aplicação: 2º Período 

 

OBJETIVOS GE-

RAIS 
CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE     

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 

Didáticos 

INSTRUMEN-

TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 

Letivos 

 

• Identificar e 

representar a 

notação musi-

cal na pauta 

• Executar notas 

musicais na 

flauta 

• Reproduzir 

melodias na 

flauta 

• Identificar 

auditivamente 

a escala pen-

tatónica 

• Executar a 

escala penta-

tónica na flau-

ta 

 

• Notas Sol, Mi, Ré e 

Dó 

• Escala Pentatónica 

 

  

 

- O aluno analisa, descreve e 

comenta audições de música 

gravada e ao vivo de acordo 

com os conceitos adquiridos e 

códigos que conhece, utilizan-

do vocabulário apropriado; 

 

- O aluno improvisa e compõe 

acompanhamentos e pequenas 

peças musicais segundo dife-

rentes técnicas e estilos, utili-

zando a voz, o corpo e ins-

trumentos não convencionais 

e convencionais, individual-

mente e em grupo, sobre or-

ganizações sonoras modais e 

tonais, em compasso simples, 

aplicando elementos dinâmi-

cos e formais. 

 

• «Solitário» 

• «Mikado» 

• «Remix» 

• Dominó» 

• «Chinatown» 

 

 

 

 - Aparelhagem 

sonora. 

 

-Instrumentos 

Orff. 

 

-Caderno diário. 

 

-Flauta. 

 

-Quadro. 

 

 -Giz. 

 

 

Observação 

direta, em 

contexto sala 

de aula, da 

consecução das 

atividades pro-

postas e com-

preensão dos 

conteúdos leci-

onados 

 

Avaliação ins-

trumental 

 

Fichas formati-

vas 

 

Observação e 

avaliação dos 

diversos parâ-

metros com-

portamentais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
19 de Setembro de 2017                                                                                                             Área Disciplinar de Educação Musical 

 

Unidade Dinâmica II Período de aplicação: 2º Período 

 

OBJETIVOS GE-

RAIS 
CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE     

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 

Didáticos 

INSTRUMEN-

TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 

Letivos 

 

 

• Identificar e 

representar 

graficamente a 

intensidade 

dos sons 

• Interpretar na 

flauta peças 

musicais com 

dinâmica 

• Identificar a 

unidade de 

medida da in-

tensidade do 

som 

 

• Crescendo e Dimi-

nuendo 

• Volume sonoro 

• Decibel 

• Piano, Mezzo forte 

e Forte 

 

  

O aluno analisa, descreve e 

comenta audições de música 

gravada e ao vivo de acordo 

com os conceitos adquiridos e 

códigos que conhece, utilizan-

do vocabulário apropriado; 

 

- O aluno identifica, analisa e 

descreve características rítmi-

cas, melódicas, tímbricas, 

dinâmicas, texturais, formais 

e estilísticas em obras musi-

cais de diferentes géneros, 

estilos e culturas 

 

 

• «Rondó para violino e orquestra» 

• À descoberta do volume sonoro 

• «Yankee doodle» 

 

 

 

 - Aparelhagem 

sonora. 

 

-Instrumentos 

Orff. 

 

-Caderno diário. 

 

-Flauta. 

 

-Quadro. 

 

 -Giz. 

 

Observação 

direta, em 

contexto sala 

de aula, da 

consecução das 

atividades pro-

postas e com-

preensão dos 

conteúdos leci-

onados 

 

Avaliação ins-

trumental 

 

Fichas formati-

vas 

 

Observação e 

avaliação dos 

diversos parâ-

metros com-

portamentais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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19 de Setembro de 2017                                                                                                             Área Disciplinar de Educação Musical 

 

Unidade Forma II Período de aplicação: 2º Período 

 

OBJETIVOS GE-

RAIS 
CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE     

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 

Didáticos 

INSTRUMEN-

TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 

Letivos 

 

• Identificar e 

executar dife-

rentes organi-

zações/formas 

musicais 

• Identificar o 

interlúdio e a 

coda 

 

 

• Forma binária 

• Forma ternária 

• Interlúdio e Coda 

  

- O aluno identifica, analisa e 

descreve características rítmi-

cas, melódicas, tímbricas, 

dinâmicas, texturais, formais 

e estilísticas em obras musi-

cais de diferentes géneros, 

estilos e culturas. 

 

• «Tempo é dinheiro» 

• «Dias assim» 

 

 

 

 - Aparelhagem 

sonora. 

 

-Instrumentos 

Orff. 

 

-Caderno diário. 

 

-Flauta. 

 

-Quadro. 

 

 -Giz. 

 

Observação 

direta, em 

contexto sala 

de aula, da 

consecução das 

atividades pro-

postas e com-

preensão dos 

conteúdos leci-

onados 

 

Avaliação ins-

trumental 

 

Fichas formati-

vas 

 

Observação e 

avaliação dos 

diversos parâ-

metros com-

portamentais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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19 de Setembro de 2017                                                                                                             Área Disciplinar de Educação Musical 

 

Unidade Timbre III Período de aplicação: 2º Período 

 

OBJETIVOS GE-

RAIS 
CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE     

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 

Didáticos 

INSTRUMEN-

TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 

Letivos 

 

• Identificar 

visualmente e 

auditivamente 

os instrumen-

tos da orques-

tra 

• Realizar práti-

ca vocal em 

grupo 

• Identificar os 

instrumentos 

da orquestra, 

relacionando-

os com a sua 

família tímbri-

ca 

• Identificar 

auditivamente 

os instrumen-

tos da orques-

tra 

 

• Instrumental 

 

  

-O aluno expressa ideias sonoras 

utilizando e recursos técnico-

artísticos elementares, tendo em 

conta diversos estímulos e/ou 

intenções; 

 

- O aluno identifica, analisa e 

descreve características rítmi-

cas, melódicas, tímbricas, 

dinâmicas, texturais, formais 

e estilísticas em obras musi-

cais de diferentes géneros, 

estilos e culturas. 

 

• Loto Sonoro 4 

• Loto sonoro 5 

 

 

 - Aparelhagem 

sonora. 

 

-Instrumentos 

Orff. 

 

-Caderno diário. 

 

-Flauta. 

 

-Quadro. 

 

 -Giz. 

 

Observação 

direta, em 

contexto sala 

de aula, da 

consecução das 

atividades pro-

postas e com-

preensão dos 

conteúdos leci-

onados 

 

Avaliação ins-

trumental 

 

Fichas formati-

vas 

 

Observação e 

avaliação dos 

diversos parâ-

metros com-

portamentais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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19 de Setembro de 2017                                                                                                             Área Disciplinar de Educação Musical 

 

Unidade Ritmo  III Período de aplicação: 3º Período 

 

OBJETIVOS GE-

RAIS 
CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE     

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 

Didáticos 

INSTRUMEN-

TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 

Letivos 

 

• Identificar, 

representar e 

executar figu-

ras rítmicas e 

respetivas 

pausas 

• Ler e reprodu-

zir frases rít-

micas 

• Identificar 

diferentes an-

damentos na 

música 

• Identificar e 

executar em 

diferentes 

compassos e 

sua alternân-

cia 

• Reconhecer e 

executar o 

contratempo 

• Executar no-

• Semibreve 

• Accelerando e Ri-

tardando 

• Compasso ternário 

• Ponto de aumenta-

ção 

• Ligadura de prolon-

gação 

 

  

- O aluno improvisa e compõe 

acompanhamentos e pequenas 

peças musicais segundo dife-

rentes técnicas e estilos, utili-

zando a voz, o corpo e ins-

trumentos não convencionais 

e convencionais, individual-

mente e em grupo, sobre or-

ganizações sonoras modais e 

tonais, em compasso simples 

e composto, aplicando ele-

mentos dinâmicos e formais 

 

• «Adventure of a lifetime» 

• «Hello, Dolly» 

• «If you don´t know me by now» 

 

 

 

 - Aparelhagem 

sonora. 

 

-Instrumentos 

Orff. 

 

-Caderno diário. 

 

-Flauta. 

 

-Quadro. 

 

 -Giz. 

 

Observação 

direta, em 

contexto sala 

de aula, da 

consecução das 

atividades pro-

postas e com-

preensão dos 

conteúdos leci-

onados 

 

Avaliação ins-

trumental 

 

Fichas formati-

vas 

 

Observação e 

avaliação dos 

diversos parâ-

metros com-

portamentais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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19 de Setembro de 2017                                                                                                             Área Disciplinar de Educação Musical 

OBJETIVOS GE-

RAIS 
CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE     

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 

Didáticos 

INSTRUMEN-

TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 

Letivos 

 

tas com ponto 

de aumenta-

ção e ligadu-

ras de prolon-

gação 
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19 de Setembro de 2017                                                                                                             Área Disciplinar de Educação Musical 

Unidade Altura III Período de aplicação: 3º Período 

 

OBJETIVOS GE-

RAIS 
CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE     

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 

Didáticos 

INSTRUMEN-

TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 

Letivos 

 

• Identificar e 

representar a 

notação musi-

cal  e escalas 

na pauta 

• Reproduzir 

melodias na 

flauta 

• Executar a 

escala Diatóni-

ca de Dó Maior 

na flauta  

• Identificar 

auditivamente 

melodia e 

harmonia 

• Identificar 

auditivamen-

te textura 

densa e fina 

• Notas Fá e Si 

• Escala Diatónica de 

Dó Maior 

• Pausa de colcheia 

• Contratempo 

• Melodia e Harmonia 

• Textura fina e 

densa 

  

- O aluno identifica, analisa e 

descreve características rítmi-

cas, melódicas, tímbricas, 

dinâmicas, texturais, formais 

e estilísticas em obras musi-

cais de diferentes géneros, 

estilos e culturas; 

 

-O aluno improvisa e compõe 

acompanhamentos e pequenas 

peças musicais segundo dife-

rentes técnicas e estilos, utili-

zando a voz, o corpo e ins-

trumentos não convencionais 

e convencionais, individual-

mente e em grupo, sobre or-

ganizações sonoras modais e 

tonais, em compasso simples 

e composto, aplicando ele-

mentos dinâmicos e formais 

• «The river of dreams» 

• O Fado; «Canta-se o fado» 

• «Em contra o Dó» 

• À descoberta da melodia e da 

harmonia 

• À descoberta da textura 

 

 

 

 - Aparelhagem 

sonora. 

 

-Instrumentos 

Orff. 

 

-Caderno diário. 

 

-Flauta. 

 

-Quadro. 

 

 -Giz. 

 

Observação 

direta, em 

contexto sala 

de aula, da 

consecução das 

atividades pro-

postas e com-

preensão dos 

conteúdos leci-

onados 

 

Avaliação ins-

trumental 

 

Fichas formati-

vas 

 

Observação e 

avaliação dos 

diversos parâ-

metros com-

portamentais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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19 de Setembro de 2017                                                                                                             Área Disciplinar de Educação Musical 

 

Unidade Dinâmica  III Período de aplicação: 3º Período 

 

OBJETIVOS GE-

RAIS 
CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE     

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 

Didáticos 

INSTRUMEN-

TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 

Letivos 

 

• Identificar e 

representar 

graficamente a 

intensidade 

dos sons 

• Identificar 

auditivamente 

a dinâmica e 

diferentes in-

tensidades 

• Interpretar 

peças musicais 

com dinâmica 

 

 

• Piano, Mezzo forte 

e Forte 

• Crescendo e Dimi-

nuendo 

 

  

-O aluno improvisa e compõe 

acompanhamentos e pequenas 

peças musicais segundo dife-

rentes técnicas e estilos, utili-

zando a voz, o corpo e ins-

trumentos não convencionais 

e convencionais, individual-

mente e em grupo, sobre or-

ganizações sonoras modais e 

tonais, em compasso simples 

e composto, aplicando ele-

mentos dinâmicos e formais 

 

• Cânone em Ré Maior» 

• «Cold day in hell» 

• «Legends, Op.59» 

 

 

 

 - Aparelhagem 

sonora. 

 

-Instrumentos 

Orff. 

 

-Caderno diário. 

 

-Flauta. 

 

-Quadro. 

 

 -Giz. 

 

Observação 

direta, em 

contexto sala 

de aula, da 

consecução das 

atividades pro-

postas e com-

preensão dos 

conteúdos leci-

onados 

 

Avaliação ins-

trumental 

 

Fichas formati-

vas 

 

Observação e 

avaliação dos 

diversos parâ-

metros com-

portamentais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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19 de Setembro de 2017                                                                                                             Área Disciplinar de Educação Musical 

 

Unidade Forma  III Período de aplicação: 3º Período 

 

OBJETIVOS GE-

RAIS 
CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE     

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 

Didáticos 

INSTRUMEN-

TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 

Letivos 

 

• Identificar 

diferentes or-

ganiza-

ções/formas 

musicais 

• Interpretar 

peças musi-

cais com di-

ferentes 

formas musi-

cais 

 

• Forma rondó 

• Forma binária 

  

-O aluno analisa, descreve e 

comenta audições de música 

gravada e ao vivo de acordo 

com os conceitos adquiridos e 

códigos que conhece, utilizan-

do vocabulário apropriado; 

 

-O aluno improvisa e compõe 

acompanhamentos e pequenas 

peças musicais segundo dife-

rentes técnicas e estilos, utili-

zando a voz, o corpo e ins-

trumentos não convencionais 

e convencionais, individual-

mente e em grupo, sobre or-

ganizações sonoras modais e 

tonais, em compasso simples 

e composto, aplicando ele-

mentos dinâmicos e formais 

• «Gimme hope, Jo´anna» 

«Rolling in the deep» 

 

 

 - Aparelhagem 

sonora. 

 

-Instrumentos 

Orff. 

 

-Caderno diário. 

 

-Flauta. 

 

-Quadro. 

 

 -Giz. 

 

  

Observação 

direta, em 

contexto sala 

de aula, da 

consecução das 

atividades pro-

postas e com-

preensão dos 

conteúdos leci-

onados 

 

Avaliação ins-

trumental 

 

Fichas formati-

vas 

 

Observação e 

avaliação dos 

diversos parâ-

metros com-

portamentais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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19 de Setembro de 2017                                                                                                             Área Disciplinar de Educação Musical 

 

Unidade Timbre/ Ritmo/ Altura/ Dinâmica/ Forma Período de aplicação: 3º Período 

 

 

OBJETIVOS GE-

RAIS 
CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE     

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 

Didáticos 

INSTRUMEN-

TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 

Letivos 

 

• Interpretar 

peças musicais 

de forma vocal 

e instrumental 

 

 

• Revisão dos con-

teúdos abordados 

ao longo do ano 

letivo 

  

-O aluno analisa, descreve e 

comenta audições de música 

gravada e ao vivo de acordo 

com os conceitos adquiridos e 

códigos que conhece, utilizan-

do vocabulário apropriado; 

 

-O aluno improvisa e compõe 

acompanhamentos e pequenas 

peças musicais segundo dife-

rentes técnicas e estilos, utili-

zando a voz, o corpo e ins-

trumentos não convencionais 

e convencionais, individual-

mente e em grupo, sobre or-

ganizações sonoras modais e 

tonais, em compasso simples 

e composto, aplicando ele-

mentos dinâmicos e formais 

• Prática, vocal e instrumental, 

de obras em vários estilos 

musicais. 

 

 

 - Aparelhagem 

sonora. 

 

-Instrumentos 

Orff. 

 

-Caderno diário. 

 

-Flauta. 

 

-Quadro. 

 

 -Giz. 

 

 Observação 

direta, em 

contexto sala 

de aula, da 

consecução das 

atividades pro-

postas e com-

preensão dos 

conteúdos leci-

onados 

 

Avaliação ins-

trumental 

 

Fichas formati-

vas 

 

Observação e 

avaliação dos 

diversos parâ-

metros com-

portamentais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
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 Educação visual 5º ano 2017/2018 

Tema/Unidade: LIVRO DE ARTISTA  (Criação de um livro original com ilustrações produzidas com dife-
rentes materiais riscadores em vários suportes.) Período de aplicação: 1º PERÍODO 

Área de Exploração T5 TÉCNICA 
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 
 

 

 

 

 

1. Conhecer materiais ris-

cadores e respetivos supor-

tes físicos. 

 

 

 

 

 

3. Dominar a aquisição de 

conhecimento prático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiais riscadores e 
técnicas de expressão 
 
• Grafite, lápis de cor, mar-

cadores, pastel, aguarela, 
etc. 

 
 
Suportes físicos 
 
• Madeira 
• Tela 
• Vidro 
• Papel 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.1. Distinguir características de vários 

materiais riscadores (lápis de grafite, 
lápis de cor, lápis de cera, marcado-
res, pastel de óleo e seco, guache, 
aguarela e tinta da China). 
 

1.2. Analisar características de diversos 
suportes (papel "cavalinho", papel vege-
tal, papel diverso). 
 
 
 
 
3.1. Desenvolver ações orientadas 
para experiências que se transformam 
numa parte ativa do conhecimento práti-
co. 
 
3.2. Distinguir grupos singulares de 
recursos e de técnicas de execução. 

 
• Apresentação. 
• Visualização e explora-
ção oral de um Vídeo so-
bre a disciplina de EV  

 
 
 
 
 
• Exposição oral dos con-

teúdos. 
• Visualização e explora-

ção oral de um Power-
Point sobre: “A grafite” , 
“Materiais riscadores e 
pictóricos” , “Suportes 
físicos” 

• Visualização e explora-
ção oral de um Vídeo so-
bre “Produção do lápis”, 
“Técnica da grafite”, 
“Técnica do lápis de cor”, 
“Técnica dos marcado-
res” 

 
• Registos no caderno diá-

rio (sebenta) 
 

• Exercício prático (Livro) 
 
 

  
• Computador / Pro-

jetor 
• Caderno diário 
• Lista de material 
 

 
 
• Computador / Pro-

jetor  
• PowerPoint  
• Vídeos:  
• Caderno diário 

 
 
• Vários materiais 

riscadores e pictó-
ricos e diferentes 
suportes. 

 
 
 Teste de avalia-
ção diagnóstica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Grelhas de 

observação 
• Caderno diá-

rio 
• Exercício 

prático 
• Grelhas espe-

cíficas 
 

 
 

 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 



 Educação visual 5º ano 2017/2018 

Tema/Unidade: Desenho Técnico - Desenho das letras do nome utilizando o método da quadrícula e composição 
geométrica para identificação e decoração da capa da disciplina. Período de aplicação: 1º PERÍODO 

Área de Exploração T5 TÉCNICA 
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 
ESTRATÉGIAS/ SITUA-
ÇÕES DE APRENDIZA-

GEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMEN-
TOS 

DE AVALIA-
ÇÃO 

TEMPOS 
LETI-
VOS 

 
 
2. Dominar materiais bási-
cos de desenho 
técnico. 

 
Instrumentos de desenho 
técnico 
 
• Instrumentos 
• Desenho de letras 
• Desenho técnico 

 
 
 

 
2.1. Utilizar corretamente materiais 

básicos de desenho técnico (régua, 
esquadros, transferidor, compasso). 

2.2. Experimentar diferenças de traçado 
rigoroso utilizando diversos suportes 
físicos. 

           

 
• Exposição oral dos con-

teúdos. 
• Visualização e explora-

ção oral de um Power-
Point sobre: “Instrumen-
tos de desenho técnico”, 
“A letra” 

• Visualização e explora-
ção oral de um Video so-
bre: “Medir e construir 
ângulos utilizando trans-
feridor” 

• Registos no caderno diá-
rio (sebenta) 

• Exercício prático (dese-
nho de letra) 

 
 

  
• Computador / Pro-

jetor  
• PowerPoint  
• Caderno diário 
• Vídeo 

 
• Régua, esquadro, 

compasso, transfe-
ridor, lápis de gra-
fite, lápis de cor, 
papel cavalinho e 
papel quadriculado 
 
 

 
 

• Grelhas de 
observação 

• Caderno diá-
rio 

• Exercício 
prático (Ava-
liação do do-
mínio T5.) 

• Grelhas espe-
cíficas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6ou 8 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 Educação visual 5º ano 2017/2018 

Tema/Unidade: NATAL ILUSTRADO - Elaboração de postais de Natal (ilustram histórias de Natal, colabora-
tivos, cada postal será iniciado por um aluno e terminado por outro ou individuais) Período de aplicação: 1º PERÍODO 

Área de Exploração T5 TÉCNICA 
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 
ESTRATÉGIAS/ SITUA-
ÇÕES DE APRENDIZA-

GEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMEN-
TOS 

DE AVALIA-
ÇÃO 

TEMPOS 
LETI-
VOS 

 
 
3. Dominar a aquisição de 
conhecimento prático. 

 
Materiais riscadores e 
técnicas de expressão 
 
Suportes físicos 
 
Instrumentos de desenho 
técnico 
 
 

 
 

 
3.1. Desenvolver ações orientadas para 
experiências que se transformam numa 
parte ativa do conhecimento prático.           

 
• Exposição oral dos con-

teúdos. 
• Visualização e explora-

ção oral de um Power-
Point sobre: “Natal” 

 
• Realização de um postal 

de Natal ilustrado 
 

 
 
 
 

  
•  Computador / 

Projetor  
• PowerPoint  
• Caderno diário 

 

 
• Grelhas de 

observação 
• Caderno diá-

rio 
• Exercício 

prático (Ava-
liação do do-
mínio T5.) 

• Grelhas espe-
cíficas 

• Ficha de auto-
avaliação 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

8 ou 10 

Total Período             5ºA – 24            5ºB – 26            5ºC – 26            5ºD – 26           5ºE – 24            5ºF - 26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Educação visual 5º ano 2017/2018 

Tema:  COMPOSIÇÕES GEOMÉTRICAS - Desenho de formas geométricas (utilização de linhas paralelas e 
perpendiculares) Período de aplicação: 2º Período 

Unidade R5  REPRESENTAÇÃO 
 

OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 

4. Compreender a 

geometria enquanto 

elemento de orga-

niza-ção da forma. 

 
Forma 
• Perceção das formas 
• Elementos da forma 

 
Geometria e o meio 
envolvente 
Ponto, linha e plano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geometria e o meio 
envolvente 
• Traçados geométricos 
• Circunferência 
• Relação entre circunfe-
rências 

• Divisão da circunfe-
rência 

 

 
 
4.1. Distinguir a noção de ponto, linha e 
plano. 
 
4.2. Identificar no ambiente ou nas cons-
truções humanas elementos geométricos sim-
ples (ponto, linha, plano, superfície e volume). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. Representar corretamente traçados 
geométricos simples (traçados de linhas para-
lelas e perpendiculares). 
4.4. Construir polígonos e dividir seg-
mentos de reta e circunferências em partes 
iguais. 

 
• Exposição oral dos conteúdos. 
• Visualização e exploração oral 

de um PowerPoint sobre: “Per-
ceção das formas” e “Elementos 
da forma: ponto e linha” 

• Visualização e exploração oral 
de um Vídeo sobre: : “A forma”, 
“Elementos geométricos simples 
(ponto, linha, plano)”, “Geome-
tria e o meio envolvente” e 
“Pontilhismo” 

• Registos no caderno diário (se-
benta) 

• Realização de fichas de trabalho 
 

 
 
• Exposição oral dos conteúdos. 
• Exemplificação da execução de 
traçados geométricos 

• Registos no caderno diário (se-
benta) 

• Exercícios de aplicação. 
• Composição geométrica. 

 
 

 
• Computa-

dor/Projetor  
• PowerPoint  
• Caderno diário 
• Vídeo 
• Diferentes risca-

dores 
 

 
 

 
 
 
 
 
• Grelhas de 

observação 
• Caderno diário 
• Exercício prá-

tico 
• Grelhas especí-

ficas 
 

 
 
 
2 
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 Educação visual 5º ano 2017/2018 

 

Tema/Unidade: TEXTURAS VISUAIS - Criação de texturas visuais (Utilização de elementos pontuais e line-
ares) Período de aplicação: 2º PERÍODO 

Área de Exploração R5  REPRESENTAÇÃO 
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 
ESTRATÉGIAS/ SI-
TUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRU-
MENTOS 
DE AVALI-
AÇÃO 

TEM-
POS 
LETI-
VOS 
 

 
5. Reconhe-cer a textura 
enquanto aspeto visual das 
superfí-cies. 

 
Textura 
• Perceção das texturas 
• Funcionalida-de das textu-
ras 

Criação de texturas 
 

 
5.1. Identificar a textura como uma sen-

sação visual e táctil (lisa, ponteada, 
rugosa, ondulada, macia, irregular). 

5.2. Observar características da textura, 
classificando-as (naturais e artifici-
ais) e identificando-as nos grandes 
espaços. 

5.3. Distinguir o desenho como um meio 
que permite criar e exprimir visual-
mente a textura. 

           

 
• Exposição oral dos con-

teúdos. 
• Visualização e explora-
ção oral de um Power-
Point sobre: “Perceção e 
criação de texturas” 

• Visualização e explora-
ção oral de um Vídeo so-
bre: : “Textura” 

• Registos no caderno diá-
rio (sebenta)  a partir da 
recolha de texturas utili-
zando a técnica do decal-
que/fricção 

• Exercício prático (Textu-
ras visuais) 

 
 

  
• Computa-

dor/Projetor  
• PowerPoint  
• Caderno diário 
• Vídeo 
• Diferentes riscado-

res (Lápis de grafi-
te e caneta técnica 
de cor preta, lápis 
de cera) 

 
 
 
• Grelhas de 

observação 
• Caderno diá-

rio 
• Exercício 

práticos 
• Grelhas espe-

cíficas 
 
 

 
 
 
 
 

5 ou 7 

Total de aulas (tempos letivos)   4 ou 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Educação visual 5º ano 2017/2018 

 
 

Tema/Unidade: PAINEL DE PADRÕES - Criação de padrões individuais (criação de um painel coletivo) 
Período de aplicação: 2º PERÍODO 

Área de Exploração T5 TÉCNICA 
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 
ESTRATÉGIAS/ SITUA-
ÇÕES DE APRENDIZA-

GEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMEN-
TOS 

DE AVALIA-
ÇÃO 

TEMPOS 
LETI-
VOS 

 
 
6. Explicar a estrutura como 
suporte da forma. 

 
Estrutura 
 
• Noção e tipo de estruturas 
• Estrutura e forma-função 

 
• Módulo/ Padrão 

 
Leis de criação de padrões 

 
 
 

 
6.1. Analisar vários tipos de estruturas 

(natural, artificial, arquitetónica e 
modular). 

6.2. Reconhecer que a estrutura está in-
timamente ligada à forma/ função, 
quer nos objetos e materiais quer nos 
seres vivos. 

6.3. Distinguir o módulo como elemento 
gerador da estrutura, criando e repre-
sentando padrões através da utiliza-
ção das leis de criação (repetição e 
ritmo, alternância, translação, rota-
ção e simetria). 

           

 
• Exposição oral dos con-

teúdos. 
• Registos no caderno diá-

rio. 
• Realização de fichas de 

trabalho 
• Visualização e explora-

ção oral de um Power-
Point sobre: “Estruturas 
modulares: módulo-
padrão”  

• Visualização e explora-
ção oral de um Vídeo so-
bre: : “Estrutura” e “Mó-
dulos e padrões” 

• Registos no caderno diá-
rio (sebenta) 

• Exercício prático (Pa-
drão) 

  
• Computa-

dor/Projetor  
• PowerPoint  
• Caderno diário 
• Vídeo 
• Régua, esquadro, 

compasso, lápis de 
grafite, lápis de 
cor, marcadores e 
papel 

• Papel cenário, te-
soura e cola 

 
 

 
 
 
 

 
 
• Grelhas de 

observação 
• Caderno diá-

rio 
• Exercício 

práticos (Ava-
liação do do-
mínio T5) 

• Grelhas espe-
cíficas 

• Ficha de auto-
avaliação 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 ou 7 

Total Período             5ºA – 24            5ºB – 24            5ºC – 24            5ºD – 20           5ºE – 24            5ºF - 20 
 
 
 
 
 
 



 Educação visual 5º ano 2017/2018 

 
 

Tema/Unidade: TRAÇOS DE MIM - Desenho do autorretrato ( recurso a técnicas de desenho de observação e 
registo) Período de aplicação: 3º PERÍODO 

Área de Exploração R5 REPRESENTAÇÂO 
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 
ESTRATÉGIAS/ SITUA-
ÇÕES DE APRENDIZA-

GEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMEN-
TOS 

DE AVALIA-
ÇÃO 

TEMPOS 
LETI-
VOS 

 
 
7. Dominar a represen-
tação como instrumento de 
registo. 

 
Representação gráfica e 
desenho 

Desenho: 
– Observação e esboço  
– Estudo e científico 
– Corpo humano 
– Rosto 

 
7.1. Desenvolver ações orientadas para a 

representação esquemática que utili-
za elementos geométricos. 

7.2. Desenvolver capacidades de repre-
sentação orgânica através da identi-
ficação das proporções naturais e das 
relações orgânicas. 

           

 
• Exposição oral dos con-

teúdos. 
• Visualização e explora-
ção oral de um Power-
Point sobre: “Modos de 
desenho” e “Cânone do 
desenho do rosto humano 

• Visualização e explora-
ção oral de um Vídeo so-
bre: ” “O rosto na arte”, 
“Desenho do rosto” e 
“Desenho do corpo hu-
mano” 

  
• Registo no caderno diário 

(sebenta) 
• Realização de fichas  
• Exercício prático (autor-

retrato) 
 

 
• Computa-
dor/Projetor  

• PowerPoint  
• Caderno diário 
• Vídeo 
• Diferentes riscado-
res e suportes (Pa-
pel cavalinho, lápis 
de grafite e lápis 
de cor)   

 

 
 
 
 
 
• Grelhas de 

observação 
• Caderno diá-

rio 
• Exercício 

práticos (Ava-
liação do do-
mínio R5) 

 
• Grelhas espe-

cíficas  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 Educação visual 5º ano 2017/2018 

Tema/Unidade: PICTOGRAMA - Criação de pictogramas ( identificação de  espaços da escola) 
Período de aplicação: 3º PERÍODO 

Área de Exploração D5 DISCURSO 
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 
ESTRATÉGIAS/ SITUA-
ÇÕES DE APRENDIZA-

GEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMEN-
TOS 

DE AVALIA-
ÇÃO 

TEMPOS 
LETI-
VOS 

 
 
8. Conhecer diferentes 
tipologias de comunicação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Distinguir códigos e 
suportes utilizados pela 
comunicação. 
 
 
 
 

 
Comunicação 
• A comunicação e os senti-
dos humanos 

• Agentes e tipos de comu-
nicação 

• A escrita 
 
 
 
 
 
A comunicação visual 
• Códigos de comunicação 

visual 
• Signos visuais 

Meios de comunicação 
•  

 

 
8.1. Identificar a utilização dos cinco 

sentidos humanos na comunicação. 
8.2. Distinguir os agentes da comunica-

ção (emissor, mensagem, recetor, 
código, ruído e meio) e analisar os 
tipos de comunicação (direta e indi-
reta). 

8.3. Diferenciar elementos da narrativa 
visual (perspetiva de narração, per-
sonagens e contexto). 

 
9.1. Enumerar diferentes tipos de código 

de comunicação (gravura paleolítica, 
hieróglifos, sistemas numéricos, ca-
ligrafia, bandeiras, sinais, cor (semá-
foros), pictogramas, símbolos). 

9.2. Classificar diversos suportes impres-
sos (pergaminho, papel, tecido). 

9.3. Identificar meios de comunicação e 
a sua evolução em função da evolu-
ção técnica e social (sonora –
 telefone, rádio, podcast; escrita – 
jornal, revista, cartaz, BD; audiovi-
sual – televisão e cinema; multimé-
dia, hipermédia – CD, TV digital, 
Internet). 

           

 
• Exposição oral dos con-

teúdos. 
• Visualização e explora-

ção oral de um Power-
Point sobre: ®: “A comu-
nicação” e “Formas e 
meios de comunicação” 

• Visualização e explora-
ção oral de um Vídeo so-
bre: “Formas de comuni-
cação” e  “A comunica-
ção visual” e “Adequação 
de uma mensagem a dife-
rentes suportes” 

• Registos no caderno diá-
rio (sebenta) 

• Exercício prático (Cria-
ção de um pictograma) 

 

  
• Computa-
dor/Projetor  

• PowerPoint  
• Caderno diário 
• Vídeo 
• Diferentes riscado-
res 

• Papel cavalinho 
 

 
• Grelhas de 

observação 
• Caderno diá-

rio 
• Exercício 

prático (Ava-
liação do do-
mínio D5) 

• Grelhas espe-
cíficas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 ou 7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 Educação visual 5º ano 2017/2018 

Tema/Unidade: BANDA DESENHADA 
Período de aplicação: 3º PERÍODO 

Área de Exploração D5 DISCURSO 
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 
ESTRATÉGIAS/ SITUA-
ÇÕES DE APRENDIZA-

GEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMEN-
TOS 

DE AVALIA-
ÇÃO 

TEMPOS 
LETI-
VOS 

 
 
10. Dominar a comunicação 
como um processo de nar-
rativa visual. 

 
Narrativas visuais 
• Elementos da narrativa 

visual 
• Pintura 
• Banda desenhada 
• Ilustração 

 

 
10.1. Desenvolver ações baseadas na 

organização sequencial da informa-
ção, com o objetivo de relatar uma 
história que contém um agregado 
de ações, relevantes para a boa es-
truturação da comunicação. 
 

10.2. Desenvolver capacidades de enun-
ciação de um discurso que descreva 
factos e acontecimentos numa de-
terminada sequência temporal. 

           

 
• Exposição oral dos con-

teúdos. 
• Visualização e explora-

ção oral de um Power-
Point sobre: “Ilustração” 
e “Banda desenhada” 

• Visualização e explora-
ção oral de um Vídeo so-
bre: “Narrativas visuais” 

• Registos no caderno diá-
rio (sebenta) 

• Exercício prático (Cria-
ção de  uma Banda Dese-
nhada simples) 

 

  
• Computa-
dor/Projetor  

• PowerPoint  
• Caderno diário 
• Vídeo 
• Diferentes materi-
ais  

• Papel cavalinho 
• Régua 

 

 
• Grelhas de 

observação 
• Caderno diá-

rio 
• Exercício 

prático (Ava-
liação do do-
mínio D5) 

Grelhas especí-
ficas 

 
 
 
 
 
 
 

6 ou 7 

Total Período             5ºA – 20            5ºB – 16            5ºC – 16            5ºD – 20          5ºE – 20            5ºF - 18 

 
 

13 de setembro de 2017 
 

Os Professores, 
__________________________ 

 



       
 

 

 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
VALE DO TAMEL 

Escola Básica e Secundária Vale Tamel 
www.eb23-lijo.edu.pt 

Tel. 253808170 

Rua 25 de Abril, n.º 350 – Lijó - 4750 - 531 BARCELOS           Tel. 253808170/1 - Fax. 253808179 - Cont. n.º 600 077 900 

 

Departamento de Línguas 

Inglês – 5 º ANO 
 

PLANIFICAÇÃO DIDÁTICA 
Manual: High Five 

ANO LETIVO 2017/ 2018 

  

http://www.eb23-lijo.edu.pt/


       
 

 

Metas Curriculares Domínio Intercultural (ID5) Léxico e Gramática (LG5) Estratégias / Atividades Recursos Avaliação 
 
 
Compreensão Oral / Listening 
5. Compreender discursos 

simples, articulados de forma 
clara e pausada. 

 
Leitura / Reading 
3. Ler frases e pequenos textos  

em voz alta. 
4. Compreender textos breves  

e simples. 
5. Utilizar dicionários elementares 

com imagens. 
 
Interação Oral / Spoken Interaction 
5. Interagir com o professor e/ou 

com os colegas em situações  
do dia a dia. 

6. Exprimir-se, com ajuda, de forma 
adequada a diferentes contextos. 

 
Produção Oral / Spoken Production 
5. Produzir corretamente sons, 

entoações e ritmos da língua. 
6. Expressar-se, com vocabulário 

limitado, em situações 
previamente preparadas. 

1st Term  (38/39 aulas)  
 
− Observação/Descrição  

de imagens 
− Exercícios de ligação 

texto/imagem 
− Preenchimento de tabelas 
− Audição/Repetição de frases 
− Análise de posters 
− Análise de flashcards 
− Audição/Leitura de diálogos 
− Completamento/Escrita  

de diálogos 
− Ordenação de frases 
− Exercícios gramaticais 
− Pergunta/Resposta 
− Audição/Leitura/Repetição  

de palavras/canção/texto 
− Completamento de palavras/ 

diálogos/frases 
− Ordenação de um diálogo 
− Sopa de letras 
− Diálogo em pares 
− Escolha múltipla 
− Palavras cruzadas 
− Atividades de carácter lúdico 
− Completamento/Repetição de 

uma rima 
− Exercícios de compreensão 
− Escrita de datas/convite 
− Verdadeiro/Falso 
− Correção de erros 
− Reescrita/Escrita de frases 

 
 
− Manual 
− Vocabulary bank 
− Grammar bank 
− It's time to celebrate… 
− Extensive reading 
− Passport 
− Homework 
− Workbook 
− Bookmarks 
− Teacher's Resource File 

• Jogos: Hide and 
speak; Mad libs 

• 3rd and 4th year review 
worksheets 

• “Apoio ao estudo” 
worksheets 

• NEE worksheets 
(grammar; 
vocabulary) 

• CEI worksheets 
• Extra worksheets 

(celebrations; 
cross-curricular; 
grammar; 
vocabulary; 
speaking) 

• Assessment 
− Flashcards 
− Posters 
− Got it/Scrambled 

sentences 

 
 
Avaliação 
diagnóstica 
 
Observação 
direta: 
− participação 
− interesse 
− envolvimento 

nas atividades da aula 
− uso da língua inglesa em 

contexto de sala de aula 
− trabalho de casa 
− pontualidade 
− assiduidade 
 
Avaliação formativa 
 
Avaliação sumativa: 
− testes de compreensão 

oral 
− testes escritos 
− avaliação formal da 

produção oral 
− leitura 
 
Desenvolvimento 
e apresentação de 
projetos 

Unidade 0 – Remember! 
− The alphabet 
− Greetings and goodbyes 
− Personal ID 
− Numbers 
− Days of the week, months, 

seasons and weather 
− Means of transport and 

places in town 
− Classroom language 
− School objects 
− Animals 
− Colours and favourites 
 
Unidade 1 – My ID 
− Family members 
− The United Kingdom 
− Name, age, birthday and 

home town 
− Jobs and occupations 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade 2 – Look at me! 
− The human body 
− Basic physical features 
− − Personality 

 
− Itens lexicais relacionados 

com as áreas temáticas 
previstas no domínio 
intercultural 

− Personal pronouns 
− Demonstratives 
 
 
 
 
 
 
 
 
− Itens lexicais relacionados 

com as áreas temáticas 
previstas no domínio 
intercultural 

− Verb to be (affirmative, 
negative) 

− Definite and indefinite 
articles: a / an; the 

− Verb to be (interrogative, 
short answers) 

− Question words: who, what, 
when, where, how, how old 

− Possessive determiners 
 
– Itens lexicais relacionados 

com as áreas temáticas 
previstas no domínio 
intercultural 

− Verb have got 



       

Escrita / Writing 
5. Produzir, com ajuda, frases 

simples. 
6. Produzir um texto simples, 

de 20 a 30 palavras. 
 
Domínio Intercultural / 
Intercultural Domain 
6. Conhecer aspetos culturais  

de países de expressão inglesa. 
7. Localizar, no mapa, alguns países 

de expressão inglesa. 
8. Conhecer o seu meio e o dos 

outros para compreender  
a diversidade. 

 
Léxico e Gramática / 
Lexis and Grammar 
8. Compreender formas de 

organização do léxico e conhecer 
algumas estruturas elementares 
do funcionamento da língua. 

− Clothes, footwear and 
accessories 

− Canada 
− Describing someone 
 
 
 
 
Celebrations: 
Halloween 
Thanksgiving Day 
Bonfire Night 
Christmas 
 

− How high…?/How tall…?/ 
How big…? 

− Possessive case 
− Question word: Whose…? 
− Possessive pronouns 
− Adjectives (word order, 

opposites, position in the 
sentence, form) 

− Preenchimento de espaços 
− Escrita de postais 
− Escrita de mensagens 
− Role-play 
− Exercícios de compreensão 

oral 
− Exercícios de produção/ 

interação oral 
− Visualização de vídeos 
− Organização de palavras 

por grupos lexicais 
− Trabalho de pesquisa 
− Resolução de fichas de 

trabalho extra 
− Jogos: Interactive board 

games; Interactive 
vocabulary game; It’s quiz 
time! 

− Games: Spelling bee contest; 
Who’s this? / What’s that?; 
Bingo; Mime game; 
Devowelling; Disappearing 
sentences 

−  
• Aulas projetáveis 
• PowerPoint® 
• Tracks 
• Animações de 

gramática 
• Animações de textos 
• Vídeos 
• Interactive board game 
• Interactive vocabulary 

bank 
• Flashcards 
• Karaokes 
• Quizzes interativos: 

It’s quiz time! 
• Timer 
• Random number 

generator 
− Motivational stickers 
− Motivational stamps 
− Quadro 
− Computador 
− Projetor multimédia 

Autoavaliação 

2nd Term (31-34 aulas) 

Unidade 3 – Home, sweet 
home! 
− Parts of the house 
− Types of houses 
− Furniture 
− New Zealand 
 
 
 
 
 
Unidade 4 – What’s for lunch? 
− Food and drinks 
− The United States of America 
 
 
 
 
 
Celebrations 
Valentine’s Day 
St. Patrick’s Day 
Pancake Day 
Easter 

 
 
− Itens lexicais relacionados 

com as áreas temáticas 
previstas no domínio 
intercultural 

− Question word: Which…? 
− Verb there + to be 
− Question word: Why…? 
− Prepositions of place 
− Plural of nouns 
 
 
− Itens lexicais relacionados 

com as áreas temáticas 
previstas no domínio 
intercultural 

− Quantifiers: some/any 
− Present simple: verb like 
− Question word:  

How many...? 
− Expressing preferences 
− Connectors: so/because 



 

12 de setembro de 2017 

As docentes de Inglês (5º ano), 

______________________________________________ 

(Eufémia Ruivo / Odete Gonçalves / Rossana Rodrigues) 

A coordenadora de Departamento, 

_______________________ 

                                      (Carla Ferreira) 

 3rd Term (27-28 aulas)    

 
Unidade 5 – Wake me up! 
− Daily routine 
− Australia 
− The time 
 
 
 
 
 
 
Unidade 6 – It’s fun time! 
− Free time activities 
− South Africa 
− Sports 
 
 
 
 
 
 
 
Extensive Reading: 
James and the giant peach, 
by Roald Dahl 
 
 
 

 
 
– Itens lexicais relacionados 

com as áreas temáticas 
previstas no domínio 
intercultural 

− Present simple 
− Adverbs of frequency 
 
 
 
 
– Itens lexicais relacionados 

com as áreas temáticas 
previstas no domínio 
intercultural 

− Present continuous 
− Personal pronouns (object) 
− Prepositions of movement 
− Imperative 
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1.o período  63/65 tempos letivos 
 

UNIDADE INICIAL – DIAGNÓSTICO  4 tempos letivos 
Domínios de referência, objetivos e descritores de desempenho  

(relativos ao 4.o ano) Diagnose Textos Estratégias / Situações de aprendizagem Recursos materiais 

OR
AL

ID
AD

E 

1. Escutar para aprender e construir conhecimentos. 
1. Distinguir informação essencial de acessória. 
2. Identificar informação implícita. 
3. Diferenciar facto de opinião. 
4. Identificar ideias‐chave de um texto ouvido. 
5. Identificar diferentes graus de formalidade em discursos ouvidos. 

Retoma dos conteúdos estudados 
no 1.o ciclo. 

Cartoon 
Calvin & Hobbes, de 
Bill Watterson 

 Resolução da ficha de avaliação escrita. 
 Realização dos exercícios de compreensão 

do oral.  
 Realização do exercício de expressão oral. 
 Apresentação das sugestões de leitura 

autónoma a realizar pelos alunos (a partir 
das sugestões dadas, os alunos selecionam 
as obras para lerem autonomamente). 

•  
– Áudio 

 

LE
IT

UR
A 

E 
ES

CR
IT

A 

9. Organizar os conhecimentos do texto. 
1. Identificar, por expressões de sentido equivalente, informações contidas explici-

tamente em textos narrativos, expositivos/ informativos e descritivos, de cerca de 
400 palavras. 

2. Identificar o tema e o assunto do texto e distinguir os subtemas, relacionando‐os, 
de modo a mostrar que compreendeu a organização interna das informações. 

3. Realizar ao longo da leitura, oralmente ou por escrito, sínteses parciais (de pará-
grafos ou secções). 

Retoma dos conteúdos estudados 
no 1.o ciclo: 
a) Pontuação. 
b) Postal. 

Texto 1  
«As viagens das 
aves», Inês Rosário 
e Bernardo Carvalho 

ED
UC

AÇ
ÃO

 L
IT

ER
ÁR

IA
 

24. Compreender o essencial dos textos escutados e lidos. 
3. Identificar, justificando, personagens principais e coordenadas de tempo e de 

lugar. 
4. Delimitar os três grandes momentos da ação: situação inicial, desenvolvimento e 

situação final. 
5. Fazer inferências (de agente – ação, de causa – efeito, de problema – solução, de 

lugar e de tempo). 
9. Interpretar sentidos da linguagem figurada. 
10. Responder, oralmente e por escrito, de forma completa, a questões sobre os 

textos 

Retoma dos conteúdos estudados 
no 1.o ciclo. 

Texto 2  
«Regresso às 
aulas», Alice Vieira 

GR
AM

ÁT
IC

A 

28. Conhecer propriedades das palavras e explicitar aspetos fundamentais da 
sua morfologia e do seu comportamento sintático. 
1. Formar o plural dos nomes e adjetivos terminados em consoante. 
29. Reconhecer classes de palavras. 
2. Integrar as palavras nas classes a que pertencem: 

f) pronome: pessoal (forma tónica e forma átona), demonstrativo e possessivo; 
31. Analisar e estruturar unidades sintáticas. 
1. Identificar as seguintes funções sintáticas: sujeito e predicado. 

Retoma dos conteúdos estuda-
dos no 1.o ciclo. 
a) Flexão em número. 
b) Classes de palavras – prono-
me. 
c) Família de palavras 
d) Funções sintáticas – sujeito. 
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UNIDADE 1 – PALAVRAS COM RAÍZES 12 tempos letivos 
Domínios de referência, objetivos e descritores de desempenho  Conteúdos Textos Estratégias / Situações de aprendizagem Recursos materiais 

OR
AL

ID
AD

E,
 L

EI
TU

RA
 E

 E
SC

RI
TA

, E
DU

CA
ÇÃ

O 
LI

TE
RÁ

RI
A 

1. Interpretar textos orais breves. 
1. Indicar a intenção do locutor. 
2. Referir o tema. 
3. Explicitar o assunto. 
4. Distinguir informação essencial de acessória. 
5. Distinguir facto de opinião. 
6. Fazer deduções. 
7. Manifestar a reação pessoal ao texto ouvido. 
 
6. Ler textos diversos. 
1. Ler textos narrativos, descritivos. 
 
7. Compreender o sentido dos textos. 
1. Realizar, ao longo da leitura de textos longos, sínteses parciais (de parágrafos ou 

secções), formular questões intermédias e enunciar expectativas e direções possí-
veis. 

2. Detetar o foco da pergunta ou instrução em textos que contêm instruções para 
concretização de tarefas. 

3. Detetar e distinguir entre informação essencial e acessória, tomando notas. 
 
8. Fazer inferências a partir da informação contida no texto. 
1. Identificar pelo contexto o sentido de palavras, expressões ou fraseologias desco-

nhecidas, incluindo provérbios. 
2. Pôr em relação duas informações para inferir delas uma terceira. 
3. Pôr em evidência relações intratextuais de semelhança ou de oposição entre acon-

tecimentos e entre sentimentos. 
 
20. Ler e interpretar textos literários.  
1. Ler e ouvir ler textos da literatura para crianças e jovens, da tradição popular, e 

adaptações de clássicos. 
5. Reconhecer a estrutura e elementos constitutivos do texto narrativo: personagens 

(principal e secundárias); narrador; contextos temporal e espacial, ação (situação 
inicial, desenvolvimento da ação – peripécias, problemas e sua resolução). 

6. Compreender relações entre personagens e entre acontecimentos. 
7. Fazer inferências.  
8. Aperceber‐se de recursos utilizados na construção dos textos literários (linguagem 

figurada; recursos expressivos. 
9. Distinguir, a partir de critérios dados, os seguintes géneros: lenda. 
10. Responder, de forma completa, a questões sobre os textos.  

Interpretação de texto 
• Intenção do locutor; tema; 

assunto; informação es-
sencial e acessória; facto e 
opinião; deduções. 

 
Compreensão de texto 
• Texto de características 

narrativas. 
• Sentidos do texto. 
• Textualização: ortografia  

e acentuação; pontuação  
e tipos de frase; parágrafos; 
construção frásica; vocabulá-
rio específico; apresentação 
do texto. 

• Géneros literários: conto 
tradicional e lenda. 

• Texto narrativo: personagens, 
narrador contextos espacial  
e temporal, ação, relações 
entre personagens  
e acontecimentos. 

• Relações intertextuais. 
• Inferências. 
• Expressão de sentimentos, 

ideias e pontos de vista. 
• Sentidos da linguagem figu-

rada; recursos expressivos: 
comparação. 

Texto 1  
«O sal e a água», 
Teófilo Braga 
 
 
Texto 2  
«Os dois amigos», 
João Pedro Mésse-
der  
e Isabel Ramalhete 
 
 
Texto 3 
«A ilha de Timor», 
João Pedro Mésse-
der e Isabel Rama-
lhete 
 
 
Texto 4  
«De Pé de Moura a 
Moura Morta»,  
João Pedro Mésse-
der  
e Isabel Ramalhete 
 
 
Texto 5  
«A lenda das amen-
doeiras»,  
Gentil Marques 

 Audição de um texto sobre a forma como o 
sal tem sido visto ao longo dos tempos. 

 Leitura do texto em voz alta, pelos alunos. 
 Resolução de questões sobre o conto. 
 Apresentação das características do conto 

tradicional e exploração do conceito de mo-
ralidade associado a este género. 

 Realização dos exercícios de gramática. 
 Leitura e comentário de imagem. 
 Resolução das atividades sobre o conto. 
 Sistematização das características do conto 

tradicional. 
 Comentário oral de argumentos opostos. 
 Descrição das ilustrações do manual que 

acompanham o texto. 
 Leitura do texto em voz alta, pelo professor.  
 Apresentação de um PowerPoint sobre o uso 

e justificação dos recursos expressivos. 
 Audição de um pequeno texto e preenchi-

mento de esquema com a informação reco-
lhida. 

 Realização dos exercícios para compreen-
são do texto. 

 Completamento de uma tabela com flexão 
do nome em número. 

• Fichas informativas: 
–  Conto tradicional  
– A lenda 

 
•  

Áudios 
Apresentação em Po-
werPoint® 
Vídeos 
Documento 
Animação  
Link  
Jogo didático 
 

• Caderno de Atividades. 
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GR
AM

ÁT
IC

A 
G3  
26. Explicitar aspetos fundamentais da fonologia do português. 
1. Classificar palavras quanto ao número de sílabas. 
2. Distinguir sílaba tónica da átona. 
3. Classificar palavras quanto à posição da sílaba tónica. 
 
G5 
24. Reconhecer e conhecer classes de palavras. 
1. Reconhecer as classes de palavras estudadas no ciclo anterior (retoma) 

Fonologia 
• Sílaba. 
Classes de palavras 
• Determinante. 
• Nome. 

  Visionamento de uma curta-metragem 
sobre «A lenda das amendoeiras em flor». 

 Identificação de elementos narrativos e 
ordenação dos momentos da ação. 

 Audição da «Lenda da serra da Estrela» e 
realização de exercícios de compreensão 
oral da mesma. 

 Produção escrita. 
 Resolução da ficha de autoavaliação. 
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UNIDADE 2 – PALAVRAS FA(BU)LANTES 16 tempos letivos 

Domínios de referência, objetivos e descritores de desempenho Conteúdos Textos Estratégias / Situações de aprendizagem Recursos materiais 

OR
AL

ID
AD

E,
 L

EI
TU

RA
 E

 E
SC

RI
TA

, E
DU

CA
ÇÃ

O 
LI

TE
RÁ

RI
A 

1. Interpretar textos orais breves. 
1. Indicar a intenção do locutor. 
2. Referir o tema. 
3. Explicitar o assunto. 
4. Distinguir informação essencial de acessória. 
5. Distinguir facto de opinião. 
6. Fazer deduções. 
7. Manifestar a reação pessoal ao texto ouvido. 
6. Ler textos diversos. 
1. Ler textos narrativos, descritivos. 
7. Compreender o sentido dos textos. 
1. Realizar, ao longo da leitura de textos longos, sínteses parciais (de parágrafos ou 

secções), formular questões intermédias e enunciar expectativas e direções possí-
veis. 

2. Detetar o foco da pergunta ou instrução em textos que contêm instruções para con-
cretização de tarefas. 

3. Detetar e distinguir entre informação essencial e acessória, tomando notas. 
8. Fazer inferências a partir da informação contida no texto. 
1. Identificar pelo contexto o sentido de palavras, expressões ou fraseologias desco-

nhecidas, incluindo provérbios. 
2. Pôr em relação duas informações para inferir delas uma terceira. 
3. Pôr em evidência relações intratextuais de semelhança ou de oposição entre acon-

tecimentos e entre sentimentos. 
13. Redigir corretamente. 
1. Respeitar as regras de ortografia e de acentuação. 
2. Aplicar regras de uso de sinais de pontuação para representar tipos de frase e movi-

mentos sintáticos básicos (enumeração, delimitação do vocativo, encaixe, separação 
de orações). 

3. Utilizar e marcar adequadamente parágrafos. 
14. Escrever textos narrativos. 
1. Escrever pequenos textos, integrando os elementos quem, quando, onde, o quê, co-

mo, porquê e respeitando uma sequência que contemple: apresentação do cenário 
(tempo e lugar) e das personagens; acontecimento desencadeador da ação; ação; 
conclusão; emoções ou sentimentos provocados pelo desfecho da narrativa. 

Textos da literatura para crian-
ças  
e jovens, da tradição popular  
e adaptações de clássicos. 
 
Interpretação de texto 
• Intenção do locutor; tema, 

assunto, informação essencial  
e acessória; facto e opinião; 
deduções. 

• Manifestação de reação 
pessoal ao texto ouvido. 

• Reconto. 
Compreensão de texto 
• Inferências: sentidos contex-

tuais; relacionação  
de informações; relações  
de semelhança e oposição. 

Registo e organização de 
informação 
• Aspetos nucleares do texto; 

intenção do autor. 
Ortografia e caligrafia 
• Regras de ortografia  

e de acentuação. 
Produção de texto 
• Texto de características: 

narrativas; descritivas. 
• Textualização: ortografia  

e acentuação, pontuação  
e tipos de frase; parágrafos; 
construção frásica; coesão 
textual; vocabulário específi-
co; apresentação do texto. 

• Convite. 
• O provérbio e a expressão 

idiomática. 
Compreensão de texto 
• Género literário: fábula. 

Texto 1 
«A cigarra e a 
formiga», Esopo 
 
 
Texto 2  
«A lebre e a tarta-
ruga», Esopo 
 
 
 
Texto 3  
«A raposa e a 
cegonha», Esopo 
 
 
 
Texto 4  
«O burro doméstico 
e o burro selva-
gem», Esopo 

• Leitura e breve comentário de textos. 
• Visionamento de um anúncio publicitário, 

de uma curta-metragem e de uma anima-
ção. 

• Audição de textos. 
• Leitura de fábulas e resolução do questio-

nário. 
• Exercícios de oralidade. 
• Comentário oral de provérbios. 
• Realização dos exercícios do manual. 
• Realização dos exercícios de gramática. 
• Reconto oral de uma fábula. 
• Ponto de partida – compreensão oral (ma-

nual, página 52). 
• Exercícios de vocabulário. 
• Leitura de um convite e redação de um 

outro, a partir do exemplo. 
• Sistematização de conteúdos. 
• Exercícios de compreensão oral. 
• Leitura e análise da ficha informativa sobre 

a fábula. 
• Produção escrita de uma fábula. 
• Realização da ficha de autoavaliação da 

unidade. 

• Fichas informativas: 
–  A fábula 
 

•  
Áudios 
Apresentação em Power-
Point® 
Vídeo 
Documento 
Animações  
Links  
Jogo didático 
 

• Caderno de Atividades. 
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20. Ler e interpretar textos literários.  
1. Ler e ouvir ler textos da literatura para crianças e jovens, da tradição popular, e 

adaptações de clássicos. 
8. Aperceber‐se de recursos utilizados na construção dos textos literários (linguagem figura-

da; recursos expressivos – onomatopeia, enumeração, personificação,comparação) e 
justificar a sua utili-zação. 

 
21. Tomar consciência do modo como os temas, as experiências e os valores são 

representados nos textos literários. 
1. Identificar relações, formais ou de sentido, entre vários textos, estabelecendo seme-

lhanças ou contrastes. 

• Texto narrativo: personagens, 
narrador, ação, contextos 
espacial e temporal, relações 
entre personagens 
 e acontecimentos. 

• Relações intertextuais 
• Sentidos da linguagem figura-

da; recursos expressivos: 
personificação. 

GR
AM

ÁT
IC

A 24. Reconhecer e conhecer classes de palavras. 
1. Reconhecer as classes de palavras estudadas no ciclo anterior (retoma) 

Classes de palavras 
• Nome. 
• Pronome. 
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UNIDADE 3 – PALAVRAS COM SENTIDO 23 tempos letivos 

Domínios de referência, objetivos e descritores de desempenho Conteúdos Textos Estratégias / Situações de aprendizagem Recursos materiais 

OR
AL

ID
AD

E,
 L

EI
TU

RA
 E

 E
SC

RI
TA

, E
DU

CA
ÇÃ

O 
LI

TE
RÁ

RI
A 

1. Interpretar textos orais breves. 
1. Indicar a intenção do locutor. 
2. Referir o tema. 
3. Explicitar o assunto. 
4. Distinguir informação essencial de acessória. 
5. Distinguir facto de opinião. 
6. Fazer deduções. 
7. Manifestar a reação pessoal ao texto ouvido. 
6. Ler textos diversos. 
1. Ler textos narrativos, descritivos; retrato. 
7. Compreender o sentido dos textos. 
1. Realizar, ao longo da leitura de textos longos, sínteses parciais (de parágrafos ou 

secções), formular questões intermédias e enunciar expectativas e direções possí-
veis. 

2. Detetar o foco da pergunta ou instrução em textos que contêm instruções para con-
cretização de tarefas. 

3. Detetar e distinguir entre informação essencial e acessória, tomando notas. 
8. Fazer inferências a partir da informação contida no texto. 
1. Identificar pelo contexto o sentido de palavras, expressões ou fraseologias desconhe-

cidas, incluindo provérbios. 
2. Pôr em relação duas informações para inferir delas uma terceira. 
3. Pôr em evidência relações intratextuais de semelhança ou de oposição entre aconte-

cimentos e entre sentimentos. 
9. Organizar a informação contida no texto. 
1. Parafrasear períodos de textos lidos. 
2. Indicar os aspetos nucleares do texto, respeitando a articulação dos factos ou das idei-

as, assim como o sentido do texto. 
3. Indicar a intenção do autor, justificando a partir de elementos do texto. 
12. Planificar a escrita de textos. 
1. Registar ideias relacionadas com o tema, hierarquizá‐las e articulá‐las devidamente. 
13. Redigir corretamente. 
1. Respeitar as regras de ortografia e de acentuação. 
2. Aplicar regras de uso de sinais de pontuação para representar tipos de frase e movi-

mentos sintáticos básicos (enumeração, delimitação do vocativo, encaixe, separação de 
orações). 

3. Utilizar e marcar adequadamente parágrafos.) 
 

Textos da literatura para crianças  
e jovens, da tradição popular  
e adaptações de clássicos; outros 
textos literários selecionados 
(PNL) 
 
Interpretação de texto 
• Intenção do locutor; tema; as-

sunto; informação essencial e 
acessória; facto e opinião; dedu-
ções. 

• Manifestação de reação pesso-
al  
ao texto ouvido. 

Pesquisa e registo de informa-
ção 
Compreensão de texto 
• Inferências: sentidos contextu-

ais; relacionação de informa-
ções; relações de semelhança e 
oposição. 

Registo e organização de infor-
mação 
• Aspetos nucleares do texto; 

intenção do autor. 
Produção de texto 
• Planificação de texto: registo, 

hierarquização e articulação de 
ideias. 

• Textualização: ortografia  
e acentuação, pontuação e tipos  
de frase; parágrafos; construção 
frásica; coesão textual;  
vocabulário específico; apresen-
tação do texto. 

• A descrição; retrato  
e autorretrato.  

• Reescrita de textos com altera-
ções. 

Texto 1  
«Trisavó de pistola  
à cinta», Alice 
Vieira 
 
 
 
Texto 2  
«O príncipe e o 
pobre», Mark Twain 
 
 
 
Texto 3 
«O menino no 
sapatinho», Mia 
Couto 
 
 
 
Texto 4  
«Charlie e a fábrica 
de chocolates», 
Roald Dahl 
 
 
 
Texto 5 
«O Rapaz de 
Bronze», Sophia de 
Mello Breyner 
Andresen 
 
 
 
Texto 6 
«A Fada Oriana», 
Sophia de Mello 
Breyner Andresen  

• Exploração de fichas informativas. 
• Definição e identificação de recursos ex-

pressivos. 
• Audição de um excerto de uma entrevista 

e de textos. 
• Registo de informação. 
• Audição e realização de exercícios de 

compreensão oral. 
• Realização de exercício de oralidade. 
• Realização de exercícios de gramática. 
• Leitura comparativa de imagens. 
• Leitura de textos. 
• Resolução dos questionários sobre os 

textos lidos. 
• Produção escrita (autorretrato e descrição) 
• Reescrita de texto. 
• Registo de notas. 
• Visionamento de um excerto de um docu-

mentário e de um trailer. 
• Resolução de questões do roteiro de leitu-

ra sobre O Rapaz de Bronze. 
• Resolução da ficha de autoavaliação da 

unidade. 

• Fichas informativas: 
–  A fábula 
– Retrato e autorretrato 
 

•   
Áudios 
Apresentação em Power-
Point® 
Vídeos 
Documento 
Animação  
Links  
Jogo didático 
 

• Caderno de Atividades. 
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4. Controlar estruturas gramaticais correntes (concordâncias, adequação de tempos ver-
bais e expressões adverbiais de tempo). 
5. Construir dispositivos de encadeamento (crono)lógico, de retoma e de substituição que 
assegurem a coesão e a continuidade de sentido (repetições; substituições por sinónimos, 
por expressões equivalentes e por pronomes pessoais; referência por possessivos; uso de 
conectores adequados). 
6. Utilizar vocabulário específico do assunto que está a ser tratado. 
7. Cuidar da apresentação final do texto. 
20. Ler e interpretar textos literários.  
1. Ler e ouvir ler textos da literatura para crianças e jovens, da tradição popular, e adap-

tações de clássicos. 
23. Explicitar aspetos fundamentais da morfologia. 
3. Reconhecer e sistematizar paradigmas flexionais dos verbos regulares. 
4. Identificar e usar os seguintes modos e tempos dos verbos regulares e de verbos 

irregulares de uso mais frequente: 
a) formas finitas – indicativo (presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito 

mais‐que‐perfeito composto e futuro) e imperativo; 
24. Reconhecer e conhecer classes de palavras. 
1. Reconhecer as classes de palavras estudadas no ciclo anterior (retoma). 
2. Integrar as palavras nas classes a que pertencem: 

a) verbo: principal e auxiliar (dos tempos compostos); 
b) advérbio: de modo, de tempo e de lugar; interrogativo. 

25. Analisar e estruturar unidades sintáticas. 
2. Identificar as seguintes funções sintáticas: sujeito (simples e composto), vocativo, 

predicado, complemento direto, complemento indireto. 
26. Reconhecer propriedades das palavras e formas de organização do léxico. 
1. Identificar e estabelecer relações de significado entre palavras: sinonímia e antonímia. 
 

Compreensão de texto 
• Texto narrativo: personagens, 

narrador, ação, contextos espa-
cial e temporal, relações entre 
personagens e acontecimentos. 

• Relações intertextuais 
• Sentidos da linguagem figurada; 

recursos expressivos: compara-
ção, repetição, enumeração  
e personificação. 

• Divisão do texto em partes. 
Classes de palavras 
• Adjetivo: subclasses – qualifica-

tivo  
e numeral. 

• Verbo: principal e auxiliar  
(dos tempos compostos). 

 
Morfologia e lexicologia 
• Nomes: variação em grau. 
• Paradigmas flexionais dos 

verbos regulares. 
• Modos e tempos verbais (verbos 

regulares e verbos irregulares); 
formas finitas – Modo indicativo  
e imperativo. 

• Tempos verbais simples; tempo 
verbal composto: pretérito  
mais-que-perfeito composto. 

• Sinonímia e antonímia. 
 
Sintaxe 
• Funções sintáticas: sujeito, 

vocativo e predicado. 

   

AVALIAÇÃO 
Formativa 
• Ficha formativa 
• Ficha de autoavaliação 

Sumativa: 
• Teste escrito 

Teste de compreensão do oral 

Ficha de verificação da leitura 
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2.o período  54/56 tempos letivos 
 

UNIDADE 4 – ANIMAIS DE PALAVRAS 18 aulas 

Domínios de referência, objetivos e descritores de desempenho Conteúdos Textos Estratégias / Situações de aprendizagem Recursos materiais 
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2. Utilizar procedimentos para registar e reter a informação. 
1. Preencher grelhas de registo. 
2. Tomar notas. 
3. Pedir informações ou explicações complementares. 
 
6. Ler textos diversos. 
1. Ler textos narrativos, descritivos; retrato, carta. 
 
7. Compreender o sentido dos textos. 
1. Realizar, ao longo da leitura de textos longos, sínteses parciais (de parágrafos ou sec-

ções), formular questões intermédias e enunciar expectativas e direções possíveis. 
2. Detetar o foco da pergunta ou instrução em textos que contêm instruções para concre-

tização de tarefas. 
3. Detetar e distinguir entre informação essencial e acessória, tomando notas. 
 
8. Fazer inferências a partir da informação contida no texto. 
1. Identificar pelo contexto o sentido de palavras, expressões  

ou fraseologias desconhecidas, incluindo provérbios. 
2. Pôr em relação duas informações para inferir delas uma terceira. 
3. Pôr em evidência relações intratextuais de semelhança ou de oposição entre aconte-

cimentos e entre sentimentos. 
 
9. Organizar a informação contida no texto. 
1. Indicar os aspetos nucleares do texto, respeitando a articulação dos factos ou das idei-

as, assim como o sentido do texto. 
2. Indicar a intenção do autor, justificando a partir de elementos do texto. 
 
10. Avaliar criticamente textos. 
2. Exprimir uma breve opinião crítica a respeito de um texto e compará‐lo com outros já 

lidos ou conhecidos. 
 
14. Escrever textos narrativos. 
1. Escrever pequenos textos, integrando os elementos quem, quando, onde, o quê, como, 

porquê e respeitando uma sequência que contemple: apresentação do cenário (tempo e 
lugar) e das personagens; acontecimento desencadeador da ação; ação; conclusão; 
emoções ou sentimentos provocados pelo desfecho da narrativa. 

Textos da literatura para crian-
ças e jovens, da tradição popu-
lar e adaptações de clássicos; 
outros textos literários selecio-
nados (PNL) 
Interpretação de texto 
• Manifestação de reação 

pessoal  
ao texto ouvido. 

Compreensão de texto 
• Texto de características 

narrativas. 
• Inferências: sentidos contex-

tuais; relacionação de infor-
mações; relações de seme-
lhança e oposição. 

Registo e organização da 
informação 
• Aspetos nucleares do texto; 

intenção do autor. 
• Opinião crítica textual e 

intertextual. 
Ortografia e caligrafia 
• Regras de ortografia e de 

acentuação. 
• Explicitar e aplicar as regras 

de ortografia e acentuação. 
• Respeitar as regras de orto-

grafia e de acentuação. 
Compreensão de texto 
• Conto de autor. 
• Texto narrativo: persona-

gens, narrador, ação, contex-
tos espacial e temporal, rela-
ções entre personagens e 
acontecimentos. 

Produção de texto 
• Planificação de texto: registo, 

hierarquização e articulação 
de ideias. 

Texto 1 «A receita  
da Liberdade»,  
de Margarida Fon-
seca Santos e 
Maria Teresa Maia 
Gonzalez 
 
 
Texto 2 «As peculi-
aridades do senhor 
Valéry», de Gona-
çalo M. Tavares 
 
 
Texto 3 «A Viúva  
e o Papagaio» 
(integral) de Virginia 
Woolf 

• Audição de uma música e exercício de 
compreensão oral. 

• Audição de textos. 
• Realização de exercícios de gramática. 
• Exploração de fichas informativas. 
• Leitura orientada. 
• Leitura em voz alta de textos. 
• Preenchimento de uma tabela de sistema-

tização de informação. 
• Produção escrita (texto narrativo, carta 

informal/email). 
• Reconto escrito. 
• Realização da ficha de leitura. 
• Realização dos exercícios de compreen-

são do manual. 
• Visionamento de vídeos. 
• Resolução e correção da ficha de autoavalia-

ção referente à unidade 4. 
 

• Fichas informativas: 
 

•  
Áudios 
Apresentação em Power-
Point® 
Vídeos 

 Documento 
Links  
Editável 
Jogo didático 
 

• Caderno de Atividades: 
Teste 4 
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19. Rever textos escritos. 
1. Verificar se o texto respeita o tema proposto. 
2. Verificar se o texto obedece à categoria ou ao género indicados. 
3. Verificar se o texto contém as ideias previstas na planificação. 
4. Verificar se o texto inclui as partes necessárias e se estas estão devidamente ordena-

das. 
5. Verificar se há repetições que possam ser evitadas. 
6. Corrigir o que se revelar necessário, substituindo o que estiver incorreto. 
7. Verificar a correção linguística. 
 
20. Ler e interpretar textos literários.  
1.  Ler e ouvir ler textos da literatura para crianças e jovens, da tradição popular, e adap-

tações de clássicos. 
 
24. Reconhecer e conhecer classes de palavras. 
1. Reconhecer as classes de palavras estudadas no ciclo anterior (retoma). 
2. Integrar as palavras nas classes a que pertencem: 

a) verbo: principal e auxiliar (dos tempos compostos); 
b) advérbio: de modo, de tempo e de lugar; interrogativo. 

 
25. Analisar e estruturar unidades sintáticas. 
2. Identificar as seguintes funções sintáticas: sujeito (simples e composto), vocativo, pre-

dicado, complemento direto, complemento indireto. 
 
26. Reconhecer propriedades das palavras e formas de organização do léxico. 
1. Identificar e organizar famílias de palavras. 
 

• Textualização: ortografia  
e acentuação, pontuação e 
tipos de frase; parágrafos; 
construção frásica; coesão 
textual; vocabulário específi-
co; apresentação do texto. 

• Revisão de texto: planifica-
ção, tema, categoria ou géne-
ro, estrutura, correção linguís-
tica. 

• Carta. 
• Texto narrativo. 
• Sentidos da linguagem figura-

da; recursos expressivos: 
comparação, repetição, enu-
meração  
e personificação. 

Classes de palavras 
• Preposição simples e contraí-

da. 
• Classe e subclasse do advér-

bio (modo, tempo, lugar e in-
terrogativo). 

 
Morfologia e lexicologia 
• Famílias de palavras: alarga-

mento. 
 
Sintaxe 
• Funções sintáticas: sujeito 

(simples e composto), predi-
cado, complemento direto  
e complemento indireto. 

• Tipos de frase. 

   

 
 
 
 
  



11 
 

UNIDADE 5 – NATUREZA DAS PALAVRAS 18 tempos letivos 

Domínios de referência, objetivos e descritores de desempenho Conteúdos Textos Estratégias / Situações de aprendizagem Recursos materiais 
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1. Interpretar textos orais breves. 
1. Indicar a intenção do locutor. 
2. Referir o tema. 
3. Explicitar o assunto. 
4. Distinguir informação essencial de acessória. 
5. Distinguir facto de opinião. 
6. Fazer deduções. 
7. Manifestar a reação pessoal ao texto ouvido. 
6. Ler textos diversos. 
1. Ler textos narrativos, descritivos; retrato, textos de enciclopédia e de dicionário, entre-

vistas, texto publicitário, notícias, cartas. 
2. Ler roteiros e sumários. 
7. Compreender o sentido dos textos. 
1. Realizar, ao longo da leitura de textos longos, sínteses parciais (de parágrafos ou sec-

ções), formular questões intermédias e enunciar expectativas e direções possíveis. 
2. Detetar o foco da pergunta ou instrução em textos que contêm instruções para concreti-

zação de tarefas. 
3. Detetar e distinguir entre informação essencial e acessória, tomando notas. 
8. Fazer inferências a partir da informação contida no texto. 
1. Identificar pelo contexto o sentido de palavras, expressões ou fraseologias desconheci-

das, incluindo provérbios. 
2. Pôr em relação duas informações para inferir delas uma terceira. 
3. Pôr em evidência relações intratextuais de semelhança ou de oposição entre aconteci-

mentos e entre sentimentos. 
14. Escrever textos narrativos. 
1. Escrever pequenos textos, integrando os elementos quem, quando, onde, o quê, como, 

porquê e respeitando uma sequência que contemple: apresentação do cenário (tempo e 
lugar) e das personagens; acontecimento desencadeador da ação; ação; conclusão; emo-
ções ou sentimentos provocados pelo desfecho da narrativa. 

15. Escrever textos expositivos/informativos. 
1. Escrever pequenos textos com uma introdução ao tópico; 

desenvolvimento deste, com a informação agrupada em 
parágrafos; e uma conclusão. 

Textos da literatura para crianças  
e jovens, da tradição popular  
e adaptações de clássicos; outros 
textos literários selecionados 
(PNL) 
 
Interpretação de texto 
• Intenção do locutor; tema; 

assunto; informação essen-
cial e acessória; facto e opi-
nião; deduções. 

Registo e organização da 
informação 
• Aspetos nucleares do texto; 

intenção do autor. 
Produção de texto 
• Texto de características: 

narrativas; descritivas. 
• Reescrita de texto com alte-

rações. 
• Composição de texto por 

imitação criativa. 
• Planificação de texto: regis-

to, hierarquização e articula-
ção  
de ideias.  

• Textualização: ortografia  
e acentuação, pontuação e 
tipos  
de frase; parágrafos; cons-
trução frásica; coesão textu-
al; vocabulário específico; 
apresentação do texto. 

• Revisão de texto: planifica-
ção, tema, categoria ou gé-
nero, estrutura, correção lin-
guística. 

• Retrato. 
• Texto expositivo. 
• Texto narrativo. 

Texto 1  
«O menino e o 
barbo»,  
José Saramago 
 
 
 
Texto 2  
«Uma bicicleta 
por uma história», 
Ondjaki 
 
 
 
Texto 3 
«Palavras à 
beira-mar», Maria 
Teresa Maia 
Gonzalez 
 
 
 
Texto 4  
«Falam os bagos 
de trigo», Alves 
Redol 
 
 
 
  

• Apresentações orais. 
• Autoavaliação da intervenção oral. 
• Audição de um documento e de textos 
• Realização dos exercícios de gramática. 
• Realização de exercícios do caderno de 

atividades. 
• Reconto escrito. 
• Leitura silenciosa e/ou em voz alta de tex-

tos. 
• Resolução dos exercícios de compreensão 

e de gramática sobre os textos. 
• Produção de textos (expositivo, narrativa, 

acróstico). 
• Planificação, textualização e revisão de 

um texto narrativo. 
• Reconto oral. 
• Visionamento de um documento vídeo. 
• Realização e correção da ficha formativa. 
• Realização e correção da ficha de autoa-

valiação da unidade. 
 

• Fichas informativas: 
 

•  
Áudios 
Apresentação em Power-
Point® 
Vídeos 
Links  
Jogo didático 

 
• Caderno de Atividades:  
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20. Ler e interpretar textos literários.  
1. Ler e ouvir ler textos da literatura para crianças e jovens, da tradição popular, e adapta-

ções de clássicos. 
2. Identificar marcas formais do texto poético: estrofe (terceto, quadra, quintilha) e verso (ri-

mado e livre).  
3. Distinguir sílaba métrica de sílaba gramatical e segmentar versos por sílaba métrica, reco-

nhecendo o contributo desta para a construção do ritmo do verso. 
4. Identificar temas dominantes do texto poético. 
5. Reconhecer a estrutura e elementos constitutivos do texto narrativo: personagens (principal e 

secundárias); narrador; contextos temporal e espacial, ação (situação inicial, desenvolvimento da 
ação – peripécias, problemas e sua resolução). 

6. Compreender relações entre personagens e entre acontecimentos. 
7. Fazer inferências. 
8. Aperceber‐se de recursos utilizados na construção dos textos literários (linguagem figura-

da; recursos expressivos – onomatopeia, enumeração, personificação, comparação) e jus-
tificar a sua utilização. 

10. Responder, de forma completa, a questões sobre os textos. 
22. Ler e escrever para fruição estética.  
1. Ler e ouvir ler textos da literatura para crianças e jovens, da tradição popular, e adapta-

ções de clássicos. 
3. Expressar sentimentos, ideias e pontos de vista provocados pela leitura do texto literá-

rio. 
4. Selecionar e fazer a leitura autónoma de obras, por iniciativa própria. 
5. Reescrever um texto, mudando de pessoa (narração de 1.a para 3.a pessoa e vice-

versa) ou escolhendo as diferentes perspetivas das personagens. 
6. Compor textos, por imitação criativa, para expressar sensibilidade e imaginação. 
24. Reconhecer e conhecer classes de palavras. 
3. Reconhecer as classes de palavras estudadas no ciclo anterior (retoma). 
25. Analisar e estruturar unidades sintáticas. 
1. Deduzir o significado de palavras complexas a partir dos elementos constitutivos (radical e 

afixos). 
2. Identificar as seguintes funções sintáticas: sujeito (simples e composto), vocativo, pre-

dicado, complemento direto, complemento indireto. 

Compreensão de texto 
• Conto de autor. 
• Texto narrativo: persona-

gens, narrador, ação, con-
textos espacial e temporal, 
relações entre personagens 
e acontecimentos. 

• Inferências. 
• Relações intertextuais. 
• Sentidos da linguagem figu-

rada; recursos expressivos: 
comparação, repetição, 
enumeração e personifica-
ção. 

Classes de palavras 
• Quantificador numeral. 

 
Sintaxe 
• Funções sintáticas: vocativo. 
• Pronome pessoal átono: 

posição na frase e contra-
ção. 
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UNIDADE 6 – PALAVRAS AO PALCO 18 tempos letivos 

Domínios de referência, objetivos e descritores de desempenho Conteúdos Textos Estratégias / Situações de aprendizagem Recursos materiais 
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1. Interpretar textos orais breves. 
1. Indicar a intenção do locutor. 
2. Referir o tema. 
3. Explicitar o assunto. 
4. Distinguir informação essencial de acessória. 
5. Distinguir facto de opinião. 
6. Fazer deduções. 
7. Manifestar a reação pessoal ao texto ouvido. 
8. Reformular enunciados ouvidos com recurso ao reconto ou à paráfrase. 
2. Utilizar procedimentos para registar e reter a informação. 
2. Tomar notas. 
3. Pedir informações ou explicações complementares. 
3. Produzir textos orais com diferentes finalidades e com coerência. 
1. Usar oportunamente a palavra, de modo audível, com boa dicção e olhando para o 

interlocutor. 
6. Respeitar princípios reguladores da interação discursiva, na produção de enunciados 

de resposta e na colocação de perguntas. 
4. Apresentar argumentos. 
2. Enunciar argumentos em defesa de duas opiniões contrárias (dois argumentos para 

cada posição) sobre um mesmo tema, proposto pelo professor. 
7. Compreender o sentido dos textos. 
1. Realizar, ao longo da leitura de textos longos, sínteses parciais (de parágrafos ou sec-

ções), formular questões intermédias e enunciar expectativas e direções possíveis. 
3. Detetar o foco da pergunta ou instrução em textos que contêm instruções para concre-

tização de tarefas. 
4. Detetar e distinguir entre informação essencial e acessória, tomando notas. 
8. Fazer inferências a partir da informação contida no texto. 
1. Identificar pelo contexto o sentido de palavras, expressões ou fraseologias desconhe-

cidas, incluindo provérbios. 

Interpretação de texto 
• Intenção do locutor; tema; 

assunto; informação essen-
cial e acessória; facto e opi-
nião; deduções. 

• Manifestação de reação 
pessoal ao texto ouvido. 

• Texto de características 
narrativas. 

• Inferências: sentidos contex-
tuais; relacionação de infor-
mações; relações de seme-
lhança e oposição. 

• Escrita de texto de caracte-
rísticas: narrativas; descriti-
vas. 

Produção de texto 
• Planificação de texto: registo, 

hierarquização e articulação 
de ideias.  

• Textualização: ortografia  
e acentuação, pontuação e 
tipos de frase; parágrafos; 
construção frásica; coesão 
textual; vocabulário específi-
co; apresentação do texto. 

• Revisão de texto: planifica-
ção, tema, categoria ou gé-
nero, estrutura, correção lin-
guística. 

• Texto de opinião. 
Compreensão de texto 
• Opinião crítica textual e 

intertextual. 
• Textos da literatura para 

crianças e jovens, da tradição 
popular e adaptações de 
clássicos; outros textos literá-
rios selecionados (PNL) 

• Texto dramático – caracterís-
ticas. 

Texto 1  
«Acabou-se a 
música», António 
Torrado 
 
 
 
Texto 2  
«Crianças, vamos 
mudar o mundo», 
Afonso Cruz 
 
 
 
Texto 3  
«Procura-se um 
príncipe perfeito», 
Ilse Losa 
 
 
  

• Audição de uma entrevista, excertos 
dramáticos. 

• Exercício de expressão oral. 
• Exploração de fichas informativas. 
• Leitura de textos diversos. 
• Leitura dramatizada, expressiva dialo-

gada de textos.  
• Produção de textos (opinião 
• Realização de exercícios gramaticais. 
• Realização dos questionários do manual 

sobre os textos. 
• Registo de notas sobre a entrevista e 

análise da mesma. 
• Resolução do roteiro de leitura do ca-

derno de Roteiros de leitura e escrita. 
• Visionamento de excertos de filmes e de 

um documentário. 
• Visionamento de uma apresentação em 

PowerPoint sobre o texto dramático. 
• Resolução da ficha de autoavaliação 

manual 

• Fichas informativas: 
–  Texto dramático. 
 

•   
Áudios 
Vídeos 
Documento 
Jogo didático 

• Caderno de Atividades. 
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2.  Pôr em relação duas informações para inferir delas uma terceira. 
3. Pôr em evidência relações intratextuais de semelhança ou de oposição entre aconteci-

mentos e entre sentimentos. 
 
20. Ler e interpretar textos literários. 
6. Compreender relações entre personagens e entre acontecimentos. 
7. Fazer inferências. 
8. Aperceber‐se de recursos utilizados na construção dos textos literários (linguagem figu-

rada; recursos expressivos – onomatopeia, enumeração, personificação, comparação) 
e justificar a sua utilização. 

 
23. Explicitar aspetos fundamentais da morfologia. 
1. Deduzir o significado de palavras complexas a partir dos elementos constitutivos (radi-

cal e afixos). 
2. Detetar processos de derivação de palavras por afixação (prefixação e sufixação). 
 
25. Analisar e estruturar unidades sintáticas. 
2. Identificar as seguintes funções sintáticas: sujeito (simples e composto), vocativo, pre-

dicado, complemento direto, complemento indireto. 
 

• Personagens, ação, contex-
tos espacial e temporal, rela-
ções entre personagens e 
acontecimentos. 

• Inferências. 
• Relações intertextuais. 
• Sentidos da linguagem figu-

rada; recursos expressivos: 
comparação, repetição, enu-
meração, personificação e 
onomatopeia. 

Sintaxe 
• Funções sintáticas: sujeito  

(simples e composto), predi-
cado, complemento direto, 
complemento indireto, vocati-
vo. 

• Discurso direto e indireto. 
 
Morfologia e lexicologia 
• Família de palavras. 
• Palavra simples e palavra 

complexa. 
• Radical, forma de base e 

afixo. 
• Derivação por prefixação, 

derivação por sufixação e de-
rivação  
por prefixação e sufixação. 

   

AVALIAÇÃO 

Formativa 
• Ficha formativa 
• Ficha de autoavaliação 

Sumativa: 
• Teste escrito 
• Teste de compreensão do oral 
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3.o período  44/48 tempos letivos 
 

UNIDADE 7 – PALAVRAS COM ASAS 18 tempos letivos 

Domínios de referência, objetivos e descritores de desempenho Conteúdos Textos Estratégias / Situações de aprendizagem Recursos materiais 

OR
AL
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AD

E,
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 E
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, E
DU
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ÇÃ

O 
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1. Interpretar textos orais breves. 
1. Indicar a intenção do locutor. 
2. Referir o tema. 
3. Explicitar o assunto. 
4. Distinguir informação essencial de acessória. 
5. Distinguir facto de opinião. 
6. Fazer deduções. 
7. Manifestar a reação pessoal ao texto ouvido. 
 
9. Organizar a informação contida no texto. 
1. Parafrasear períodos de textos lidos. 
2. Indicar os aspetos nucleares do texto, respeitando a articulação dos factos ou das ideias, 

assim como o sentido do texto. 
 
20. Ler e interpretar textos literários.  
1. Ler e ouvir ler textos da literatura para crianças e jovens, da tradição popular, e adap-

tações de clássicos. 
2. Identificar marcas formais do texto poético: estrofe (terceto, quadra, quintilha) e verso 

(rimado e livre). 
3. Distinguir sílaba métrica de sílaba gramatical e segmentar versos por sílaba métrica, 

reconhecendo o contributo desta para a construção do ritmo do verso. 
4. Identificar temas dominantes do texto poético. 
7. Fazer inferências. 
8. Aperceber‐se de recursos utilizados na construção dos textos literários (linguagem fi-

gurada; recursos expressivos – onomatopeia, enumeração, personificação, compara-
ção) e justificar a sua utilização. 

10. Responder, de forma completa, a questões sobre os textos. 
 
22. Ler e escrever para fruição estética.  
1. Ler e ouvir ler textos da literatura para crianças e jovens, da tradição popular, e adapta-

ções de clássicos. 
2. Ler, memorizar e recitar poemas, com ritmo e entoação adequados. 
3. Expressar sentimentos, ideias e pontos de vista provocados pela leitura do texto literário. 

Interpretação de texto 
• Intenção do locutor; tema; assun-

to; informação essencial e aces-
sória; 
 facto e opinião; deduções. 

• Manifestação de reação pessoal  
ao texto ouvido. 

 
Registo e organização de infor-
mação 
• Aspetos nucleares do texto; 

intenção do autor. 
• Texto de características: narrati-

vas; descritivas. 
 
Produção de texto 
• Planificação de texto: registo, 

hierarquização e articulação de 
ideias.  

• Textualização: ortografia  
e acentuação, pontuação e tipos  
de frase; parágrafos; construção 
frásica; coesão textual; vocabulá-
rio específico; apresentação do 
texto. 

• Revisão de texto: planificação, 
tema, categoria ou género, estru-
tura, correção linguística. 

 
Compreensão de texto 
• Texto poético: estrofe (terceto, 

quadra, quintilha) e verso  
• rimado e livre; sílaba métrica e 

sílaba gramatical; tema. 
• Inferências. 
• Relações intertextuais. 
 

Texto 1 
«Negra», Luísa 
Ducla Soares 
 
Texto 2 
 «O hipermercado»,  
Luísa Ducla Soares 
 
Texto 3  
«Diz o avô», Luísa 
Ducla Soares 
 
Texto 4  
«A lapiseira», Luísa 
Ducla Soares  
 
Texto 5  
«O limpa-palavras»,  
Álvaro Magalhães  
 
Texto 6  
«Mistérios da 
escrita», Álvaro 
Magalhães  
 
Texto 7  
«Namoro», Vergílio 
Alberto Vieira,  
e «João», Luísa 
Sobral  
 
Texto 8  
«A bailarina», 
Cecília Meireles  
 
Texto 9  
«O pássaro da 
cabeça», Manuel 
António Pina  
 

• Audição de poemas e de músicas. 
• Leitura declamada e expressiva de po-

emas. 
• Resolução dos exercícios propostos no 

manual. 
• Declamação de poemas pelos alunos. 
• Leitura comparativa de textos. 
• Produção de um poema, de um acrósti-

co e de um poema visual. 
• Leitura e análise dos poemas visuais 

apresentados. 
• Produção escrita de um texto narrativo. 
• Produção oral. 
• Realização da ficha sobre famílias de 

palavras (caderno de atividades, página 
18). 

• Realização dos exercícios de compreen-
são dos poemas. 

• Redação de duas quadras. 
• Resolução de exercícios gramaticais. 
• Visionamento de uma curta metragem, 

da declamação de um poema, de um 
excerto de filmes, de um vídeo de músi-
ca e de um trailer. 

• Resolução do guião de leitura da obra O 
pássaro da cabeça, de Manuel António 
Pina. 

• Ficha de autoavaliação da unidade. 
 

• Fichas informativas: 
–  Texto poético 
 

•  
Áudios 
Apresentação em Po-
werPoint® 
Vídeos 
Links  
Jogo didático 
 

• Caderno de Atividades 
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23. Explicitar aspetos fundamentais da morfologia. 
1. Deduzir o significado de palavras complexas a partir dos elementos constitutivos (radi-

cal e afixos). 
2. Detetar processos de derivação de palavras por afixação (prefixação e sufixação). 
3. Reconhecer e sistematizar paradigmas flexionais dos verbos regulares. 
4. Identificar e usar os seguintes modos e tempos dos verbos regulares e de verbos irre-

gulares de uso mais frequente: 
a) formas finitas – indicativo (presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito 
mais‐que‐perfeito composto e futuro) e imperativo; 
b)  formas não finitas – infinitivo (impessoal) e particípio. 

 
24. Reconhecer e conhecer classes de palavras. 
1. Reconhecer as classes de palavras estudadas no ciclo anterior (retoma). 
2. Integrar as palavras nas classes a que pertencem: 

a) verbo: principal e auxiliar (dos tempos compostos); 
b) advérbio: de modo, de tempo e de lugar; interrogativo. 

 
26. Reconhecer propriedades das palavras e formas de organização do léxico. 
1. Identificar e estabelecer relações de significado entre palavras: sinonímia e antonímia. 
2. Identificar e organizar famílias de palavras. 
 

• Sentidos da linguagem figurada; 
recursos expressivos: compara-
ção, repetição, enumeração e 
personificação. 

 
Produção expressiva (oral e escri-
ta) 

• Leitura e declamação 
de poema.Composição 
de texto por imitação 
criativa. 

 
Classes de palavras 

• Nome, adjetivo, verbo, 
advérbio, determinante, 
preposição, quantifica-
dor. 

 
Morfologia e lexicologia 

• Família de palavras. 
• Sinónimos e antónimos. 
• Processos de formação 

de palavras: derivação. 
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UNIDADE 8 – PALAVRAS EM COMUNICAÇÃO 14 tempos letivos 

Domínios de referência, objetivos e descritores de desempenho Conteúdos Textos Estratégias / Situações de aprendizagem Recursos materiais 

OR
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ÇÃ

O 
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1. Interpretar textos orais breves. 
1. Indicar a intenção do locutor. 
2. Referir o tema. 
3. Explicitar o assunto. 
4. Distinguir informação essencial de acessória. 
5. Distinguir facto de opinião. 
6. Fazer deduções. 
7. Manifestar a reação pessoal ao texto ouvido. 
8. Reformular enunciados ouvidos com recurso ao reconto ou à paráfrase. 
 
2. Utilizar procedimentos para registar e reter a informação. 
2. Tomar notas. 
3. Pedir informações ou explicações complementares. 
 
3. Produzir textos orais com diferentes finalidades e com coerência. 
1. Usar oportunamente a palavra, de modo audível, com boa dicção e olhando para o 

interlocutor. 
6. Respeitar princípios reguladores da interação discursiva, na produção de enunciados 

de resposta e na colocação de perguntas. 
 
4. Apresentar argumentos. 
1. Construir uma argumentação simples (por exemplo, em 2 a 3 minutos, breve exposição 

de razões para uma opinião ou atitude). 
2. Enunciar argumentos em defesa de duas opiniões contrárias (dois argumentos para 

cada posição) sobre um mesmo tema, proposto pelo professor. 
 
6. Ler textos diversos. 
1. Ler textos narrativos, descritivos; retrato, textos de enciclopédia e de dicionário, entrevis-

tas, texto publicitário, notícias, cartas. 
2. Ler roteiros e sumários. 
 
7. Compreender o sentido dos textos. 
1. Realizar, ao longo da leitura de textos longos, sínteses parciais (de parágrafos ou sec-

ções), formular questões intermédias e enunciar expectativas e direções possíveis. 
  

Interpretação de texto 
• Intenção do locutor; tema; 

assunto; informação essenci-
al e acessória; facto e opini-
ão; deduções. 

• Manifestação de reação 
pessoal ao texto ouvido. 

 
Pesquisa e registo de infor-
mação 
Produção de texto 
• Apresentação oral, argumen-

tação favorável e desfavorá-
vel. 

• Texto publicitário, notícia, 
entrevista. 

• Roteiro, sumário, postal. 
 
Compreensão de texto 
• Sínteses parciais; questões 

intermédias; antecipação  
de conteúdos; foco da per-
gunta ou da instrução. 

• Inferências: sentidos contex-
tuais; relacionação de infor-
mações; relações de seme-
lhança e oposição. 

 
Produção de texto 
• Planificação de texto: registo, 

hierarquização e articulação  
de ideias.  

• Textualização: ortografia  
e acentuação, pontuação e 
tipos de frase; parágrafos; 
construção frásica; coesão 
textual; vocabulário específi-
co; apresentação do texto. 
 

Texto 1  
Notícia 
«O golfinho mais 
corajoso» 
 
Texto 2  
Entrevista 
«Grande entrevista a 
Afonso Cruz» 
 
Texto 3  
Texto Publicitário 
 
 
Texto 4  
Roteiro 
«Adivinha aonde 
vamos primeiro» 
 
Texto 5 
Sumário 
«Alice no país das 
maravilhas» 
 
 
 

• Análise de uma tira de BD. 
• Audição de uma entrevista e de um 

conto. 
• Realização de exercícios de gramáti-

ca. 
• Exercício de produção oral. 
• Leitura e análise de uma notícia, de 

um sumário, de anúncios publicitários. 
• Leitura e análise de uma ficha infor-

mativa e entrada de dicionário. 
• Produção escrita de um postal. 
• Reconto escrito de uma notícia ouvi-

da. 
• Registo de notas sobre uma entrevis-

ta. 
• Resolução da atividade de compreen-

são e expressão oral. 
• Resolução das questões do manual. 
• Visionamento de uma entrevista, de 

um anúncio publicitário, de uma notí-
cia e de um trailer. 

• Resolução da ficha de autoavaliação. 
 

• Fichas informativas: 
 

•   
Áudio 
Apresentação em Po-
werPoint® 
Vídeos 
Documento 
Links 
Jogo didático 
 

• Caderno de Atividades: 
Teste 8 
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2. Detetar o foco da pergunta ou instrução em textos que contêm instruções para concre-

tização de tarefas. 
3. Detetar e distinguir entre informação essencial e acessória, tomando notas.  
 
8. Fazer inferências a partir da informação contida no texto. 
1. Identificar pelo contexto o sentido de palavras, expressões ou fraseologias desconhe-

cidas, incluindo provérbios. 
2. Pôr em relação duas informações para inferir delas uma terceira. 
3. Pôr em evidência relações intratextuais de semelhança ou de oposição entre 

 
18. Escrever textos diversos. 
1. Escrever guiões de entrevista e cartas. 
 
23. Explicitar aspetos fundamentais da morfologia. 
3. Reconhecer e sistematizar paradigmas flexionais dos verbos regulares. 
4. Identificar e usar os seguintes modos e tempos dos verbos regulares e de verbos irre-

gulares de uso mais frequente: 
a) formas finitas e imperativo. 

 
24. Reconhecer e conhecer classes de palavras. 
1. Reconhecer as classes de palavras estudadas no ciclo anterior (retoma). 
2. Integrar as palavras nas classes a que pertencem. 

 
26. Reconhecer propriedades das palavras e formas 
 de organização do léxico. 
2. Identificar e organizar famílias de palavras. 

• Revisão de texto: planifica-
ção, tema, categoria ou gé-
nero, estrutura, correção lin-
guística. 

Classes de palavras 
• Nome e preposição. 
 
Sintaxe 
• Tipo e polaridade de frases. 
• Funções sintáticas. 
 
Morfologia e lexicologia 
• Família de palavras. 
• Flexão de verbos: imperativo. 

   

AVALIAÇÃO 

Formativa 
• Ficha formativa 
• Ficha de autoavaliação 

 Sumativa 
• Teste escrito 
• Teste de compreensão do oral 

 

12 de setembro de 2017 
 

As docentes de Português (5º ano), 
 

____________________________________________________________ 
(Eufémia Ruivo / Conceição Faria / Odete Gonçalves / Rossana Rodrigues) 

 
A coordenadora de Departamento, 

 
_______________________ 

                                      (Carla Ferreira) 
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Departamento de Expressões  

Educação Física – 2º Ciclo 
 

5 º ANO 
 

 

PLANIFICAÇÃO DIDÁTICA 

ANO LETIVO 2017/2018 

 

http://www.aevt.pt/


Educação Física 5º ano 

 
 

 
Tema: Desportos Coletivos 

Período de aplicação: 1º Período 
Unidade Jogos Pré-Desportivos 

 

OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS / 
SITUAÇÕES DE 

APRENDIZA-
GEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRU-
MENTOS 

DE AVALIA-
ÇÃO 

TEM-
POS 
LETI-
VOS 

 

. Conhecer e valo-
rizar a prática do 
jogo coletivo como 
fator de desenvol-
vimento pessoal e 
de melhor quali-
dade de vida; 
 
. Realizar as ações 
de ataque e de 
defesa no jogo 
coletivo; 
 
. Avaliar as atitudes. 

Deslocamen-
tos 
Equilíbrios 
Lançamentos 
Corridas 
Manipulação 
Jogos 
Passe 
Receção 
Desmarcação 
Marcação 
Sustentação 
Impulsão 
Condução de 
bola 
Remate 
Interceção 
Ocupação 
racional do 
espaço 
Enquadra-
mento ofensi-
vo 
Regras 
Objetivos dos 
jogos 
Coordenação 
motora 

Nível avançado 
1. Coopera com os companheiros, na apresentação e organização dos jogos, e na 
escolha das ações favoráveis ao êxito pessoal e de grupo ( adequadas ao objetivo e 
ás regras de jogo). 

2. Aceita as decisões de arbitragem e trata os colegas de equipa e os adversários 
com igual respeito e cordialidade, evitando ações que ponham em risco a sua inte-
gridade física, mesmo que isso implique desvantagem no jogo. 

3. Participa em jogos ajustando a iniciativa própria, e as qualidades motoras na 
prestação, às possibilidades oferecidas pela situação de jogo e ao seu objetivo, reali-
zando habilidades básicas e ações técnico-táticas fundamentais, com oportunidade 
e correção de movimentos 

 4. Pratica jogos infantis, cumprindo as suas regras, selecionando e realizando com 
intencionalidade e oportunidade as ações características desses jogos, designada-
mente: 
-posições de equilíbrio  
-deslocamentos em corrida com «fintas» e «mudanças de direção» e de velocidade;  
- combinações de apoios variados associados com corrida, marcha e voltas;  
- lançamentos de precisão e à distância;  
-pontapés de precisão e à distância  
5. Nos jogos coletivos com bola, tais como: Rabia, Jogo dos Passes, Bola ao Poste, 
Bola ao Capitão, Bola ao Fundo, age em conformidade com a situação:  
5.1. Se tem a bola, passa a um companheiro que esteja liberto, respeitando o limite 
dos apoios estabelecidos.  
6.2. Recebe ativamente a bola com as duas mãos, quando esta lhe é dirigida ou 
quando a intercetar.  
7. Em concurso/exercício individual e ou a pares:  
7.1. Faz toques de sustentação para o companheiro, com as mãos, antebraços e ou 

Explicação oral 
no início e ao 
longo da unida-
de 
 
Exercícios em 
grupos 
  
Circuitos técni-
cos 
  
Competições 
por grupos 
  
Exemplos e 
atitudes do  
Professor 
 
Exercícios indi-
viduais 
 
Apresentar 
situações sim-
plificadas que 
englobem 1 ou 
2 conteúdos; 
. Utilizar dife-
rentes tipos de 

- Bolas de 
futebol 
 
- Mecos 
 
- Sinalizadores 
 
- Cones 
 
- Coletes 
 
- Balizas 
 
 - Cronómetro 
 
- Bolas de  
Andebol 
 
- Bolas de 
iniciação ao 
voleibol 
 
-Raquetes 
 
- Volantes 
- Testemu-
nhos 
- Postes 

Teste diagnós-
tico 
  
Formativa 
  
Sumativa 
   
Observação  
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Educação Física 5º ano 

OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS / 
SITUAÇÕES DE 

APRENDIZA-
GEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRU-
MENTOS 

DE AVALIA-
ÇÃO 

TEM-
POS 
LETI-
VOS 

 
Coordenação 
óculo-manual 
Cooperação 
Ritmo 
Perícia 

cabeça, posicionando-se no ponto de queda da bola, para a devolver.  
7.2. Impulsiona uma bola de espuma para a frente e para cima, posicionando-se 
para a «BATER» com a outra mão acima do plano da cabeça, e ao nível dos joelhos, 
numa direção determinada.  
7.3. Realiza batimentos de bola de espuma com raquete, contra a parede, à esquer-
da e à direita, num plano à frente do corpo, posicionando-se consoante o lado, para 
devolver a bola após um ressalto no solo.  
8. Em situação de exercício de Futebol — contra um guarda-redes:  
8.1. Conduz a bola progredindo para a baliza, com pequenos toques da parte inter-
na e externa dos pés, mantendo a bola controlada, e remata  acertando na baliza.  
8.2. Com um companheiro, passa e receber a bola com a parte interna dos pés, 
progredindo para a baliza e remata, acertando na baliza.  
Coopera  com os companheiros procurando realizar as ações favoráveis ao cumpri-
mento das regras e do objetivo do jogo. Trata os colegas de equipa e os adversários 
com igual cordialidade e respeito, evitando ações que ponham em risco a sua inte-
gridade física  
9. No jogo do MATA, com bola ou ringue:  
9.1. Em posse da bola, passa a um companheiro ou remata (para acertar no adver-
sário), de acordo com as posições dos jogadores. Cria condições favoráveis a estas 
ações, utilizando fintas de passe ou de remate.  
9.2. Cria linhas de passe para receber a bola deslocando-se e utilizando fintas, se 
necessário.  
9.3. Opta por intercetar o passe ou esquivar-se, quando a sua equipa não tem bola, 
deslocando-se na sua área, com oportunidade, conforme a circulação da bola.  
10. Em concurso individual e ou a pares (Futebol):  
10.1. Pontapeia a bola, parada e em movimento, com a parte antero-superior e 
antero-interna do pé, após duas ou três passadas de balanço, colocando correta-
mente o apoio, imprimindo à bola uma trajetória alta e comprida, na direção de um 
alvo.  
10.2. Mantem a bola no ar, com toques de sustentação com os pés, coxa e ou cabe-
ça, posicionando-se de modo a dar continuidade à ação.  
10.3. Cabeceia a bola (com a testa), em posição frontal à baliza, após passe com as 
mãos (lateral) de um companheiro, acertando na baliza.  
11. Em corrida de estafetas, realiza o seu percurso rapidamente, entregando e re-
cebendo o testemunho em movimento e com segurança  
12. Em concurso a pares, com uma raqueta e uma bola (tipo ténis), devolve a bola 

bola; 
. Criar situações 
lúdicas e formas 
jogadas; 
. Condicionar / 
simplificar re-
gras; 
. Proibição de 
contactos; 
. Modificar o 
espaço do jogo; 
. Jogos reduzi-
dos 
 

- Bancos sue-
cos 



Educação Física 5º ano 

OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS / 
SITUAÇÕES DE 

APRENDIZA-
GEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRU-
MENTOS 

DE AVALIA-
ÇÃO 

TEM-
POS 
LETI-
VOS 

 
ao companheiro, após ressalto numa zona à frente do corpo, em equilíbrio, dando 
continuidade ao movimento do braço.  
13. Em concurso individual de Voleibol sustenta a bola/balão com toques de dedos 
(com as duas mãos acima da cabeça), com flexão e extensão de braços e pernas, 
posicionando-se no ponto de queda da bola.  
14. Nos jogos coletivos com bola, tais como: Rabia, Jogo de passes, ola ao poste, 
Bola ao capitão, bola no fundo, agir em conformidade com a situação:  
14.1. Recebe a bola com as duas mãos, enquadra-se ofensivamente e passar a um 
companheiro desmarcado utilizando, se necessário, fintas de passe e rotações sobre 
um pé.  
14.2. Desmarca-se para receber a bola, criando linhas de passe, fintando o seu ad-
versário direto.  
14.3. Marca o adversário escolhido quando a sua equipa perde a bola.  

Nº de aulas 10 

 

 
4 de setembro de 2017 

 
O/A Professor/a 

__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Educação Física 5º ano 

Tema: Desportos Individuais 
Período de aplicação: 1º Período 

Unidade Atletismo (velocidade/meio fundo) 
 

OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS / SITUA-
ÇÕES DE APRENDIZA-

GEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRU-
MENTOS 
DE AVALI-

AÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 

– Conhecer e valo-
rizar prática do 
atletismo como 
fator de desenvol-
vimento pessoale 
de melhor quali-
dade de vida; 
 
– Conhecer a ori-
gem do atletismo; 
 
– Saber identificar 
atividades atléti-
cas, as suas regras 
e o material des-
portivo; 
 
– Fixar e aperfei-
çoar os fundamen-
tos técnicos; 
 
– Avaliar as atitudes. 

 Técnica: 
 - corrida 
 - velocidade 
 - resistência 
 -Ritmo de corrida 
 - respiratória 
 - partida 

 
  
 
 
 

Nível introdução 
 

1 -  Coopera com os companheiros, admitindo as indicações 
que lhes dirigem e cumprindo as regras que garantam as con-
dições de segurança e a preparação, arrumação e preservação 
do material. 
 
 2 - Realiza, no Atletismo, saltos, corridas e lançamentos, se-
gundo padrões simplificados, e cumprindo corretamente as 
exigências elementares técnicas e regulamentares. 
 
3 -  Resistência : O aluno realiza, em situação de corrida contí-
nua, de jogo, percursos de habilidades ou outras:  
3.1. Ações motoras globais de longa duração (acima dos oito 
minutos), com intensidade moderada a vigorosa, sem diminui-
ção nítida de eficácia, controlando o esforço, resistindo à fadi-
ga e recuperando com relativa rapidez após o esforço. 
 
 4. Velocidade : O aluno nas situações definidas pelo professor, 
respeitando os tempos de trabalho e de recuperação adequa-
dos:  
4.1. Reage rapidamente a um sinal conhecido iniciando ações 
motoras previstas globais ou localizadas.  
4.2. Reage rapidamente e com eficácia, iniciando ações moto-
ras globais ou localizadas, em situação de seleção, combinação 
ou correção de resposta.  
4.3. Realiza ações motoras acíclicas com a máxima velocidade, 
sem perda de eficácia dos movimentos.  
4.4. Realiza ações motoras cíclicas com a máxima velocidade 
em cada execução singular, sem perda de eficácia dos movi-
mentos  
4.5. Realiza ações motoras globais cíclicas percorrendo curtas 
distâncias, no menor tempo possível, sem perda de eficácia dos 

Explicação oral no início e 

ao longo da unidade. 

 

Exemplos e atitudes dos 

professores 

 

Exercícios individuais 

 

Exercícios por grupos 

 

Formas jogadas 

 

Utilização de fichas de  

observação 
 
Criar situações simplifica-
das que englobem 1 ou 2 
conteúdos; 
 
. Utilizar diferentes tipos 
de corrida; 
 

 
 

- Mecos 
- Sinalizadores 
- Cones 
- Caixa de saltos 
- Cronómetro 
 

Teste diag-
nóstico 
  
Formativa 
  
Sumativa 
   
Observação  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10  



Educação Física 5º ano 

OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS / SITUA-
ÇÕES DE APRENDIZA-

GEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRU-
MENTOS 
DE AVALI-

AÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 

movimentos. 
 
5. Efetua uma corrida de velocidade(40 m), com partida de pé. 
Acelera até à velocidade máxima, mantendo uma elevada fre-
quência de movimentos: realiza apoios ativos sobre a parte 
anterior do pé, com extensão da perna de impulsão e sem 
desaceleração nítida. 
 

Nº de aulas 10 

 

 
4 de setembro de 2017 

Os Professores, 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Educação Física 5º ano 

 
Tema: Desportos Individuais (Raquetes) 

Período de aplicação: 1º Período 
Unidade Badminton 

 

OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS / 
SITUAÇÕES DE 

APRENDIZA-
GEM 

RECUR-
SOS 

DIDÁTI-
COS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 

• Conhecer e valo-
rizar a prática do 
badminton como 
fator de desenvol-
vimento pessoal e 
de melhor quali-
dade de vida; 
 
• Conhecer e com-
preender o jogo e 
as suas regras; 
 
• Fixar e aperfei-
çoar os fundamen-
tos técnico-tácticos 
do jogo; 
 
• Avaliar as atitu-
des; 
 
• Avaliar as ações de 
ataque e de defesa. 

. Origem do Bad-
mínton 
 
. Identificação das 
suas regras. 
 
. Fundamentos 
técnicos e táticos. 
 
. Exercícios para a 
melhora da técnica 
desportiva. 
 
. Jogo para a me-
lhoria da tática. 
 
. Quadro competi-
tivo. 
 
. Participação: 
responsabilidade, 
cooperação e jogo 
limpo. 

Nível Introdução 
1 - Coopera com os companheiros, nas diferentes situações, escolhendo as 
ações favoráveis ao êxito pessoal e do companheiro, admitindo as indicações 
que lhe dirigem, aceitando as opções e falhas dos seus colegas, e tratando 
com igual cordialidade e respeito os parceiros e os adversários. 
2 - Conhece o objetivo do jogo, a sua regulamentação básica e a pontuação 
do jogo de singulares, identifica e interpreta as condições que justificam a 
utilização diferenciada dos seguintes tipos de batimento: a) clear, b) lob, c) 
serviço curto e d)serviço comprido. 
3 - Coopera com o companheiro (distanciados cerca de 6 m), batendo e de-
volvendo o volante, evitando que este toque no chão: 
3.1 - Mantém uma posição base com os joelhos ligeiramente fletidos e com a 
perna direita avançada, regressando à posição inicial após cada batimento, 
em condições favoráveis à execução de novo batimento. 
3.3 - Diferencia os tipos de pega da raqueta (de direita e de esquerda) e utili-
za-os de acordo com a trajetória do volante.  
3.4 - Coloca o volante ao alcance do companheiro, executando corretamen-
te, os seguintes tipos de batimentos:  
3.4.1 - Clear - na devolução do volante com trajetórias altas - batendo o vo-
lante num movimento contínuo, por cima da cabeça e à frente do corpo, com 
rotação do tronco.  
3.4.2 - Lob - na devolução do volante com trajetórias abaixo da cintura - ba-
tendo o volante num movimento contínuo, avançando a perna do lado da 
raqueta (em afundo), utilizando em conformidade os diferentes tipos de 
pegas de raqueta (de esquerda ou de direita). 

. Realizar ele-
mentos técnicos 
em situações 
facilitadoras; 
 
. Criar situações 
jogadas/lúdicas; 
 
. Associar ele-
mentos técnicos 
entre si; 
. Utilizar a ajuda 
entre pares; 
 
. Promover 
situações-
problema para 
os alunos resol-
verem; 
 
. Criar situações 
simplificadas 
que englobem 1 
ou 2 conteúdos. 

Ginásio 
 
Raquetes 
 
Cones 
 
Volantes 
 
Mecos 
 
Rede 

Teste diagnóstico 
  
Formativa 
  
Sumativa 
 
Trabalhos de grupo 
e individuais 
   
Observação  
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Nº de aulas 13 

4 de setembro de 2017 
Os Professores, 

__________________________                                                                                                                            



Educação Física 5º ano 

Tema/Unidade: Aptidão Física Período de aplica-
ção: 1º 2º 3º Períodos 

Área de Exploração Aptidão Física/Bateria de testes FITEscola 
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRA-
TÉGIAS/ 
SITUA-

ÇÕES DE 
APREN-

DIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRU-
MENTOS 

DE AVALI-
AÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 

 

 
- Relacionar a apti-
dão física e saúde; 
 
 
- Identificar os fato-
res associados a um 
estilo de vida saudá-
vel, nomeadamente: 
Desenvolvimento 
das capacidades 
motoras; 
Composição corpo-
ral; 
Alimentação; 
Repouso; 
Higiene; 
Afetividade; 
Qualidade do meio 
ambiente. 
 
 
- Princípios funda-
mentais do treino 
das capacidades 
motoras; 
 
 
- Compreender a 
relação entre a in-
tensidade e a dura-

- Capacidades condicionais: 
Força; 
Velocidade; 
Resistência; 
Flexibilidade; 
Destreza geral e específica. 

  

- Capacidades coordenativas: 
Diferenciação cinestésica; 
Reação; 
Ritmo; 
Equilíbrio; 
Orientação espacial. 

  

- Aptidão física e saúde; 
- Fatores associados a um 
estilo de vida saudável, no-
meadamente: 
Desenvolvimento das capaci-
dades motoras 
Composição corporal 
Alimentação 
Repouso 
Higiene 
Afetividade 
Qualidade do meio ambiente 
 
- Princípios fundamentais do 
treino das capacidades moto-
ras (continuidade, progressão 
e reversibilidade); 

RESISTÊNCIA 
1. O aluno realiza, em situação de corrida contínua, de jogo, percursos de 
habilidades ou outras:  
1.1 Ações motoras globais de longa duração (acima dos oito minutos), com 
intensidade moderada a vigorosa, sem diminuição nítida de eficácia, con-
trolando o esforço, resistindo à fadiga e recuperando com relativa rapidez 
após o esforço.  
Corrida numa direção e na oposta (Vai-Vem) percorrendo de cada vez uma 
distância de 20m, aumentando o ritmo da passada em cada minuto, atin-
gindo ou ultrapassando o número de percursos de referência (Zona Saudá-
vel de Aptidão Física - ZSAF). 
FORÇA  
2. O aluno realiza com correção, em circuitos de treino ou exercitação sim-
ples, com volume e intensidade definidas pelo professor:  
2.1. Ações motoras vencendo resistências fracas a ligeiras, com elevada 
velocidade de contração muscular. 
2.2. Ações motoras de contração muscular localizada, vencendo resistên-
cias, de carga fraca ou ligeira, com elevada velocidade em cada ação, em 
esforços de duração relativamente prolongada, resistindo à fadiga, sem 
diminuição nítida de eficácia. 
VELOCIDADE  
3. O aluno nas situações definidas pelo professor, respeitando os tempos 
de trabalho e de recuperação adequados:  
3.1. Reage rapidamente a um sinal conhecido iniciando ações motoras 
previstas globais ou localizadas.  
3.2. Reage rapidamente e com eficácia, iniciando ações motoras globais ou 
localizadas, em situação de seleção, combinação ou correção de resposta.  
3.3. Realiza ações motoras acíclicas com a máxima velocidade, sem perda 
de eficácia dos movimentos.  
3.4. Realiza ações motoras cíclicas com a máxima velocidade em cada exe-
cução singular, sem perda de eficácia dos movimentos  
3.5. Realiza ações motoras globais cíclicas percorrendo curtas distâncias, no 

 
- Exercí-
cios em 
forma 
jogada; 
 
- Circui-
tos ge-
rais e 
específi-
cos; 
 
- Torneio 
intra-
turma; 
 
 
 

 

 
Material 
específico de 
cada moda-
lidade des-
portiva. 
 
 

Avaliação 
diagnóstico 
 
 
 
 
Avaliação 
formativa 
 
 
 
 
Relaciona-
mento de 
conceitos 
dentro de 
cada moda-
lidade 
desportiva; 
 
 
 
Reflexão 
com os 
alunos.  
 
Auto-
avaliação. 
 

 
 
 
Ao longo 
de todo o 
ano e de 
acordo 
com a 
carga 
horária de 
cada mo-
dalidade. 
 
Aplicação 
dos testes 
FitEscola: 
 
- 1º P: 3 
tempos; 
 
- 2º P: 2 
tempos. 
 
- 3º P: 2 
tempos. 
 
 
 
 
 
 



Educação Física 5º ano 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRA-
TÉGIAS/ 
SITUA-

ÇÕES DE 
APREN-

DIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRU-
MENTOS 

DE AVALI-
AÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 

ção do esforço; 
 
 
- Identificar sinais de 
fadiga e inadaptação 
ao exercício. 
 
 
 
 
 
 

- Relação entre a intensidade 
e a duração do esforço; 
- Sinais de fadiga ou inadapta-
ção ao exercício. 
 
- Cooperação: 
Nas ajudas e correções técni-
cas; 
No transporte e preservação 
do material; 
Na garantia da sua segurança 
e dos colegas. 
- Em exercício critério; 
- Em situação de jogo. 
 
- Jogo limpo: 
Aceitar as decisões da arbitra-
gem e das indicações dadas 
pelos colegas e pelo profes-
sor, ser leal com os outros, 
saber vencer e aceitar a der-
rota. 
 

menor tempo possível, sem perda de eficácia.  
3.6. Realiza ações motoras globais de curta duração (até 45") com o máxi-
mo de intensidade naquele tempo, sem diminuição nítida de eficácia. 
FLEXIBILIDADE  
4. O aluno, respeitando as indicações metodológicas específicas do treino 
de flexibilidade (ativa):  
4.1. Realiza ações motoras com grande amplitude, à custa de elevada mobi-
lidade articular e elasticidade muscular, (contribuindo para a qualidade de 
execução dessas ações).  
Chega com as duas mãos à frente, o mais longe possível, sentado no chão 
(seat- and-reach), alternadamente com uma e outra perna fletida, deixando 
a outra estendida, mantendo o alongamento máximo durante pelo menos 
1”, alcançando ou ultrapassando (à 4ª tentativa) a distância definida (ZSAF)  
Mantém durante alguns segundos uma e outra das pernas, em extensão 
completa, a um plano mais alto que a bacia, apoiando o pé no espaldar ou 
num companheiro.  
Toca as pontas dos dedos atrás das costas, com um braço por cima do om-
bro e outro por baixo do cotovelo, com um e outro braço (ZSAF).  
Afasta lateralmente as pernas em extensão (posição de espargata), aproxi-
mando a região pubo-cox¡gea do solo a uma distância definida.  
DESTREZA GERAL  
5. O aluno realiza movimentos de deslocamento no espaço associados a 
movimentos segmentares, com alternância de ritmos e velocidade, em 
combinações complexas desses movimentos, globalmente bem coordena-
das 

Nº de aulas 7 

 
4 de setembro de 2017 

 
Os Professores, 

 
__________________________                                                                                                                            

 
 



Educação Física 5º ano 

 
Tema: Desportos individuais 

Período de aplicação: 2º Período 
Unidade Ginástica Desportiva - solo e aparelhos 

 

OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS / 
SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMEN-
TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 

– Conhecer e valo-
rizar prática das 
atividades gímnicas 
como fator de 
desenvolvimento-
pessoal e de me-
lhor qualidade de 
vida; 
 
– Conhecer a ori-
gem da ginástica 
artística, rítmica e 
do trampolim; 
 
– Saber identificar 
as atividades gím-
nicas; 
 
– Fixar e aperfei-
çoar os fundamen-
tos gímnicos das 
atividades aborda-
das; 
 
– Avaliar as atitudes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cambalhota à fren-
te 
 
Cambalhota à reta-
guarda 
 
Pino de cabeça 
Roda  
Avião  
Posições de flexibi-
lidade 
 Saltos, voltas e a 
fundos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nível Elementar/introdução 
 
1. Realiza ações motoras básicas de deslocamento, no solo e em apare-
lhos, segundo uma estrutura rítmica, encadeamento, ou combinação de 
movimentos, coordenando a sua ação para aproveitar as qualidades mo-
toras possibilitadas pela situação.  
 
2. Realiza habilidades gímnicas básicas em esquemas ou sequências no 
solo e em aparelhos, encadeando e ou combinando as ações com fluidez 
e harmonia de movimentos.  

3. Coopera com os companheiros nas ajudas e correções que favorecem a 
melhoria das suas prestações garantindo condições de segurança pessoal 
e dos companheiros, e colabora na preparação, arrumação e preservação 
do material. 

4. Realiza uma sequência de exercícios no solo(em colchões), que combi-
ne as seguintes destrezas: 

 4.1. Cambalhota à frente, num plano inclinado, terminando na mesma 
direção do ponto de partida, em equilíbrio, com as pernas unidas ou afas-
tadas. 

4.2. Cambalhota á frente após salto e chamada a pés juntos, terminando 
na direção do ponto de partida, em equilíbrio. 

4.3 . Cambalhota à retaguarda, com repulsão dos braços na fase final, 
terminando em equilíbrio, na direção do ponto de partida, com as  pernas 
unidas, e também afastadas. 

4.4 . Pino de cabeça, com o alinhamento dos segmentos do corpo, man-
tendo o equilíbrio(podendo beneficiar de apoio de um companheiro ou 
de apoio do espaldar). 

 4.5. Roda, com o ritmo dos apoios correto e marcada extensão dos seg-
mentos corporais, terminando em equilíbrio com braços em elevação 

 . Criar situações 
simplificadas que 
englobem 1 ou 2 
conteúdos; 
 
Explicação oral no 

início e ao longo 

da unidade. 

 

Exemplos e atitu-

des dos professo-

res 

 

Exercícios indivi-

duais 

 

Exercícios por 

grupos 

 

Utilização de 

fichas de  

observação 
 

-Colchões  
-Plinto 
-Bock 
-Trampolim 
-Reuther 
-
Minitram-
polim 
-
Aparelha-
gem de 
música 

Teste diagnóstico 
  
Formativa 
  
Sumativa 
   
Observação  
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Educação Física 5º ano 

OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS / 
SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMEN-
TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salto ao eixo 
Salto entre mãos 
Cambalhota à fren-
te no plinto longi-
tudinal 
Salto em extensão  
Salto engrupado 
Meia pirueta verti-
cal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lateral, na direção do ponto de partida. Com apoio alternado das mãos na 
«cabeça» do plinto (transversal), passando as pernas o mais alto possível, 
com receção equilibrada do outro lado em apoio alternado dos pés. 

 4.6. Avião, com o tronco paralelo ao solo e os membros inferiores em 
extensão, mantendo o equilíbrio. 

 4.7. Posições de flexibilidade com acentuada amplitude(ponte, esparga-
ta lateral e frontal, rá, etc.) 

4.8. Saltos, voltas e a fundos em várias direções, utilizados como elemen-
tos de ligação, contribuindo para a harmonia da sequência. 

5. Sobe para pino, em situação de exercício, apoiando as mãos no col-
chão e os pés num plano vertical, recuando as mãos e subindo gradual-
mente o apoio dos pés, aproximando-se da vertical(mantendo o olhar 
dirigido para as mãos), terminando em cambalhota à frente 

6. Realiza, após corrida de balanço e chamada a pés juntos no trampolim 
(reuther ou sueco) e chegado ao solo em condições de equilíbrio para 
adotar a posição de sentido, os seguintes saltos: 

6.1. Salto ao eixo por cima de um companheiro após corrida de balanço e 
chamada a pés juntos, passando com os membros inferiores bem afasta-
dos e chegando ao solo em equilíbrio.  
6.2. Salto ao eixo no boque, após corrida de balanço e chamada a pés 
juntos, passando com a bacia elevada e os membros inferiores bem afas-
tados, com receção equilibrada.   
6.3. Salto entre mãos no boque ou plinto transversal, apoiando as mãos 
com a bacia acima da linha dos ombros, transpondo o aparelho com os 
joelhos junto ao peito. 

6.4.Cambalhota à frente no plinto longitudinal, mantendo os membros 
inferiores estendidos durante o enrolamento.  
 
6.5. Salto do coelho para o plinto longitudinal, após corrida de balanço e 
chamada a pés juntos, com apoio na extremidade mais próxima, seguida 
de salto ao eixo com o apoio das mãos na outra extremidade.  
7. No minitrampolim, após corrida de balanço, chamada com elevação 
rápida dos braços e receção equilibrada no colchão de queda, realiza os 
seguintes saltos: 



Educação Física 5º ano 

OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS / 
SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMEN-
TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 
7.1. Em extensão(vela), colocando a bacia em ligeira retroversão durante 
a fase aérea do solo. 

7.2. Engrupado, com o fecho dos membros inferiores em relação ao tron-
co, na fase mais alta do vôo, seguido de abertura rápida. 

7.3. Meia pirueta vertical ( quer para a direita, quer para a esquerda ), 
mantendo o controlo do salto. 

                                                                                                                                           Nº de aulas 10 

 
4 de setembro de 2017 

Os Professores, 
__________________________                                                                                                                            

  



Educação Física 5º ano 

Tema: Jogos desportivos coletivos 
Período de aplicação: 2º Período 

Unidade Futebol 
 

OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS / 
SITUAÇÕES DE 

APRENDIZA-
GEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMEN-
TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 

– Conhecer e valo-
rizar a prática do 
jogo coletivo como 
fator de desenvol-
vimento 
pessoal e de me-
lhor qualidade de 
vida; 
 
– Realizar as ações 
de ataque e de 
defesa no jogo 
coletivo; 
 
– Avaliar as atitudes. 

 Técnica: 
 - Passe 
 - Receção de bola 
 - Drible 
 - Remate  
 - Remate de cabeça 
 - Finta 
 - Condução de bola 

 
 Tática ofensiva: 

 - Desmarcação 
 -Enquadramento 

ofensivo 
  

 
 Tática defensiva: 

 - Marcação 
-Enquadramento defen-
sivo 
 
 Jogo 7x7 
 
 - Objetivo do jogo  

- Cooperação com os 
companheiros (em exer-
cício critério e de jogo). 
 
Responsabilidade 
 
Origem  e evolução do 
futebol. 
 

Nível elementar 
 

1. Coopera com os companheiros para o alcance do objetivo dos 
Jogos Desportivos Coletivos, desempenhando com oportunidade e 
correção as ações solicitadas pela situação de jogos, aplicando a 
ética do jogo e as suas regras. 

2. Coopera com os companheiros, quer nos exercícios, quer no jogo, 
escolhendo as ações favoráveis ao êxito pessoal e de grupo, admi-
tindo as indicações que lhe dirigem e aceitando as opções e falhas 
dos seus colegas. 

3. Aceita as decisões de arbitragem, identificando os respetivos 
sinais e trata com igual cordialidade e respeito os companheiros e os 
adversários, evitando ações que ponham em risco a sua integridade 
física, mesmo que isso implique desvantagem no jogo. 

 4. Conhece o objetivo do jogo, a função e o modo de execução das 

principais ações técnico-táticas e as suas principais regras a) início e 

recomeço do jogo, b) marcação de golos, c) bola fora e lançamento 

pela linha lateral, d) canto e pontapé de canto, e) principais faltas e 

incorreções, f) marcação de livres e de grande penalidade, g) bola 

pela linha de fundo e reposição de bola em jogo, adequando as suas 

ações e esse conhecimento. 

 5. O aluno em situação de jogo 7X7 (num campo reduzido ): 
    5.1 - Recebe a bola, controlando-a e enquadra-se ofensivamente; 
simula e ou finta, se necessário, para se libertar da marcação, op-
tando conforme a leitura da situação; 
     5.1.1- Remata, se têm a baliza ao seu alcance; 
     5.1.2- Passa a um companheiro em desmarcação para a baliza, ou 
em apoio, combinando o passe à sua própria desmarcação; 

.Criar situa-
ções simplifi-
cadas que 
englobem 1 
ou 2 conteú-
dos; 
 
. Utilizar dife-
rentes tipos 
de bola; 
 
. Criar situa-
ções lúdicas e 
formas joga-
das; 
 
. Condicionar 
/ simplificar 
regras; 
 
. Proibição de 
contactos, 
restrição do 
drible e dos 
passos…; 
 
. Modificar o 

- Bolas de 
futebol 
- Mecos 
- Sinaliza-
dores 
- Cones 
- Colete 
- Balizas 
- Cronóme-
tro 
 

Teste diagnós-
tico 
  
Formativa 
  
Sumativa 
   
Observação  

9 



Educação Física 5º ano 

 
4 de setembro de 2017 

Os Professores, 
__________________________                                                                                                                            

Identificação das regras 
de futebol 
 
 

      5.1.3 - Conduz a bola, de preferência em progressão ou penetra-
ção para rematar; 
      5.2- Desmarca-se utilizando fintas e mudanças de direção, para 
oferecer linhas de passe na direção da baliza e ou apoio ( de acordo 
com a movimentação geral ), garantindo a largura e a profundidade 
do ataque. 
 5.3- Aclara o espaço de penetração do jogador com bola e ou dos 
seus companheiros em desmarcação, para a baliza. 
 5.4- Logo que perde a bola(defesa), marca o seu atacante, procu-
rando dificultar a ação ofensiva. 
 5.6- Como guarda redes, enquadra-se com a bola para impedir o 
golo. Ao recuperar a bola, passa a um jogador desmarcado. 
 
6 - Realiza com oportunidade e correção global, no jogo e em exercí-
cios critério, as ações: 1) receção de bola, 2 ) remate, 3 ) remate de 
cabeça, 4) condução de bola, 5) drible, 6) finta, 7) passe, 8) desmar-
cação e  9) marcação. 

 
 

espaço do 
jogo; 
 
. Jogos redu-
zidos 
 

Explicação 

oral no início 

e ao longo da 

unidade. 

 

Exemplos e 

atitudes dos  

professores 

 

Exercícios 

individuais 

 

Exercícios 

por grupos 

 
Nº de au-

las 

10 



Educação Física 5º ano 

Tema: Jogos desportivos coletivos 
Período de aplicação: 2º Período 

Unidade Voleibol 
 

OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS / SI-
TUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMEN-
TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 

– Conhecer e valo-
rizar a prática do 
jogo coletivo como 
fator de desenvol-
vimento 
pessoal e de me-
lhor qualidade de 
vida; 
 
– Realizar as ações 
de ataque e de 
defesa no jogo 
coletivo; 
 
– Avaliar as atitudes. 

. Técnica: 
 - Passe 
 - Receção de bola 

(manchete ou passe ) 
 - Serviço por baixo 
   

Jogo 2x2 
 
 Objetivo do jogo 
 

 Cooperação com os 
companheiros (em exer-
cício critério e de jogo). 

- Principais regras 
- Aceitação das decisões 
da arbitragem, das indi-
cações dadas pelos co-
legas e pelo professor.  
 
Posição base 

Nível Introdução/Elementar 
1. Coopera com os companheiros, quer nos exercícios, 
quer no jogo, escolhendo as ações favoráveis ao êxito 
pessoal e do grupo, admitindo as indicações que lhe 
dirigem e aceitando as opções e falhas dos seus colegas. 
2. Coopera com os companheiros para o alcance do 
objetivo dos Jogos Desportivos Coletivos, desempe-
nhando com oportunidade e correção as ações solicita-
das pela situação de jogos, aplicando a ética do jogo e as 
suas regras. 

3. Aceita as decisões da arbitragem, identificando os 
respetivos sinais e trata com igual cordialidade e respei-
to os companheiros e os adversários, evitando ações 
que ponham em risco a sua integridade física, mesmo 
que isso implique desvantagem no jogo. 
 
4.Conhece o objetivo de jogo, identifica e descrimina as 
principais ações que o caracterizam: 1) serviço, 2) passe, 
3) receção e 4) finalização, bem como as regras essenci-
ais do jogo de voleibol: a) dois toques, b) transporte, c) 
violação da linha divisória, d) rotação ao serviço, e) 
numero de toques consecutivos por equipa e f) toque 
na rede. 

 5. Em situação de exercícios em grupos de quatro, coo-
pera com os companheiros para manter a bola no ar ( 
com a participação de todos os alunos do grupo ), utili-
zando, consoante a trajetória da bola o  passe e a man-
chete, com coordenação global e posicionando-se corre-
ta e oportunamente, colocando a bola em trajetória 
descendente sobre o colega. 
 6. Em situação de exercício, com a rede aproximada-
mente a 2 metros de altura: 

a) Serve por baixo, a uma distância de 3 metros a 

 . Criar situações sim-
plificadas que englo-
bem 1 ou 2 conteúdos; 
 
. Utilizar diferentes 
tipos de bola; 
 
. Criar situações lúdi-
cas e formas jogadas; 
 
. Condicionar / simpli-
ficar regras; 
 
. Jogos reduzidos 
 
. Campeonato de pas-
se 
 
Explicação oral no 

início e ao longo da 

unidade. 

 

Exemplos e atitudes 

do professores 

 

Exercícios individuais 

 

Exercícios por grupos 

 

- Bolas de voleibol 
e de iniciação ao 
voleibol 
- Mecos 
- Sinalizadores 
- Cones 
- Rede 
 - Fio 
- Postes 
- Cronómetro  
- Placa de pontua-
ção 
  - Ficha de registo 

Teste diagnóstico 
  
Formativa 
  
Sumativa 
   
Observação  

10 



Educação Física 5º ano 

OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS / SI-
TUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMEN-
TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 
4,5  da rede, colocando a bola, conforme a indi-
cação prévia, na metade esquerda ou direita do 
meio campo oposto. 

b) Como recetor, parte atras da linha de fundo para 
receber a bola, com as duas mãos por cima ou 
em manchete ( de acordo com a trajetória da bo-
la ), posicionando-se correta e oportunamente, 
de modo a imprimir à bola uma trajetória alta, 
agarrando-a de seguida com o mínimo desloca-
mento. 

 7 . Em concurso em grupos de quatro, num campo de 
dimensões reduzidas com dois jogadores de cada lado 
da rede ( aproximadamente a 2 metros de altura) joga 
com os companheiros efetuando toques, com as duas 
mãos por cima e ou toques por baixo com os antebraços 
( em extensão), para manter a bola no ar, com o número 
limitado de toques sucessivos de cada lado. 

 
Nº de au-

las 

10 

 
4 de setembro de 2017 

Os Professores, 
__________________________                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Educação Física 5º ano 

Tema: Desportos Individuais (Raquetes) Período de 
aplicação: 3º Período 

Unidade Ténis 

OBJETIVOS GE-
RAIS 

CONTEÚ-
DOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS / SI-
TUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRU-
TRU-

MENTOS 
DE AVA-
LIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 

• Conhecer e valo-
rizar a prática do 
Ténis como fator 
de desenvolvimen-
to pessoal e de 
melhor qualidade 
de vida; 
 
• Conhecer e com-
preender o jogo e 
as suas regras; 
 
• Fixar e aperfei-
çoar os fundamen-
tos técnico-tácticos 
do jogo; 
 
• Avaliar as atitu-
des; 
 
• Avaliar as ações de 
ataque e de defesa. 

. Origem do 
Ténis 
 
. Identifica-
ção das suas 
regras. 
 
. Fundamen-
tos técnicos 
e táticos. 
 
. Exercícios 
para a me-
lhora da 
técnica 
desportiva. 
 
. Jogo para a 
melhoria da 
tática. 
 
. Quadro 
competitivo. 
 
. Participa-
ção: respon-
sabilidade, 
cooperação 
e jogo lim-
po. 

Nível Introdução 
1 - Coopera com os companheiros, nas diferentes situações, escolhendo as 
ações favoráveis ao êxito pessoal e do companheiro, admitindo as indicações 
que lhe dirigem, aceitando as opções e falhas dos seus colegas, e tratando 
com igual cordialidade e respeito os parceiros e os adversários. 
2 - Conhece o objetivo do jogo, a sua regulamentação básica e a pontuação 
do jogo de singulares, identifica e interpreta as condições que justificam a 
utilização diferenciada dos seguintes tipos de batimento: a) serviço, b) direi-
ta, c) esquerda d)volei e f) smash 
3 - Coopera com o companheiro, batendo e devolvendo a bola, evitando que 
esta ressalte 2 vezes no solo 
3.1 - Mantém uma posição base com os joelhos ligeiramente fletidos e uma 
postura expectante, regressando à posição inicial após cada batimento, em 
condições favoráveis à execução de novo batimento. 
3.3 - Diferencia os tipos de pega da raqueta (de direita e de esquerda) e utili-
za-os de acordo com a trajetória da bola.  
3.4 - Coloca a bola ao alcance do companheiro, executando corretamente, os 
seguintes tipos de batimentos:  
3.4.1 – serviço – no início do jogo condicionado, com técnica adaptada às 
dimensões do campo, lançando corretamente a bola e entrando no campo 
após o batimento. 
3.4.2 - direita - na devolução do bola, após ressalto no respetivo lado do 
campo, no seu lado direito, batendo a bola num movimento contínuo,  reali-
zando a rotação de tronco e ombros, batendo a bola à frente do corpo, pro-
curando controlar a força e direção aplicadas no batimento. 
3.4.3 – esquerda (a 2 mãos) - na devolução do bola, após ressalto no respeti-
vo lado do campo, no seu lado esquerdo, batendo a bola num movimento 
contínuo,  realizando a rotação de tronco e ombros, batendo a bola à frente 
do corpo, procurando controlar a força e direção aplicadas no batimento. 
 

. Realizar elementos 
técnicos em situações 
facilitadoras; 
 
. Criar situações joga-
das/lúdicas; 
 
. Associar elementos 
técnicos entre si; 
. Utilizar a ajuda entre 
pares; 
 
. Promover situações-
problema para os alu-
nos resolverem; 
 
. Criar situações simpli-
ficadas que englobem 
1 ou 2 conteúdos. 

Ginásio 
 
Espaço Exterior 
 
Raquetes 
 
Cones 
 
Bolas de baixo 
ressalto 
 
Mecos 
 
Rede 
 
Postes 

Teste 
diagnós-
tico 
  
Formativa 
  
Sumativa 
 
Trabalhos 
de grupo 
e indivi-
duais 
   
Observa-
ção  

11 



Educação Física 5º ano 

  

3.4.5 – volei e smash – junto à rede, realiza batimentos antes do ressalto da 
bola do lado esquerdo e direito, à frente do corpo, controlando a força apli-
cada aos  batimentos; realiza batimentos acima da cabeça (smash) em bolas 
altas (lobs), batendo a bola bem à frente do corpo, com o braço em exten-
são, procurando controlar a força e direção aplicadas no batimento. 

    

Nº de aulas 11 

 
4 de setembro de 2017 

Os Professores, 
 

_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Educação Física 5º ano 

Tema: Desportos Individuais 
Período de aplicação: 3º Período 

Unidade Atletismo (salto em altura, salto em comprimento, arremesso de bola) 
 

OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS / SITUA-
ÇÕES DE APRENDIZA-

GEM 

RECUR-
SOS 

DIDÁTI-
COS 

INSTRU-
TRU-
MEN-
TOS 

DE AVA-
LIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 

– Conhecer e valo-
rizar prática do 
atletismo como 
fator de desenvol-
vimento pessoal e 
de melhor quali-
dade de vida; 
 
– Conhecer a ori-
gem do atletismo; 
 
– Saber identificar 
atividades atléti-
cas, as suas regras 
e o material des-
portivo; 
 
– Fixar e aperfei-
çoar os fundamen-
tos técnicos; 
 
– Avaliar as atitudes. 

 Técnica: 
 - corrida 
 - velocidade 
 - ritmo de 

corrida 
 - respiratória 
 - partida 
 -Salto em altura 

(técnica de 
tesoura) 

 -Salto em 
comprimento 

 -Arremesso de 
bola 
 
  
 
 
 

Nível introdução 
 
1 - Coopera com os companheiros, admitindo as indicações que lhes dirigem e 
cumprindo as regras que garantam as condições de segurança e a preparação, 
arrumação e preservação do material. 
 
 2 - Realiza, no Atletismo, saltos, corridas e lançamentos, segundo padrões sim-
plificados, e cumprindo corretamente as exigências elementares técnicas e regu-
lamentares. 
 
3 - Salta em comprimento com a técnica de voo na passada, com corrida de 
balanço (seis a dez passadas) e impulsão numa zona de chamada (sem redução 
nítida de velocidade). Elevação enérgica da coxa da perna livre na impulsão, 
mantendo em elevação durante o voo e queda a pés juntos na caixa de saltos. 
 
4 - Lança a bola (tipo hóquei ou ténis) dando 3 passadas de balanço em acelera-
ção progressiva, com o braço fletido e o cotovelo mais alto que o ombro( na 
direção do lançamento). 
 
5 - Salta em altura com técnica de tesoura, com quatro a seis passadas de balan-
ço. Apoio ativo e extensão completa da perna de impulsão com elevação enérgi-
ca  e simultânea dos braços e da perna de balanço; transposição da fasquia com 
pernas em extensão e receção em equilíbrio no colchão de queda ou caixa de 
saltos. 

Explicação oral no início 

e ao longo da unidade. 

Exemplos e atitudes dos 

professores 

Exercícios individuais 

Exercícios por grupos 

Formas jogadas 

Utilização de fichas de  

observação 
 
Criar situações simplifi-
cadas que englobem 1 
ou 2 conteúdos; 
 
. Utilizar diferentes tipos 
de corrida; 
 

 
 
- Mecos 
- Sinaliza-
dores 
- Cones 
- Caixa de 
saltos 
- Cronó-
metro 
- Colchão 
de queda 
- Postes 
- Fio 
- Elástico 
-Bolas 
 
 

Teste 
diagnós-
tico 
  
Formati-
va 
  
Sumativa 
   
Observa-
ção  
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Nº de aulas 11 

 

4 de setembro de 2017 
Os Professores, 

_______________________ 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE DO TAMEL 
ESCOLA BÁSICA E SEDUNDÁRIA VALE DO TAMEL 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA CATÓLICA 
 

PLANIFICAÇÃO ANUAL/TRIMESTAL  Ano 5º Ano  1º Período  2017/2018 

Metas Objetivos Conteúdos 
Metodologia/ 

Estratégias 
Recursos Avaliação 

Tempos 
letivos 

 
 
B. Construir uma 
chave de leitura 
religiosa da 
pessoa, da vida 
e da história.  
 
F. Conhecer a 
mensagem 
e a cultura 
bíblicas. 
 
P. Identificar o 
fundamento 
religioso da moral 
cristã.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Valorizar a mudança 
como condição do 
crescimento humano. 
 
2. Identificar na figura 
bíblica de Abraão o 
modelo 
de uma pessoa em 
caminho. 
 
3. Valorizar a 
diversidade dos 
membros de um 
grupo como um fator 
de enriquecimento. 
 
4. Interpretar textos 
bíblicos sobre a 
Aliança. 
 
5. Reconhecer as 
implicações da Aliança 
na vida quotidiana. 
 
6. Valorizar a Aliança 
como condição 

UNIDADE DIDÁTICA – VIVER JUNTOS 
 
·  A mudança, uma constante na vida. 
·  Mudança de ano, de ciclo de ensino, de escola, de um professor para 
muitos professores. 
·  Abraão, modelo de pessoa em caminho de mudança e crescimento: 
Gn 12, 1-8. 
·  Os grupos onde me insiro: a família; a escola; a turma;  os amigos; a 
paróquia; a catequese; os escuteiros; o desporto. 
·  Característica dos grupos: conjunto de pessoas com finalidades 
comuns, que se juntam para, atingirem objetivos, através de estratégias 
de atuação comuns, estabelecendo entre si relações. 
·  Integração nos grupos: colaboração com os outros; aceitação dos 
outros e das suas características pessoais; disponibilidade para ouvir; 
participação nas atividades do grupo. 
·  Critérios éticos de seleção dos grupos: Objetivos a atingir; meios 
usados; formas de organização do grupo; atitudes e comportamentos. 
·  Deus tem a iniciativa de estabelecer uma Aliança com a humanidade: 
Gn 9,8-13; Gn 15,18; Dt 5, 1-33. 
·  Os cristãos aprendem com Deus a comprometer-se numa vida com os 
outros, estabelecendo alianças de uma forma generosa e 
desinteressada. 
·  A Aliança é condição facilitadora da relação entre as partes. 
·  Os valores essenciais para a convivência: a colaboração; a aceitação 
dos outros e das suas características pessoais; a disponibilidade para 
ouvir; o respeito; a paz; a verdade; a justiça; a bondade. 
·  A necessidade de se estabelecerem algumas regras de convivência e as 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Diagnóstico da 
turma 
 
- Diálogo 
interpelativo; 
 
- Chuva de ideias; 
 
- Interpretação de 
textos; 
 
- Sopa de letras; 
 
- Interpretação de 
imagens; 
 
- Caça palavras; 
 

 
 
 
 
 
- Ficha 
diagnóstica. 
 
 
- Caderno diário 
do aluno. 
 
- Quadro. 
 
- Software de 
apoio à disciplina, 
na abordagem das 
diferentes 
temáticas.  
 
-Computador 
 
-Projetor 
multimédia. 

•DIAGNÓSTICA: 
- Ficha de Avaliação 
Diagnóstica. 

 
 

- Resposta às 
questões e 
execução das 
tarefas do caderno 
de atividades e 
outras. 
 
- Valores, atitudes e 
conhecimentos 
demonstrados na 
realização das 
atividades 
propostas (Grelha 
de observação 
diária). 
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Metas Objetivos Conteúdos 
Metodologia/ 

Estratégias 
Recursos Avaliação 

Tempos 
letivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Compreender o 
que são o 
fenómeno 
religioso e a 
experiência 
religiosa. 
 
G. Identificar os 
valores 
evangélicos. 
 
R. Identificar o 
fundamento 
religioso da moral 
cristã.   

 

facilitadora da relação 
entre as partes. 
 
 
 
 
 
1. Reconhecer que 
Deus é sempre fiel à 
sua Aliança. 
2. Interpretar textos 
do AT sobre a 
esperança 
de Israel. 
3. Compreender o 
sentido do Advento. 
4. Identificar as figuras 
do Advento. 
5. Reconhecer em 
Jesus a nova aliança de 
Deus 
com a Humanidade. 
6. Conhecer a situação 
histórica do 
nascimento de Jesus. 
7. Promover o valor da 
esperança na 
sociedade de acordo 
com a mensagem de 
Jesus.   

consequências da sua não aplicação. 
·  Querer viver de forma pacífica com os outros: construir uma aliança 
de convivência para a turma e a escola. 
 
UNIDADE DIDÁTICA – ADVENTO E NATAL 
 
·  Deus é sempre fiel à sua Aliança. 
·  A grande esperança de Israel, Deus está atento às necessidades do seu 
povo: 

Ex 3,7-10; Gn 9,9-11; 1 Sm 3,1-2; Is 9,1-6; 11,1-9. 
 
·  O Advento: tempo de espera e de esperança. 
·  As figuras do Advento, modelos de quem espera o Senhor que vem: 

João Batista; Maria, a mãe de Jesus e seus muitos títulos. 
·  A nova Aliança, Jesus, o cumprimento da esperança de Israel: 
            Mt 26,26; Lc 22,20. 
 
·  O nascimento de Jesus: a Palavra e o amor de Deus que chegam até 
nós. 
·  Jesus, o salvador; Emanuel, Deus connosco na história. 
·  Jesus encarna numa realidade histórica: Jo 1,1-4,14. 
·   A Palestina do tempo de Jesus: situação geográfica, política e social. 
 
·  Jesus veio para nos salvar: o significado da esperança cristã. 
·  A construção de uma sociedade mais justa, humana e responsável de 
acordo com o 
projeto de Jesus. 

- Crucigramas; 
 
- Palavras 
cruzadas; 
 
- Visualização / 
exploração de 
Power Point’s; 
 
- Visualização / 
exploração de 
Filmes; 
 
- Partilha de 
testemunhos; 
 
- Técnica de binas; 
 
- Debate de 
ideias; 
 
- Elaboração de 
trabalhos; 
 
- Grelhas de 
leitura de 
interpretações de 
textos; 
 
-Esquemas; 
-Registo de ideias 
cruciais. 
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PLANIFICAÇÃO ANUAL/TRIMESTAL  Ano 5º Ano  2º Período   

Metas Objetivos Conteúdos 
Metodologia/ 

Estratégias 
Recursos Avaliação 

Tempos 
letivos 

 
 
 
P. Identificar o 
fundamento 
religioso da moral 
cristã.  
 
 
 
 
 
 
 
M. Reconhecer a 
proposta do agir 
ético cristão em 
situações vitais do 
quotidiano. 
 
 
 
 
 
L. Estabelecer um 
diálogo entre a 
cultura e a fé. 
 

 
 
 
1. Reconhecer as diferentes 
funções da família.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Identificar o projeto de 
Deus para a família.   
 
 
 
 
 
 
3. Promover os valores do 
amor na vida familiar. 
 
 
 
 
 
 

UNIDADE TEMÁTICA: A FAMÍLIA, 
COMUNIDADE DE AMOR 
• Funções da família: humanizadora, socializadora e 
educativa, de afetividade, de proteção e interajuda:  
•A Família é: 
‒ Origem da vida humana e espaço onde se educa e 
cresce no amor  
‒ Espaço de crescimento pessoal, através do afeto, 
da presença do modelo masculino/feminino, de um 
clima de confiança, de intimidade, de respeito e 
liberdade  
‒ Força socializadora, através da vivência baseada 
num sistema de relações sociais fundadas em 
valores, da força que retira a pessoa do anonimato, 
mantendo-a consciente da sua dignidade, da 
proposta de um projeto de vida crítico perante as 
injustiças sociais, onde as pessoas se sentem 
acolhidas e reconhecidas.  
• O projeto de Deus para a família na mensagem 
bíblica:   
‒ Ef 4,25.29.31-32; 5,1s: viver os valores da verdade, 
da bondade, do perdão;  
‒ Pr 17,1: Dar prioridade à consciência do ser em  
relação à consciência do ter.  
• Comunhão de pessoas que vivem no amor:  
‒ Cada elemento é sujeito ativo e participante na 
formação dos outros e de si próprio;  
‒ Relação vivida através do acolhimento cordial, do 
encontro com os outros, da gratidão, do diálogo, da 
disponibilidade desinteressada, do  
serviço generoso e da solidariedade;  
‒ A reconciliação (compreensão, tolerância, perdão);  

- Diálogo 
interpelativo; 
 
- Chuva de ideias; 
 
- Interpretação de 
textos; 
 
- Sopa de letras; 
 
- Interpretação de 
imagens; 
 
- Caça palavras; 
 
- Crucigramas; 
 
- Palavras cruzadas; 
 
- Visualização / 
exploração de 
Power Point’s; 
 
- Visualização / 
exploração de 
Filmes; 
 
- Partilha de 
testemunhos; 
 
- Técnica de binas; 
 
- Debate de ideias; 
 
- Elaboração de 
trabalhos; 

- Caderno diário do 
aluno. 
 
- Quadro. 
 
- Software de apoio à 
disciplina, na 
abordagem das 
diferentes temáticas.  
 
-Computador 
 
-Projetor multimédia. 

- Resposta às questões e 
execução das tarefas do 
caderno de atividades e 
outras. 
 
 
 
- Valores, atitudes e 
conhecimentos 
demonstrados na 
realização das atividades 
propostas (Grelha de 
observação diária). 
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Metas Objetivos Conteúdos 
Metodologia/ 

Estratégias 
Recursos Avaliação 

Tempos 
letivos 

 
4. Valorizar a participação 
de todos na vida em família.   
 

‒ O respeito e promoção da singularidade pessoal.   
• Participação e corresponsabilidade na vida em 
família:  
‒ A participação de cada um rege-se por valores não 
autoritários de apelo à corresponsabilidade.  
‒ Todos os membros são chamados a resolver os 
problemas, de acordo com as suas capacidades;  
‒ A vivência da solidariedade, do dom de si mesmo, 
da justiça, e do amor;  
‒ A formação de pessoas conscientes, com atitude 
crítica e dialogante;   
• O lugar dos mais velhos (idosos) no ambiente 
familiar. 

 
- Grelhas de leitura 
de interpretações 
de textos; 
 
-Esquemas; 
-Registo de ideias 
cruciais. 

   

 

 

 

 

 



PLANIFICAÇÃO ANUAL/TRIMESTAL  Ano 5º Ano  3º Período    

Metas Objetivos Conteúdos 
Metodologia/ 

Estratégias 
Recursos Avaliação 

Tempos 
letivos 

 
 
 
Q. Reconhecer, à 
luz da mensagem 
cristã, a dignidade 
da pessoa 
humana. 
 
 
 
 
G. Identificar os 
valores 
evangélicos. 
 
 
 
N. Promover o 
bem comum e o 
cuidado do outro. 
 
 
L. Estabelecer um 
diálogo entre a 
cultura e a fé. 
 

 
 
 
1. Reconhecer a igual 
dignidade de todo o ser 
humano.  
 
 
 
 
2. Valorizar a comum filiação 
divina. 
3. Reconhecer como modelo 
de vida a forma de viver das 
primeiras comunidades 
cristãs. 
4. Verificar quais são as 
fragilidades e ameaças à 
fraternidade.  
 
 
 
5. Interpretar textos 
fundamentais da Bíblia 
sobre o perdão.  
 
 
6. Promover o valor do 
perdão na construção 
quotidiana de um mundo 
fraterno.  
 

UNIDADE DIDÁTICA: CONSTRUIR A 
FRATERNIDADE 
 
• O significado da palavra «fraternidade» e o seu 
alcance social e religioso; • Somos todos irmãos:  
‒ Todos somos seres humanos;  
‒  Todos somos dotados de razão e consciência 
(DUDH, Artigo I);  
‒ Somos todos habitantes da mesma casa: o 
universo e a Terra são o nosso lar.  
• Todos somos filhos de Deus: Rm 8,14-17; Jo 13,14. 
  
• Uma comunidade modelo:  At 2,42-47; At 5,12-16. 
 
 
   
• O mal: as fragilidades e ameaças à fraternidade, 
tudo o que vai contra a dignidade e a felicidade da 
pessoa:  
‒  Mentir; ‒ Pensar mal do outro; ‒ Desejar mal ao 
outro; ‒ O conflito e a violência; ‒ A maledicência;  
‒ O egoísmo; ‒ A inveja.   
• A mensagem cristã sobre o perdão:  
‒ Sir 28,1-7: Perdoar o outro e recusar a vingança;  
‒ Mt 18,21-35: «Perdoar até setenta vezes sete» e a 
parábola do rei misericordioso e justo. 
  
• Construir um mundo fraterno promovendo a 
concórdia nas relações interpessoais:  
‒ Aceitar os erros (a revisão de vida);  
‒ Estar disposto a pedir perdão;  

-Diagnóstico da 
turma 
 
- Diálogo 
interpelativo; 
 
- Chuva de ideias; 
 
- Interpretação de 
textos; 
 
- Sopa de letras; 
 
- Interpretação de 
imagens; 
 
- Caça palavras; 
 
- Crucigramas; 
 
- Palavras cruzadas; 
 
- Visualização / 
exploração de 
Power Point’s; 
 
- Visualização / 
exploração de 
Filmes; 
 
- Partilha de 
testemunhos; 
 
- Técnica de binas; 
 
- Debate de ideias; 

- Caderno diário do 
aluno. 
 
- Quadro. 
 
- Software de apoio à 
disciplina, na 
abordagem das 
diferentes temáticas.  
 
-Computador 
 
-Projetor multimédia. 

 
 
 
 
 
 
- Resposta às questões e 
execução das tarefas do 
caderno de atividades e 
outras. 
 
 
 
- Valores, atitudes e 
conhecimentos 
demonstrados na 
realização das atividades 
propostas (Grelha de 
observação diária). 
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Metas Objetivos Conteúdos 
Metodologia/ 

Estratégias 
Recursos Avaliação 

Tempos 
letivos 

 
 
 
7. Comprometer-se com a 
construção de um mundo 
mais fraterno promovendo o 
bem comum e o cuidado do 
outro   
 

‒ Aceitar os outros, apesar dos seus erros;  
‒ Ser capaz de perdoar;  
‒ Aceitar ser perdoado.   
 
• A regra de ouro: “Façam aos outros como desejam 
que os outros vos façam”, Lc 6,31; • Como posso 
promover o bem comum e o cuidado do outro. 

 
- Elaboração de 
trabalhos; 
 
- Grelhas de leitura 
de interpretações 
de textos; 
 
-Esquemas; 
-Registo de ideias 
cruciais. 

            

Pelo grupo Disciplinar: 

Data:___  / ___ /______          _______________________________ 
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Domínio/Tema A: A Península Ibérica – Localização e Quadro Natural 1º PERÍODO 

Subdomínio/ 
Subtema A1: A Península Ibérica – Localização 

Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(45 min) 

1. Conhecer e 
utilizar mapas 
em Geografia e 
em História. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Conhecer a 

localização de 
Portugal e da 
Península Ibéri-
ca na Europa e 
no Mundo. 

1.1. Identificar diferentes formas de representação 
da superfície terrestre: globo, mapas, fotogra-
fia aérea, imagem de satélite. 

1.2. Identificar elementos geométricos da esfera 
terrestre: equador, polos (norte e sul), eixo da 
Terra, meridiano de Greenwich, trópicos de 
câncer e capricórnio e círculos polar ártico e 
antártico. 

1.3. Localizar os hemisférios norte e sul. 
1.4. Definir mapa. 
1.5. Referir vantagens e desvantagens da represen-

tação pelo planisfério e pelo globo. 
1.6. Interpretar mapas, a partir dos elementos que 

os constituem – título, orientação, legenda, 
escala e fonte. 

1.7. Interpretar o conceito de escala através da 
observação e comparação de mapas de esca-
las diferentes. 

1.8. Utilizar os rumos da rosa dos ventos para 
orientação (pontos cardeais e colaterais). 

 
2.1. Localizar Portugal na Península Ibérica. 
2.2. Localizar a Península Ibérica no continente 

europeu e no Mundo, através de mapas com 
diferentes escalas. 

2.3. Mencionar a importância da posição geográfi-
ca da Península Ibérica. 

2.4. Identificar os limites geográficos de diferentes 
espaços na superfície terrestre: Portugal, Pe-
nínsula Ibérica e continentes. 

2.5. Localizar num mapa a região onde habita. 

mapa; 
planisfério; 
globo 
terrestre; 
equador; 
polos; 
meridianos; 
paralelos; 
hemisférios; 
legenda; 
escala; fonte; 
rosa dos 
ventos; 
pontos 
cardeais e 
pontos 
colaterais 
 
 
 
 
península 

• Diálogo com os alunos sobre a importância da Histó-
ria e da Geografia. 

• Realização de uma Ficha de Avaliação de Diagnósti-
co (Guia do Professor). 

• Exploração da animação interativa “Formas de 
representação da Terra” ( ). 

• Observação dos docs. 1, 2 e 3 (p. 10) para identificar 
as formas de representação da Terra. 

• Análise dos docs. 1 e 3 (p. 10) a fim de compreender 
as vantagens e as desvantagens da representação pelo 
planisfério e pelo globo. 

• Observação do doc. 5 (p. 11) a fim de identificar os 
elementos geométricos da esfera terrestre. 

• Análise do mapa (doc. 7, p. 12) com o intuito dos 
alunos identificarem os elementos fundamentais de 
um mapa. 

• Construção de uma rosa dos ventos, com base no 
doc. 8 (p. 12). 

 
 
 
• Exploração da animação interativa “A Península 

Ibérica na Europa e no Mundo” ( ). 
• Comparação dos mapas (doc. 3, p. 10 e doc. 7, p. 12) 

para localizar a Península Ibérica no Mundo e na 
Europa em mapas de escalas diferentes. 

• Observação e análise de um mapa (doc. 9, p. 13) a 
fim de os alunos indicarem os limites naturais da 
Península Ibérica. 

• Análise do mapa (doc. 10, p. 13) com o intuito dos 
alunos identificarem os limites de Portugal continen-
tal e localizarem a sua região. 

• Realização da Atividade n.° 1 de O Meu Atlas, da 
Ficha de Trabalho n.° 1 (Caderno de Atividades). 

 Caderno diário 
 Manual 
 Mapas 
 Gráficos 
 Esquemas 
 Apresentações 
 Quadro interativo / 

Projetor 
 CD-Roms 
 Internet  
 ( ). 

 

Avaliação de diagnóstico 
 
 
Observação direta: grelha de 
desempenho das atividades 
propostas e da participação 
oral. 
 
Registo das respostas às 
questões da secção “Vou 
Responder” (Manual), 
Atividades de O Meu Atlas e 
Fichas de Trabalho 
(Caderno de Atividades). 
Grelha de registo do desem-
penho das atividades propos-
tas para trabalho de casa. 
 
 

1 
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Domínio/Tema A: A Península Ibérica – Localização e Quadro Natural 

Subdomínio/ 
Subtema A2: A Península Ibérica – Quadro Natural 

 

Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(45 min) 

1. Conhecer e 
compreender o 
relevo da Penín-
sula Ibérica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Compreender os 

elementos do 
clima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Compreender os 

fatores que inter-
ferem no clima 
da Península 
Ibérica 

 
 
 
 

1.1. Definir altitude. 
1.2. Distinguir altitude positiva de altitude 

negativa. 
1.3. Definir relevo. 
1.4. Localizar diferentes formas de relevo na 

Península Ibérica – montanha, planalto, 
planície, vale – através da interpretação de 
mapas hipsométricos. 

1.5. Descrever as diferentes formas de relevo 
(montanha, planalto, planície, vale). 

1.6. Salientar os principais contrastes no relevo 
de Portugal. 

1.7. Caracterizar os principais tipos de costa em 
Portugal (baixa/arenosa e alta/escarpada). 

1.8. Caracterizar o relevo da região onde habita. 
 
 
2.1. Descrever o estado de tempo num determi-

nado lugar e num dado momento. 
2.2. Identificar os principais elementos de clima: 

temperatura e precipitação. 
2.3. Distinguir estado de tempo de clima. 
2.4. Identificar os instrumentos utilizados para 

medir e registar os principais elementos de 
clima (termómetro, pluviómetro) e as respe-
tivas unidades utilizadas para quantificar 
esses elementos de clima. 

 
3.1. Localizar as zonas terrestres a partir dos 

elementos geométricos da esfera terrestre 
(zonas intertropical, temperadas e frias). 

3.2. Relacionar as zonas terrestres com as zonas 
climáticas (quente, temperadas e frias). 

3.3. Contextualizar a Península Ibérica na zona 
temperada do norte. 

 
3.4. Identificar os principais fatores que influen-

altitude; 
altitude 
positiva; 
altitude 
negativa; 
relevo; 
montanha; 
planalto; 
planície; vale; 
costa 
 
 
 
 
 
 
 
clima; estado 
de tempo; 
precipitação; 
temperatura; 
zonas 
climáticas 
 
 
 
 
 
zonas 
terrestres; 
zonas 
intertropicais; 
zonas 
temperadas; 
zonas frias 
 
 

• Visionamento de uma animação interativa “A Penín-
sula Ibérica: relevo” ( ) para identificar 
as principais formas de relevo. 

• Observação e análise de um mapa e de uma figura 
(docs. 1 e 2, p. 14) com o intuito de os alunos menci-
onarem as formas de relevo que predominam na Pe-
nínsula Ibérica. 

• Elaboração, no caderno diário, de uma ilustração 
sobre as formas de relevo, com base no doc. 2. 

• Análise de duas figuras e de um mapa (docs. 3, 4 e 5,  
p. 15) a fim de caracterizar a costa portuguesa. 

• Redação de um texto (com cerca de 5 linhas) sobre o 
relevo da região. 

• Preenchimento de um mapa na Atividade n.° 2 de O 
Meu Atlas para identificar as formas de relevo da 
Península Ibérica (Caderno de Atividades). 

 
• Análise do mapa (doc. 6, p. 16) a fim de identificar 

os elementos do estado de tempo. 
• Observação das figuras (docs. 7, 8 e 9, p. 16) para os 

alunos identificarem os instrumentos de registo e 
medição do estado de tempo e respetivas unidades 
utilizadas para o quantificar. 

• Observação de um globo (doc. 10, p. 17 do manual) a 
fim de os alunos indicarem as zonas climáticas da 
Terra. 

 
 
• Observação dos mapas (docs. 13 e 14, p. 18) para os 

alunos localizarem a distribuição da precipitação e da 
temperatura na Península Ibérica. 

• Análise do quadro (doc. 15, p. 18) a fim de comparar 
dados climáticos em três cidades da Península Ibéri-
ca. 

 
 
 

 Caderno diário 
 Manual 
 Mapas 
 Gráficos 
 Esquemas 
 Apresentações 
 Quadro interativo / 

Projetor 
 CD-Roms 
 Internet  
 ( ). 

 

Observação direta: grelha de 
desempenho das atividades 
propostas e da participação 
oral. 
 
Avaliação dos textos produ-
zidos pelos alunos. 
 
Registo das respostas às 
questões da secção “Vou 
Responder” (Manual), Ativi-
dades de O Meu Atlas e 
Fichas de Trabalho (Caderno 
de Atividades). 
 
Grelha de registo do desem-
penho das atividades propos-
tas para trabalho de casa. 
 
Ficha de análise da capacida-
de criativa dos alunos. 
 
Avaliação formativa – reali-
zação da Ficha “Prova O Que 
Sabes” (p. 25 do Manual). 
 
Avaliação sumativa – Ficha 
de Avaliação 
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Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(45 min) 

 
 
 
 
4. Compreender a 

distribuição re-
gional dos prin-
cipais elementos 
do clima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Compreender a 

diversidade cli-
mática da Penín-
sula Ibérica. 

 
 
 
 
6. Conhecer e 

compreender os 
principais rios da 
Península Ibéri-
ca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ciam o clima da Península Ibérica – situa-
ção zonal, proximidade/afastamento do mar, 
relevo. 

 
4.1. Descrever a distribuição espacial da precipi-

tação na Península Ibérica, destacando os 
contrastes regionais existentes em Portugal. 

4.2. Descrever a variação espacial da temperatu-
ra na Península Ibérica, destacando os con-
trastes regionais existentes em Portugal. 

4.3. Relacionar os contrastes espaciais observa-
dos na distribuição da precipitação com os 
fatores do clima – relevo e proximida-
de/afastamento do mar. 

4.4. Relacionar as variações espaciais da tempe-
ratura com os principais fatores de clima – 
relevo e proximidade/afastamento do mar. 

 
5.1. Localizar as principais regiões climáticas da 

Península Ibérica a partir da leitura de ma-
pas. 

5.2. Caracterizar o clima temperado marítimo. 
5.3. Caracterizar o clima temperado mediterrâ-

neo. 
5.4. Caracterizar o clima da região onde habita. 
 
6.1. Distinguir rede hidrográfica de bacia hidro-

gráfica. 
6.2. Localizar os principais rios da Península 

Ibérica, distinguindo os luso-espanhóis dos 
nacionais. 

6.3. Relacionar os traços morfológicos gerais da 
Península Ibérica com as bacias hidrográfi-
cas. 

6.4. Definir caudal. 
6.5. Descrever as diferenças de caudal entre os 

rios do Norte e os do Sul, relacionando-as 
com os diferentes quantitativos de precipi-
tação que ocorrem nessas regiões. 

6.6. Caracterizar, de forma breve, a rede hidro-
gráfica da região onde habita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bacia 
hidrográfica; 
rede 
hidrográfica; 
caudal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
• Exploração da animação interativa “A Península 

Ibérica – Clima e Vegetação Natural” ( ). 
• Análise de mapas (docs. 16 e 17, p. 19) com o propó-

sito de os alunos identificarem as variedades de cli-
ma existentes na Península Ibérica e em Portugal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Exploração do diaporama multimédia “A Península 

Ibérica – Quadro Natural” ( ) para siste-
matizar os conhecimentos. 

• Realização da Ficha de Trabalho n.° 2 (Caderno de 
Atividades) para consolidar aprendizagens. 

 
• Análise dos mapas (docs. 18 e 19, p. 20) para os 

alunos referirem os principais rios peninsulares e 
portugueses. 

• Observação das figuras (docs. 20 e 21, p. 20) com o 
intuito de descreverem dois dos principais rios ibéri-
cos. 
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Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(45 min) 

7. Conhecer e 
compreender a 
vegetação natu-
ral da Península 
Ibérica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Conhecer e 

compreender a 
diversidade na-
tural dos arqui-
pélagos dos 
Açores e Madei-
ra. 

7.1. Definir vegetação natural. 
7.2. Identificar a vegetação natural dominante na 

Península Ibérica, dando particular enfâse à 
do território continental Português. 

7.3. Relacionar a vegetação natural dominante 
na Península Ibérica com as regiões climáti-
cas e o relevo. 

7.4. Identificar as principais alterações da vege-
tação na atualidade. 

7.5. Discutir medidas de preservação da vegeta-
ção natural. 

7.6. Caracterizar a vegetação da região onde 
habita. 

 
8.1. Definir arquipélago. 
8.2. Localizar o arquipélago dos Açores e da 

Madeira em mapas de diferentes escalas. 
8.3. Identificar a origem vulcânica destes arqui-

pélagos. 
8.4. Identificar as ilhas dos arquipélagos. 
8.5. Identificar diferentes formas de relevo nos 

arquipélagos dos Açores e da Madeira. 
8.6. Distinguir o clima do arquipélago dos 

Açores do clima do arquipélago da Madei-
ra. 

8.7. Relacionar o clima com a cobertura vegetal 
nos arquipélagos dos Açores e da Madeira. 

 

vegetação 
natural; 
árvores de 
folha caduca; 
árvores de 
folha 
persistente 
 
 
 
 
 
 
 
arquipélago; 
laurissilva 

• Observação de três documentos iconográficos (docs. 
22 a 24, p. 21) para os alunos verificarem as diferen-
tes espécies vegetais da Península Ibérica. 

• Análise dos documentos iconográficos atrás referidos 
para caracterizar a vegetação predominante em cada 
região climática. 

• Exploração do mapa (doc. 25, p. 21) para localizar as 
espécies vegetais em Portugal continental. 

• Realização da Atividade n.° 3 de O Meu Atlas e da 
Ficha de Trabalho n.° 3 (Caderno de Atividades) 
para aplicar conhecimentos. 

 
 
 
• Visionamento da animação interativa “O Clima, o 

Relevo e os Cursos de Água nos arquipélagos da 
Madeira e dos Açores” ( ) a fim de ilus-
trar o tema. 

• Análise dos mapas (docs. 27 e 28, pp. 22 e 23) para 
localizar os arquipélagos dos Açores e da Madeira. 

• Observação das imagens (docs. 26, 29 e 30, pp. 22 e 
23) a fim de caracterizar a paisagem açoriana e ma-
deirense. 

• Resolução da Atividade n.° 4 de O Meu Atlas e da 
Ficha de Trabalho n.° 4 (Caderno de Atividades). 

 
Domínio/Tema B: A Península Ibérica – dos Primeiros Povos à Formação de Portugal (Século XII) 

Subdomínio/ 
Subtema B1: As Primeiras Comunidades Humanas da Península Ibérica 

 

Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(45 min) 

1. Conhecer e 
compreender as 
primeiras comu-
nidades humanas 

1.1. Localizar no espaço a origem dos primeiros 
grupos humanos chegados à Península Ibé-
rica. 

1.2. Caracterizar o modo de vida das primeiras 

economia 
recoletora; 
nómada; arte 
rupestre 

• Visionamento da animação interativa “As Primeiras 
Comunidades Recoletoras” ( ) a fim de 
introduzir a temática. 

• Análise e observação do mapa (doc. 1, p. 30) para 

 Caderno diário 
 Manual 
 Mapas 
 Gráficos 

Observação direta: grelha de 
desempenho das atividades 
propostas e da participação 
oral. 

4 
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Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(45 min) 

da Península 
Ibérica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Conhecer e 
compreender as 
características das 
primeiras comuni-
dades agropastoris 
da Península Ibéri-
ca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Conhecer os 
primeiros povos 
mediterrânicos que 
contactaram com 
as populações da 
Península Ibérica. 

comunidades humanas, destacando a eco-
nomia recoletora, o nomadismo, a primeira 
divisão de tarefas e o tipo de instrumentos 
utilizados. 

1.3. Referir a descoberta do fogo, o fabrico de 
instrumentos e a linguagem como momen-
tos fundamentais da sobrevivência humana. 

1.4. Caracterizar as primeiras manifestações 
artísticas dos primeiros grupos humanos, 
localizando vestígios de arte rupestre na Pe-
nínsula Ibérica. 

 
2.1. Localizar o surgimento das primeiras co-

munidades agropastoris num tempo poste-
rior ao das comunidades recoletoras, identi-
ficando vestígios dessas comunidades no 
atual território português. 

2.2. Relacionar as alterações climáticas ocorri-
das no fim da Idade do Gelo com a prática 
da agricultura e da pastorícia. 

2.3. Relacionar a prática da agricultura e da 
domesticação de animais com o sedenta-
rismo e o surgimento dos primeiros aldea-
mentos. 

2.4. Comparar o modo de vida das primeiras 
comunidades recoletoras com o das comu-
nidades agropastoris, salientando a impor-
tância das novas técnicas e dos novos ins-
trumentos no progresso da humanidade. 

2.5. Caracterizar as manifestações religiosas e as 
construções megalíticas das comunidades 
agropastoris, exemplificando com vestígios 
existentes no território nacional. 

 
3.1. Localizar a origem dos povos do mediterrâ-

neo (Fenícios, Gregos e Cartagineses) que 
contactaram povos da Península Ibérica en-
tre o ano 1000 a.C. e 500 a.C. 

3.2. Estabelecer uma relação entre os recursos 
naturais da Península Ibérica e a fundação 
de feitorias e colónias por esses povos do 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
economia de 
produção; 
sedentário; 
monumentos 
megalíticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celtas; 
Celtiberos; 
Iberos; 
castros; 
feitorias; 
colónias; 
arqueologia 

identificar os itinerários seguidos pelos mais antigos 
grupos humanos a partir de África. 

• Análise das figuras (docs. 2, 4 e 5, pp. 30 e 31) com 
o propósito de caracterizar o modo de vida dos povos 
recoletores. 

• Exploração do vídeo “A Arte Rupestre do Vale do 
Rio Côa” ( ). 

 
 
 
 
 
• Análise de um mapa (doc. 1, p. 32) a fim de constatar 

as alterações que, há cerca de 10 mil anos, se deram 
no clima na Europa. 

• Observação atenta de um documento iconográfico 
(doc. 2, p. 32) com o intuito de descrever as mudan-
ças ocorridas no modo de vida do Homem. 

• Observação e análise de um documento iconográfico 
(doc. 3, p. 33) para identificar as inovações provoca-
das pela sedentarização do Homem. 

• Observação de documentos iconográficos (docs. 4 e 
5, p. 33) para identificar os principais tipos de mo-
numentos megalíticos na Península Ibérica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Leitura da entrevista da secção “À Conversa com… 

Asdrúbal, um rico comerciante fenício" (Caderno de 
Atividades). 

• Observação de um mapa (doc. 1, p. 34) para identifi-
car as regiões da Península Ibérica onde estes povos 
se fixaram. 

• Visionamento da animação interativa “A citânia de 

 Esquemas 
 Apresentações 
 Quadro interativo / 

Projetor 
 CD-Roms 
 Internet  

 

 
Registo das respostas às 
questões da secção “Vou 
Responder” (Manual), 
Atividades de O Meu Atlas 
e Fichas de Trabalho 
(Caderno de Atividades). 
 
Grelha de registo do desem-
penho das atividades propos-
tas para trabalho de casa. 
 
Ficha de avaliação da capaci-
dade criativa dos alunos. 
 
Avaliação formativa – reali-
zação da Ficha “Prova O Que 
Sabes” (p. 41 do Manual). 
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Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(45 min) 

mediterrâneo oriental. 
3.3. Reconhecer marcas deixadas por Fenícios, 

Gregos e Cartagineses na Península Ibérica, 
salientando os principais contributos (técni-
cos e culturais) destas civilizações para o 
enriquecimento das culturas peninsulares. 

3.4. Destacar o papel da arqueologia e dos 
vestígios deixados pelos homens para o co-
nhecimento histórico. 

Briteiros” ( ) e análise de documentos 
iconográficos (docs. 2 a 5, pp. 34 e 35) para caracte-
rizar o modo de vida dos povos castrejos. 

• Análise de um mapa (doc. 7, p. 36) com o intuito de 
os alunos identificarem as áreas da Península Ibérica 
onde os Fenícios, Gregos e Cartagineses estabelece-
ram as suas colónias. 

• Observação de documentos iconográficos (docs. 8 a 
12, pp. 36 e 37) com o propósito de identificar as 
influências dos povos do Mediterrâneo nas popula-
ções peninsulares (em particular os Iberos): alfabeto, 
moeda, técnicas de artesanato, cultos religiosos e 
obras de arte. 

• Realização da Atividade n.° 6 de O Meu Atlas e da 
Ficha de Trabalho n.° 6 (Caderno de Atividades). 

 
Domínio/Tema B: A Península Ibérica – dos Primeiros Povos à Formação de Portugal (Século XII) 

Subdomínio/ 
Subtema B2: Os Romanos na Península Ibérica 

 

Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(45 min) 

1. Conhecer e 
compreender o 
processo de con-
quista romana da 
Península Ibéri-
ca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Conhecer e 

compreender as 

1.1. Localizar no espaço e no tempo a fundação 
da cidade de Roma e a sua expansão, desta-
cando a grande dimensão geográfica atingi-
da pelo Império Romano no período da sua 
máxima extensão. 

1.2. Localizar o início e o término da conquista 
da Península Ibérica. 

1.3. Indicar os motivos da conquista romana da 
Península Ibérica. 

1.4. Referir os lusitanos como exemplo de 
resistência ao domínio romano. 

1.5. Caracterizar (economicamente, socialmente 
e politicamente) os lusitanos por oposição 
aos romanos. 

 
2.1. Definir romanização. 
2.2. Enunciar os fatores e agentes de romaniza-

Império; 
Lusitanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
romanização; 
legado; 

• Visionamento da animação interativa “A expansão 
do Império Romano” ( ) para dar a co-
nhecer a vastidão e a grandeza do Império Romano. 

• Observação e análise do mapa (doc. 2, p. 44) e da 
cronologia (doc. 1, p. 44) a fim de identificar as 
áreas do Império Romano no séc. II d. C. 

• Exposição, segundo o modelo dedutivo-
interrogativo, sobre os motivos que levaram os Ro-
manos a conquistar a Península Ibérica. 

• Análise de um documento iconográfico e de um 
documento escrito (docs. 3 e 5, p. 45) a fim de iden-
tificar as táticas da resistência dos Lusitanos ao do-
mínio romano. 

 
• Visionamento dos vídeos “Estradas Romanas” e 

“Vestígios da Romanização na Península Ibérica” (
), observação de um mapa e de docu-

 Caderno diário 
 Manual 
 Mapas 
 Gráficos 
 Esquemas 
 Apresentações 
 Quadro interativo / 

Projetor 
 CD-Roms 
 Internet  
( ). 

Observação direta: grelha 
 e desempenho das atividades 
propostas e da participação 
oral. 
 
Ficha de análise da capacida-
de criativa dos alunos. 
 
Registo das respostas às 
questões da secção “Vou 
Responder” (Manual), Ativi-
dades de O Meu Atlas e 
Fichas de Trabalho (Caderno 
de Atividades). 
 
Grelha de registo do desem-
penho das atividades propos-

4 



8 
 

Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(45 min) 

mudanças ope-
radas na Penín-
sula Ibérica du-
rante a romani-
zação. 

 
 
 
 
 
3. Conhecer e 
compreender o 
processo de cristia-
nização dos povos 
peninsulares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Conhecer o 
contributo dos 
Visigodos para 
uma nova unidade 
peninsular após o 
fim do Império 

ção da Península Ibérica. 
2.3. Destacar o latim e o direito como grandes 

legados da civilização romana às sociedades 
atuais. 

2.4. Conhecer a origem latina da Língua Portu-
guesa. 

2.5. Identificar vestígios materiais da presença 
romana no território peninsular, salientando 
a utilidade e a durabilidade das construções. 

 
3.1. Reconhecer a existência de religiões politeístas 

na Península Ibérica, durante o período Roma-
no. 

3.2. Caracterizar o Cristianismo, salientando a 
sua origem no Judaísmo. 

3.3. Relacionar a adesão ao Cristianismo entre 
os habitantes do Império com a existência 
de profundas desigualdades sociais. 

3.4. Indicar que o Cristianismo passou de religi-
ão perseguida a religião oficial do Império 
no século IV. 

3.5. Localizar países de maioria cristã no mundo 
atual, destacando o Cristianismo como uma 
das religiões com mais crentes nos nossos 
dias. 

3.6. Reconhecer o nascimento de Cristo como 
um marco para a contagem do tempo no 
mundo Ocidental, confrontando, a título de 
exemplo, com o calendário judaico ou mu-
çulmano. 

3.7. Aplicar unidades/convenções de datação 
(milénio, século, década, ano, a.C, d.C.) e 
converter datas em séculos e séculos em da-
tas. 

 
4.1. Identificar os povos invasores do Império 

Romano, destacando os que ocuparam a 
Península Ibérica no século V. 

4.2. Localizar no espaço o reino dos Suevos e o 
reino dos Visigodos. 

4.3. Conhecer aspetos do modo de vida dos 

Hispânia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cristo; 
Cristianismo; 
Judaísmo; 
milénio; 
século; 
década 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bárbaros; 
Germanos 

mentos iconográficos (docs. 1 a 5, pp. 46 e 47) com 
o intuito de os alunos identificarem contribu-
tos/testemunhos romanos que tiveram forte impacto 
no modo de vida dos povos peninsulares. 

 
 
 
 
 
• Exploração didática da animação interativa “O Cris-

tianismo” ( ) para integrar os alunos no 
novo contexto histórico (Jesus Cristo e o Império Ro-
mano). 

• Observação e análise de um documento iconográfico 
(doc. 1, p. 48) para os alunos conhecerem os princí-
pios defendidos pelo Cristianismo e o seu impacto na 
sociedade romana. 

• Observação de um mapa e de um documento icono-
gráfico (docs. 2 e 3, p. 49) para constatar a difícil e 
lenta difusão do Cristianismo no mundo romano. 

• Análise, de novo, do mapa (doc. 3, p. 49) com o 
intuito de localizar os países de maioria cristã no 
mundo atual. 

• Exposição sobre o nascimento de Jesus Cristo, como 
ponto de referência para a contagem do tempo na 
maioria dos países do mundo. 

• Análise do quadro da p. 49 com o intuito de identifi-
car as principais unidades de tempo e aprenderem a 
converter datas em séculos. 

• Realização da atividade n.° 1 do Friso Cronológico. 
 
 
 
 
• Exploração da animação interativa “As Invasões 

Bárbaras” ( ). 
• Observação de um documento iconográfico (doc. 1, 

p. 50) e de um mapa (doc. 2, p. 50) para identificar 
os povos bárbaros invasores do Império Romano 
(século V). 

• Análise de dois mapas (docs. 2 e 3, pp. 50 e 51) com 

tas para trabalho de casa. 
 
Avaliação formativa – reali-
zação da Ficha “Prova O Que 
Sabes” (p. 55 do Manual). 
 
Avaliação sumativa – Ficha 
de Avaliação 
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Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(45 min) 

Romano do Oci-
dente. 

povos invasores, por oposição ao modo de 
vida romano. 

4.4. Reconhecer a unificação de toda a Penínsu-
la Ibérica pelos Visigodos, no século VI e o 
processo de fusão com a cultura das popu-
lações autóctones. 

4.5. Identificar e localizar vestígios materiais da 
presença dos Visigodos no território penin-
sular, salientando a arquitetura e a joalharia. 

o intuito de os alunos localizarem o reino dos Suevos 
e o dos Visigodos na Península Ibérica. 

• Exposição do professor, com base nos documentos 
iconográficos (docs. 4 e 5, p. 51), sobre a influência 
dos Suevos e dos Visigodos nos povos peninsulares, 
levando os alunos a concluir que não foi tão signifi-
cativa como a dos Romanos. 

• Realização da Atividade n.° 8 de O Meu Atlas e da 
Ficha de Trabalho n.° 8 (Caderno de Atividades). 

 
Domínio/Tema B: A Península Ibérica – dos Primeiros Povos à Formação de Portugal (Século XII) 

Subdomínio/ 
Subtema B3: Os Muçulmanos na Península Ibérica 

 

Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(45 min) 

1. Conhecer a 
religião islâmica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Conhecer o 

processo de ocu-
pação e as rela-
ções entre Mu-
çulmanos e Cris-
tãos na Penínsu-
la Ibérica. 

 
 
 
 
 

1.1. Localizar no tempo e no espaço a origem do 
Islamismo. 

1.2. Indicar os princípios fundamentais do 
Islamismo. 

1.3. Localizar no mapa do mundo atual países de 
maioria islâmica, destacando o Islamismo 
como uma das religiões com mais crentes e 
diferenciando árabe de muçulmano. 

1.4. Reconhecer a existência de uma comunida-
de islâmica em Portugal. 

 
2.1. Identificar o território abrangido pela ex-

pansão muçulmana. 
2.2. Indicar os motivos da expansão islâmica. 
2.3. Localizar no tempo a conquista muçulmana 

da Península Ibérica e o seu período de do-
mínio político. 

2.4. Referir a facilidade da conquista muçulma-
na da Península Ibérica. 

2.5. Reconhecer que durante o período de ocu-
pação muçulmana e “reconquista” cristã 
existiram momentos de conflito mas tam-
bém de cooperação entre as duas civiliza-

Islamismo; 
profeta; 
ramadão; 
Corão; 
mesquita 
 
 
 
 
 
 
Guerra Santa 

• Análise de documentos diversificados (docs. 1 e 2, p. 
58) para os alunos tomarem conhecimento dos prin-
cípios religiosos do Islamismo e identificarem o fun-
dador da religião islâmica. 

• Análise cruzada dos docs. 3, 4 e 5 (p. 59) com o 
propósito de localizar os países de maioria islâmica 
na atualidade e distinguirem árabe de muçulmano. 

 
 
 
 
• Exploração didática da animação interativa “A Ocu-

pação Muçulmana” ( ) para integrar os 
alunos no novo contexto histórico. 

• Exploração da secção Em Foco: Uma Cidade Muçul-
mana (pp. 64 e 65). 

• Observação e análise de um  mapa e de um docu-
mento iconográfico (docs. 1 e 2, p. 60) de modo a 
localizar no espaço o Império Muçulmano em mea-
dos do século VIII e compreenderem os motivos da 
sua formação. 

• Preenchimento de um mapa na Atividade n.° 9 de O 
Meu Atlas para localizar o Império Muçulmano (Ca-

 Caderno diário 
 Manual 
 Mapas 
 Gráficos 
 Esquemas 
 Apresentações 
 Quadro interativo / 

Projetor 
 CD-Roms 
 Internet  
( ). 

Observação direta: grelha de 
desempenho das atividades 
propostas e da participação 
oral. 
 
Registo das respostas às 
questões da secção “Vou 
Responder” (Manual), 
Atividades de O Meu Atlas e 
Fichas de Trabalho 
(Caderno de Atividades). 
 
Grelha de registo do desem-
penho das atividades propos-
tas para trabalho de casa. 
 
Avaliação dos textos 
produzidos pelos alunos. 
 
Ficha de análise da capacida-
de criativa dos alunos. 
 
Avaliação formativa – reali-

4 
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Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(45 min) 

 
3. Conhecer e 

compreender a 
herança muçul-
mana na Penín-
sula Ibérica. 

ções. 
 
3.1. Enumerar as profundas marcas deixadas 

pela civilização muçulmana na Península 
Ibérica ao nível da economia, ciência e téc-
nica, arte e cultura. 

3.2. Conhecer a influência da língua árabe no 
léxico português. 

3.3. Referir a criação de novas cidades e a 
introdução de novas plantas. 

3.4. Identificar e localizar vestígios materiais da 
presença muçulmana no território peninsu-
lar. 

3.5. Justificar a maior influência islâmica no sul 
do território peninsular. 

derno de Atividades). 
• Exposição do professor, com base no mapa (doc. 1,  

p. 60), com o intuito de compreender a rápida ocu-
pação da Península Ibérica pelos muçulmanos. 

• Análise de documentação diversa (docs. 3 a 5, p. 61) 
a fim de caracterizar as relações entre Muçulmanos e 
Cristãos. 

• Exploração da animação interativa “A Herança 
Muçulmana” ( ) e observação dos do-
cumentos iconográficos (docs. 1 a 5, pp. 62 e 63) 
para identificar vestígios da presença muçulmana na 
Península Ibérica. 

• Dramatização da secção “À Conversa com… Ibn 
Khaldun, um jovem muçulmano de Mértola” (Ca-
derno de Atividades). 

• Realização da Ficha de Trabalho n.° 9 (Caderno de 
Atividades). 

zação da Ficha “Prova O Que 
Sabes” (p. 67 do Manual). 
 
Avaliação sumativa – Ficha 
de Avaliação 

 
Domínio/Tema B: A Península Ibérica – dos Primeiros Povos à Formação de Portugal (Século XII) 2º PERÍODO 

Subdomínio/ 
Subtema B4: A Formação do Reino de Portugal 

 

Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(45 min) 

1. Conhecer e 
compreender o 
longo processo 
de reconquista 
cristã. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Referir o reino das Astúrias como último 
reduto dos visigodos após a conquista mu-
çulmana. 

1.2. Localizar no tempo e no espaço o longo 
processo de “reconquista”, salientando os 
seus constantes avanços e recuos. 

1.3. Reconhecer a permanência de muçulmanos 
nos reinos cristãos e de cristãos na zona 
muçulmana. 

1.4. Referir as dificuldades de convivência entre 
Cristãos e Muçulmanos em épocas de con-
flito (perseguições, conversões forçadas e 
escravatura). 

1.5. Localizar os principais vestígios de arquite-
tura militar ligados à “reconquista” no atual 

Reconquista 
cristã; 
Astúrias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Análise de dois documentos iconográficos (docs. 1 e 
2, p. 70) para identificar a área de refúgio dos Cris-
tãos (a região das Astúrias), onde se travaram os 
primeiros combates da Reconquista Cristã. 

• Observação do mapa (doc. 3, p. 71) a fim de consta-
tar a lentidão do avanço da Reconquista Cristã na 
Península Ibérica. 

• Exploração da secção Em Foco: No Tempo da Re-
conquista (pp. 78 e 79 do Manual) para identificar 
vestígios da arquitetura militar. 

 
 
 
 
 

 Caderno diário 
 Manual 
 Mapas 
 Gráficos 
 Esquemas 
 Apresentações 
 Quadro interativo / 

Projetor 
 CD-Roms 
 Internet  
( ). 

Observação direta: grelha de 
desempenho das atividades 
propostas e da participação 
oral. 
 
Registo das respostas às 
questões da secção “Vou 
Responder” (Manual), Ativi-
dades de O Meu Atlas e 
Fichas de Trabalho (Caderno 
de Atividades). 
 
Grelha de registo do desem-
penho das atividades propos-
tas para trabalho de casa. 

4 
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Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(45 min) 

 
 
2. Conhecer e 

compreender a 
formação do 
Condado Portu-
calense. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Conhecer e 
compreender a 
passagem do Con-
dado Portucalense 
ao Reino de Portu-
gal. 

território nacional. 
 
2.1. Identificar a formação de novos reinos 

cristãos na Península, a partir do século XI. 
2.2. Referir a concessão pelo Rei de Leão e 

Castela dos condados da Galiza e Portuca-
lense,  
a D. Raimundo e D. Henrique. 

2.3. Delimitar o território do Condado Portuca-
lense. 

2.4. Reconhecer a dependência do conde  
D. Henrique relativamente a Afonso VI, rei 
de Leão e Castela. 

2.5. Referir o alargamento de território para Sul 
e a progressiva autonomia política para o 
Condado Portucalense como objetivos de D. 
Henrique. 

 
3.1. Referir a aproximação de D. Teresa à no-

breza galega e da nobreza Portucalense a D. 
Afonso Henriques como causa da Batalha 
de  
S. Mamede. 

3.2. Indicar as prioridades de D. Afonso Henri-
ques no governo do Condado. 

3.3. Sublinhar a importância do Tratado de 
Zamora (1143) e da Bula Manifestis Proba-
tum (1179) para o reconhecimento da inde-
pendência do Reino de Portugal. 

3.4. Comparar as fronteiras estabelecidas pelo 
tratado de Alcanises (1297) com as atuais 
fronteiras de Portugal continental, diferen-
ciando fronteiras naturais de convencionais. 

 
 
reino; 
condado; 
autonomia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bula Papal; 
tratado; 
independência; 
cruzado 

 
 
• Exploração da animação interativa “A ação do conde 

D. Henrique” ( ) para destacar a conces-
são do Condado Portucalense ao Conde D. Henrique 
de Borgonha. 

• Preenchimento de um mapa na Atividade n.° 10 de  
O Meu Atlas (Caderno de Atividades) para localizar 
o condado Portucalense e os novos reinos cristãos. 

• Observação e análise de um documento iconográfico 
(doc. 4, p. 71) para compreender as medidas tomadas 
pelo Conde D. Henrique para consolidar o Condado 
Portucalense e reconhecer o apoio dos nobres portu-
calenses na luta contra os muçulmanos. 

 
 
 
 
• Exploração da animação interativa “A Formação do 

Reino de Portugal” ( ) para introduzir a 
temática. 

• Dramatização da secção “À Conversa com…  
D. Afonso Henriques, o Conquistador” (Caderno de 
Atividades). 

• Análise de documentos (docs. 1 e 2, p. 72) a fim de 
os alunos indicarem o desfecho da disputa pelo go-
verno do Condado Portucalense. 

• Exposição, breve, apoiada no documento 3, p. 73, 
sobre as ações militares de D. Afonso Henriques 
tendentes a afirmar a força e a vontade de indepen-
dência face ao reino de Leão e Castela. 

• Visionamento da animação interativa “A afirmação 
do Reino de Portugal” ( ). 

• Leitura e análise de um documento escrito (doc. 4,  
p. 73) para compreender a importância do Tratado de 
Zamora para o processo de independência de Portugal. 

• Leitura e análise de um documento escrito e de um 
mapa (docs. 5 e 6, p. 74) para constatar a importân-
cia do rio Tejo como fronteira natural entre as terras 
cristãs e as terras muçulmanas e reconhecerem a 
importância da conquista de Lisboa. 

 
Ficha de análise da capacida-
de criativa dos alunos. 
 
Avaliação formativa – reali-
zação da Ficha “Prova O Que 
Sabes” (p. 81 do Manual). 
 
Avaliação sumativa – Ficha 
de Avaliação  
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Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(45 min) 

• Leitura e análise de um documento escrito (doc. 9,  
p. 75) com o intuito de os alunos compreenderem os 
motivos da concessão da Bula Manifestis Probatum 
a D. Afonso Henriques. 

• Resolução da Ficha de Trabalho n.° 10 (Caderno de 
Atividades). 

• Realização da Atividade n.° 3 do Friso Cronológico. 
• Observação de dois mapas de Portugal – um de finais 

do século XIII (doc. 17, p. 77 do Manual) e outro da 
atualidade – para os alunos estabelecerem uma rela-
ção passado-presente na História do nosso país. 

• Análise cruzada de três mapas (docs. 11 a 13, p. 76) 
para identificar as fases do alargamento do território 
português nos reinados de D. Sancho I, D. Sancho II 
e D. Afonso III. 

• Observação de um mapa (doc. 17, p. 77) para com-
preender a importância do Tratado de Alcanises para 
a definição das fronteiras do reino de Portugal. 

• Realização da Atividade n.° 11 de O Meu Atlas e da 
Ficha de Trabalho n.° 11 (Caderno de Atividades). 

 
Domínio/Tema C: Portugal do Século XIII ao Século XVII 2º PERÍODO 

Subdomínio/ 
Subtema C1: Portugal nos Séculos XIII e XIV 

 

Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(45 min) 

1. Compreender as 
relações entre as 
principais ativida-
des económicas 
dos séculos XIII e 
XIV e os recursos 
naturais disponí-
veis. 
 
 
 
 

1.1. Salientar a vulnerabilidade das populações 
medievais face às condições naturais e às 
técnicas rudimentares disponíveis. 

1.2. Caracterizar as principais atividades eco-
nómicas medievais, destacando a agricultu-
ra como atividade económica principal, bem 
como o desenvolvimento do comércio in-
terno e externo. 

1.3. Caracterizar as principais rotas de comércio 
externo no século XIII, salientando o papel 
dos portos portugueses nesse comércio. 

1.4. Relacionar o desenvolvimento do comércio 

Idade Média; 
comércio 
interno; 
comércio 
externo; 
artesanato; 
almocreve; 
mercador 
 
 
 
 

• Exploração da animação interativa “As Atividades 
Económicas Medievais” para integrar os alunos no 
contexto social e económico da época em estudo. 

• Análise de um mapa e de um documento iconográfi-
co (docs. 1 e 2, p. 86) para evidenciar a desigual dis-
tribuição da população portuguesa nos finais do sé-
culo XIII e para explicar o crescimento populacional 
e das cidades no século XIII. 

• Observação de documentos iconográficos (docs. 3 a 5, 
pp. 87 e 88) para conhecer os principais produtos e os 
progressos técnicos da agricultura/pecuária portuguesa 
no século XIII. 

 Caderno diário 
 Manual 
 Mapas 
 Gráficos 
 Esquemas 
 Apresentações 
 Quadro interativo / 

Projetor 
 CD-Roms 
 Internet  
 

Observação direta: grelha de 
desempenho das atividades 
propostas e da participação 
oral. 
 
Registo das respostas às  
questões da secção “Vou 
Responder” (Manual), Ativi-
dades de O Meu Atlas e 
Fichas de Trabalho (Caderno 
de Atividades). 
 

12 



13 
 

Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(45 min) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Conhecer e 
compreender 
aspetos da socieda-
de e da cultura 
medieval portugue-
sa dos séculos XIII 
e XIV. 
 
 
 
 

nos séculos XII e XIII com o crescimento 
das cidades e da população urbana no mes-
mo período. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Identificar os grupos sociais medievais, 

destacando os privilegiados e os não privi-
legiados. 

2.2. Referir as funções de cada ordem social. 
2.3. Indicar os privilégios do clero e da nobreza 

e as obrigações dos camponeses, especial-
mente nos domínios senhoriais. 

2.4. Referir a dificuldade em ascender social-
mente na Idade Média. 

2.5. Caracterizar domínios senhoriais nobiliár-
quicos e eclesiásticos, tomando como 
exemplo o domínio de um mosteiro ou de 
um domínio laico. 

2.6. Reconhecer a relativa autonomia concedida 
aos moradores nos concelhos, através de 
cartas de foral. 

2.7. Apontar a existência de Cortes, enquanto 
locais de participação dos grupos sociais na 
tomada de decisões importantes para o Rei-
no. 

2.8. Relacionar o crescimento económico dos 
séculos XII e XIII com o fortalecimento da 
burguesia nas cidades. 

2.9. Identificar algumas características da arte 
românica e da arte gótica, em edifícios lo-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
grupo social; 
nobreza; 
clero; povo; 
burguesia; 
privilegiado; 
senhorio; 
reserva; 
casais ou 
vilares; 
mosteiro; 
regra; 
concelho; 
carta de foral; 
Cortes; corte; 
românico; 
gótico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Observação de dois documentos iconográficos (docs. 
9 e 10, p. 89) para destacar os principais ofícios nas 
cidades medievais. 

• Exploração de documentação diversa (docs. 11 e 12, 
p. 90) para destacar o papel dos almocreves e a fun-
ção das feiras no comércio interno. 

• Exploração de um mapa (doc. 13, p. 90) a fim de os 
alunos localizarem os principais portos, feiras e rotas 
comerciais nos séculos XIII e XIV. 

• Exploração da secção “Cenas de Outros Tempos: A 
Caminho de uma Feira do Século XIII” (Caderno de 
Atividades). 

• Análise de um mapa (doc. 14, p. 91) para mostrar o 
âmbito geográfico do comércio externo português e 
os produtos em circulação. 

 
• Visionamento da animação interativa “Os grupos 

sociais no século XIII” para evidenciar as principais 
características da sociedade portuguesa no século 
XIII. 

• Observação e análise de um esquema (doc. 1, p. 92) 
no sentido de os alunos designarem os grupos sociais 
que compunham a sociedade portuguesa do século 
XIII. 

• Observação de diversos documentos iconográficos 
(docs. 2 a 8, pp. 93 a 95) para os alunos referirem as 
principais ocupações do clero, da nobreza e do povo. 

• Exploração da animação interativa “Os Senhorios no 
Século XIII” para destacar a constituição de um se-
nhorio. 

• Análise de um documento escrito e de um esquema 
(docs. 11 e 12, p. 97) para destacar as relações esta-
belecidas entre os senhores e os camponeses num 
senhorio. 

• Observação de um documento iconográfico (doc. 13, 
p. 98) a fim de os alunos tomarem contacto com o 
ambiente próprio de um mosteiro. 

• Exploração de uma ilustração (doc. 16, p. 99) para os 
alunos identificarem os edifícios que compunham 
um mosteiro e os espaços relativos às atividades 
económicas. 

Grelha de registo do desem-
penho das atividades propos-
tas para trabalho de casa. 
 
Ficha de análise da capacida-
de criativa dos alunos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação sumativa – Ficha 
de Avaliação  
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Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(45 min) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Compreender o 
século XIV euro-
peu. 
 
 

calizados em território nacional. 
2.10. Referir aspetos da cultura popular e corte-

sã deste período. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Referir o século XIV europeu como uma 

época de fomes, pestes e guerras. 
3.2. Relacionar a fome, a peste e a guerra com o 

agravamento das condições de vida do povo 
e com as revoltas populares do século XIV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
epidemia; 
Peste Negra; 
 
 
 

• Realização do Jogo Educativo n.º 9 (Caderno de 
Atividades) para consolidar os saberes. 

• Diálogo focado nos concelhos, na atualidade e, em 
particular, na região onde os alunos vivem (a área 
geográfica, órgãos de poder, importância, etc.). 

• Análise de um mapa e de um documento escrito 
(docs. 17 e 18, p. 100) para localizar regiões do país 
onde predominavam os concelhos medievais e iden-
tificar os direitos e os deveres dos moradores dos 
concelhos. 

• Análise de um esquema e de um documento icono-
gráfico (docs. 19 e 20, p. 101) sobre o modo de fun-
cionamento do principal órgão de poder dos conce-
lhos, a assembleia de homens-bons, e identificar o 
pelourinho como um dos símbolos do poder do con-
celho. 

• Realização da Ficha de Trabalho n.° 13 (Caderno de 
Atividades). 

• Exposição aberta, com apoio num documento icono-
gráfico (doc. 22, p. 103) a fim de evidenciar o papel 
das Cortes no processo de tomada de decisões pelo 
monarca. 

• Visionamento da animação interativa “A Vida na 
Corte no Século XIII” ( ) para destacar a 
fixação da Corte Régia em Lisboa e o seu papel na 
cultura ao longo do século XIII. 

• Visionamento do vídeo “Alguns Aspetos dos Estilos 
Românico e Gótico em Portugal” ( ). 

• Observação de documentos iconográficos (docs. 26 a 
29, p. 105) a fim de se identificar as principais carac-
terísticas do estilo românico e do estilo gótico. 

• Elaboração, a partir dos documentos, de um quadro 
comparativo, relativo aos dois estilos artísticos. 

• Realização da Atividade n.° 4 do Friso Cronológico 
(Caderno de Atividades). 

 
• Visionamento da animação interativa “A Crise no 

Século XIV” ( ) para integrar os alunos 
no contexto histórico. 

• Observação de um mapa e de um documento icono-
gráfico (docs. 1 e 2, p. 110) para os alunos identifica-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação formativa – reali-
zação da Ficha “Prova O Que 
Sabes” (p. 109 do Manual). 
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Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(45 min) 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Conhecer as 

causas e conse-
quências do pro-
blema sucessório 
português de 
1383-1385. 

 
 
 
 
 
 
5. Conhecer e 
compreender a 
consolidação da 
independência 
Portuguesa. 

3.3. Referir as épocas de crise como momentos 
suscetíveis de provocar o aumento da into-
lerância (exemplificar com as perseguições 
que atingiram as comunidades judaicas eu-
ropeias aquando do surto da peste negra). 

 
 
 
4.1. Referir a existência em Portugal da trilogia 

da fome, peste e guerra. 
4.2. Descrever sucintamente o problema de 

sucessão ao trono após a morte de  
D. Fernando. 

4.3. Reconhecer a divisão dos portugueses 
relativamente aos candidatos ao trono. 

4.4. Descrever sucintamente os acontecimentos 
da crise de 1383-1385 desde a primeira in-
vasão castelhana até à aclamação de  
D. João I nas Cortes de Coimbra. 

 
5.1. Descrever sucintamente episódios da Bata-

lha de Aljubarrota e os seus principais pro-
tagonistas. 

5.2. Sublinhar a importância da Batalha de 
Aljubarrota na afirmação da independência 
nacional. 

5.3. Relacionar a revolução de 1383-1385 com 
as alterações na estrutura social portuguesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
regente; 
dinastia 

rem a Peste Negra como um dos grandes males vivi-
dos na Europa do século XIV. 

• Diálogo com os alunos, com base num documento 
iconográfico (doc. 3, p. 111) sobre as demais difi-
culdades da época (fomes e guerras) e para aferir as 
principais consequências dos tempos de crise – re-
voltas e intolerância religiosa. 

 
• Exploração da animação interativa “A Crise de 

Sucessão ao Trono do Século XIV” ( ). 
• Análise de uma cronologia e de um documento icono-

gráfico (docs. 3 e 4, p. 111) no sentido de constatar os 
problemas vividos em Portugal na segunda metade do 
século XIV. 

• Exposição, breve, sobre o Tratado de Salvaterra de 
Magos, destacando as suas implicações para a inde-
pendência do reino. 

• Realização da Atividade n.° 16 de O Meu Atlas 
(Caderno de Atividades). 

 
• Leitura e análise de um documento escrito (doc. 2, p. 

113) para mostrar o clima de revolta popular, em 
1383 (aclamação do Mestre de Avis como “Defensor 
e Regedor do Reino”). 

• Observação de um mapa (doc. 4, p. 113) sobre a 
divisão dos portugueses durante a revolução de 1383 
(levantamentos populares e grupos em confronto). 

• Exposição aberta, a partir da análise de documentos 
diversos (docs. 6 e 7, p. 114) sobre a invasão do rei-
no em 1384, a Batalha de Atoleiros e o cerco a Lis-
boa. 

• Leitura e análise de um documento escrito (doc. 9, p. 
115) para se compreender os argumentos apresenta-
dos pelo burguês João das Regras nas Cortes de Co-
imbra. 

• Visionamento do vídeo “A Batalha de Aljubarrota”  
( ). 

• Observação de dois documentos iconográficos (docs. 
1 e 2, p. 116) a fim de evidenciar a estratégia militar 
portuguesa na Batalha de Aljubarrota. 
• Exposição aberta, sobre as alterações na estrutura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação formativa – reali-
zação da Ficha “Prova O Que 
Sabes” (p. 121 do Manual). 
 
Avaliação sumativa – Ficha 
de Avaliação 
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Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(45 min) 

social portuguesa provocadas pela revolução de 
1383-1385 (com destaque para o papel da burgue-
sia). 

• Dramatização da secção “À Conversa com… Nuno 
Álvares Pereira, Grande homem de Armas e de Fé” 
(Caderno de Atividades). 

 
Domínio/Tema C: Portugal do Século XIII ao Século XVII 3º PERÍODO 

Subdomínio/ 
Subtema C2: Portugal nos Séculos XV e XVI 

 

Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(45 min) 

1. Conhecer e 
compreender os 
desafios, as mo-
tivações e as 
condições para o 
pioneirismo por-
tuguês na expan-
são. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Conhecer os 

rumos da expan-
são quatrocentis-
ta. 

 

1.1. Relacionar o limitado conhecimento do 
mundo por parte dos europeus com o sur-
gimento de mitos e lendas sobre o desco-
nhecido. 

1.2. Referir os interesses socioeconómicos e 
religiosos dos vários grupos sociais portu-
gueses na expansão. 

1.3. Enumerar as condições geográficas, históri-
cas, políticas, técnicas e científicas da prio-
ridade portuguesa na expansão. 

1.4. Descrever aspetos da vida a bordo nas 
caravelas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Identificar os motivos da conquista de 

Ceuta, os seus resultados negativos e a rela-
ção destes com a prioridade concedida às 
descobertas na expansão portuguesa. 

2.2. Localizar no espaço e no tempo as princi-

lenda; 
expansão; 
caravela; 
bolinar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
expansão; 
rota 
comercial 
 
 

• Visionamento de um excerto do diaporama multimé-
dia “Portugal nos Séculos XV e XVI” ( ) 
para integrar os alunos no contexto histórico do ar-
ranque da expansão portuguesa. 

• Análise de um mapa (doc. 1, p. 124) a fim de se 
constatar as limitações e erros de conhecimento eu-
ropeu sobre o mundo. 

• Preenchimento de um mapa na Atividade n.° 18 de  
O Meu Atlas (Caderno de Atividades). 

• Observação de documentos iconográficos (docs. 2, 3 
e 4, pp. 124 e 125) para os alunos verificarem o cará-
ter fantasioso das lendas que relatavam a vida em 
terras distantes da Europa. 

• Análise dos documentos (docs. 5 a 6, p. 126) para 
destacar os diversos motivos impulsionadores da 
expansão portuguesa. 

• Exposição, apoiada num documento iconográfico 
(doc. 7, p. 127), para relacionar os motivos da ex-
pansão com os interesses dos vários grupos sociais. 

 
• Visionamento da animação interativa “A Expansão 

Marítima Portuguesa – A Arte de Navegar”  
( ). 

• Observação de três documentos iconográficos (docs. 
9, 10 e 11, pp. 128 e 129) a fim de os alunos identifi-
carem os barcos utilizados pelos marinheiros portu-

 Caderno diário 
 Manual 
 Mapas 
 Gráficos 
 Esquemas 
 Apresentações 
 Quadro interativo / 

Projetor 
 CD-Roms 
 Internet  
( ). 

Observação direta: grelha de 
desempenho das atividades 
propostas e da participação 
oral. 
 
Registo das respostas às 
questões da secção “Vou 
Responder” (Manual), Ativi-
dades de O Meu Atlas e 
Fichas de Trabalho 
(Caderno de Atividades). 
 
Grelha de registo do desem-
penho das atividades propos-
tas para trabalho de casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
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Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(45 min) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Conhecer e 

compreender as 
grandes viagens 
transatlânticas 
dos povos penin-
sulares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pais conquistas, descobertas e explorações 
portuguesas, respetivos descobridores e pe-
ríodo político em que se verificaram, desde 
1415 a 1487. 

2.3. Referir a importância da passagem do Cabo 
Bojador, em 1434. 

2.4. Relacionar o objetivo de D. João II de 
atingir a Índia por mar com as viagens de 
exploração e reconhecimento promovidas 
pelo monarca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Estabelecer a relação entre a descoberta da 

América por Cristóvão Colombo e a assina-
tura do Tratado de Tordesilhas. 

3.2. Explicar a importância da viagem de Vasco 
da Gama de 1498. 

3.3. Distinguir caravelas de naus, salientando as 
características principais e as funções de 
cada embarcação. 

3.4. Caracterizar a “Carreira da Índia”. 
3.5. Referir a possível intencionalidade ou o 

acaso da descoberta do Brasil em 1500. 
3.6. Localizar no espaço e no tempo a primeira 

viagem de circum-navegação de Fernão de 
Magalhães. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carreira da 
Índia; 
Tratado de 
Tordesilhas; 
naus; viagem 
de circum- 
-navegação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gueses nas viagens marítimas nos oceanos Atlântico 
e Índico. 

• Observação e análise de dois documentos iconográfi-
cos (docs. 12 e 13, p. 129) com o intuito de os alunos 
distinguirem os instrumentos de orientação utiliza-
dos em alto mar pelos navegadores portugueses. 

• Realização da Ficha de Trabalho n.° 18 (Caderno de 
Atividades). 

• Visionamento da animação interativa “A Conquista 
de Ceuta” ( ) para recriar a época em 
estudo. 

• Análise cruzada de um mapa (doc. 2, p. 130) e de 
documento escrito (doc. 3, p. 130) para os alunos 
compreenderem a localização privilegiada de Ceuta, 
à entrada do mar Mediterrâneo, e conhecerem os 
recursos económicos de Ceuta e a sua importância 
como centro de afluência de rotas comerciais mu-
çulmanas. 

• Exploração de um mapa (doc. 4, p. 131) para os 
alunos verificarem os avanços da expansão marítima 
portuguesa ao longo da costa ocidental africana até 
1460 (ano da morte do Infante D. Henrique). 

• Realização da Atividade n.° 19 de O Meu Atlas 
(Caderno de Atividades). 

• Análise de um mapa (doc. 6, p. 132), apoiada num 
documento iconográfico (doc. 5, p. 132), a fim de os 
alunos constatarem o interesse do rei D. Afonso V 
pela conquista de praças no Norte de África. 

• Exposição, apoiada num documento iconográfico 
(doc. 7, p. 133), sobre o contributo de D. João II para 
o avanço decisivo da expansão marítima portuguesa. 

• Realização da Atividade n.° 20 de O Meu Atlas e das 
Fichas de Trabalho n.° 19 e 20 (Caderno de Ativida-
des). 

• Visionamento das animações interativas “À Desco-
berta do Caminho Marítimo para a Índia” e “A Che-
gada ao Brasil” ( ) para focalizar os alu-
nos nas grandes viagens de descobertas. 

• Análise de um mapa (doc. 2, p. 134) para assinalar a 
rota das grandes viagens marítimas para a Índia. 

• Observação de um mapa (doc. 2, p. 134), apoiada 
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Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(45 min) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Conhecer e 

compreender as 
características 
do Império por-
tuguês do século 
XVI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Conhecer a grande dispersão territorial do 

Império português no século XVI. 
4.2. Referir as principais trocas comerciais 

efetuadas entre os vários continentes, sali-
entando as principais rotas do século XVI. 

4.3. Descrever aspetos da vida quotidiana na 
Lisboa Quinhentista. 

4.4. Indicar motivos que levaram os portugueses 
a colonizar os arquipélagos atlânticos. 

4.5. Distinguir a colonização portuguesa das 
ilhas atlânticas e do Brasil do tipo de pre-
sença no litoral africano e no Oriente. 

4.6. Referir as principais características dos 
contactos dos portugueses com os povos 
africanos, asiáticos e ameríndios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
capitanias; 
governo-geral; 
feitorias; 
vice-rei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

num documento iconográfico (doc. 3, p. 135) para 
destacar a viagem de Pedro Álvares Cabral rumo à 
Índia e a descoberta (ocasional/intencional?) do Bra-
sil. 

• Análise de um mapa (doc. 8, p. 133) para compreen-
der o significado do acordo luso-castelhano assinado 
em Tordesilhas, no ano de 1494. 

• Exposição, apoiada num documento iconográfico 
(doc. 5, p. 135), sobre a importância da primeira 
viagem de circum-navegação da Terra. 

 
• Exploração de um mapa (doc. 3, p. 140), apoiada em 

dois documentos iconográficos (docs. 1 e 2, p. 140) 
para identificarem os territórios do Império portu-
guês no século XVI. 

• Análise de dois documentos iconográficos (docs. 4 e 
5, p. 141), apoiada no mapa (doc. 3, p. 140) a fim de 
identificar as principais rotas comerciais do império 
e os produtos comercializados. 

• Visionamento da animação interativa “Lisboa Qui-
nhentista” ou do vídeo “Lisboa Quinhentista” 
( ) para ilustrar os conteúdos. 

• Análise de uma gravura (doc. 6, p. 142) para identifi-
carem os grandes centros cívicos e principais edifí-
cios de Lisboa na 1.ª metade do século XVI. 

• Realização da Atividade n.° 5 do Friso Cronológico 
(Caderno de Atividades). 

• Observação de dois documentos iconográficos (docs. 9 e 
11, pp. 144 e 145) para conhecer as principais caracte-
rísticas naturais e as riquezas económicas da Madeira e 
dos Açores. 

• Exposição, apoiada nos documentos iconográficos  
(docs. 10 e 13, pp. 144 e 145) e no documento es-
crito (doc. 12, p. 145), para compreender o modelo 
de colonização (capitanias) dos arquipélagos atlânti-
cos e abordar os vastos poderes dos capitães-
donatários. 

• Exploração de dois mapas (docs. 14 e 17, pp. 146 e 
147) para localizar as conquistas portuguesas em 
Marrocos, nos reinados de D. Afonso V e de D. Ma-
nuel e as feitorias portuguesas na costa africana e os 

 
 
Avaliação formativa – reali-
zação da Ficha “Prova O Que 
Sabes” (p. 139 do Manual). 
 
Avaliação sumativa – Ficha 
de Avaliação 
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Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(45 min) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

produtos comerciados. 
• Análise de um documento iconográfico (doc. 16, p. 

147) e de um documento escrito (doc. 15, p. 147) a 
fim de se retratar o contexto histórico em que decor-
ria a exploração económica numa feitoria africana. 

• Leitura e análise de um documento escrito (doc. 18,  
p. 148) a fim de os alunos identificarem medidas 
tomadas por D. Manuel para dominar o comércio no 
Índico. 

• Exposição, apoiada nos documentos iconográficos  
(docs. 19 e 20, p. 148), para destacar a ação de  
D. Francisco de Almeida e de Afonso de Albuquer-
que na afirmação e consolidação do domínio portu-
guês no Índico. 

• Observação de um documento iconográfico (doc. 22,  
p. 149) e de uma cronologia (doc. 23, p. 149), para 
constatar a oposição muçulmana à exploração eco-
nómica das riquezas do Oriente, em particular das 
especiarias. 

• Realização da Atividade n.° 23 de O Meu Atlas 
(Caderno de Atividades). 

• Análise de um mapa (doc. 24, p. 150), apoiado num 
documento iconográfico (doc. 25, p. 150) a fim de 
compreender o sistema de capitanias e conhecer as 
gentes e as riquezas do território brasileiro, na 1.ª 
metade do século XVI. 

• Exposição, apoiada num documento iconográfico  
(doc. 28, p. 151), para evidenciar o modelo de admi-
nistração implantado em meados do século XVI –  
o Governo-Geral. 

• Análise dos documentos iconográficos (docs. 29 e 
30, p. 152) para evidenciar a grande hostilidade entre 
portugueses e os povos do Norte de África e os po-
vos do Oriente. 

• Exposição, apoiada em dois documentos iconográfi-
cos (docs. 32 e 33, p. 153) e em dois documentos 
escritos (docs. 34 e 35, p. 153), a fim de constatar o 
grau de atraso dos povos da África Negra e do Brasil 
e compreender como se estabeleceram os primeiros 
contactos entre os portugueses e os índios brasilei-
ros/os povos da África Negra. 
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Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(45 min) 

 
 
 
 
 
 
5. Conhecer e 

compreender os 
efeitos da expan-
são marítima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Conhecer e 

compreender a 
influência da 
expansão marí-
tima nas ciên-
cias, na literatura 
e arte portugue-
sas.. 

 
 
 
 
 
5.1. Reconhecer a maior ligação entre várias 

zonas do mundo operada pelas descobertas 
marítimas. 

5.2. Salientar a introdução de novos produtos 
em vários continentes em resultado da ex-
pansão. 

5.3. Relacionar a intensificação dos contactos 
entre continentes com o processo de acultu-
ração verificado. 

5.4. Salientar os efeitos da intensificação do 
comércio de escravos operada a partir dos 
Descobrimentos e da colonização de novos 
espaços. 

5.5. Reconhecer em características étnicas, 
culturais, linguísticas e religiosas de diver-
sas populações atuais a influência dos con-
tactos estabelecidos ou promovidos pelos 
Descobrimentos marítimos. 

5.6. Localizar o património arquitetónico edifi-
cado pelos portugueses no seu antigo Impé-
rio. 

 
6.1. Referir desenvolvimentos ao nível da astro-

nomia, geografia, botânica, zoologia, medi-
cina, resultantes do processo das descober-
tas. 

6.2. Enumerar grandes obras literárias do tempo 
dos Descobrimentos e seus autores. 

6.3. Enumerar características do estilo Manueli-
no, sublinhando a sua relação com os Des-
cobrimentos. 

6.4. Referir os principais monumentos Manueli-
nos. 

 

 
 
 
 
 
 
aculturação; 
escravos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estilo 
Manuelino 
 

• Exposição, apoiada nos documentos da página 153, 
sobre as influências portuguesas no Brasil e na Áfri-
ca Negra. 

• Realização do jogo multimédia “O Império Portu-
guês no Século XVI” ( ). 

 
• Análise de dois mapas (docs. 1 e 2, p. 154) para 

destacar o melhor conhecimento do mundo resultante 
dos Descobrimentos. 

• Exploração de um mapa (doc. 3, p. 155) e de um 
quadro (doc. 5, p. 155) para identificar os produtos e 
a sua movimentação entre os diversos continentes no  
século XVI. 

• Análise de três documentos iconográficos (docs. 6, 7 
e 8, p. 156) para evidenciar os tipos de contactos 
estabelecidos entre os portugueses e povos da África 
Negra/Oriente. 

• Observação de um documento iconográfico (doc. 9,  
p. 157) para realçar a importância do tráfico de es-
cravos no século XVI. 

• Análise de três documentos iconográficos (docs. 10, 
11 e 12, p. 157) a fim de identificar o património 
histórico edificado pelos portugueses no seu Império. 

• Realização da Ficha de Trabalho n.° 23 (Caderno de 
Atividades). 

 
 
 
• Visionamento de uma animação interativa “A Cria-

ção Cultural na Época dos Descobrimentos” (
) para enquadrar os alunos no assunto a 

desenvolver durante a aula. 
• Análise das gravuras (docs. 1 e 2, p. 158), sobre o 

desenvolvimento das ciências. 
• Exposição, breve, sobre as obras literárias (relatos de 

viagens Os Lusíadas de Luís de Camões, Gil Vicen-
te, entre outros) mais significativas deste período. 

• Observação atenta de documentos iconográficos 
(docs. 3, 4 e 5, p. 159) para identificar e relacionar a 
arte manuelina com expansão marítima portuguesa. 

• Realização da Ficha de Trabalho n.° 24 (Caderno de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação formativa – reali-
zação da Ficha “Prova  
O Que Sabes” (p. 161 do 
Manual) 
 
Avaliação sumativa – Ficha 
de Avaliação  
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Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(45 min) 

Atividades). 

 
Domínio/Tema C: Portugal do Século XIII ao Século XVII 3º PERÍODO 

Subdomínio/ 
Subtema C3: Portugal: da União Ibérica à Restauração da Independência 

 

Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(45 min) 

1. Conhecer e 
compreender o 
conjunto de fato-
res que levaram 
à perda de inde-
pendência por-
tuguesa em 
1580. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Conhecer e 

compreender o 
domínio filipino 
em Portugal 
(1580-1640). 

 
 
 
 

1.1. Referir as consequências para Portugal do 
desastre de Alcácer Quibir. 

1.2. Indicar a manutenção do problema dinástico 
durante a regência do Cardeal D. Henrique 
(1578-1580). 

1.3. Nomear os pretendentes ao trono português 
após a morte do Cardeal D. Henrique. 

1.4. Justificar o apoio dos privilegiados e da 
burguesia a Filipe II de Espanha. 

1.5. Referir a vitória de Filipe II de Espanha 
sobre D. António, prior do Crato, na Bata-
lha de Alcântara e o consequente afasta-
mento deste da luta pelo trono português. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Localizar no tempo a dinastia filipina e no 

espaço o Império de Filipe II de Espanha. 
2.2. Enumerar as garantias concedidas por Filipe I 

de Portugal nas Cortes de Tomar (1581). 
2.3. Relacionar o domínio filipino com o au-

mento dos ataques holandeses, ingleses e 
franceses ao Império português, salientando 
o aumento do corso e a perda de territórios 
coloniais lusos. 

União Ibérica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
corso 

• Visionamento de um excerto do diaporama “Portu-
gal: da União Ibérica à Restauração da Independên-
cia” ( ) para integrar os alunos no con-
texto histórico. 

• Observação de documentos diversos (docs. 1, 2 e 3  
p. 164) a fim de constatar as grandes dificuldades 
vividas pelo Império Português. 

• Exposição do professor, com base nos documentos 
da página 165, sobre o desastre militar português na 
Batalha de Alcácer Quibir, em 1578. 

• Análise de um esquema (doc. 7, p. 166) a fim de 
evidenciar os principais pretendentes ao trono de 
Portugal, em 1580. 

• Exposição, apoiada em dois documentos iconográfi-
cos (docs. 9 e 10, p. 167) sobre os grupos sociais 
apoiantes de cada um dos pretendentes ao trono de 
Portugal. 

• Observação de documentos iconográficos (docs. 11 e 
12, p. 167) sobre a invasão de Portugal pelo exército 
de Filipe II e as tentativas de resistência por D. An-
tónio, prior do Crato. 

 
• Visionamento da animação interativa “O Domínio 

Filipino” ( ) para enquadrar o assunto da 
aula. 

• Leitura e análise de um documento escrito (doc. 2,  
p. 169) a fim de destacar as promessas de Filipe II de 
Espanha nas Cortes de Tomar. 

• Exposição, apoiada no documento iconográfico (doc. 
4, p. 169) sobre o estabelecimento da monarquia 
dualista na Península Ibérica. 

 Caderno diário 
 Manual 
 Mapas 
 Gráficos 
 Esquemas 
 Apresentações 
 Quadro interativo / 

Projetor 
 CD-Roms 
 Internet  
( ). 

Observação direta: grelha de 
desempenho das atividades 
propostas e da participação 
oral. 
 
Registo das respostas às 
questões da secção “Vou 
Responder” (Manual), Ativi-
dades de O Meu Atlas e 
Fichas de Trabalho (Caderno 
de Atividades). 
 
Grelha de registo do desem-
penho das atividades propos-
tas para trabalho de casa. 
 
Avaliação formativa – reali-
zação da Ficha “Prova  
O Que Sabes” (p. 181 do 
Manual). 
 

2 
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Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(45 min) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Conhecer a 

Restauração da 
independência, 
em 1640, e os 
efeitos da guerra 
da Restauração. 

2.4. Relacionar o incumprimento das promessas 
de Filipe I pelos seus sucessores com o des-
contentamento crescente dos vários grupos 
sociais portugueses e com os inúmeros le-
vantamentos populares ocorridos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Descrever sucintamente os acontecimentos 

do 1.º de Dezembro de 1640. 
3.2. Referir o início da dinastia de Bragança 

com D. João IV. 
3.3. Localizar no tempo a Guerra da Restaura-

ção, destacando a sua longa duração (1640-
1668). 

3.4. Reconhecer a recuperação ou a perda de 
territórios do Império português após a Res-
tauração, salientando a expulsão definitiva 
dos holandeses do Brasil, principal colónia 
portuguesa no século XVII. 

• Análise de um mapa (doc. 7, p. 170) e de um docu-
mento iconográfico (doc. 6, p. 170) para os alunos 
verificarem as principais dificuldades vividas no 
Império Português (ataques a fortalezas e cidades 
por parte dos inimigos da Espanha). 

• Observação atenta de um mapa (doc. 10, p. 171) e de 
um documento iconográfico (doc. 9, p. 171) para 
identificar os vários levantamentos populares ocorri-
dos no reinado de Filipe III de Portugal. 

• Análise de um documento iconográfico e de um texto 
histórico (docs. 15 e 16, p. 173) para destacar as ra-
zões do descontentamento social em Portugal face ao 
governo espanhol. 

 
• Exploração da animação interativa “A Restauração 

da Independência” ( ) para recriar a épo-
ca em estudo. 

• Leitura e análise de um documento escrito (doc. 2,  
p. 174) com o intuito de conhecer o desenrolar dos 
acontecimentos no dia 1 de dezembro de 1640. 

• Observação de documentos iconográficos (docs. 1, 3, 
4 e 5, pp. 174 e 175) sobre a revolução de 1640 e a 
aclamação de D. João IV, rei de Portugal. 

• Análise de um mapa e de um quadro (docs. 7 e 8, p. 
176) sobre as guerras da Restauração (principais 
fortalezas e batalhas da época da Restauração). 

• Dramatização da secção “À Conversa com… D. João 
IV, O Restaurador” (Caderno de Atividades). 

• Resolução da Atividade n.° 25 de O Meu Atlas e da  
Ficha de Trabalho n.° 25 (Caderno de Atividades). 

• Realização da Atividade n.° 6 do Friso Cronológico 
(Caderno de Atividades). 

 
13 de setembro de 2017 

 
As docentes de HGP, 

 
___________________________________________________________________ 

(Maria Teresa Costa Rodrigues/ Maria do Carmo Gonçalves / Conceição Faria) 
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OFERTA COMPLEMENTAR – EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | ANO LETIVO 2017/ 2018 
 

EDUCAÇÃO PARA AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO [5º ANO] 
PLANIFICAÇÃO DIDÁTICA 

 
 

 

ANO/TURMA: 5ºA; 5ºB; 5ºC; 5ºD; 5ºE; 5ºF PERÍODO DE APLICAÇÃO: 1º Período 
 

DIMENSÕES DA 
FORMAÇÃO/ CON-

TEÚDOS 

METAS DE APRENDIZAGEM/ DES-
CRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE APRENDIZA-
GEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

AVALIAÇÃO 
TEMPOS LE-

TIVOS 

Apresentação  Apresentação dos alunos e do professor. 

Diálogo sobre a disciplina (funcionamento, mate-

riais, avaliação).  

Diagnóstico dos conhecimentos dos alunos sobre 

o uso das TIC. 

▪ Quadro / giz 

▪ Apresentações 

▪ Computador 

▪ Quadro interativo / Pro-

jetor 

▪ Internet  

▪ Programas informáticos 

 

Trabalho de sala de 

aula: qualidade da 

participação e perti-

nência das questões 

suscitadas.  

Empenho na clarifi-

cação / aprofunda-

mento de assuntos. 

 

Trabalhos realiza-

dos. 

1 

1. Sistema operativo 1. Reconhecer o sistema opera-

tivo: 

1.1 Identificar o sistema operativo 

utilizado em contexto de sala de aula; 

1.2 Identificar/distinguir ícones e 

atalhos; 

1.3 Personalizar o ambiente de tra-

balho (tema, fundo, disposição íco-

nes, proteção de ecrã...). 

Breve apresentação e exploração do sistema ope-

rativo utilizado em contexto de sala de aula. 

Visionamento e exploração de apresentações 

multimédia. 

2 
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DIMENSÕES DA 
FORMAÇÃO/ CON-

TEÚDOS 

METAS DE APRENDIZAGEM/ DES-
CRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE APRENDIZA-
GEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

AVALIAÇÃO 
TEMPOS LE-

TIVOS 

2. O Correio eletró-
nico / Office 365 

2. Conhecer o funcionamento do 

correio eletrónico: 

2.1. Distinguir um endereço URL de 

um endereço de correio eletrónico. 

2.2 Identificar alguns serviços para 

criar contas de correio eletrónico. 

2.3 Conhecer as aplicações e funcio-

nalidades disponibilizadas pela conta 

de correio eletrónico utilizada no 

AEVT. 

Exploração de funcionalidades do correio eletró-

nico utilizado no AEVT. 

Criação de uma mensagem no correio eletrónico 

disponibilizado pelo AEVT. 

Visionamento e exploração de apresentações 

multimédia 

 

3 

3. Programação bá-

sica 

3.1 Compreender o que são algorit-

mos. 

3.2 Compreender como são imple-

mentados os programas em disposi-

tivos digitais. 

3.3 Compreender como esses progra-

mas são executados seguindo instru-

ções precisas e claras. 

Exploração de linguagens de programação: Scra-

tch / Logo / Kodu. 

Visionamento e exploração de apresentações 

multimédia 

 

6 

ANO/TURMA: 5ºA; 5ºB; 5ºC; 5ºD; 5ºE; 5ºF PERÍODO DE APLICAÇÃO: 2º Período 

4. Ficheiros e pastas 4. Conhecer a organização de pas-

tas e ficheiros: 

4.1 Criar, nomear, copiar/mover pas-

tas e ficheiros;  

4.2 Procurar pastas e ficheiros. 

Exploração da funcionalidade “Computador”: 

procura, criação, cópia/movimentação de pastas 

e ficheiros. 

  

2 

5. O processador de 

texto 

5. Reconhecer um processador de 

texto: 

5.1 Identificar o (s) programa (s) de 

processamento de texto utilizado em 

contexto de sala de aula. 

5.2 Conhecer o ambiente gráfico e as 

suas principais características (ex. 

folha, régua, barra de título, barras 

de ferramentas – padrão, formatação, 

Exploração do processador de texto utilizado em 

contexto de sala de aula. 

Organização de uma página no processador de 

texto. 

Utilização do processador de texto para trata-

mento da informação. 

Exploração de apresentações multimédia. 

5 
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DIMENSÕES DA 
FORMAÇÃO/ CON-

TEÚDOS 

METAS DE APRENDIZAGEM/ DES-
CRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE APRENDIZA-
GEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

AVALIAÇÃO 
TEMPOS LE-

TIVOS 

desenho, etc.). 

3.3 Criar e editar um documento. 

3.4 Formatar textos (alterar tipo de 

letra, cor, parágrafo, espaçamento, 

etc.). 

3.4 Abrir, fechar, gravar e imprimir 

um documento. 

Visionamento e exploração de apresentações 

multimédia. 

6. A Internet/ Segu-

rança na Internet 

/ Pesquisa na In-

ternet 

6. Compreender o funcionamento 

de navegadores: 

6.1 Identificar o navegador utilizado 

em contexto de sala de aula.  

6.2 Aceder ao navegador através de 

um atalho no ambiente de trabalho e 

do menu iniciar. 

6.3 Explorar a interface gráfica: 

6.4 Pesquisar informação, sob orien-

tação do professor, referente a um 

tema específico. 

6.5 Utilizar a Internet respeitando as 

regras definidas em contexto sala de 

aula. 

6.6 Conhecer sítios Web e motores 

de pesquisa. 

Exploração de funcionalidades do navegador uti-

lizado em contexto de sala de aula. 

Realização de pesquisas sob orientação do pro-

fessor. 

Diálogo sobre as regras a seguir na utilização da 

Internet. 

Visionamento e exploração de apresentações 

multimédia. 

 

  

3 

ANO/TURMA: 5ºA; 5ºB; 5ºC; 5ºD; 5ºE; 5ºF PERÍODO DE APLICAÇÃO: 3º Período 

7. Programa de De-

senho simples 

7. Reconhecer um programa de 

desenho e edição de imagens: 

7.1 Identificar o ambiente de traba-

lho do software. 

7.2 Criar desenhos com recurso às 

ferramentas do paint. 

7.3 Edição de imagens. 

Exploração do programa de edição de imagens 

utilizado em contexto de sala de aula. 

Criação de desenhos e alteração de imagens. 

 
  

3 
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DIMENSÕES DA 
FORMAÇÃO/ CON-

TEÚDOS 

METAS DE APRENDIZAGEM/ DES-
CRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE APRENDIZA-
GEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

AVALIAÇÃO 
TEMPOS LE-

TIVOS 

8. Apresentações 

multimédia 

8. Reconhecer um programa de 

apresentações multimédia: 

8.1 Identificar o (s) programa (s) de 

apresentações utilizado em contexto 

de sala de aula. 

8.2 Criar uma apresentação multimé-

dia. 

8.3 Conhecer diferentes funcionali-

dades do programa (Abrir, guardar, 

renomear e fechar um ficheiro; 

8.4. Abrir uma apresentação exis-

tente; Criar uma nova apresentação; 

Inserir texto; Formatar fundo…) 

Exploração de funcionalidades do programa de 

apresentações multimédia utilizado em contexto 

de sala de aula. 

Elaboração de uma apresentação. 

Visionamento e exploração de apresentações 

multimédia. 

 

 

5 

 
Escola Básica e Secundária Vale do Tamel, 11 de setembro de 2017 
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Tema/Unidade: CONSTRUÇÕES BI E TRIDIMENSIONAIS 
Período de aplicação: 1º PERÍODO 

Área de Exploração T6- OS MATERIAIS 
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 
 

 

 
 
 
 
 (1) Conhecer a origem 
e propriedades dos 
materiais. 

 
 
 
 (2) Reconhecer pro-
cessos de transforma-
ção das principais ma-
térias-primas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Conhecer os Materiais: 
 
Papel 
- Matéria-prima, história, 
propriedades, normaliza-
ção e armazenamento 
- Transformação e aplica-
ções 
- Técnicas de trabalho 
 
Argila 
 
- Matéria-prima, história, 
propriedades, normaliza-
ção e armazenamento 
- Transformação e aplica-
ções 
- Técnicas de trabalho 
 
Têxteis 
Os têxteis 
Transformação dos 
têxteis  
Propriedades dos têxteis 
Aplicações dos têxteis 
Técnicas de trabalho dos 
têxteis 
 
Madeira 
 
A madeira 

 
 
 
 
 
1.1: Identificar diferentes tipos de 
materiais (papel, argila, têxteis, ma-
deiras e metais). 
1.2: Distinguir propriedades físicas 
dos diferentes tipos de materiais 
(cor, brilho, cheiro, textura, etc.). 
 
1.3: Avaliar características e proprie-
dades dos materiais que condicio-
nam o seu armazenamento. 
 
1.4: Enumerar diferentes formas de 
apresentação dos materiais no mer-
cado (normalização). 
 
2.1: Relacionar processos de trans-
formação de matérias-primas com os 
materiais. 
2.2: Identificar as ferramen-
tas/utensílios mais adequados à 
transformação das matérias-primas 
em materiais. 
 
2.4: Realizar ensaios para determi-
nar propriedades mecânicas como 
dureza, maleabilidade, etc. (ex. bar-
ro). 
 
2.3: Explicar modificações das pro-
priedades dos materiais de acordo 
com as suas utilizações. 
 

Explicação das regras 
básicas de funcionamen-
to e utilização da sala de 
aula 
Lista de material 
Avaliação diagnóstica 
Planificação e monta-
gem de um cubo.  
 
•Apresentação oral. 
•Exploração do manual. 
•Apresentações multi-
média. 
•PowerPoint: “Materiais, 
classificação e escolha 
dos materiais”,  
“Papel”  
•Caderno de atividades. 
 
“Papel: da matéria-prima 
ao material e à sua co-
mercialização”. 
 
Exploração prática de 
diferentes materiais 
 
Exercício de formatos de 
papel 
 
Vídeos: “Argila: da maté-
ria-prima ao material e à 
sua comercialização”, 
 
“Têxteis: da matéria- -
prima ao material e à 
sua comercialização” 
Caderno de Atividades 

 
• Caderno diário 
 

• Lista de material 
 
 
Visualizar as 
apresentações 
multimédia 
PPT – O papel 
PPT – Propriedades 
dos materiais 
PPT – Fichas de 
imagens do domínio 
Visualizar vídeo 
PPT – Normalização 
da dobragem do 
papel 
 
PPT – A argila 
Visualizar vídeo 
 
 
PPT – Os têxteis 
PPT – Confecionar 
vestuário 
PPT – História do 
vestuário 
PPT – Trabalhar com 
teares  
 
PPT – A madeira 
Visualizar vídeo 
 
 

PPT – Os metais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teste de ava-
liação diag-
nóstica. 
 
 
 
• Grelhas de 
observação 

•  
• Caderno 
diário 
 

• Trabalho 
prático 
 

• Grelhas es-
pecíficas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
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OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 (3) Distinguir altera-
ções no meio ambiente 
determinadas pela 
ação humana. 

 
(4) Dominar procedi-
mentos sistemáticos e 
metodológicos 
 
Domínio D6 
 (8) Distinguir a lingua-
gem dos processos de 
utilização, de fabrico e 
de construção. 
 
Domínio P6 
(13) Dominar atividades 
coordenadas e interli-
gadas, para a realiza-
ção de um objetivo. 

 

Transformação da madei-
ra  
Propriedades da madeira 
Aplicações da madeira 
Técnicas de trabalho da 
madeira 
 
Metal 
 
Os metais 
Transformação dos me-
tais  
Propriedades dos metais 
Aplicação dos metais 
Técnicas de trabalho dos 
metais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impacto ambiental da 
extração das matérias-
primas 
 
 
A importância da recicla-
gem 
 
 
MATERIAIS 
 
•Aplicação de recursos 
tecnológicos na constru-
ção, preparação e trans-
formação de materiais 
 

 
 
 
3.1: Avaliar o impacto ambiental pro-
vocado pelo processo de extração 
das matérias-primas. 
 
3.2: Reciclar e empregar materiais, 
de forma a reduzir o seu impacto 
ambiental. 
 
 
4.1: Desenvolver ações orientadas 
para experiências que se transfor-
mam numa parte ativa do conheci-
mento. 
 
4.2: Distinguir grupos singulares de 
recursos e tecnologias.   
 
 
 
8.1- Identificar as fases necessárias 
para a organização e planificação de 
tarefas (espaço de trabalho, prepa-
ração de materiais e ferramentas, 
listas de componentes, etc.) 
 
8.2: Compreender a problemática da 
higiene e da segurança no local de 
trabalho (noções de higiene e segu-
rança individual e coletiva, riscos 
gerais e a sua prevenção, o papel da 
organização e limpeza na prevenção 
de riscos de trabalho, etc.). 
 
13.1: Desenvolver ações orientadas 
para a identificação de requisitos e 
recursos disponíveis. 
13.2: Desenvolver capacidades que 
se direcionam para a procura da 

 
PowerPoint: “Madeira” e 
“Metais” 
 “Madeiras: da matéria-
prima ao material e à 
sua comercialização”, 
“Metais: da matéria-
prima ao material e à 
sua comercialização”,  
 
•PowerPoint: “Fabrico de 
papel artesanal” e “3Rs” 
•Vídeo: “Atitude dos 
3Rs” 
 
 
•Atividade: “Identificar e 
testar as propriedades 
dos materiais”. 
•Exploração prática de 
diferentes materiais. 
 
 
 
 
 
Proposta de atividade: 
 
Realização da capa do 
aluno 
 
 
 
 
(Unidade de Natal). 
 
Proposta de atividade.  
- Decoração de espa-
ços com motivos nata-
lícios 
 

Visualizar vídeo 
  
 
• Caderno diário 
 
 
 

 
 
• Computador / 
Projetor  

• PowerPoint  
• Vídeos:  
• Caderno diário 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Avaliação 
formativa ao 
longo das 
aulas através 
de registos de 
observação 
direta 
 
 
- Ficha de 
Auto avaliação  
 
 
Avaliação 
sumativa 
 
(Grelha de 
avaliação final) 
 
 
 
 
 
• Grelhas de 
observação 

•  
• Caderno 
diário 
 

• Trabalho 
prático 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
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OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 
Domínio D6 
(10) Dominar a comu-
nicação orientada para 
a demonstração. 

 
- Construção tridimensio-
nais em vários tipos de 
papel a partir da reutiliza-
ção de materiais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapas na criação de 
objetos, planear e organi-
zar o trabalho 
 
 
Segurança e higiene  
 
 
 
 
 
 
 
 

melhor solução, para a apreciação 
dos prós e dos contras e para a ava-
liação crítica das soluções alcança-
das. 
 
10.1: Desenvolver ações orientadas 
para a demonstração de factos e 
acontecimentos, que enunciam rela-
ções de causa e efeito. 
10.2 Distinguir encadeamentos se-
quenciais e agregados de ações 
 

 
•Planificar e construir 
objetos decorativos de 
Natal reutilizando mate-
rial (pacotes de leite, 
garrafas de plástico, 
etc.). 
•Realização de fichas de 
trabalho do Caderno de 
Atividades. 
•Articulação disciplinar 
com Ed Visual. 
 
 
 
Execução de trabalhos 
alusivos ao Natal, a par-
tir da reutilização de 
materiais 
Decoração dos espaços 
escolares com motivos 
natalícios 
 
Avaliação do período. 
• Autoavaliação. 

• Grelhas es-
pecíficas 

 
 
• Grelhas de 
observação 

•  
• Caderno 
diário 
 

• Trabalho 
prático 
 

 
Exercícios de 
aplicação prá-
tica 

 
 
 
 
8 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2 

Total de aulas (tempos letivos)   26 

 
                                                                                                                                                                                                                                      Total do perío-

do (por turmas): 

6A: 26 
6B: 26 
6C: 26 
6D: 26 
6E: 24 
6F: 26 
6G: 26 
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Tema:  Carnaval – Exploração do tema em diversos suportes e contextos 
Período de aplicação: 2º Período 

Unidade R6- Bidimensionalidade e tridimensionalidade (aplicação de técnicas diversas)  
 

OBJETIVOS 
GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 

DE APRENDIZAGEM 
RECURSOS 

Didáticos 

INSTRUMEN-
TOS 

DE AVALIA-
ÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 

 
Domínio Repre-
sentação R6 

OBJETIVO GE-

RAL:  

5- Conhecer di-

versos tipos de 

movimentos. 

 

6-Reconhecer 

operadores me-

cânicos de 

transmissão e de 

transformação do 

movimento. 

 

7-Dominar a re-

presentação es-

quemática como 

registo de infor-

mação. 

 

Domínio Dis-
curso 

 
 
 
Movimentos e meca-
nismos 
 
•Tipos de movimento 
 
 
 
Movimentos e meca-
nismos 
•Operadores mecâni-
cos. 
 
•Transmissão do mo-
vimento. 
 
•Transformação do 
movimento. 
 
•Máquinas simples. 
 
•Alavancas e articula-
ções 
 
 
 
Processos de fabrica-
ção/ construção 
 
•Organização e plani-
ficação do projeto. 
 
•Higiene e segurança 
no trabalho. 

 
 
 
5.1: Identificar tipos de movimento quanto 
à sua variação no espaço (trajetória: 
Retilíneos e curvilíneos). 
 5.2: Enumerar tipos de movimento quan-
to à sua variação no tempo (ritmo: Perió-
dicos, uniformes e acelerados). 
 
 
6.1: Identificar processos de transforma-
ção e de transmissão (ex. movimento de 
oscilação periódico do pêndulo do relógio 
no movimento circular dos ponteiros; o 
movimento retilíneo da corda no movi-
mento curvilíneo, pendular do sino). 
6.2: Representar e desenvolver meca-
nismos simples, empregando processos 
de transmissão/conservação de movi-
mento. 
 
 
7.1: Desenvolver ações orientadas para a 
investigação e registo de processos me-
cânicos. 
7.2: Desenvolver capacidades de repre-
sentação morfológica e estrutural. 4.1: 
desenvolver ações orientadas para expe-
riências que se transformam numa parte 
ativa do conhecimento 
 
 
8.1: Identificar as fases necessárias para 
a organização e planificação de tarefas 
(espaço de trabalho, preparação de mate-

 
 
•Realização de fichas de tra-
balho  
 
•Apresentações multimédia. 
 
•Exploração do cartaz. 
 
Visualização e análise do 
Vídeo: “Movimento e 
mecanismos” 
 

• Projeção e exploração do 
PowerPoint: “Movimento, 
mecanismos e operadores 
mecânicos” 
 
 

• Projeção e exploração do 
PowerPoint: “Transmissão e 
transformação do 
movimento”, “Máquinas 
simples” e “Articulações 
mecânicas” 
 

• Projeção do Vídeo: 
“Alavancas” e “Roldanas” 
 

• Análise e exploração do 
Cartaz: “Movimento e 
mecanismos” 

 
 
•PowerPoint®: “Dispositivos 
de proteção individual” e  
“Sinais de segurança” 
 
 

 
 
• Computador / 
Projetor 

• Caderno diário 
• Lista de mate-
rial 

 
 
• Computador / 
Projetor  

• PowerPoint  
• Vídeos:  
• Caderno diário 
 
• Interatividade: 
“Materiais ris-
cadores e su-
portes” 

 
Vários materiais 
riscadores e 
pictóricos e dife-
rentes suportes. 
 
 
• Te-
la/cartão/papel 
cavalinho A4, 
guaches, pin-
céis, godés, 
recipiente, pale-
ta, lápis e papel 
 
 
• Computador / 

 
 
 
 
-A avaliação 
formativa efe-
tuar-se-á ao 
longo das aulas 
através de re-
gistos de ob-
servação direta. 
 
 
 
Grelha de re-
gisto de com-
portamento e 
atitudes 
 
 
 
 
 
• Grelhas de 
observação 

•  
• Caderno diá-
rio 
 

• Trabalho prá-
tico 
 

• Grelhas es-
pecíficas 

 
Exercícios de 

 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
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OBJETIVOS 
GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 

DE APRENDIZAGEM 
RECURSOS 

Didáticos 

INSTRUMEN-
TOS 

DE AVALIA-
ÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 

OBJETIVO GE-

RAL (8): 

Distinguir a lin-

guagem dos pro-

cessos de utiliza-

ção, de fabrico e 

de construção 

 

OBJETIVO GE-

RAL (9): 

Compreender 

processos técni-

cos de fabrico e 

de construção. 

 

OBJETIVO GE-

RAL (10): 

Dominar a comu-

nicação orientada 

para a demons-

tração 

 

 
 
 
    
Processos de 
fabricação/ 
construção 

• Ferramentas e 
utensílios. 

 
 
 
Processos de 
fabricação/ 
construção 

Construção de objetos 
seguindo sequências 
lógicas. 
 
 
 
 

riais e ferramentas, listas de componen-
tes, etc.).  
 
8.2: Compreender a problemática da higi-
ene e da segurança no local de trabalho 
(noções de higiene e segurança individual 
e coletiva, riscos gerais e a sua preven-
ção, o papel da organização e limpeza na 
prevenção de riscos de trabalho, etc.). 
 
9.1: Discriminar ferramentas e maquinas 
mais indicadas a cada tarefa (nomencla-
tura, componentes, uso técnico, seguran-
ça específica de uso, preparação, con-
servação e manutenção). 
 
9.2: Identificar técnicas de fabrico mais 
indicadas a cada tarefa (processos de 
corte, conformação, moldagem e de aca-
bamento). 
9.3: Identificar e distinguir uniões rígidas 
de uniões móveis (fixas e desmontáveis). 
9.4: Relacionar tipos de união com os 
materiais (ex. aparafusar peças de madei-
ra difere do aparafusar peças em metal). 
 
10.1: Desenvolver ações orientadas para 
a demonstração de factos e acontecimen-
tos, que enunciam relações de causa e 
efeito. 
 
10.2: Distinguir encadeamentos sequen-
ciais e agregados de ações. 

 
•Vídeos: “Higiene e seguran-
ça no trabalho” e “Higiene e 
segurança no trabalho – cui-
dados a ter” 
•Cartazes: “Sinais de segu-
rança” e “Ferramentas” 
 
Vídeo: “Ferramentas e uten-
sílios” 
•PowerPoint®: “Tipos de fer-
ramentas e utensílios” 
 

 
•Análise do objeto “mola de 
roupa”. 
 
•Atividade: trabalho bi ou tri-
dimensional, explorando os 
conteúdos abordados, utili-
zando técnicas simples de 
transformação/construção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação do período. 
• Autoavaliação. 

Projetor 
• Caderno diário 
• Lista de mate-
rial 

 
 
• Computador / 
Projetor  

• PowerPoint  
• Vídeos:  
• Caderno diário 
 
• Interatividade: 
“Materiais ris-
cadores e su-
portes” 

 
Vários materiais 
riscadores e 
pictóricos e dife-
rentes suportes. 
 
• papel cavalinho 
A4, cartolina, 
lápis e outros 
elementos risca-
dores 
. Materiais reuti-
lizáveis 
 

aplicação práti-
ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Grelhas de 
observação 

•  
• Caderno diá-
rio 
 

• Trabalho prá-
tico 
 

• Grelhas es-
pecíficas 

 
Exercícios de 
aplicação práti-
ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
8 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
2 

Total de aulas (tempos letivos) 24 
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OBJETIVOS 
GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 

DE APRENDIZAGEM 
RECURSOS 

Didáticos 

INSTRUMEN-
TOS 

DE AVALIA-
ÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 

Total do período (por turmas): 6A: 24 
6B: 20 
6C: 20 
6D: 20 
6E: 24 
6F: 20 
6G: 22 
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Tema: Estrutura 
Período de aplicação: 3º Período 

Unidade D6-Trabalho 
 

OBJETIVOS 
GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 

DE APRENDIZAGEM 
RECURSOS 

Didáticos 

INSTRUMEN-
TOS 

DE AVALIA-
ÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 

 

Domínio Projeto 
OBJETIVO GE-

RAL (11): 

Conhecer tipos 

de estrutura. 

 

OBJETIVO GE-

RAL (12): 

Explorar estrutu-

ras no âmbito da 

forma e função. 

 

OBJETIVO GE-

RAL (13): 

Dominar ativida-

des coordenadas 

e interligadas, 

para a realização 

de um objetivo 

 
Estruturas 
 
•Tipos de estrutura. 
 
•Tipos de esforços. 
 
 
Estruturas 
 
•Forma e função das 
estruturas. 
 
 
Estruturas 
 
•As estruturas e os 
materiais. 
 
 
 

 
11.1: Compreender o conceito de estrutu-
ra (forma, função, módulo). 
11.2: Identificar diferentes tipos de estru-
turas (naturais e artificiais; fixas e mó-
veis). 
11.3: Analisar a evolução histórica dos 
processos de construção de estruturas. 
 
12.1: Reconhecer a função das estruturas 
e dos seus componentes (suporte de 
cargas, suporte de forças exteriores, 
manter a forma, proteger e ligar os com-
ponentes).  
 
12.2: Identificar os esforços a que estão 
sujeitas as estruturas (tração, compres-
são, flexão, torção e corte). 
 
12.3: Desenvolver estruturas consideran-
do materiais, processos de construção e 
forma/função. 
 
13.1: Desenvolver ações orientadas para 
a identificação de requisitos e recursos 
disponíveis. 
 
13.2: Desenvolver capacidades que se 
direcionam para a procura da melhor 
solução, para a apreciação dos prós e 
dos contras e para a avaliação crítica das 
soluções alcançadas. 

 
• Apresentação oral. 
 

• Exploração do manual. 
 
• Apresentação multimédia. 

 
• Fotografar e/ou gravar em 
vídeo o desenvolvimento 
desta unidade de trabalho. 

”. 
 
• Construir um Papagaio de 
Papel e/ou outro trabalho de 
exploração do tema. 

 
• Realização de fichas do 
Caderno de Atividades. 

 
• Exploração de uma 
interatividade. 

 
 

 
Avaliação do período. 
• Autoavaliação 

 
• Computador / 
Projetor  

• PowerPoint  
• Vídeos:  
• Caderno diário 
 
• Interatividade: 
“Materiais ris-
cadores e su-
portes” 

 
Vários materiais 
riscadores e 
pictóricos e dife-
rentes suportes. 
 
 
• papel cavalinho 
A4, cartolina, 
lápis e outros 
elementos risca-
dores 
. Materiais reuti-
lizáveis 
 

 
 
 
-A avaliação 
formativa efe-
tuar-se-á ao 
longo das aulas 
através de re-
gistos de ob-
servação direta. 
 
 
Grelha de re-
gisto de com-
portamento e 
atitudes 
 
 
 
 
 
- Avaliação 
sumativa (Gre-
lha de avalia-
ção final  
Auto e heteroa-
valiação 

 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 

 
 
 
2 

Total de aulas (tempos letivos) 20 
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PLANO ANUAL – CIÊNCIAS NATURAIS 6.º ANO – 2016/17 

Período DOMÍNIO/Subdomínio/Objetivo geral/Conteúdos Aulas Previstas (Tempos letivos – 50 minutos) 
Nº de aulas Observações Subtotais 

1º 
 

13/09/17 
a 

15/12/17 

Início do ano letivo Organização da Disciplina e Avaliação diagnóstica 
1 Início do ano letivo 

37 
(35 + 2**) 

2 Ficha diagnóstica 
+ correção 

Domínio subtotal 3 

+6 (avaliação)* 
(2 fichas de 
avaliação) 

PROCESSOS VITAIS 
COMUNS AOS SE-

RES VIVOS 

Trocas nutricionais entre o organismo e o meio: nos animais. 
• Alimentação equilibrada e segura 

7 

Alimentos e nutrientes 
Necessidades nutritivas 
Ementas equilibradas 
Alimentos e saúde humana 
Hábitos alimentares 
Aditivos alimentares 
Ciência, tecnologia e alimentos 

• Sistema digestivo humano 

4 
Constituição do sistema digestivo 
Transformação dos alimentos 
Absorção e assimilação dos nutrientes 
Sistema digestivo saudável 

• Sistemas digestivos nos animais 

2 
Sistema digestivo de aves e ruminantes 
(TP – Visualização de uma atividade laboratorial em vídeo – Observar os órgãos do tubo digestivo de uma 
ave granívora. Discussão das observações e registo no caderno diário) (Meta:3.1) Metas do 5º ano articula-
das: 8.1 e 8.2. 
Sistemas digestivos e regimes alimentares 

• Respiração externa e respiração celular 

4 

Respiração externa e respiração celular 
Ar inspirado e ar expirado 
(TL: identificar alterações nos gases do ar expirado) (Meta: 4.2) Meta do 5º ano articulada: 6.2 
(TL: medir a temperatura do ar expirado) (Meta: 4.2) Meta do 5ºano articulada: 6.2  
Trocas gasosas nas células 
(TL: o trabalho dos cientistas). Meta do 5º ano articulada: 14.1 
(TP: visualização de um vídeo laboratorial sobre as trocas gasosas nas células) Meta do 5º ano articulada: 6.2 
(TL: investigar a produção de dióxido de carbono em células animais). Meta do 5º ano articulada: 6.2 

• Trocas gasosas e órgãos respiratórios dos animais 4 Respiração branquial e respiração pulmonar 
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PLANO ANUAL – CIÊNCIAS NATURAIS 6.º ANO – 2016/17 

Período DOMÍNIO/Subdomínio/Objetivo geral/Conteúdos Aulas Previstas (Tempos letivos – 50 minutos) 
Nº de aulas Observações Subtotais 

(TL: identificar órgãos respiratórios de um peixe) (Meta: 5.1) 
(TL: identificar órgãos respiratórios de um mamífero) (Meta: 5.1 ) 
(TP - Visualização de um vídeo laboratorial – órgãos respiratórios, respiração branquial e respiração pul-
monar)  (Meta:5.1) 
Respiração e habitat 
Funções dos órgãos respiratórios 

• Sistema respiratório humano 

5 

Constituição do sistema respiratório 
Mecanismo de ventilação pulmonar 
(TL: compreender a ventilação pulmonar) (Meta: 6.2) 
Trocas gasosas nos alvéolos pulmonares e nos tecidos 
Doenças respiratórias 
Higiene e sistema respiratório 

subtotal 29 

2º 
 

03/01/18 
a 

23/03/18 

PROCESSOS VITAIS 
COMUNS AOS SE-

RES VIVOS 

Trocas nutricionais entre o organismo e o meio: nos animais (continuação). 

+6 (avaliação)* 
(2 fichas de 
avaliação) 

30 
(27+3***) 

• Sistema cardiovascular humano 

5 

O coração 
(TL: observar o coração de um mamífero) (Meta: 7.1) 
Vasos sanguíneos 
O sangue 
Circulação sistémica e circulação pulmonar 
Ciclo cardíaco 
Doenças cardiovasculares 
Sistema cardiovascular saudável 
Paragem cardiorrespiratória 

• Sistema urinário humano  

3 
Função excretora 
Constituição e funções do sistema urinário 
Formação da urina 
Sistema urinário saudável 

• A pele 

2 Constituição da pele 
O suor e a função excretora da pele 
Pele saudável 
Trocas nutricionais entre o organismo e o meio: nas plantas 
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PLANO ANUAL – CIÊNCIAS NATURAIS 6.º ANO – 2016/17 

Período DOMÍNIO/Subdomínio/Objetivo geral/Conteúdos Aulas Previstas (Tempos letivos – 50 minutos) 
Nº de aulas Observações Subtotais 

• Importância da fotossíntese 

3 

A fotossíntese 
(TL: investigar o efeito da ausência da luz na fotossíntese) (Meta: 102) Meta do 5º ano articulada: 12.2 
(TL: investigar a influência da intensidade da luz na fotossíntese) (Meta: 10.2) Meta do 5º ano articulada: 
12.2 
Seiva bruta e seiva elaborada 
(TL: descrever a circulação da seiva bruta) (Meta: 10.5) 
Fotossíntese e respiração celular 

• Importância das plantas  

3 
Reservas alimentares nas plantas 
(TL: identificar nutrientes de reserva nas plantas) (Meta:11.2) 
Utilizações das plantas na sociedade atual 
Plantas e qualidade do ar atmosférico 
Proteção da floresta 
Transmissão de vida: reprodução no ser humano  

• A puberdade 
1 Carateres sexuais 

Corpo em transformação 
• Sistemas reprodutores humanos 

2 Constituição dos sistemas reprodutores 
Funcionamento dos sistemas reprodutores 
Ciclo menstrual e fertilidade 

• Reprodução humana 
2 Da fecundação à nidação 

Desenvolvimento do embrião e anexos embrionários 
Cuidados de saúde na primeira infância 

subtotal 21  

3º 
 

9/04/18 
a 

15/06/18 

 
 
 
 
 
PROCESSOS VITAIS 
COMUNS AOS SE-
RES VIVOS 
 
 
 
 

Transmissão de vida: reprodução nas plantas 

+6 (avaliação)* 
(2 ficha de 
avaliação) 

28 
(26+2**) 

• Reprodução nas plantas 

6 

A flor 
A polinização 
A fecundação e o fruto 
A dispersão das sementes 
A germinação das sementes 
(TL: investigar as condições de germinação das sementes) (Meta: 15.6) 
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PLANO ANUAL – CIÊNCIAS NATURAIS 6.º ANO – 2016/17 

Período DOMÍNIO/Subdomínio/Objetivo geral/Conteúdos Aulas Previstas (Tempos letivos – 50 minutos) 
Nº de aulas Observações Subtotais 

 
 
 
 
 
 
AGRESSÕES DO 
MEIO E INTEGRIDA-
DE DO ORGANISMO 

Microrganismos  
• Microrganismos e seres humanos 

7 

Descoberta e estudo de microrganismos 
Grupos de microrganismos 
Influência dos microrganismos nas sociedades humanas 
Influência do meio nos microrganismos 
(TL: investigar a influência do meio no crescimento do bolor do pão) (Meta: 16.5) 

• Microrganismos e doença 
Doenças causadas por microrganismos 
Defesas do corpo humano 
Higiene e prevenção de doenças infeciosas 
As vacinas 
Os antibióticos 
Higiene e problemas sociais  

• Higiene, poluição e saúde humana 

7 
Formas de higiene 
Poluição do ar interior 
Poluição ambiental 
Consequências da poluição 
Controlo da poluição e da qualidade ambiental 

subtotal 20 
Total 73 18 (avaliação)* 98 (73+18+7) 

Observações: 
Organização da Disciplina e Avaliação diagnóstica: 3 aulas 
 -Apresentação. 
- Organização do caderno diário. 
- Apresentação do manual escolar 
- Indicação do material. 
- Regras do funcionamento da sala de aula 
- Referência aos objetivos gerais e à avaliação da disciplina. 
-Realização da Ficha de Avaliação diagnóstica e sua correção. 
 

 
a) Carga horária letiva semanal: 3 aulas de 50 minutos 
b) Estão previstas 2** ou 3*** aulas (2º período – Jornadas Pedagógicas) para: auto e heteroavaliação e para activida-
des do Plano Anual de Actividades da escola. Caso isso não aconteça, para as atividades do Plano Anual de Ativida-
des, estas serão convertidas em aulas efetivas da disciplina.  
c) A avaliação* compreende a avaliação formativa (revisões), a realização das fichas de avaliação e a correção das 
mesmas (3 aulas por ficha de avaliação). 
 
 

 
Nota: O Trabalho Prático (TP) constitui uma atividade própria do Ensino das Ciências (Barberá & Valdés, 1996), que tem progressivamente vindo a ser reconhecido pelos professores como sendo essencial e 
indispensável para a compreensão da ciência e dos processos científicos (Wellington, 2000). Assim, torna-se indispensável clarificar o conceito de TP. Para muitos autores, designadamente Miguéns (1991), 
Hodson (1988) e Leite (2000, 2001), abrange todas as atividades em que o aluno esteja ativamente envolvido (nos domínios psicomotor, cognitivo e afetivo), fazendo parte dessas atividades, o trabalho de cam-
po, trabalho laboratorial, o trabalho experimental, o trabalho de grupo, atividades de resolução de exercícios ou de problemas de papel e lápis, de resolução de problemas de investigação, de pesquisa de infor-
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mação, de realização de entrevistas à comunidade, entre outras. Todavia, Del Carnen (2000) relaciona o TP somente com trabalho laboratorial e o trabalho de campo, podendo também englobar a resolução de 
problemas científicos ou tecnológicos de características diferentes. 
 
 
 
 

Tema: Domínio  — PROCESSOS VITAIS COMUNS AOS SERES VIVOS 
Período de aplicação: 1º Período 

Total de aulas previstas:37 (26+3+6*+2**) Unidade Subdomínio — Trocas nutricionais entre o organismo e o meio: nos animais 
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZA-
GEM/DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
1. Compreender a impor-
tância de uma alimentação 
equilibrada e segura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Alimentos e nutrientes 

 
• Necessidades nutritivas 

 
• Ementas equilibradas 

 
• Alimentos e saúde humana 

 
• Hábitos alimentares 

 
• Aditivos alimentares 

 
• Ciência, tecnologia e alimentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 Apresentar um conceito de 
alimento. (p. 12) 
1.2 Enunciar os tipos de nutrientes 
quanto à sua função. (p. 14) 
1.3 Descrever as necessidades 
nutritivas ao longo da vida. (p. 17) 
1.4 Exemplificar ementas equili-
bradas, com base na Pirâmide da 
Alimentação Mediterrânea. (p. 21) 
1.5 Discutir, criticamente, ementas 
fornecidas. (p. 24) 

1.6 Indicar alimentos de acordo 
com os riscos e benefícios para a 
saúde humana. (p. 26) 
1.7 Interpretar informação veicula-
da nos mídia, que pode condicio-
nar os hábitos alimentares. (p. 29) 
1.8 Explicar a informação contida 
em rótulos alimentares. (p. 30) 
1.9 Indicar as vantagens e as des-
vantagens do uso de alguns aditi-
vos para a saúde humana. (p. 32) 
1.10 Reconhecer a importância da 
ciência e da tecnologia na evolu-
ção dos produtos alimentares e na 
sua conservação. (p. 34) 

 
Alimentação equilibrada e segura 
 
• Realização das questões da ativida-

de de diagnóstico. 
• Exploração de apresentações ele-

trónicas e exercícios interativos (tó-
picos A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7). 

• Interpretação da Pirâmide da Dieta 
Mediterrânica. 

• Exploração de imagens do manual 
sobre a alimentação e funções dos 
nutrientes. 

• Seleção de alimentos de acordo com 
as regras da Nova Roda dos Alimen-
tos (inclui regras da alimentação 
mediterrânica). 

• Análise e elaboração de ementas de 
acordo com as regras da Pirâmide 
da Dieta Mediterrânica. 

• Discussão acerca da publicidade 
dos alimentos. 

• Análise de folhetos publicitários so-
bre produtos alimentares. 

• Análise de textos e notícias sobre a 
alimentação. 

• Análise de rótulos de embalagens de 

 
Manual escolar 
 
Manual de 
atividades 
 
Caderno Diário 
 
Fichas de 
Traba-
lho/guiões/re-
latórios 
 
Material de 
desenho e 
pintura 
 
TIC  e software 
educativo 
 
Jogos didáticos 
 
Material de 
laboratório 
 
Material diverso 
para visita de 

 
Fichas de Avalia-
ção Diagnósticas e 
Formativas 
 
Fichas de trabalho 
 
Grelhas de obser-
vação e registo 
 
Relatórios 
 
Atividade prática 
de laboratório 
 
Observação e 
registos da partici-
pação dos alunos 
 
Pesquisas e refle-
xões 
 
Autoavaliação 
 
 
 
 

 
3+7 
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OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZA-
GEM/DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Conhecer o processo 
digestivo do ser humano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sistema digestivo humano 
• Constituição do sistema digestivo 
• Transformação dos alimentos 
• Absorção e assimilação dos nu-

trientes 
• Sistema digestivo saudável  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.11 Explorar benefícios e riscos 
de novos alimentos. (p. 37) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Legendar esquemas represen-
tativos da morfologia do sistema 
digestivo e das suas glândulas 
anexas.  
2.2 Identificar os tipos de dentes, 
de acordo com a sua função.  
2.3 Descrever as transformações 
dos alimentos ocorridas na boca.  
(Atividade laboratorial: Verificar a 
presença do amido e a sua trans-
formação.) 
2.4 Reconhecer a importância dos 
movimentos do tubo digestivo e dos 
sucos digestivos na transformação 
dos alimentos.  
2.5 Nomear os produtos da diges-
tão ao longo do tubo digestivo.  
2.6 Descrever os processos da 
absorção e da assimilação dos 
nutrientes.  
2.7 Indicar o destino dos produtos 
da digestão não absorvidos.  
2.8 Referir comportamentos que 

alimentos, atendendo às principais 
informações que devem fazer parte 
de um rótulo alimentar. 

• Reflexão sobre as vantagens e as 
desvantagens dos aditivos alimenta-
res. 

• Exploração da rubrica “Questões”. 
• Realização das atividades propostas 

no Caderno do Aluno. 
• Sistematização de aprendizagens 

através das rubricas “Organiza as 
ideias” e “Relembra o que aprendes-
te”. 

• Realização da ficha formativa “Avalia 
o que sabes”. 

 
 

Sistema digestivo humano 
• Realização das questões da ativida-

de de diagnóstico. 
• Exploração de apresentações ele-

trónicas e exercícios interativos (tó-
picos B1, B2, B3 e B4). 

• Exploração das imagens do manual, 
relacionando as características dos 
órgãos do sistema digestivo com a 
função que desempenham no orga-
nismo. 

• Exploração de imagens sobre a 
constituição do dente, os tipos de 
dentes a as suas funções. 

• Debate sobre as transformações dos 
alimentos no tubo digestivo. 

• Exploração da rubrica “Questões”. 
• Realização das atividades propostas 

no Caderno do Aluno. 
• Sistematização de aprendizagens 

através das rubricas “Organiza as 
ideias” e “Relembra o que aprendes-

estudo 
 
Material bioló-
gico e geológi-
co para estudo/ 
observação  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 
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OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZA-
GEM/DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 
 
 
 
 
 
3. Relacionar os sistemas 
digestivos das aves e dos 
ruminantes com o sistema 
digestivo dos omnívoros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Sistemas digestivos nos ani-
mais 

• Sistema digestivo de aves e 
ruminantes 

• (TP – Visualização de uma 
atividade laboratorial em ví-
deo – Observar os órgãos do 
tubo digestivo de uma ave 
granívora. Discussão das ob-
servações e registo no ca-
derno diário) (Meta:3.1) Me-
tas do 5º ano articuladas: 8.1 
e 8.2. 

• Sistemas digestivos e regi-
mes alimentares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

promovem o bom funcionamento 
do sistema digestivo. 
 
 
 
 
 
3.1 Identificar os órgãos do tubo 
digestivo de uma ave granívora, 
com base numa atividade prática.  
(Visualização de uma atividade 
laboratorial em vídeo – Observa-
ção de órgãos do tubo digestivo de 
uma ave granívora. Discussão das 
observações e registo no caderno 
diário). Metas do 5º ano articula-
das: 8.1 e 8.2. 
3.2 Legendar esquemas represen-
tativos da morfologia dos órgãos do 
tubo digestivo de um ruminante.  
3.3 Comparar a tipologia dos ór-
gãos digestivos das aves e dos 
ruminantes com a do ser humano.  
3.4 Associar os regimes alimenta-
res das aves granívoras, dos ani-
mais ruminantes e dos omnívoros 
às características do seu tubo 
digestivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

te”. 
• Realização da ficha formativa “Avalia 

o que sabes”. 
 
 
 
 

Sistemas digestivos nos animais 
 
• Exploração de apresentações ele-

trónicas e exercícios interativos (tó-
picos C1 e C2). 

• Realização da atividade prática labo-
ratorial ”Observar os órgãos do tubo 
digestivo de uma ave granívora”. 
Discussão dos resultados e elabora-
ção de um relatório. 

• Exploração de imagens comparando 
o nosso sistema digestivo com o dos 
outros vertebrados. 

• Discussão acerca da relação entre o 
regime alimentar e os sistemas di-
gestivos de uma ave e de um rumi-
nante. 

• Exploração da rubrica “Questões”. 
• Realização das atividades propostas 

no Caderno do Aluno. 
• Sistematização de aprendizagens 

através das rubricas “Organiza as 
ideias” e “Relembra o que aprendes-
te”. 

• Realização da ficha formativa “Avalia 
o que sabes”. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2 
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OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZA-
GEM/DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

4. Compreender a relação 
existente entre a respira-
ção externa e a respiração 
celular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Respiração externa e respiração 

celular  
• Respiração externa e respiração 

celular 
• Ar inspirado e ar expirado 
• (TL: identificar alterações nos gases 

do ar expirado) (Meta: 4.2) Meta do 
5º ano articulada: 6.2 

• (TL: medir a temperatura do ar expi-
rado) (Meta: 4.2) Meta do 5ºano arti-
culada: 6.2  

• Trocas gasosas nas células 
• (TL: o trabalho dos cientistas). Meta 

do 5º ano articulada: 14.1 
• (TP: visualização de um vídeo labo-

ratorial sobre as trocas gasosas nas 
células) Meta do 5º ano articulada: 
6.2 

• (TL: investigar a produção de dióxido 
de carbono em células animais). Me-
ta do 5º ano articulada: 6.2 

• Trocas gasosas e órgãos respirató-
rios dos animais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.1 Distinguir a respiração externa 
da respiração celular.  
4.2 Comparar a composição do ar 
inspirado com a do ar expirado, 
com base em documentos diversifi-
cados e em atividades práticas 
laboratoriais.  
(Atividade laboratorial: diferenças 
entre o ar inspirado e o ar expira-
do). Meta do 5º ano articulada: 6.2. 
4.3 Indicar as trocas gasosas, 
ocorridas nas células, através de 
exercícios de inquérito científico. 
(Exercício de inquérito científico 
sobre uma experiência já realizada 
– Que trocas gasosas ocorrem nas 
células? Discussão das observa-
ções e registo no caderno diário). 
Meta do 5º ano articulada: 15.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Respiração externa e respiração celular 

• Realização das questões da atividade 
de diagnóstico. 
• Exploração de apresentações 
eletrónicas e exercícios interativos 
(tópicos D1, D2 e D3). 
• Exploração de imagens e textos para 
identificar diferenças entre respiração 
externa e respiração celular. 
• Realização das atividades práticas 
laboratoriais ”Gases do ar expirado” 
e “Temperatura do ar expirado”. 
Discussão dos resultados e elabora-
ção de relatórios. 
• Consulta de tabelas do manual para 
comparar a composição do ar inspirado 
com a do ar expirado. 
• Realização de um exercício 
de inquérito científico confor-
me proposta do manual. 
• Realização da atividade prática 
laboratorial “Produção de dióxido de 
carbono em células animais”. Dis-
cussão dos resultados e elaboração 
de um relatório. 
• Exploração da rubrica “Questões”. 
• Realização das atividades 
propostas no Caderno do 
Aluno. 
• Sistematização de aprendizagens 
através das rubricas “Organiza as 
ideias” e “Relembra o que aprendes-

 
4 
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OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZA-
GEM/DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 
 
 
 
 
 
5. Compreender a impor-
tância dos órgãos respira-
tórios dos animais nas 
trocas gasosas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
• Respiração branquial e respiração 

pulmonar 
• (TL: identificar órgãos respiratórios 

de um peixe) (Meta: 5.1) 
• (TL: identificar órgãos respiratórios 

de um mamífero) (Meta: 5.1 ) 
• (TP - Visualização de um vídeo labo-

ratorial – órgãos respiratórios, respi-
ração branquial e respiração pulmo-
nar)  (Meta:5.1) 

• Respiração e habitat 
• Funções dos órgãos respiratórios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
5.1 Identificar os órgãos respirató-
rios envolvidos na respiração bran-
quial e na respiração pulmonar, 
através de atividades práticas.  
(Visualização de uma atividade 
laboratorial em vídeo - Constitui-
ção do sistema respiratório de um 
peixe ou verificar a a estrutura dos 
órgãos respiratórios de um mamífe-
ro. Discussão das observações e 
registo no caderno diário. Ou ativi-
dade laboratorial: Constituição do 
sistema respiratório de um peixe ou 
verificar a estrutura dos órgãos 
respiratórios de um mamífero). 
5.2 Relacionar o habitat dos ani-
mais com os diferentes processos 
respiratórios.  
5.3 Descrever a função dos órgãos 
respiratórios dos animais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

te”. 
• Realização da ficha formativa 
“Avalia o que sabes”. 
 
 
 
Trocas gasosas e órgãos respirató-
rios dos animais 
• Exploração de apresentações eletró-

nicas e exercícios interativos (tópicos 
E1, E2 e E3). 

• Realização das atividades práticas 
laboratoriais ”Identificar os órgãos 
respiratórios de um peixe” 

• e “Identificar os órgãos respiratórios 
de um mamífero”. Discussão dos re-
sultados e elaboração de relatórios. 

• Debate sobre os diferentes tipos de 
sistemas respiratórios nos animais. 

• Discussão sobre a estrutura e fun-
ções dos órgãos respiratórios. 

• Discussão e exploração de imagens 
sobre o significado de diferentes ti-
pos de hematose (pulmonar, bran-
quial, cutânea e traqueal). 

• Exploração da rubrica “Questões”. 
• Realização das atividades propostas 

no Caderno do Aluno. 
• Sistematização de aprendizagens 

através das rubricas “Organiza as 
ideias” e “Relembra o que aprendes-
te”. 

• Realização da ficha formativa “Avalia 
o que sabes”. 

 

 
 
 
 
 
 

4 
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OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZA-
GEM/DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
6. Compreender a estrutu-
ra e o funcionamento do 
sistema respiratório hu-
mano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Constituição do sistema respiratório 
• Mecanismo de ventilação pulmonar 
• (TL: compreender a ventilação pul-

monar) (Meta: 6.2) 
• Trocas gasosas nos alvéolos pulmo-

nares e nos tecidos 
• Doenças respiratórias 
• Higiene e sistema respiratório 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.1 Legendar esquemas represen-
tativos da morfologia do sistema 
respiratório humano.  
6.2 Descrever o mecanismo de 
ventilação, com recurso a ativida-
des práticas.  
(Atividade laboratorial: os movi-
mentos respiratórios).  
(Exercício de inquérito científico  
OU trabalho de projecto sobre 
uma experiência já realizada – 
Como funciona a caixa torácica? 
Discussão das observações e 
registo no caderno diário). 
6.3 Relacionar as características 
morfológicas dos alvéolos pulmona-
res com as trocas gasosas alveola-
res.  
6.4 Caracterizar as trocas gasosas 
ocorridas ao nível dos alvéolos 
pulmonares e dos tecidos.  
6.5 Referir o papel do sangue nas 
trocas gasosas.  
6.6 Indicar as principais causas das 
doenças respiratórias mais co-
muns, com destaque para a expo-
sição ao fumo do tabaco e para a 
poluição do ar interior.  
6.7 Reconhecer a importância das 
regras de higiene no equilíbrio do 
sistema respiratório. 
 
 
 

 
Sistema respiratório humano 
 
• Realização das questões da ativida-

de de diagnóstico. 
• Exploração de apresentações eletró-

nicas e exercícios interativos (tópicos 
F1, F2, F3, F4 e F5). 

• Análise e interpretação de imagens 
do manual do sistema respiratório 
humano. 

• Realização da atividade prática labo-
ratorial ”Compreender a ventilação 
pulmonar”. Discussão dos resultados 
e elaboração de relatório. 

• Discussão sobre a estrutura e função 
dos órgãos do sistema respiratório. 

• Exploração de documentos sobre 
doenças do sistema respiratório. 

• Análise e discussão de regras de 
higiene respiratória. 

• Exploração da rubrica “Questões”. 
• Realização das atividades propostas 

no Caderno do Aluno. 
• Sistematização de aprendizagens 

através das rubricas “Organiza as 
ideias” e “Relembra o que aprendes-
te”. 

• Realização da ficha formativa “Avalia 
o que sabes”. 

 
5 
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OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZA-
GEM/DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

Observações: 
Organização da Disciplina e Avaliação diagnóstica: 3 aulas 
 -Apresentação. 
- Organização do caderno diário. 
- Apresentação do manual escolar 
- Indicação do material. 
- Regras do funcionamento da sala de aula 
- Referência aos objetivos gerais e à avaliação da disciplina. 
-Realização da Ficha de Avaliação diagnóstica e sua correção. 

 
a) Carga horária letiva semanal: 3 aulas de 50 minutos 
b) Estão previstas 2** para: auto e heteroavaliação e para atividades do Plano Anual de Ativida-
des da escola. Caso isso não aconteça, para as atividades do Plano Anual de Atividades, estas 
serão convertidas em aulas efetivas da disciplina.  
c) A avaliação* compreende a avaliação formativa (revisões), a realização das fichas de avalia-
ção e a correção das mesmas (3 aulas por ficha de avaliação). 
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Tema: Domínio 1 — PROCESSOS VITAIS COMUNS AOS SERES VIVOS 

Período de aplicação: 2º Período 
Total de aulas previstas:30 (21+6*+3***) Unidade Subdomínio 1 — Trocas nutricionais entre o organismo e o meio: nos animais (continuação) 

 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZA-
GEM/DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
7. Compreender a estrutu-
ra e o funcionamento do 
sistema cardiovascular 
humano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
• O coração 
• (TL: observar o coração de um mamí-

fero) (Meta: 7.1) 
• Vasos sanguíneos 
• O sangue 
• Circulação sistémica e circulação 

pulmonar 
• Ciclo cardíaco 
• Doenças cardiovasculares 
• Sistema cardiovascular saudável 
• Paragem cardiorrespiratória 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.1 Descrever aspetos morfológicos 
e anatómicos do coração de um 
mamífero, numa atividade prática 
laboratorial. (p. 93) 
7.2 Legendar esquemas represen-
tativos da morfologia 
e da anatomia do coração humano. 
(p. 94) 
7.3 Relacionar a estrutura dos três 
tipos de vasos sanguíneos com a 
função que desempenham. (pp. 95 
e 96) 
7.4 Indicar a estrutura do sangue e 
a função dos principais constituin-
tes. (pp. 97 e 98) 
7.5 Comparar resultados de análi-
ses sanguíneas com os valores de 
referência. (p. 99) 
7.6 Descrever a circulação sistémi-
ca e a circulação pulmonar. (p. 100) 
7.7 Distinguir sangue venoso de 
sangue arterial. (p. 101) 
7.8 Descrever as principais etapas 
do ciclo cardíaco. (p. 102) 
7.9 Relacionar os estilos de vida 
com as doenças cardiovasculares. 
(p. 103) 
7.10 Indicar alguns cuidados que 
contribuem para o bom funciona-
mento do sistema cardiovascular. 

 
Sistema cardiovascular humano 
• Realização das questões da ativida-

de de diagnóstico. 
• Exploração de apresentações eletró-

nicas e exercícios interativos (tópicos 
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7 e G8). 

• Realização da atividade prática labo-
ratorial ”Observar o coração de um 
mamífero”, com vista a estudar 

• o coração e as suas características. 
Discussão dos resultados e elabora-
ção de um relatório. 

• Visualização de pequenos vídeos 
referentes ao sangue e ao funciona-
mento do coração. 

• Discussão sobre a estrutura e a 
função dos órgãos do sistema cardi-
ovascular. 

• Discussão sobre os constituintes do 
sangue e as suas funções. 

• Análise e interpretação de textos e 
imagens sobre o sistema cardiovas-
cular humano. 

• Observação e interpretação de análi-
ses sanguíneas com os valores de 
referência. 

• Discussão acerca da importância da 
dádiva de sangue. 

• Debate sobre problemas do sistema 
respiratório e regras para o seu bom 

 
Manual escolar 
 
Manual de 
actividades 
 
Caderno Diário 
 
Fichas de 
Traba-
lho/guiões/re-
latórios 
 
Material de 
desenho e 
pintura 
 
TIC  e software 
educativo 
 
Jogos didáticos 
 
Material de 
laboratório 
 
Material diverso 
para visita de 
estudo 
 
Material bioló-
gico e geológi-
co para estudo/ 
observação  
 

 

 
Fichas de Avalia-
ção Diagnosticas e 
Formativas 
 
Fichas de trabalho 
 
Grelhas de obser-
vação e registo 
 
Relatórios 
 
Atividade pratica 
de laboratório 
 
Autoavaliação 
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OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZA-
GEM/DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Compreender a estrutu-
ra e o funcionamento do 
sistema urinário humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Função excretora 
• Constituição e funções do sistema 

urinário 
• Formação da urina 
• Sistema urinário saudável 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(pp. 104 e 105) 
7.11 Demonstrar os procedimentos 
de deteção de ausência de sinais 
de ventilação e de circulação numa 
pessoa, e de acionamento do 
sistema integrado 
de emergência médica. (pp. 106 e 
107) 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1 Descrever o papel da função 
excretora na regulação do orga-
nismo. (p. 111) 
8.2 Legendar esquemas represen-
tativos da morfologia 
do sistema urinário. (pp. 112 e 113) 
8.3 Descrever a função dos órgãos 
que constituem o sistema urinário. 
(p. 113) 
8.4 Indicar os produtos de excreção 
da respiração celular. (p. 114) 
8.5 Justificar a importância 
da circulação sanguínea na função 
excretora. (p. 114) 
8.6 Descrever a formação, 
a constituição e o papel da urina. 
(p. 115) 
8.7 Indicar alguns cuidados a ter 
com o sistema urinário. (pp. 116 e 
117) 
 

funcionamento. 
• Exploração de técnicas de reanima-

ção cardiorrespiratória. 
• Exploração da rubrica “Questões”. 
• Realização das atividades propostas 

no Caderno do Aluno. 
• Sistematização de aprendizagens 

através das rubricas “Organiza as 
ideias” e “Relembra o que aprendes-
te”. 

Realização da ficha formativa “Avalia 
o que sabes”. 

 
 

 Sistema urinário humano 
• Realização das questões da atividade de 
diagnóstico. 

• Exploração de apresentações eletrónicas e 
exercícios interativos (tópicos H1, H2, H3 e 
H4). 

• Discussão e interpretação de esquemas 
relativos à função excretora no corpo huma-
no. 

• Exploração de mapas ou modelos do 
sistema urinário para visualização de órgãos 
deste sistema e sua posição no organismo. 

• Exploração de quadros-síntese sobre as 
funções dos órgãos do sistema urinário. 

• Pesquisa e exploração de comportamentos 
para manter a saúde do sistema urinário. 

• Debate sobre a necessidade de eliminar 
produtos de excreção. 
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OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZA-
GEM/DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Conhecer o papel da pele 
na função excretora huma-
na. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Constituição da pele 
• O suor e a função excretora da pele 
• Pele saudável 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1 Legendar esquemas represen-
tativos da morfologia da pele. (pp. 
120 e 121) 
9.2 Descrever a formação, 
a constituição e o papel do suor. 
(pp. 122 e 123) 
9.3 Referir a função da pele 
na eliminação de excreções do 
corpo. (p. 123) 
9.4 Indicar alguns cuidados a ter 
com a pele. (pp. 124 e 125) 
 
 
 
 
 

• Exploração da rubrica “Questões”. 
• Realização das atividades propostas no 
Caderno do Aluno. 

• Sistematização de aprendizagens através 
das rubricas “Organiza as ideias” e “Relem-
bra o que aprendeste”. 

• Realização da ficha formativa “Avalia o que 
sabes”. 
 
 
A pele 
 
• Realização das questões da atividade 
de diagnóstico. 
• Exploração de apresentações eletró-
nicas e exercícios interativos (tópicos 
I1, I2 e I3). 
• Análise e interpretação de imagens e 
esquemas sobre a pele. 
• Análise de esquemas comparando os 
produtos de excreção na urina e no 
suor. 
• Observação da pele à lupa e posterior 
cruzamento de informação com a 
imagem da pele em corte. 
• Exploração da rubrica “Questões”. 
• Realização das atividades propostas 
no Caderno do Aluno. 
• Sistematização de aprendizagens 
através das rubricas “Organiza as 
ideias” e “Relembra o que aprendeste”. 
• Realização da ficha formativa “Avalia 
o que sabes”. 
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OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZA-
GEM/DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

Observações:  
a) Carga horária letiva semanal: 3 aulas de 50 minutos 
b) Estão previstas 3** aulas para: auto e heteroavaliação e para atividades do Plano Anual de 
Atividades da escola. Caso isso não aconteça, para as atividades do Plano Anual de Atividades, 
estas serão convertidas em aulas efetivas da disciplina.  
c) A avaliação* compreende a avaliação formativa (revisões), a realização das fichas de avalia-
ção e a correção das mesmas (3 aulas por ficha de avaliação). 

 
Tema: Domínio 1 — PROCESSOS VITAIS COMUNS AOS SERES VIVOS 

Período de aplicação: 2º Período 
Unidade Subdomínio 2 – Trocas nutricionais entre o organismo e o meio: nas plantas 

 
OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZA-

GEM/DESCRITORES 
ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 
RECURSOS 

Didáticos 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
10. Compreender a importân-
cia da fotossíntese na obten-
ção de alimento pelas plantas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• A fotossíntese 
• (TL: investigar o efeito da ausência 

da luz na fotossíntese) (Meta: 102) 
Meta do 5º ano articulada: 12.2 

• (TL: investigar a influência da in-
tensidade da luz na fotossíntese) 
(Meta: 10.2) Meta do 5º ano articu-
lada: 12.2 

• Seiva bruta e seiva elaborada 
• (TL: descrever a circulação da 

seiva bruta) (Meta: 10.5) 
• Fotossíntese e respiração celular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
10.1 Enunciar uma definição 
de fotossíntese. (pp. 130 e 131) 
10.2 Indicar fatores que influenciam 
o processo fotossintético, 
com base em atividades práticas 
laboratoriais. (pp. 132, 133 e 134) 
10.3 Referir a função dos cloroplas-
tos. (p. 135) 
10.4 Distinguir seiva bruta de seiva 
elaborada. (p. 136) 
10.5 Descrever a circulação da 
seiva bruta, através de uma ativi-
dade prática laboratorial. (p. 137) 
10.6 Relacionar os produtos da 
fotossíntese com 
a respiração celular 
das plantas. (pp. 138 e 139) 
 
 
 
 
 
 

 
Importância da fotossíntese 
 
• Exploração de apresentações eletró-

nicas e exercícios interativos (tópicos 
J1, J2 e J3). 

• Exploração de documentos diversos 
sobre fotossíntese, respiração celular 
e transpiração. 

• Realização das atividades práticas 
“Investigar o efeito da ausência da 
luz na fotossíntese”, “Investigar a in-
fluência da luz na fotossíntese” e “In-
vestigar a influência da intensidade 
da luz na fotossíntese”. Discussão 
dos resultados e elaboração de rela-
tórios. 

• Exploração de documentos multimé-
dia sobre a captação e circulação de 
água e sais minerais nas plantas, 
seiva bruta e seiva elaborada. 

• Análise e interpretação de esquemas 
sobre a influência dos fatores do 

 
 Manual escolar 
 
Manual de 
actividades 
 
Caderno Diário 
 
Fichas de 
Traba-
lho/guiões/re-
latórios 
 
Material de 
desenho e 
pintura 
 
TIC  e software 
educativo 
 
Jogos didáticos 
 
Material de 
laboratório 
 
Material diverso 

 
Fichas de Avalia-
ção Diagnosticas e 
Formativas 
 
Fichas de trabalho 
 
Grelhas de obser-
vação e registo 
 
Relatórios 
 
Atividade pratica 
de laboratório 
 
Autoavaliação 
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OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZA-
GEM/DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Compreender a impor-
tância das plantas como 
fonte de nutrientes, de 
matéria-prima e de reno-
vação do ar atmosférico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Reservas alimentares nas plantas 
• (TL: identificar nutrientes de reser-

va nas plantas) (Meta:11.2) 
• Utilizações das plantas na socie-

dade atual 
• Plantas e qualidade do ar atmosfé-

rico 
• Proteção da floresta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.1 Indicar diferentes órgãos das 
plantas onde ocorre 
a acumulação de reservas alimen-
tares. (pp. 142 e 143) 
 
11.2 Identificar alguns glícidos 
e lípidos em órgãos das plantas, 
através de atividades práticas 
laboratoriais. (p. 144) 
 
11.3 Descrever diferentes utiliza-
ções das plantas na sociedade 
atual, com base em pesquisa orien-
tada. (pp. 145, 146 e 147) 
 
11.4 Referir a importância 
da transpiração para as plantas. 
(pp. 148 e 149) 
 
11.5 Indicar a função dos estomas. 
(p. 148) 
 
11.6 Relacionar as trocas gasosas 
ocorridas nas plantas com 
a renovação do ar atmosférico. (p. 
150) 

meio na fotossíntese e no desenvol-
vimento das plantas. 

• Exploração da rubrica “Questões”. 
• Realização das atividades propostas 

no Caderno do Aluno. 
• Sistematização de aprendizagens 

através das rubricas “Organiza as 
ideias” e “Relembra o que aprendes-
te”. 

• Realização da ficha formativa “Avalia 
o que sabes”. 

 
 
Importância das plantas 

• Exploração de apresentações 
eletrónicas e exercícios interativos 
(tópicos K1, K2, K3 e k4). 
• Exploração de imagens do manual 
referentes a órgãos de reserva nas 
plantas. 
• Realização da atividade prática 
“Identificar nutrientes de reserva 
nas plantas”. Discussão dos resulta-
dos e elaboração de um relatório. 
• Debate sobre a impor-
tância das plantas para a 
alimentação humana e 
para a obtenção de maté-
rias-primas. 
• Discussão sobre a impor-
tância das plantas para a 
qualidade do ar. 
• Exploração de documentos 
multimédia sobre consequências 
dos incêndios e medidas de prote-
ção da floresta. 

para visita de 
estudo 
 
Material bioló-
gico e geológi-
co para estudo/ 
observação 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZA-
GEM/DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11.7 Descrever o modo como 
a desflorestação e os incêndios 
alteram o Índice de Qualidade do 
Ar. (p. 151) 
11.8 Indicar três medidas de prote-
ção da floresta. (p. 151) 

• Exploração da rubrica “Questões”. 
• Realização das atividades 
propostas no Caderno do 
Aluno. 
• Sistematização de aprendizagens 
através das rubricas “Organiza as 
ideias” e “Relembra o que aprendes-
te”. 
• Realização da ficha formativa 
“Avalia o que sabes 

 
 

 

 
Tema: Domínio 1 — PROCESSOS VITAIS COMUNS AOS SERES VIVOS 

Período de aplicação: 2º Período 
 Unidade Subdomínio 3 — Transmissão de vida: reprodução no ser humano 

 
OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZA-

GEM/DESCRITORES 
ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 
RECURSOS 

Didáticos 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
12. Compreender a puber-
dade como uma fase do 
crescimento humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carateres sexuais 
Corpo em transformação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12.1. Distinguir, dando 
exemplos, caracteres sexuais 
primários de caracteres sexu-
ais secundários. (pp. 156 e 
157) 
 
12.2. Relacionar o amadu-

recimento dos órgãos sexuais 
com as manifestações anatómi-
cas e fisiológicas que surgem 
durante a puberdade, 
nos rapazes e nas raparigas. (pp. 158 
e 159) 
 

 

A puberdade 
• Exploração de apresentações 

eletrónicas e exercícios interati-
vos (tópicos L1 e L2). 

• Debate sobre os caracte-
res sexuais primários e 
caracteres sexuais se-
cundários. 

• Exploração de imagens do manual 
sobre caracteres sexuais secundá-
rios que acentuam as diferenças 
entre rapazes e raparigas. 

• Exploração de imagens do 

 
Manual escolar 
 
Manual de 
atividades 
 
Caderno Diário 
 
Fichas de 
Traba-
lho/guiões/re-
latórios 
 
Material de 
desenho e 

 
Fichas de Avalia-
ção Diagnosticas e 
Formativas 
 
Fichas de trabalho 
 
Grelhas de obser-
vação e registo 
 
Relatórios 
 
Atividade pratica 
de laboratório 
 

 
1 
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OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZA-
GEM/DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Conhecer os sistemas 
reprodutores humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Constituição dos sistemas reprodu-

tores 
• Funcionamento dos sistemas re-

produtores 
• Ciclo menstrual e fertilidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.1 Legendar esquemas represen-
tativos da morfologia do sistema 
reprodutor feminino e do sistema 
reprodutor masculino. (pp. 162 e 
163) 
13.2 Descrever a função dos ór-
gãos que constituem o sistema 
reprodutor feminino e o sistema 
reprodutor masculino. (pp. 164 e 
165) 
13.3 Relacionar, esquematicamen-
te, o ciclo menstrual com a existên-
cia de um período fértil. (pp. 166 e 
167) 
 
 
 
 

manual que evidenciam carac-
terísticas físicas da puberdade 
e cuidados 

• de higiene. 
• Exploração da rubrica “Questões”. 
• Realização das atividades 

propostas no Caderno do 
Aluno. 

• Sistematização de aprendizagens 
através das rubricas “Organiza as 
ideias” e “Relembra o que apren-
deste”. 

• Realização da ficha formativa “Avalia o 
que sabes”. 

 
 
 
 

Sistemas reprodutores humanos 
 

• Realização das questões da atividade 
de diagnóstico. 
• Exploração de apresentações 
eletrónicas e exercícios interativos 
(tópicos M1, M2 e M3). 
• Análise e interpretação de ima-
gens e esquemas sobre a constitui-
ção do sistema reprodutor humano. 
• Exploração de documentos 
sobre o ciclo menstrual e fertili-
dade. 
• Exploração da rubrica “Questões”. 
Realização das atividades 
propostas no Caderno do 

pintura 
 
TIC  e software 
educativo 
 
Jogos didáticos 
 
Material de 
laboratório 
 
Material diverso 
para visita de 
estudo 
 
Material bioló-
gico e geológi-
co para estudo/ 
observação 
 
 
 

 

Autoavaliação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZA-
GEM/DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Compreender o proces-
so da reprodução humana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da fecundação à nidação 
Desenvolvimento do embrião e anexos 
embrionários 
Cuidados de saúde na primeira infância 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.1. Caracterizar o processo 
da fecundação. (pp. 170 e 171) 
14.2. Distinguir fecundação 
de nidação. (pp. 171 e 172) 
14.3. Enumerar os principais 
anexos embrionários e as suas 
funções. (pp. 173, 174, 175, 176 e 
177) 

Aluno. 
• Sistematização de aprendizagens 
através das rubricas “Organiza as 
ideias” e “Relembra o que aprendes-
te”. 
• Realização da ficha formativa 
“Avalia o que sabes”. 
 
 
 

Reprodução humana 
• Realização das questões da atividade 

de diagnóstico. 
• Exploração de apresentações 

eletrónicas e exercícios interati-
vos (tópicos N1, N2 e N3). 

• Exploração de documentos 
relativos à fecundação, forma-
ção da mórula e nidação. 

• Exploração de imagens relativas 
ao desenvolvimento do embrião 
e anexos embrionários. 

• Pesquisa de fases relativas 
ao desenvolvimento do 
embrião e do feto. 

• Exploração das diferentes etapas do 
parto. 

• Análise e descrição de cuidados 
de saúde na gravidez e na primei-
ra infância. 

• Exploração da rubrica “Questões”. 
• Realização das atividades 

propostas no Caderno do 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 
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OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZA-
GEM/DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

Aluno. 
• Sistematização de aprendizagens 

através das rubricas “Organiza as 
ideias” e “Relembra o que apren-
deste”. 

• Realização da ficha formativa 
“Avalia o que sabes”. 

 
 
 

Observações:  
a) Carga horária letiva semanal: 3 aulas de 50 minutos 
b) Estão previstas 3** para: auto e heteroavaliação e para atividades do Plano Anual de Ativida-
des da escola. Caso isso não aconteça, para as atividades do Plano Anual de Atividades, estas 
serão convertidas em aulas efetivas da disciplina.  
c) A avaliação* compreende a avaliação formativa (revisões), a realização das fichas de avalia-
ção e a correção das mesmas (3 aulas por ficha de avaliação). 
 

 
 

Tema: Domínio 1 — PROCESSOS VITAIS COMUNS AOS SERES VIVOS 
Período de aplicação: 3º Período 

Total de aulas previstas: 28 (20+6*+2**) Unidade Subdomínio 4 — Transmissão de vida: reprodução nas plantas 
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZA-
GEM/DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
15. Compreender o meca-
nismo de reprodução das 
plantas com semente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A flor 
A polinização 
A fecundação e o fruto 
A dispersão das sementes 
A germinação das sementes 
(TL: investigar as condições de 
germinação das sementes) (Meta: 
15.6) 
 

 
15.1 Descrever a função dos ór-
gãos que constituem uma flor. 
(pp. 181 e 182) 
15.2 Enunciar a importância 
dos agentes de polinização. (pp. 
183 e 184) 
15.3 Descrever o processo da 
fecundação. (p. 185) 
 

 
Reprodução nas plantas 
• Realização das questões da ativida-

de de diagnóstico. 
• Exploração de apresentações eletró-

nicas e exercícios interativos (tópicos 
O1, O2, O3, O4 e O5). 

• Realização da atividade prática 
”Investigar as condições de germina-
ção das sementes”. Discussão dos 

Manual escolar 
 
Manual de 
actividades 
 
Caderno Diário 
 
Fichas de 
Traba-
lho/guiões/re-
latórios 

Fichas de Avalia-
ção Diagnosticas e 
Formativas 
 
Fichas de trabalho 
 
Grelhas de obser-
vação e registo 
 
Relatórios 
 

6 
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OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZA-
GEM/DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.4 Distinguir, dando exemplos, 
frutos carnudos de frutos secos. 
(pp. 186 e 187) 
15.5 Indicar a importância 
da dispersão das sementes para a 
distribuição espacial 
das plantas. (pp. 188, 189 e 190) 
15.6 Enunciar as condições neces-
sárias à germinação de uma se-
mente, através da realização de 
atividades práticas. (pp. 191 e 192) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

resultados e elaboração de um rela-
tório. 

• Exploração de textos e imagens 
sobre agentes polinizadores 

• Pesquisa e organização de informa-
ção sobre aspetos relacionados com 
a polinização, fecundação e frutifica-
ção. 

• Exploração da rubrica “Conhecimen-
to” para estudo da diversidade de 
flores e frutos. 

• Exploração da rubrica “Questões”. 
• Realização das atividades propostas 

no Caderno do Aluno. 
• Sistematização de aprendizagens 

através das rubricas “Organiza as 
ideias” e “Relembra o que aprendes-
te”. 

• Realização da ficha formativa “Avalia 
o que sabes”. 

 
Material de 
desenho e 
pintura 
 
TIC  e software 
educativo 
 
Jogos didáticos 
 
Material de 
laboratório 
 
Material diverso 
para visita de 
estudo 
 
Material bioló-
gico e geológi-
co para estudo/ 
observação  
 
 
 
 

 

Atividade pratica 
de laboratório 
 
Autoavaliação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Tema: Domínio 2 — AGRESSÕES DO MEIO E INTEGRIDADE DO ORGANISMO 
Período de aplicação: 3º Período 

Unidade Subdomínio 5 — Microrganismos  
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZA-
GEM/DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 
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OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZA-
GEM/DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

16. Compreender o papel 
dos microrganismos para o 
ser humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Descoberta e estudo de microrga-
nismos 

• Grupos de microrganismos 
Influência dos microrganismos nas 
sociedades humanas  
• Influência do meio nos microrganis-

mos 
(TL: investigar a influência do meio 
no crescimento do bolor do pão) 
(Meta: 16.5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.1 Descrever o contributo de dois 
cientistas para a descoberta de 
microrganismos. 
(pp. 199, 200 e 201) 
16.2 Relacionar a evolução do 
microscópio com 
a descoberta de novos microrga-
nismos. 
(pp. 199, 200 e 201) 
16.3 Indicar nomes de grupos 
de microrganismos. (p. 202) 
16.4 Distinguir microrganismos 
patogénicos de microrganismos 
úteis ao ser humano, com 
a apresentação de exemplos. (pp. 
203, 204 e 205) 
16.5 Descrever a influência de 
alguns fatores do meio no desen-
volvimento de microrganismos, 
através de atividades práticas. (pp. 
206, 207 e 208) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Microrganismos e seres humanos 
 

• Exploração de apresentações eletró-
nicas e exercícios interativos (tópicos 
P1, P2, P3 e P4). 

• Interpretação de imagens relativas a 
meios habitados por bactérias. 

• Exploração de textos e imagens do 
manual sobre alguns contributos pa-
ra a descoberta de microrganismos. 

• Observação e análise de imagens de 
diferentes exemplos de microrganis-
mos. 

• Interpretação de esquemas relativos 
a partes do corpo humano habitadas 
por microrganismos. 

• Realização da atividade prática “Qual 
é a influência da humidade e da 
temperatura no desenvolvimento do 
bolor do pão?”. Discussão dos resul-
tados e elaboração de um relatório. 

• Discussão sobre a existência de 
microrganismos patogénicos e mi-
crorganismos úteis, salientando os 
benefícios dos microrganismos úteis 
para o ser humano. 

• Exploração da rubrica “Questões”. 
• Realização das atividades propostas 

no Caderno do Aluno. 
• Sistematização de aprendizagens 

através das rubricas “Organiza as 
ideias” e “Relembra o que aprendes-
te”. 

• Realização da ficha formativa “Avalia 
o que sabes”. 

 

Manual escolar 
 
Manual de 
actividades 
 
Caderno Diário 
 
Fichas de 
Traba-
lho/guiões/re-
latórios 
 
Material de 
desenho e 
pintura 
 
TIC  e software 
educativo 
 
Jogos didáticos 
 
Material de 
laboratório 
 
Material diverso 
para visita de 
estudo 
 
Material bioló-
gico e geológi-
co para estudo/ 
observação  

 
Fichas de Avalia-
ção Diagnosticas e 
Formativas 
 
Fichas de trabalho 
 
Grelhas de obser-
vação e registo 
 
Relatórios 
 
Atividade pratica 
de laboratório 
 
Autoavaliação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
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OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZA-
GEM/DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 
 
 
17. Compreender as 
agressões causadas 
por alguns agentes 
patogénicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
• Doenças causadas por microrganis-

mos 
• Defesas do corpo humano 
• Higiene e prevenção de doenças 

infeciosas 
• As vacinas 
• Os antibióticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
17.1. Enunciar uma doença 

provocada por bactérias, por fun-
gos,por protozoários e por vírusno 
ser humano. (pp. 211 e 212) 
 
17.2. Indicar mecanismos de 

barreira naturais do corpo hu-
manoà entrada de agentes pa-
togénicos. (p. 213) 

 
17.3. Referir o modo como atuam 

os mecanismos de defesa interna 
do organismo humano. (p. 214) 
 
17.4. Indicar três regras de higiene 

que contribuem para a prevenção 
de doenças infeciosas.(pp. 215 e 
216) 
 
17.5. Explicar a 

importância das vaci-
nas. (p. 217) 

 
17.6. Discutir o uso 

adequado de antibióti-
cos e de medicamentos 
de venda livre. (p. 218) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Microrganismos e doenças 
 
•  Exploração de apresentações 

eletrónicas e exercícios interativos 
(tópicos Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5). 

• Pesquisa de informação sobre 
doenças infeciosas. 

• Interpretação do boletim individual 
de saúde.  

• Análise de textos e imagens relati-
vas a mecanismos de defesa natu-
rais do corpo humano. 

• Desenvolvimento e diálogo acerca 
das medidas de prevenção contra 
a gripe. 

• Debate sobre os meios de defesa 
contra as agressões microbianas e 
formas de prevenção. 

• Exploração de esquemas sobre o 
funcionamento das vacinas. 

• Análise de textos e imagens sobre 
recomendações para um uso cor-
reto de antibióticos. 

• Exploração da rubrica “Questões”. 
• Realização das atividades propos-

tas no Caderno do Aluno. 
• Sistematização de aprendizagens 

através das rubricas “Organiza as 
ideias” e “Relembra o que apren-
deste”. 

•  Realização da ficha formativa 
“Avalia o que sabes”. 
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OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZA-
GEM/DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 
 

 

 
Tema: Domínio 2 — AGRESSÕES DO MEIO E INTEGRIDADE DO ORGANISMO 

Período de aplicação: 3º Período 
Unidade Subdomínio 6 — Higiene e problemas sociais 

 
OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZA-

GEM/DESCRITORES 
ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 
RECURSOS 

Didáticos 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 
18. Compreender a influência 
da higiene e da poluição na 
saúde humana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Formas de higiene 
• Poluição do ar interior 
• Poluição ambiental 
• Consequências da poluição 
• Controlo da poluição e da qualida-

de ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 18.1. Enumerar alguns cui-
dados de higiene corporal diária. 
(pp. 223 e 224) 
 
18.2. Citar medidas de higie-
ne mental e normas de higiene 
alimentar. (p. 225) 
 
18.3. Identificar exemplos 
de diferentes tipos de poluição 
do ar interior, com destaque 
para os poluentes evitáveis, 
como 
o fumo ambiental do tabaco. (pp. 
226 e 227) 
 
18.4. Indicar alguns exem-
plos 
de diferentes tipos de poluição 
do ar exterior, da água e do 
solo. (pp. 228, 229 e 230) 
 
18.5. Descrever as conse-
quências da exposição a poluen-
tes do ar interior e exterior, da 
água 
e do solo na saúde individual, 
nos seres vivos e no ambiente. 
(pp. 231, 232, 233 e 234) 
 
18.6. Enumerar medidas de 

 
Higiene, poluição e saúde humana 

 
• Exploração de apresentações 

eletrónicas e exercícios interati-
vos (tópicos R1, R2, R3, R4 e R5). 

• Exploração de imagens do manu-
al referentes a práticas de higie-
ne corporal, mental, alimentar e 
ambiental. 

• Análise e discussão de imagens 
relativas a cuidados de higiene. 

• Elaboração de quadros com 
normas fundamentais de higi-
ene. 

• Debate sobre poluentes existentes 
no interior das habitações, com es-
pecial incidência no Fumo Ambiental 
do Tabaco (FAT). 

• Exploração de imagens do manual 
sobre poluição do ar exterior, da 
água e do solo. 

• Interpretação de textos sobre 
poluição do ar, da água e dos so-

Manual escolar 
 
Manual de 
actividades 
 
Caderno Diário 
 
Fichas de 
Traba-
lho/guiões/re-
latórios 
 
Material de 
desenho e 
pintura 
 
TIC  e software 
educativo 
 
Jogos didáticos 
 
Material de 
laboratório 
 
Material diverso 
para visita de 
estudo 
 

Fichas de Avalia-
ção Diagnosticas e 
Formativas 
 
Fichas de trabalho 
 
Grelhas de obser-
vação e registo 
 
Relatórios 
 
Atividade pratica 
de laboratório 
 
Autoavaliação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
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OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZA-
GEM/DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

controlo da poluição e de pro-
moção 
de ambientes saudáveis. (pp. 
235 e 236) 
 
 
 
 
 
 
 
 

los e suas consequências. 
• Análise de imagens do manual 

sobre consequências da poluição 
do ar, da água e do solo no corpo 
humano. 

• Discussão acerca das medi-
das da sociedade para con-
trolar a poluição. 

• Sensibilizar para a promoção de 
medidas individuais para contro-
lar a poluição. 

• Exploração da rubrica “Questões”. 
• Realização das atividades 

propostas no Caderno do 
Aluno. 

• Sistematização de aprendizagens 
através das rubricas “Organiza as 
ideias” e “Relembra o que apren-
deste”. 

• Realização da ficha formativa “Avalia o 
que sabes”. 

Material bioló-
gico e geológi-
co para estudo/ 
observação  

 
 

 

Observações:  
a) Carga horária letiva semanal: 3 aulas de 50 minutos 
b) Estão previstas 2** para: auto e heteroavaliação e para atividades do Plano Anual de Ativida-
des da escola. Caso isso não aconteça, para as atividades do Plano Anual de Atividades, estas 
serão convertidas em aulas efetivas da disciplina.  
c) A avaliação* compreende a avaliação formativa (revisões), a realização das fichas de avalia-
ção e a correção das mesmas (3 aulas por ficha de avaliação). 
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15 de setembro de 2017 
 

A Coordenadora, 
 

__________________ 
(Sónia Pereira) 

 
 

 
 



 
 

  

  Escola EBS Vale do Tamel 

ANO ESCOLAR 2017/2018 

Matemática 6º ano - Planificação 
1º Período 

   
  

 

Unidade didática Conteúdos programáticos 
Aulas 

previstas Metas 
(50 min) 

Apresentação. Ficha de diagnóstico. 1   

Números naturais. Potências de 
Expoente Natural. 

Revisões: múltiplos, divisores e critérios 
de divisibilidade. 

1 Potências de expoente natural 

1. Efetuar operações com potências 

1. Identificar an (sendo n número natural maior do que 1 e a número racional não 
negativo) como o produto de n fatores iguais a a e utilizar corretamente os 
termos “potência”, “base” e “expoente”. 

2. Identificar a1 (sendo a número racional não negativo) como o próprio número a. 

3. Reconhecer que o produto de duas potências com a mesma base é igual a uma 
potência com a mesma base e cujo expoente é igual à soma dos expoentes dos 
fatores. 

4. Representar uma potência de base a e expoente n elevada a um expoente m por 
(an)m e reconhecer que é igual a uma potência de base a e expoente igual ao 
produto dos expoentes e utilizar corretamente a expressão “potência de 
potência”. 

5. Representar um número racional a elevado a uma potência nm (sendo n e m 
números naturais) por anm

 e reconhecer que, em geral, anm
 ≠ (an)m. 

6. Reconhecer que o produto de duas potências com o mesmo expoente é igual a 
uma potência com o mesmo expoente e cuja base é igual ao produto das bases. 

7. Reconhecer que o quociente de duas potências com a mesma base não nula e 
expoentes diferentes (sendo o expoente do dividendo superior ao do divisor) é 
igual a uma potência com a mesma base e cujo expoente é a diferença dos 
expoentes. 

8. Reconhecer que o quociente de duas potências com o mesmo expoente (sendo a 
base do divisor não nula) é igual a uma potência com o mesmo expoente e cuja 
base é igual ao quociente das bases. 

 

 

 

 
Potências de expoente natural. 3 

  Multiplicação de potências. Potência de 
potência. Divisão de potências. 

4 

  
Números primos e números compostos. 3 

  
Decomposição em fatores primos. 4 

  Aplicações da decomposição em fatores 
primos. 

8 

  
  23 

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    



  
    

 

9. Conhecer a prioridade da potenciação relativamente às restantes operações 
aritméticas e simplificar e calcular o valor de expressões numéricas envolvendo 
as quatro operações aritméticas e potências bem como a utilização de 
parênteses. 

 

2. Resolver problemas 

1. Traduzir em linguagem simbólica enunciados expressos em linguagem natural e 
vice-versa. 

 

Números naturais 

1. Conhecer e aplicar propriedades dos números primos 

1. Identificar um número primo como um número natural superior a 1 que tem 
exatamente dois divisores: 1 e ele próprio. 

2. Utilizar o crivo de Eratóstenes para determinar os números primos inferiores a 
um dado número natural. 

3. Saber, dado um número natural superior a 1, que existe uma única sequência 
crescente em sentido lato de números primos cujo produto é igual a esse 
número, designar esta propriedade por “teorema fundamental da aritmética” e 
decompor números naturais em produto de fatores primos. 

4. Utilizar a decomposição em fatores primos para simplificar frações, determinar os 
divisores de um número natural e o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo 
comum de dois números naturais. Potências de expoente natural 

 
  

  
    

  

  

   
    
    
    
    
    
    
    
    

  



1º Período    
    
Unidade didática Conteúdos programáticos Nº de aulas Metas 
Figuras geométricas planas. 
Perímetros e áreas. 

Revisão: circunferência, círculo, perímetro 
e área. 

2 
Figuras geométricas planas 

1. Relacionar circunferências com ângulos, retas e polígonos 

1. Designar, dada uma circunferência, por “ângulo ao centro” um 
ângulo de vértice no centro. 

2. Designar, dada uma circunferência, por “setor circular” a 
interseção de um ângulo ao centro com o círculo. 

3. Identificar um polígono como “inscrito” numa dada 
circunferência quando os respetivos vértices são pontos da 
circunferência. 

4. Reconhecer que uma reta que passa por um ponto P de uma 
circunferência de centro O e é perpendicular ao raio [OP] 
interseta a circunferência apenas em P e designá-la por “reta 
tangente à circunferência”. 

5. Identificar um segmento de reta como tangente a uma dada 
circunferência se a intersetar e a respetiva reta suporte for 
tangente à circunferência. 

6. Identificar um polígono como “circunscrito” a uma dada 
circunferência quando os respetivos lados forem tangentes à 
circunferência. 

7. Reconhecer, dado um polígono regular inscrito numa 
circunferência, que os segmentos que unem o centro da 
circunferência aos pés das perpendiculares tiradas do centro 
para os lados do polígono são todos iguais e designá-los por 
“apótemas”. 

 

Medida 

5. Medir o perímetro e a área de polígonos regulares e de círculos 

1. Saber que o perímetro e a área de um dado círculo podem ser aproximados 
respetivamente pelos perímetros e áreas de polígonos regulares nele inscritos e 
a ele circunscritos. 

2. Saber que os perímetros e os diâmetros dos círculos são grandezas diretamente 
proporcionais, realizando experiências que o sugiram, e designar por π a 
respetiva constante de proporcionalidade, sabendo que o valor de π 
arredondado às décimas milésimas é igual a 3,1416. 

3. Reconhecer, fixada uma unidade de comprimento, que o perímetro de um 
círculo é igual ao produto de π pelo diâmetro e ao produto do dobro de π pelo 
raio e exprimir simbolicamente estas relações. 

  Ângulos ao centro e setores circulares. 
Reta tangente à circunferência. 

4 

  
Polígonos e circunferência. 3 

  
Área de um polígono regular. 4 

  Perímetro de um círculo. Área de um 
círculo. 

6 

  
  19 

  
    

  
    

  

    



 

  

4. Decompor um polígono regular inscrito numa circunferência em triângulos 
isósceles com vértice no centro, formar um paralelogramo com esses triângulos, 
acrescentando um triângulo igual no caso em que são em número ímpar, e 
utilizar esta construção para reconhecer que a medida da área do polígono, em 
unidades quadradas, é igual ao produto do semiperímetro pela medida do 
comprimento do apótema. 

5. Reconhecer, fixada uma unidade de comprimento, que a área de um círculo é 
igual (em unidades quadradas) ao produto de π pelo quadrado do raio, 
aproximando o círculo por polígonos regulares inscritos e o raio pelos respetivos 
apótemas. 

 

6. Resolver problemas 

Resolver problemas envolvendo o cálculo de perímetros e áreas de polígonos e de 
círculos. 

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  



1º / 2º Períodos    
    
Unidade didática Conteúdos programáticos Nº de aulas Metas 
Sequências e regularidades Revisões: razão, frações, inverso de um 

número e percentagem. 
2 

3. Resolver problemas 

1. Resolver problemas envolvendo a determinação de termos de uma sequência 
definida por uma expressão geradora ou dada por uma lei de formação que 
permita obter cada termo a partir dos anteriores, conhecidos os primeiros 
termos. 

2. Determinar expressões geradoras de sequências definidas por uma lei de 
formação que na determinação de um dado elemento recorra aos elementos 
anteriores. 

3. Resolver problemas envolvendo a determinação de uma lei de formação 
compatível com uma sequência parcialmente conhecida e formulá-la em 
linguagem natural e simbólica. 

Proporcionalidade direta 

4. Relacionar grandezas diretamente proporcionais 

1. Identificar uma grandeza como “diretamente proporcional” a outra quando dela 
depende de tal forma que, fixadas unidades, ao multiplicar a medida da segunda 
por um dado número positivo, a medida da primeira fica também multiplicada 
por esse número. 

2. Reconhecer que uma grandeza é diretamente proporcional a outra da qual 
depende quando, fixadas unidades, o quociente entre a medida da primeira e a 
medida da segunda é constante e utilizar corretamente o termo “constante de 
proporcionalidade”. 

3. Reconhecer que se uma grandeza é diretamente proporcional a outra então a 
segunda é diretamente proporcional à primeira e as constantes de 
proporcionalidade são inversas uma da outra. 

4. Identificar uma proporção como uma igualdade entre duas razões não nulas e 
utilizar corretamente os termos “extremos”, “meios” e “termos” de uma 
proporção. 

5. Reconhecer que numa proporção o produto dos meios é igual ao produto dos 
extremos. 

6. Determinar o termo em falta numa dada proporção utilizando a regra de três 
simples ou outro processo de cálculo. 

7. Saber que existe proporcionalidade direta entre distâncias reais e distâncias em 
mapas e utilizar corretamente o termo “escala”. 

5. Resolver problemas 

1. Identificar pares de grandezas mutuamente dependentes distinguindo aquelas 
que são diretamente proporcionais. 

2. Resolver problemas envolvendo a noção de proporcionalidade direta. 

  
Sequências. 4 

  Proporções. Propriedade fundamental das 
proporções. 

4 

  
  10 

  Avaliação 9 

  Autoavaliação 1 

    10 

      

  Total de aulas do 1º período 63 

  
    

Sequências e regularidades 
(cont.) 

 Proporcionalidade direta. Constante de 
proporcionalidade. 

3 

  
 Escalas. 3 

  
  6 

  
    

  
    

  
    

  

    



2º Período    

Unidade didática Conteúdos programáticos 
Aulas 

previstas Metas 

Sólidos geométricos. Volumes. Revisões: poliedros, elementos de um 
poliedro e prismas. 

2 
 2. Identificar sólidos geométricos 

1. Identificar “prisma” como um poliedro com duas faces geometricamente iguais 
(“bases do prisma”) situadas respetivamente em dois planos paralelos de modo 
que as restantes sejam paralelogramos, designar os prismas que não são retos 
por “prismas oblíquos”, os prismas retos de bases regulares por “prismas 
regulares”, e utilizar corretamente a expressão “faces laterais do prisma”. 

2. Identificar “pirâmide” como um poliedro determinado por um polígono (“base 
da pirâmide”) que constitui uma das suas faces e um ponto (“vértice da 
pirâmide”), exterior ao plano que contém a base de tal modo que as restantes 
faces são os triângulos determinados pelo vértice da pirâmide e pelos lados da 
base e utilizar corretamente a expressão “faces laterais da pirâmide”. 

3. Designar por “pirâmide regular” uma pirâmide cuja base é um polígono regular e 
as arestas laterais são iguais. 

4. Identificar, dados dois círculos com o mesmo raio, C1 (de centro O1) e C2 (de 
centro O2), situados respetivamente em planos paralelos, o “cilindro” de “bases” 
C1 e C2 como o sólido delimitado pelas bases e pela superfície formada pelos 
segmentos de reta que unem as circunferências dos dois círculos e são paralelos 
ao segmento de reta [O1O2] designado por “eixo do cilindro” e utilizar 
corretamente as expressões “geratrizes do cilindro” e “superfície lateral do 
cilindro”. 

5. Designar por cilindro reto um cilindro cujo eixo é perpendicular aos raios de 
qualquer das bases. 

6. Identificar, dado um círculo C e um ponto P exterior ao plano que o contém, o 
“cone” de “base” C e “vértice” P como o sólido delimitado por C e pela superfície 
formada pelos segmentos de reta que unem P aos pontos da circunferência do 
círculo C e utilizar corretamente as expressões “geratrizes do cone”, “eixo do 
cone” e “superfície lateral do cone”. 

7. Designar por cone reto um cone cujo eixo é perpendicular aos raios da base. 

 

3. Reconhecer propriedades dos sólidos geométricos 

1. Reconhecer que o número de arestas de um prisma é o triplo do número de 
arestas da base e que o número de arestas de uma pirâmide é o dobro do 
número de arestas da base. 

2. Reconhecer que o número de vértices de um prisma é o dobro do número de 
vértices da base e que o número de vértices de uma pirâmide é igual ao número 
de vértices da base adicionado de uma unidade. 

3. Designar um poliedro por “convexo” quando qualquer segmento de reta que 
une dois pontos do poliedro está nele contido. 

Prisma. 2 

Pirâmide. 2 

Cilindro. Cone. 3 

Relação de Euler. Planificações. 2 

 
Volume de um paralelepípedo retângulo, de 
um cubo e de um prisma triangular reto. 

3 

 
Volume de um prisma reto e de um 
cilindro. 

4 

  18 

  
 

  
 

  

 
 

 
 

 
 



4. Reconhecer que a relação de Euler vale em qualquer prisma e qualquer pirâmide 
e verificar a sua validade em outros poliedros convexos. 

5. Identificar sólidos através de representações em perspetiva num plano. 

 

 

4. Resolver problemas 

Resolver problemas envolvendo sólidos geométricos e as respetivas planificações. 

  
  

 

  

2º Período    

Unidade didática Conteúdos programáticos 
Aulas 

previstas Metas 

Isometrias Revisões: transporte de um ângulo e 
bissetriz de um ângulo. 

2 Isometrias do plano 

9. Construir e reconhecer propriedades de isometrias do plano 

1. Designar, dados dois pontos O e M, o ponto M’ por “imagem do ponto M 
pela reflexão central de centro O” quando O for o ponto médio do 
segmento [MM’] e identificar a imagem de O pela reflexão central de centro 
O como o próprio ponto O. 

2. Reconhecer, dado um ponto O e as imagens A’ e B’ de dois pontos A e B pela 
reflexão central de centro O, que são iguais os comprimentos dos 
segmentos [AB] e [A’B’] e designar, neste contexto, a reflexão central como 
uma “isometria”. 

3. Reconhecer, dado um ponto O e as imagens A’, B’ e C’ de três pontos A, B e 
C pela reflexão central de centro O, que são iguais os ângulos ABC e A’B’C’. 

4. Designar por “mediatriz” de um dado segmento de reta num dado plano a 
reta perpendicular a esse segmento no ponto médio. 

5. Reconhecer que os pontos da mediatriz de um segmento de reta são 
equidistantes das respetivas extremidades. 

6. Saber que um ponto equidistante das extremidades de um segmento de 
reta pertence à respetiva mediatriz. 

7. Construir a mediatriz (e o ponto médio) de um segmento utilizando régua e 
compasso. 

8. Identificar, dada uma reta r e um ponto M não pertencente a r, a “imagem 
de M pela reflexão axial de eixo r” como o ponto M’ tal que r é mediatriz do 
segmento [MM’] e identificar a imagem de um ponto de r pela reflexão axial 
de eixo r como o próprio ponto. 

9. Designar, quando esta simplificação de linguagem não for ambígua, 

  
Ponto médio e mediatriz de um segmento 
de reta. 

2 

  Isometrias. Reflexão central. 3 

  Reflexão axial. 3 

  Rotação. 3 

  Simetrias. Simetria de reflexão axial e 
simetria de rotação. 

4 

    17 

   

   
      

      



      “reflexão axial” por “reflexão”. 

10. Saber, dada uma reta r, dois pontos A e B e as respetivas imagens A’ e B’ 
pela reflexão de eixo r, que são iguais os comprimentos dos segmentos [AB] 
e [A’B’] e designar, neste contexto, a reflexão como uma “isometria”. 

11. Reconhecer, dada uma reta r, três pontos A, O e B e as respetivas imagens 
A’, O’ e B’ pela reflexão de eixo r, que são iguais os ângulos AOB e A’O’B’. 

12. Identificar uma reta r como “eixo de simetria” de uma dada figura plana 
quando as imagens dos pontos da figura pela reflexão de eixo r formam a 
mesma figura. 

13. Saber que a reta suporte da bissetriz de um dado ângulo convexo é eixo de 
simetria do ângulo (e do ângulo côncavo associado), reconhecendo que os 
pontos a igual distância do vértice nos dois lados do ângulo são imagem um 
do outro pela reflexão de eixo que contém a bissetriz. 

14. Designar, dados dois pontos O e M e um ângulo a, um ponto M’ por 
“imagem do ponto M por uma rotação de centro O e ângulo a” quando os 
segmentos [OM] e [O’M’] têm o mesmo comprimento e os ângulos a e 
MOM’ a mesma amplitude. 

15. Reconhecer, dados dois pontos O e M e um ângulo a (não nulo, não raso e 
não giro), que existem exatamente duas imagens do ponto M por rotações 
de centro O e ângulo a e distingui-las experimentalmente por referência ao 
sentido do movimento dos ponteiros do relógio, designando uma das 
rotações por “rotação de sentido positivo” (ou “contrário ao dos ponteiros 
do relógio”) e a outra por “rotação de sentido negativo” (ou “no sentido dos 
ponteiros do relógio”). 

16. Reconhecer, dados dois pontos O e M, que existe uma única imagem do 
ponto M por rotação de centro O e ângulo raso, que coincide com a imagem 
de M pela reflexão central de centro O e designá-la por imagem de M por 
“meia-volta em torno de O”. 

17.  Reconhecer que a (única) imagem de um ponto M por uma rotação de 
ângulo nulo ou giro é o próprio ponto M. 

18.   Saber, dado um ponto O, um ângulo a e as imagens A’ e B’ de dois pontos A 
e B por uma rotação de centro O e ângulo a de determinado sentido, que 
são iguais os comprimentos dos segmentos [AB] e [A’B’] e designar, neste 
contexto, a rotação como uma “isometria”. 

19.  Reconhecer, dado um ponto O, um ângulo a e as imagens A’, B’ e C’ de três 
pontos A, B e C por uma rotação de centro O e ângulo a de determinado 
sentido, que são iguais os ângulos ABC e A’B’C’. 

20.  Identificar uma figura como tendo “simetria de rotação” quando existe uma 
rotação de ângulo não nulo e não giro tal que as imagens dos pontos da 
figura por essa rotação formam a mesma figura. 

21.  Saber que a imagem de um segmento de reta por uma isometria é o 

      

      

      

      

      

      

   



   segmento de reta cujas extremidades são as imagens das extremidades do 
segmento de reta inicial. 

22.  Construir imagens de figuras geométricas planas por reflexão central, 
reflexão axial e rotação utilizando régua e compasso. 

23.  Construir imagens de figuras geométricas planas por rotação utilizando 
régua e transferidor. 

24.  Identificar simetrias de rotação e de reflexão em figuras dadas. 

 
10. Resolver problemas 

1.   Resolver problemas envolvendo as propriedades das isometrias 
utilizando raciocínio dedutivo. 
2. Resolver problemas envolvendo figuras com simetrias de rotação e de 
reflexão axial. 

   

   

   

 
Avaliação 9 

 
Autoavaliação 1 

 
  10 

    

 
Total de aulas do 2º período 51 



3º Período   

Unidade didática Conteúdos programáticos 
Aulas 

previstas Metas 

 Organização e tratamento de 
dados 

Revisões: tabelas de frequências; 
frequência absoluta, frequência relativa; 
gráfico de barras; gráfico de linha. 

3 

Representação e tratamento de dados 

1. Organizar e representar dados 

1. Identificar “população estatística” ou simplesmente “população” como um 
conjunto de elementos, designados por “unidades estatísticas”, sobre os quais 
podem ser feitas observações e recolhidos dados relativos a uma característica 
comum. 

2. Identificar “variável estatística” como uma característica que admite diferentes 
valores (um número ou uma modalidade), um por cada unidade estatística. 

3. Designar uma variável estatística por “quantitativa” ou “numérica” quando está 
associada a uma característica suscetível de ser medida ou contada e por 
“qualitativa” no caso contrário. 

4. Designar por “amostra” o subconjunto de uma população formado pelos 
elementos relativamente aos quais são recolhidos dados, designados por 
“unidades estatísticas”, e por “dimensão da amostra” o número de unidades 
estatísticas pertencentes à amostra. 

5. Representar um conjunto de dados num “gráfico circular” dividindo um círculo 
em setores circulares sucessivamente adjacentes, associados respetivamente às 
diferentes categorias/classes de dados, de modo que as amplitudes dos setores 
sejam diretamente proporcionais às frequências relativas das categorias/classes 
correspondentes. 

6. Representar um mesmo conjunto de dados utilizando várias representações 
gráficas, selecionando a mais elucidativa de acordo com a informação que se 
pretende transmitir. 

 

 

2. Resolver problemas 

1. Resolver problemas envolvendo a análise de dados representados de diferentes 
formas. 

2. Resolver problemas envolvendo a análise de um conjunto de dados a partir da 
respetiva média, moda e amplitude. 

  

Revisões: moda de um conjunto de dados; 
média de um conjunto numérico de dados; 
valor máximo, valor mínimo e amplitude de 
um conjunto de dados. 

3 

  
População e amostra. Dimensão de uma 
amostra. Variáveis estatísticas. 

4 

 
Gráficos circulares. 4 

  14 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

3º Período    

Unidade didática Conteúdos programáticos 
Aulas 

previstas Metas 

 Números racionais 
Revisões: números racionais e reta 
numérica; adição e subtração de números 
racionais. 

2 

Números racionais 

2. Representar e comparar números positivos e negativos 

1. Reconhecer, dado um número racional positivo a, que existem na reta numérica 
exatamente dois pontos cuja distância à origem é igual a a unidades: um 
pertencente à semirreta dos racionais positivos (o ponto que representa a) e o 
outro à semirreta oposta, e associar ao segundo o número designado por 
“número racional negativo –a”. 

2. Identificar, dado um número racional positivo a, os números a e  
–a como “simétricos” um do outro e 0 como simétrico de si próprio. 

3. Identificar, dado um número racional positivo a, “+a” como o próprio número a 
e utilizar corretamente os termos “sinal de um número”, “sinal positivo” e “sinal 
negativo”. 

4. Identificar grandezas utilizadas no dia a dia cuja medida se exprime em números 
positivos e negativos, conhecendo o significado do zero em cada um dos 
contextos. 

8. Identificar o “valor absoluto” (ou “módulo”) de um número a como a medida da 
distância à origem do ponto que o representa na reta numérica e utilizar 
corretamente a expressão “|a|”. 

10. Reconhecer que dois números racionais não nulos são simétricos quando 
tiverem o mesmo valor absoluto e sinais contrários. 

11. Identificar o conjunto dos “números inteiros relativos” (ou simplesmente 
“números inteiros”) como o conjunto formado pelo 0, os números naturais e os 
respetivos simétricos, representá-lo por ℤ e o conjunto dos números naturais 
por ℕ ℕ. 

12. Identificar o conjunto dos “números racionais” como o conjunto formado pelo 0, 
os números racionais positivos e os respetivos simétricos e representá-lo por ℚ 
ℚ. 

5. Identificar a “semirreta de sentido positivo” associada a um dado ponto da reta 
numérica como a semirreta de origem nesse ponto com o mesmo sentido da 
semirreta dos números positivos. 

6. Identificar um número racional como maior do que outro se o ponto a ele 

  

Revisões: multiplicação e divisão de 
números racionais positivos; operações 
com potências de base racional e expoente 
natural. 

3 

  Números simétricos e valor absoluto. 4 

  
Conjuntos numéricos. Ordenação de 
números racionais. 

2 

  
Segmento de reta orientado. Adição de 
números racionais. 

2 

 

Subtração de números racionais. 3 

Relação entre o valor absoluto de um 
número e o seu sinal. Módulo da diferença 
entre dois números racionais. 

3 

 
 20 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  



 
  

associado pertencer à semirreta de sentido positivo associada ao segundo. 

7. Reconhecer que 0 é maior do que qualquer número negativo e menor do que 
qualquer número positivo. 

9. Reconhecer, dados dois números positivos, que é maior o de maior valor 
absoluto e, dados dois números negativos, que é maior o de menor valor 
absoluto. 

 

 

3. Adicionar números racionais 

1. Identificar um segmento orientado como um segmento de reta no qual se 
escolhe uma origem de entre os dois extremos e representar por [A, B] o 
segmento orientado [AB] de origem A, designando o ponto B por extremidade 
deste segmento orientado. 

2. Referir, dados dois números racionais a e b representados respetivamente pelos 
pontos A e B da reta numérica, o segmento orientado [A, B] como “orientado 
positivamente” quando a é menor do que b e como “orientado negativamente” 
quando a é maior do que b. 

3. Identificar, dados dois números racionais a e b representados respetivamente 
pelos pontos A e B da reta numérica, a soma  
a + b como a abcissa da outra extremidade do segmento orientado de origem A 
e de comprimento e orientação de [O, B] ou pelo ponto A se b for nulo, 
reconhecendo que assim se estende a todos os números racionais a definição de 
adição de números racionais não negativos. 

4. Reconhecer, dados números racionais com o mesmo sinal, que a respetiva soma 
é igual ao número racional com o mesmo sinal e de valor absoluto igual à soma 
dos valores absolutos das parcelas. 

5. Reconhecer, dados dois números racionais de sinal contrário não simétricos, que 
a respetiva soma é igual ao número racional de sinal igual ao da parcela com 
maior valor absoluto e de valor absoluto igual à diferença entre o maior e o 
menor dos valores absolutos das parcelas. 

6. Reconhecer que a soma de qualquer número com 0 é o próprio número e que a 
soma de dois números simétricos é nula. 

 

4. Subtrair números racionais 

1. Estender dos racionais não negativos a todos os racionais a identificação da 
diferença a – b entre dois números a e b como o número cuja soma com b é 
igual a a. 

2. Reconhecer, dados dois números racionais a e b, que a – b é igual à soma de a 
com o simétrico de b e designar, de forma genérica, a soma e a diferença de dois 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  



 
  

números racionais por “soma algébrica”. 

3. Reconhecer, dado um número racional q, que 0 – q é igual ao simétrico de q e 
representá-lo por “–q”. 

4. Reconhecer, dado um número racional q, que –(–q) = q. 

5. Reconhecer que o módulo de um número racional q é igual a q se q for positivo e 
a –q se q for negativo. 

6. Reconhecer que a medida da distância entre dois pontos de abcissas a e b é igual 
a |b – a| e a |a – b|. 

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
Avaliação 9 

 
Autoavaliação 1 

 
  10 

    

 
Total de aulas do 3º período 44 

 
Total de aulas do ano letivo 158 
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Unidade 
Timbre I Período de aplicação: 1º Período 

 

OBJETIVOS GE-

RAIS 
CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE     

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 

Didáticos 

INSTRUMEN-

TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 

Letivos 

(45min) 

 

-Identificar e 

distinguir fontes 

sonoras conven-

cionais e não 

convencionais. 

-Identificar e 

distinguir tim-

bres. 

- Interpretar 

vocalmente uma 

melodia. 

-Identificar audi-

tivamente varia-

ções tímbricas. 

-Reconhecer 

cordofones visu-

almente e auditi-

vamente 

 

 

-Timbre do meio am-

biente, mecanizado, 

instrumental, vocal. 

-Harmonia e realce 

tímbrico 

-Cordofones 

 

  

 

- O aluno expressa ideias sonoras 

utilizando e recursos técnico-

artísticos elementares, tendo em 

conta diversos estímulos e/ou 

intenções. 

O aluno identifica, analisa e 

descreve características rítmi-

cas, melódicas, tímbricas, 

dinâmicas, texturais, formais 

e estilísticas em obras musi-

cais de diferentes géneros, 

estilos e culturas 

 

-Loto sonoro 1 (p7)e loto sonoro 

- “A partir de agora”(p8) 

-Audição com pauta 

-“Epic” (p9) 

-Cordofones em Portugal e no mun-

do (p10 a13) 

 

- Aparelhagem 

sonora. 

 

-Instrumentos 

Orff. 

 

-Caderno diário. 

 

 

-Quadro. 

 

 -Giz. 

 

 

 

 

-Domínio cog-

nitivo 

 

-Domínio psi-

co-

motor/prática 

instrumen-

tal/vocal 

 

-Domínio só-

cio-

afeti-

vo/atitudinal 

 

-Avaliação 

instrumen-

tal/vocal 

 

-Teste interati-

vo 

 

 

7 
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Unidade 
Ritmo I Período de aplicação: 1º Período 

 

OBJETIVOS GE-

RAIS 
CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE     

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 

Didáticos 

INSTRUMEN-

TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 

Letivos 

 

 

-Identificar e 

distinguir monor-

ritmia e polirrit-

mia. 

-Ler, escrever e 

reproduzir figu-

ras e frases rít-

micas. 

- Execução rítmi-

ca em monorrit-

mia e polirritmia. 

 

-Monorritmia 

-Poliritmia 

-Semicolcheia 

 -O aluno improvisa e compõe 

acompanhamentos e pequenas 

peças musicais segundo dife-

rentes técnicas e estilos, utili-

zando a voz, o corpo e ins-

trumentos não convencionais 

e convencionais, individual-

mente e em grupo, sobre or-

ganizações sonoras modais e 

tonais, em compasso simples 

e composto, aplicando ele-

mentos dinâmicos e formais 

 

-O aluno identifica, analisa e 

descreve características rítmi-

cas, melódicas, tímbricas, 

dinâmicas, texturais, formais 

e estilísticas em obras musi-

cais de diferentes géneros, 

estilos e culturas 

 

Audição com pauta 

 

 

 - Aparelhagem 

sonora. 

 

-Instrumentos 

Orff. 

 

-Caderno diário. 

 

-Flauta. 

 

-Quadro. 

 

 -Giz. 

 

Domínio cogni-

tivo 

 

-Domínio psi-

co-

motor/prática 

instrumen-

tal/vocal 

 

-Domínio só-

cio-

afeti-

vo/atitudinal 

 

-Avaliação 

instrumen-

tal/vocal 

 

-Teste interati-

vo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Unidade 
Altura Período de aplicação: 1º Período 

 

OBJETIVOS GE-

RAIS 
CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE     

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 

Didáticos 

INSTRUMEN-

TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 

Letivos 

 

- Identificar a 

escala de dó e fá 

Maior na pauta. 

-Identificar o 

bemol e o be-

quadro. 

-Identificar aci-

dentes fixos e 

ocorrentes. 

-Identificar i Si 

bemol na pauta. 

-Identificar i Si 

bemol na flauta. 

 

 

. 

-Escalas diatónicas de 

Dó e Fá Maior 

-Acidentes fixos, 

ocorrentes e de pre-

caução 

-Bemol e Bequadro 

-Si bemol 

 

  

- O aluno identifica, analisa e 

descreve características rítmi-

cas, melódicas, tímbricas, 

dinâmicas, texturais, formais 

e estilísticas em obras musi-

cais de diferentes géneros, 

estilos e culturas;O aluno im-

provisa e compõe acompa-

nhamentos e pequenas peças 

musicais segundo diferentes 

técnicas e estilos, utilizando a 

voz, o corpo e instrumentos 

não convencionais e convenci-

onais, individualmente e em 

grupo, sobre organizações 

sonoras modais e tonais, em 

compasso simples e composto, 

aplicando elementos dinâmi-

cos e formais 

 

 

- “Ut” (p15) 

-“Love hurts” (p17) 

 

 

 

 - Aparelhagem 

sonora. 

 

-Instrumentos 

Orff. 

 

-Caderno diário. 

 

-Flauta. 

 

-Quadro. 

 

 -Giz. 

 

. Domínio cog-

nitivo 

 

-Domínio psi-

co-

motor/prática 

instrumen-

tal/vocal 

 

-Domínio só-

cio-

afeti-

vo/atitudinal 

 

-Avaliação 

instrumen-

tal/vocal 

 

-Teste interati-

vo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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Unidade 
Dinâmica Período de aplicação: 1º Período 

 

OBJETIVOS GE-

RAIS 
CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE     

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 

Didáticos 

INSTRUMEN-

TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 

Letivos 

 

 

-Identificar audi-

tivamente o pia-

no, mezzo-forte, 

forte e crescen-

do. 

- Cantar com 

dinâmica e com 

movimento (op-

cional) 

 

Piano, mezzo-forte e 

crescendo 

  

- O aluno analisa, descreve e 

comenta audições de música 

gravada e ao vivo de acordo 

com os conceitos adquiridos e 

códigos que conhece, utilizan-

do vocabulário apropriado; 

 

-O aluno identifica, analisa e 

descreve características rítmi-

cas, melódicas, tímbricas, 

dinâmicas, texturais, formais 

e estilísticas em obras musi-

cais de diferentes géneros, 

estilos e culturas 

 

“Cirandeiro” (p19) 

 

 

 - Aparelhagem 

sonora. 

 

-Instrumentos 

Orff. 

 

-Caderno diário. 

 

-Flauta. 

 

-Quadro. 

 

 -Giz. 

 

. Domínio cog-

nitivo 

 

-Domínio psi-

co-

motor/prática 

instrumen-

tal/vocal 

 

-Domínio só-

cio-

afeti-

vo/atitudinal 

 

-Avaliação 

instrumen-

tal/vocal 

 

-Teste interati-

vo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Unidade 
Forma I 

 
Período de aplicação: 1º Período 

 

OBJETIVOS GE-

RAIS 
CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE     

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 

Didáticos 

INSTRUMEN-

TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 

Letivos 

 

- Identificar dife-

rentes organiza-

ções/formas 

musicais. 

-Interpretar vo-

calmente e re-

produzir melodi-

as na flauta, 

segundo uma 

organização mu-

sical. 

-Mobilizar conhe-

cimentos adqui-

ridos 

-Forma binária 

-Revisão dos conteú-

dos da unidade 

 

  

-O aluno reconhece e valoriza 

a música como construção 

social, como património e co-

mo fator de identidade social 

e cultural em contextos diver-

sificados e em diferentes perí-

odos históricos 

- O aluno identifica, analisa e 

descreve características rítmi-

cas, melódicas, tímbricas, 

dinâmicas, texturais, formais 

e estilísticas em obras musi-

cais de diferentes géneros, 

estilos e culturas. 

- “Fácil de entender” (p20) 

-Recorda (p21) 

- Jogo “Quem quer ser músico” 

- Jogo do tabuleiro 

 

 

 

 - Aparelhagem 

sonora. 

 

-Instrumentos 

Orff. 

 

-Caderno diário. 

 

-Flauta. 

 

-Quadro. 

 

 -Giz. 

 

. Domínio cog-

nitivo 

 

-Domínio psi-

co-

motor/prática 

instrumen-

tal/vocal 

 

-Domínio só-

cio-

afeti-

vo/atitudinal 

 

-Avaliação 

instrumen-

tal/vocal 

 

-Teste interati-

vo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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Unidade 
Timbre II Período de aplicação: 1º Período 

 

OBJETIVOS GE-

RAIS 
CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE     

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 

Didáticos 

INSTRUMEN-

TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 

Letivos 

 

 

- identificar e 

distinguir tim-

bres 

-Recordar cordo-

fones 

-Interpretar vo-

calmente uma 

canção 

-Reconhecer 

aerofones visu-

almente e auditi-

vamente 

 

 

 -Timbre instrumental 

- Timbre vocal 

-Aerofones 

- Cordofones 

-O aluno canta a solo e em 

grupo, com intencionalidade 

expressiva, canções em dife-

rentes tonalidades e modos, 

com diversas formas, géneros 

e estilos, em compasso sim-

ples e composto, em monodia 

e harmonizadas, com e sem 

acompanhamento instrumen-

tal,-O aluno toca sozinho e em 

grupo, peças em diferentes 

tonalidades e modos, em 

compasso simples e composto, 

com diferentes formas, géne-

ros, estilos e culturas, utili-

zando técnicas diferenciadas 

de acordo com a tipologia mu-

sical, em instrumentos não 

convencionais e convencionais 

na interpretação de música 

instrumental ou vocal acom-

panhada 

 

Loto sonoro 2 Loto digital 

-Jogo “Rebenta a corda” 

-Preparação da Festa de Natal  

-Aerofones em Portugal e no mundo 

(p28 a 31) 

 

 

 - Aparelhagem 

sonora. 

 

-Instrumentos 

Orff. 

 

-Caderno diário. 

 

-Flauta. 

 

-Quadro. 

 

 -Giz. 

 

. Domínio cog-

nitivo 

 

-Domínio psi-

co-

motor/prática 

instrumen-

tal/vocal 

 

-Domínio só-

cio-

afeti-

vo/atitudinal 

 

-Avaliação 

instrumen-

tal/vocal 

 

-Teste interati-

vo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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Unidade Ritmo II Período de aplicação: 
1º Período 

 

 

OBJETIVOS GE-

RAIS 
CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAEM 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE     

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 

Didáticos 

INSTRUMEN-

TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 

Letivos 

 

 

- Identificar e 

reproduzir orga-

nizações rítmicas 

-Ler, escrever e 

reproduzir figu-

ras e frases rít-

micas 

 

 

- Síncopa 

-Ritmos pontuados: 

semínima com ponto 

de aumentação 

  

 

- O aluno canta a solo e em 

grupo, com intencionalidade 

expressiva, canções em dife-

rentes tonalidades e modos, 

com diversas formas, géneros 

e estilos, em compasso sim-

ples e composto, em monodia 

e harmonizadas, com e sem 

acompanhamento instrumen-

tal. 

-O aluno expressa ideias so-

noras utilizando e recursos 

técnico-artísticos elementa-

res, tendo em conta diversos 

estímulos e/ou intenções 

-“Another brick in the Wall”(p32) 

-“Perdóname” (p33) 

 

 

 - Aparelhagem 

sonora. 

 

-Instrumentos 

Orff. 

 

-Caderno diário. 

 

-Flauta. 

 

-Quadro. 

 

 -Giz. 

 

. Domínio cog-

nitivo 

 

-Domínio psi-

co-

motor/prática 

instrumen-

tal/vocal 

 

-Domínio só-

cio-

afeti-

vo/atitudinal 

 

-Avaliação 

instrumen-

tal/vocal 

 

-Teste interati-

vo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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Unidade Altura II Período de aplicação: 1º Período 

 

OBJETIVOS GE-

RAIS 
CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE     

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 

Didáticos 

INSTRUMEN-

TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 

Letivos 

 

 

-Identificar esca-

las diatónicas 

maiores na pauta 

- Identificar aci-

dentes 

-Identificar as 

notas musicais 

na pauta 

 

- Reproduzir as 

notas musicais 

na flauta 

 

 - Escala diatónica de 

Sol Maior 

-Fá # (sustenido) 

- Ré (agudo) 

 

  

-O aluno analisa, descreve e 

comenta audições de música 

gravada e ao vivo de acordo 

com os conceitos adquiridos e 

códigos que conhece, utilizan-

do vocabulário apropriado 

- O aluno identifica, analisa e 

descreve características rítmi-

cas, melódicas, tímbricas, 

dinâmicas, texturais, formais 

e estilísticas em obras musi-

cais de diferentes géneros, 

estilos e culturas 

 

-“Sete mares” (p35) 

-“Sailing”(p36) 

 

 

 

 - Aparelhagem 

sonora. 

 

-Instrumentos 

Orff. 

 

-Caderno diário. 

 

-Flauta. 

 

-Quadro. 

 

 -Giz. 

 

. Domínio cog-

nitivo 

 

-Domínio psi-

co-

motor/prática 

instrumen-

tal/vocal 

 

-Domínio só-

cio-

afeti-

vo/atitudinal 

 

-Avaliação 

instrumen-

tal/vocal 

 

-Teste interati-

vo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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Unidade Dinâmica II Período de aplicação: 2º Período 

 

OBJETIVOS GE-

RAIS 
CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE     

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 

Didáticos 

INSTRUMEN-

TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 

Letivos 

 

-Identificar e 

representar gra-

ficamente o le-

gato e staccato 

-Cantar com 

dinâmica e com 

movimento 

(0pcional) 

- Legato e staccato   

-O aluno improvisa e compõe 

acompanhamentos e pequenas 

peças musicais segundo diferentes 

técnicas e estilos, utilizando a voz, 

o corpo e instrumentos não con-

vencionais e convencionais, indi-

vidualmente e em grupo, sobre 

organizações sonoras modais e 

tonais, em compasso simples e 

composto, aplicando elementos 

dinâmicos e formais. 

 

 

-“Audição com pauta” 

-“Akai Hana (p37) 

 

 

 

 - Aparelhagem 

sonora. 

 

-Instrumentos 

Orff. 

 

-Caderno diário. 

 

-Flauta. 

 

-Quadro. 

 

 -Giz. 

 

Domínio cogni-

tivo 

 

-Domínio psi-

como-

tor/prática 

instrumen-

tal/vocal 

 

-Domínio sóci-

oafeti-

vo/atitudinal 

 

-Avaliação 

instrumen-

tal/vocal 

 

-Teste interati-

vo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Unidade Forma II Período de aplicação: 2º Período 

 

OBJETIVOS GE-

RAIS 
CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE     

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 

Didáticos 

INSTRUMEN-

TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 

Letivos 

 

 

- Identificar dife-

rentes organiza-

ções/formas 

musicais 

-Interpretar vo-

calmente e re-

produzir melodi-

as na flauta, 

segundo uma 

organização mu-

sical 

-Mobilizar conhe-

cimentos adqui-

ridos 

 

Revisão dos conteú-

dos da unidade 

  

- O aluno identifica, analisa e 

descreve características rítmi-

cas, melódicas, tímbricas, 

dinâmicas, texturais, formais 

e estilísticas em obras musi-

cais de diferentes géneros, 

estilos e culturas. 

-O aluno improvisa e compõe 

acompanhamentos e pequenas 

peças musicais segundo dife-

rentes técnicas e estilos, utili-

zando a voz, o corpo e ins-

trumentos não convencionais 

e convencionais, individual-

mente e em grupo, sobre or-

ganizações sonoras modais e 

tonais, em compasso simples 

e composto, aplicando ele-

mentos dinâmicos e formais 

 

 

-“Winds of change” (p38) 

-Recorda (p39) 

- Jogo “Quem quer ser músico?” 2 

- Jogo do tabuleiro 2 

 

 

 - Aparelhagem 

sonora. 

 

-Instrumentos 

Orff. 

 

-Caderno diário. 

 

-Flauta. 

 

-Quadro. 

 

 -Giz. 

 

 

Domínio cogni-

tivo 

 

-Domínio psi-

como-

tor/prática 

instrumen-

tal/vocal 

 

-Domínio sóci-

oafeti-

vo/atitudinal 

 

-Avaliação 

instrumen-

tal/vocal 

 

-Teste interati-

vo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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Unidade Timbre III Período de aplicação: 2º Período 

 

OBJETIVOS GE-

RAIS 
CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE     

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 

Didáticos 

INSTRUMEN-

TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 

Letivos 

 

 

-Identificar e 

distinguir tim-

bres 

-Recordar aero-

fones 

-Identificar alte-

rações no timbre 

-Interpretar vo-

calmente can-

ções 

-Reconhecer 

idiofones visual-

mente e auditi-

vamente 

 

Timbre instrumental 

-Alteração timbrica 

- Idiofones 

- Aerofones 

 

  

-O aluno identifica, analisa e 

descreve características rítmi-

cas, melódicas, tímbricas, 

dinâmicas, texturais, formais 

e estilísticas em obras musi-

cais de diferentes géneros, 

estilos e culturas 

-O aluno canta a solo e em 

grupo, com intencionalidade 

expressiva, canções em dife-

rentes tonalidades e modos, 

com diversas formas, géneros 

e estilos, em compasso sim-

ples e composto, em monodia 

e harmonizadas, com e sem 

acompanhamento instrumen-

tal 

 

 

Loto Sonoro 3 (p41) e Loto digital 

- Jogo “Rebenta o fole” 

-“Ai se ele cai”(p43) 

-Idiofones em Portugal e no mundo 

(p44 a 47) 

 

 

 - Aparelhagem 

sonora. 

 

-Instrumentos 

Orff. 

 

-Caderno diário. 

 

-Flauta. 

 

-Quadro. 

 

 -Giz. 

 

 

Domínio cogni-

tivo 

 

-Domínio psi-

como-

tor/prática 

instrumen-

tal/vocal 

 

-Domínio sóci-

oafeti-

vo/atitudinal 

 

-Avaliação 

instrumen-

tal/vocal 

 

-Teste interati-

vo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 



13 
19 de Setembro de 2017                                                                                                                 Área Disciplinar de Educação Musical 

Unidade Ritmo III Período de aplicação: 2º Período 

 

OBJETIVOS GE-

RAIS 
CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE     

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 

Didáticos 

INSTRUMEN-

TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 

Letivos 

 

 

- Identificar e 

reproduzir figu-

ras e elementos 

ritmicos 

 

-Tercina 

-Semicolcheia 

  

O aluno canta a solo e em 

grupo, com intencionalidade 

expressiva, canções em dife-

rentes tonalidades e modos, 

com diversas formas, géneros 

e estilos, em compasso sim-

ples e composto, em monodia 

e harmonizadas, com e sem 

acompanhamento instrumen-

tal 

 

-“Chariots of fire” (p48) 

“Passo dobrado” (p49) 

 

 

 - Aparelhagem 

sonora. 

 

-Instrumentos 

Orff. 

 

-Caderno diário. 

 

-Flauta. 

 

-Quadro. 

 

 -Giz. 

 

Domínio cogni-

tivo 

 

-Domínio psi-

como-

tor/prática 

instrumen-

tal/vocal 

 

-Domínio sóci-

oafeti-

vo/atitudinal 

 

-Avaliação 

instrumen-

tal/vocal 

 

-Teste interati-

vo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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19 de Setembro de 2017                                                                                                                 Área Disciplinar de Educação Musical 

Unidade Altura III Período de aplicação: 2º Período 

 

OBJETIVOS GE-

RAIS 
CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE     

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 

Didáticos 

INSTRUMEN-

TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 

Letivos 

 

- Identificar mo-

nofonia e polifo-

nia 

-Reconhecer 

intervalos meló-

dicos e harmóni-

cos, auditiva-

mente e na pau-

ta 

-Identificar esca-

las menores 

- Identificar a 

escala de ré me-

nor natural 

- Reproduzir a 

escala diatónica 

de ré menor na 

flauta 

 

 Monofonia e Polifonia 

-Intervalos melódicos 

e harmónicos 

-Escala diatónica me-

nor, natural e harmó-

nica 

- Escala diatónica de 

Ré menor 

  

-O aluno analisa, descreve e 

comenta audições de música 

gravada e ao vivo de acordo 

com os conceitos adquiridos e 

códigos que conhece, utilizan-

do vocabulário apropriado 

-O aluno canta a solo e em 

grupo, com intencionalidade 

expressiva, canções em dife-

rentes tonalidades e modos, 

com diversas formas, géneros 

e estilos, em compasso sim-

ples e composto, em monodia 

e harmonizadas, com e sem 

acompanhamento instrumen-

tal 

- Audição com pauta 

-“Europa” (p51) 

-“The medallion calls” (p53) 

 

 

 - Aparelhagem 

sonora. 

 

-Instrumentos 

Orff. 

 

-Caderno diário. 

 

-Flauta. 

 

-Quadro. 

 

 -Giz. 

 

Domínio cogni-

tivo 

 

-Domínio psi-

como-

tor/prática 

instrumen-

tal/vocal 

 

-Domínio sóci-

oafeti-

vo/atitudinal 

 

-Avaliação 

instrumen-

tal/vocal 

 

-Teste interati-

vo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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19 de Setembro de 2017                                                                                                                 Área Disciplinar de Educação Musical 

 

Unidade Dinâmica III Período de aplicação: 2º Período 

 

OBJETIVOS GE-

RAIS 
CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE     

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 

Didáticos 

INSTRUMEN-

TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 

Letivos 

 

- Identificar e 

representar gra-

ficamente o te-

nuto 

-Contextualizar 

histórica e musi-

calmente músi-

cos e suas obras 

- Cantar com 

dinâmica e com 

movimento 

(0pcional) 

 

- Tenuto 

  

-O aluno improvisa e compõe 

acompanhamentos e pequenas 

peças musicais segundo dife-

rentes técnicas e estilos, utili-

zando a voz, o corpo e ins-

trumentos não convencionais 

e convencionais, individual-

mente e em grupo, sobre or-

ganizações sonoras modais e 

tonais, em compasso simples 

e composto, aplicando ele-

mentos dinâmicos e formais 

- Audição com pauta 

- Fernando Lopes Graça (p54) 

-“Aquela nuvem” (p55) 

 

 

 - Aparelhagem 

sonora. 

 

-Instrumentos 

Orff. 

 

-Caderno diário. 

 

-Flauta. 

 

-Quadro. 

 

 -Giz. 

 

Domínio cogni-

tivo 

 

-Domínio psi-

como-

tor/prática 

instrumen-

tal/vocal 

 

-Domínio sóci-

oafeti-

vo/atitudinal 

 

-Avaliação 

instrumen-

tal/vocal 

 

-Teste interati-

vo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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19 de Setembro de 2017                                                                                                                 Área Disciplinar de Educação Musical 

Unidade Forma III Período de aplicação: 2º Período 

 

OBJETIVOS GE-

RAIS 
CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE     

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 

Didáticos 

INSTRUMEN-

TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 

Letivos 

 

- Identificar e 

reproduzir um 

Cânone 

- Interpretar 

vocalmente e 

reproduzir melo-

dias na flauta, 

segundo uma 

organização mu-

sical 

- Mobilizar co-

nhecimentos 

adquiridos 

 

Cânone 

- Revisão dos conteú-

dos da unida 

  

- O aluno reconhece e valoriza 

a música como construção 

social, como património e co-

mo fator de identidade social 

e cultural em contextos diver-

sificados e em diferentes perí-

odos históricos. 

 -O aluno improvisa e compõe 

acompanhamentos e pequenas 

peças musicais segundo dife-

rentes técnicas e estilos, utili-

zando a voz, o corpo e ins-

trumentos não convencionais 

e convencionais, individual-

mente e em grupo, sobre or-

ganizações sonoras modais e 

tonais, em compasso simples 

e composto, aplicando ele-

mentos dinâmicos e formais 

 

-Audição com pauta 

-“Stand by me” (p56) 

- Recorda (p57) 

-Jogo “Quem quer ser músico?” 3 

-Jogo do tabuleiro 3 

 

 

 - Aparelhagem 

sonora. 

 

-Instrumentos 

Orff. 

 

-Caderno diário. 

 

-Flauta. 

 

-Quadro. 

 

 -Giz. 

 

Domínio cogni-

tivo 

 

-Domínio psi-

como-

tor/prática 

instrumen-

tal/vocal 

 

-Domínio sóci-

oafeti-

vo/atitudinal 

 

-Avaliação 

instrumen-

tal/vocal 

 

-Teste interati-

vo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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19 de Setembro de 2017                                                                                                                 Área Disciplinar de Educação Musical 

Unidade Timbre IV Período de aplicação: 2º Período 

 

OBJETIVOS GE-

RAIS 
CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE     

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 

Didáticos 

INSTRUMEN-

TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 

Letivos 

 

-Identificar e 

distinguir tim-

bres 

-Recordar idiofo-

nes 

-Compreender a 

expressividade 

através da sele-

ção timbrica 

-Reconhecer 

membranofones 

visualmente e 

auditivamente 

 

- Timbre instrumental 

- Expressividade tim-

brica 

-Membranofones 

- Idiofones 

 

  

-O aluno identifica, analisa e 

descreve características rítmi-

cas, melódicas, tímbricas, 

dinâmicas, texturais, formais 

e estilísticas em obras musi-

cais de diferentes géneros, 

estilos e culturas 

-O aluno canta a solo e em 

grupo, com intencionalidade 

expressiva, canções em dife-

rentes tonalidades e modos, 

com diversas formas, géneros 

e estilos, em compasso sim-

ples e composto, em monodia 

e harmonizadas, com e sem 

acompanhamento instrumen-

tal 

 

-Loto sonoro 4 (p59) e loto digital 

- Rebenta a bilha 

-Pedro e o lobo (p60 e 61) 

- Membranofones em Portugal e no 

mundo (p62 a 65) 

 

 

 - Aparelhagem 

sonora. 

 

-Instrumentos 

Orff. 

 

-Caderno diário. 

 

-Flauta. 

 

-Quadro. 

 

 -Giz. 

 

Domínio cogni-

tivo 

 

-Domínio psi-

como-

tor/prática 

instrumen-

tal/vocal 

 

-Domínio sóci-

oafeti-

vo/atitudinal 

 

-Avaliação 

instrumen-

tal/vocal 

 

-Teste interati-

vo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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19 de Setembro de 2017                                                                                                                 Área Disciplinar de Educação Musical 

Unidade Ritmo IV Período de aplicação: 3º Período 

 

 

OBJETIVOS GE-

RAIS 
CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE     

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 

Didáticos 

INSTRUMEN-

TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 

Letivos 

 

- Identificar e 

reproduzir ele-

mentos rítmicos 

- Identificar 

compassos sim-

ples e compas-

sos compostos 

- Identificar e 

contextualizar o 

Cante Alentejano 

-Cantar uma 

melodia em 

compasso com-

posto 

 

- Compassos compos-

tos 

- Ritmo pontuado: 

colcheia pontuada 

com semicolcheia 

  

-O aluno canta a solo e em 

grupo, com intencionalidade 

expressiva, canções em dife-

rentes tonalidades e modos, 

com diversas formas, géneros 

e estilos, em compasso sim-

ples e composto, em monodia 

e harmonizadas, com e sem 

acompanhamento instrumen-

tal 

-“Não há estrelas no céu” (p66) 

-“O pastor alentejano” (p68) 

“Cante alentejano” (p69) 

 

 

 - Aparelhagem 

sonora. 

 

-Instrumentos 

Orff. 

 

-Caderno diário. 

 

-Flauta. 

 

-Quadro. 

 

 -Giz. 

 

Domínio cogni-

tivo 

 

-Domínio psi-

como-

tor/prática 

instrumen-

tal/vocal 

 

-Domínio sóci-

oafeti-

vo/atitudinal 

 

-Avaliação 

instrumen-

tal/vocal 

 

-Teste interati-

vo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
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19 de Setembro de 2017                                                                                                                 Área Disciplinar de Educação Musical 

 

Unidade Altura IV Período de aplicação: 3º Período 

 

 

OBJETIVOS GE-

RAIS 
CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE     

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 

Didáticos 

INSTRUMEN-

TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 

Letivos 

 

-Identificar os 

acordes, auditi-

vamente e na 

pauta 

-Reconhecer 

escalas diatóni-

cas Maiores 

- Reproduzir as 

notas musicais 

na flauta 

-Reproduzir me-

lodias em esca-

las diatónicas 

maiores 

- Identificar e 

reconhecer mú-

sica eletrónica, 

alguns termos e 

equipamentos 

-Acorde 

-Escala diatónica de 

Ré maior 

- Dó # (sustenido) 

- Música eletrónica 

  

-O aluno analisa, descreve e 

comenta audições de música 

gravada e ao vivo de acordo 

com os conceitos adquiridos e 

códigos que conhece, utilizan-

do vocabulário apropriado 

-O aluno canta a solo e em 

grupo, com intencionalidade 

expressiva, canções em dife-

rentes tonalidades e modos, 

com diversas formas, géneros 

e estilos, em compasso sim-

ples e composto, em monodia 

e harmonizadas, com e sem 

acompanhamento instrumen-

tal 

 

-“Every breath you take” (p70) 

-“Bad things” (p71) 

- Música eletrónica (p72) 

 

 

 - Aparelhagem 

sonora. 

 

-Instrumentos 

Orff. 

 

-Caderno diário. 

 

-Flauta. 

 

-Quadro. 

 

 -Giz. 

 

Domínio cogni-

tivo 

 

-Domínio psi-

como-

tor/prática 

instrumen-

tal/vocal 

 

-Domínio sóci-

oafeti-

vo/atitudinal 

 

-Avaliação 

instrumen-

tal/vocal 

 

-Teste interati-

vo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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19 de Setembro de 2017                                                                                                                 Área Disciplinar de Educação Musical 

 

Unidade Dinâmica IV Período de aplicação: 3º Período 

 

 

OBJETIVOS GE-

RAIS 
CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE     

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 

Didáticos 

INSTRUMEN-

TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 

Letivos 

 

 

Identificar e re-

presentar grafi-

camente o 

sforzato 

-Identificar dife-

rentes densida-

des sonoras 

- Cantar com 

dinâmica e com 

movimento (op-

cional) 

Sforzato   

 -O aluno improvisa e compõe 

acompanhamentos e pequenas 

peças musicais segundo dife-

rentes técnicas e estilos, utili-

zando a voz, o corpo e ins-

trumentos não convencionais 

e convencionais, individual-

mente e em grupo, sobre or-

ganizações sonoras modais e 

tonais, em compasso simples 

e composto, aplicando ele-

mentos dinâmicos e formais 

Audição com pauta 

-“Makumaná” (p73) 

 

 

 - Aparelhagem 

sonora. 

 

-Instrumentos 

Orff. 

 

-Caderno diário. 

 

-Flauta. 

 

-Quadro. 

 

 -Giz. 

 

Domínio cogni-

tivo 

 

-Domínio psi-

como-

tor/prática 

instrumen-

tal/vocal 

 

-Domínio sóci-

oafeti-

vo/atitudinal 

 

-Avaliação 

instrumen-

tal/vocal 

 

-Teste interati-

vo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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19 de Setembro de 2017                                                                                                                 Área Disciplinar de Educação Musical 

Unidade Forma IV Período de aplicação: 3º Período 

 

 

OBJETIVOS GE-

RAIS 
CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE     

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 

Didáticos 

INSTRUMEN-

TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 

Letivos 

 

 

- Recordar con-

teúdos leciona-

dos na unidade 

- Interpretar 

vocalmente e 

reproduzir melo-

dias na flauta 

segundo uma 

organização mu-

sical 

- Mobilizar co-

nhecimentos 

adquiridos 

- Revisão dos conteú-

dos da unidade 

  

- O aluno reconhece e valoriza 

a música como construção 

social, como património e co-

mo fator de identidade social 

e cultural em contextos diver-

sificados e em diferentes perí-

odos históricos. 

 -O aluno improvisa e compõe 

acompanhamentos e pequenas 

peças musicais segundo dife-

rentes técnicas e estilos, utili-

zando a voz, o corpo e ins-

trumentos não convencionais 

e convencionais, individual-

mente e em grupo, sobre or-

ganizações sonoras modais e 

tonais, em compasso simples 

e composto, aplicando ele-

mentos dinâmicos e formais 

-“A minha casinha” (p74) 

- Recorda (p75) 

- Jogo “Quem quer ser músico?” 4 

- Jogo do tabuleiro 4 

- Jogo “Rebenta o bombo” 

 

 

 

 - Aparelhagem 

sonora. 

 

-Instrumentos 

Orff. 

 

-Caderno diário. 

 

-Flauta. 

 

-Quadro. 

 

 -Giz. 

 

Domínio cogni-

tivo 

 

-Domínio psi-

como-

tor/prática 

instrumen-

tal/vocal 

 

-Domínio sóci-

oafeti-

vo/atitudinal 

 

-Avaliação 

instrumen-

tal/vocal 

 

-Teste interati-

vo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
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  Educação Visual || 6º ano | 2017_18  

Tema/Unidade: Luz/Cor (Exploração do círculo cromático) 
Período de aplicação: 1º Período 

Area de exploração T6 TÉCNICA 
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 
 

 

 

1. Compreender ca-

racterísticas e quali-

dades da cor. 

 

2. Reconhecer a sim-

bologia e o significado 

da cor. 

 

3. Dominar procedi-

mentos sistemáticos e 

metodológicos. 

 

 
 
 
 
Luz/Cor 
• Perceção da cor 
• Teoria da cor 
 
 
 
• Valores simbólicos 
da cor 
• A cor na comunica-
ção 
 
• Perceção da cor 
• Teoria da cor 

 
 
 
 
1.1. Identificar a influência 
da textura ou da dimensão na 
perceção da cor. 
1.2. Distinguir diferenças 
entre cor e pigmento (síntese 
aditiva e síntese subtrativa). 
1.3. Identificar cores pri-
márias e cores secundárias, 
cores complementares e rela-
ções de branco/preto, quen-
te/fria, claro/escuro. 
2.1. Identificar os valores 
simbólicos da cor (sinais de 
trânsito, normas industriais, 
etc.). 
2.2. Distinguir a importân-
cia da cor na construção do 
sentido das mensagens. 
3.1. Desenvolver ações 
orientadas para a investigação 
que transforma os resultados 
numa parte ativa do conheci-
mento. 
3.2. Desenvolver capacida-
des de observação e de com-
preensão do meio cromático 
envolvente. 

 
• Apresentação. 
• Realização do teste de avali-
ação diagnóstica. 
 
• Exposição oral dos conteú-
dos. 
• Registos no caderno diário. 
Visualização e exploração oral 
de um PowerPoint: “A cor e o 
meio envolvente”  
 
• Visualização e exploração 
oral de ppt “Luz/Cor”, “Teoria 
da cor” e “Mistura de cores” 
• Realização de fichas de tra-
balho  
 
• Exposição oral dos conteú-
dos. 
 
• Realização de fichas de tra-
balho. 
• Desenvolvimento da unidade 
temática Paleta de cores. 
 
• Avaliação formativa (obser-
vação e registo). 
 
• Exercícios práticos de aplica-
ção de conhecimentos (círculo 
cromático) 
 

 
 
 
• Computador / 

Projetor 
• Caderno diário 
• Lista de material 

 
 
• Computador / 

Projetor  
• PowerPoint  
• Vídeos:  
• Caderno diário 

 
• Interatividade: 

“Materiais risca-
dores e suportes” 

 
Vários materiais 
riscadores e pictó-
ricos e diferentes 
suportes. 
 
 
• Te-
la/cartão/papel 
cavalinho A4, 
guaches, pincéis, 
godés, recipiente, 
paleta, lápis e 
papel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teste de avalia-
ção diagnóstica. 
 
 
 
• Grelhas de 

observação 
•  
• Caderno diário 

 
• Trabalho práti-

co 
 

• Grelhas especí-
ficas 

 

 
3 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 

 
 

 
 
 

 
 



  Educação Visual || 6º ano | 2017_18  

 

Tema/Unidade: Composição Visual – selecção e exploração de uma imagem, através da representa-
ção gráfica (imagem natalícia) Período de aplicação: 1º PERÍODO 

Área de Exploração R6 - REPRESENTAÇÃO 
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 
       

4. Conhecer as interações 

dos objetos no espaço. 

Espaço 
• Perceção do espaço 
• Representação do espaço 

4.1. Distinguir a posição relativa de 
duas retas no espaço (complanares: 
paralelas e concorrentes; não complana-
res). 
4.2. Reconhecer a posição relativa 
entre reta e plano (pertencente, paralela 
ou concorrente). 
4.3. Identificar a posição relativa de 
objetos no espaço (objetos isolados, 
posição absoluta: vertical, horizontal e 
oblíqua). 
4.4. Reconhecer a posição dos obje-
tos no espaço relativa ao observador ou 
a outros objetos (longe, perto, à frente, 
atrás, paralela, perpendicular, etc.). 
4.5. Discriminar fatores que facili-
tam a leitura do espaço (espaço aberto e 
espaço fechado).  

. • Exposição oral dos con-
teúdos. 
 
• Registos no caderno diá-
rio. 
• Exercícios de aplicação. 
• Realização de fichas de 
trabalho  
 
Atividade temática alusiva 
ao Natal. 
. 
 
• Exercícios práticos de 
aplicação de conhecimentos 

 
 
• Régua, esqua-

dro, compasso, 
transferidor, 
lápis de grafite, 
lápis de cor, 
papel cavalinho 
e papel quadri-
culado 
 

• Papel quadricu-
lado, papel ca-
valinho, régua e 
esquadro, com-
passo, tesoura, 
suporte de car-
tão (tampa de 
uma caixa), co-
la, papéis diver-
sos 

 
 
 
 
• Grelhas de 

observação 
•  
• Caderno diário 

 
• Trabalho práti-

co 
 

• Grelhas especí-
ficas 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                      Total de aulas (tempos letivos)  26 

                                                                                                                                                                                                                                      Total do período (por turmas) 6A: 26 
6B: 26 
6C: 26 
6D: 26 
6E: 26 
6F: 26 
6G: 26 
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Tema: Representação da Quadrícula- redução ampliação a partir da selecção de uma 
imagem (utilizando diversos materiais) Período de aplicação: 2º Período 

Unidade R6 REPRESENTAÇÃO 
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 
5. Representar ele-

mentos físicos num 

espaço. 

6. Dominar a repre-

sentação bidimen-

sional. 

Representação de 
elementos físicos 
• Forma e volume dos 
objetos 

• Escalas 
• Alçados 
• Plantas 

Mapas 

5.1. Explorar relações entre 
a parte interna e a superfície de 
um objeto e utilizar na sua 
representação elementos como 
dimensão, transparência/ opa-
cidade e luz/cor. 
5.2. Comunicar graficamen-
te e verbalmente as relações 
existentes entre um objeto e as 
respetivas representações (es-
cala de plantas, mapas, alça-
dos). 
6.1. Desenvolver ações 
orientadas para a representa-
ção da forma, da dimensão e da 
posição dos objetos no espaço. 
6.2. Interpretar e codificar 
as propriedades básicas do 
mundo visual, através de ele-
mentos de representação bidi-
mensional. 
 

• Exposição oral dos conteú-
dos. 
 
• Registos no caderno diário. 
• Realização de fichas de tra-
balho  
 
•Visualização e análise de um 
PowerPoint: “Relação entre 
objetos e as suas representa-
ções” 
. Visualização e análise do 
Vídeo: “Representação de 
elementos físicos” 
• Desenvolvimento da unidade 
temática Mapa da escola. 
• Avaliação formativa (obser-
vação e registo). 
• Desenvolvimento da unidade 
temática  
Representação de objetos. 
 

 
 
• Computador / 

Projetor  
 

• PowerPoint  
 

 
• Vídeos:  

 
• Caderno diário 

 
 
•Manual  
 
• Lápis de grafite, 
papel cavalinho, 
canetas técnicas, 
régua e esquadro 
Revistas/ Jornais 

 
 
 
• Grelhas de 

observação 
•  
• Caderno diário 

 
• Trabalho práti-

co 
 

• Grelhas especí-
ficas 
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Tema: PATRIMÓNIO – Representação gráfica do património (local, natural, cultural, 
utilizando técnicas diversas) Período de aplicação: 2º Período 

Unidade D6 DISCURSO 
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 
7. Compreender o 

conceito de patrimó-

nio 

8. Reconhecer o papel 

e a influência do pa-

trimónio na socieda-

de. 

 

Património 
• Noção e valor 
• Tipos de patrimó-
nio 
• Obra de arte 
• Influência do pa-
trimónio na socieda-
de 
• Património de 
Portugal 
 
Trajetórias históri-
cas 
 
• A Arte ao longo 
dos tempos 
 

7.1. Explicar a noção e o 
valor do património. 
7.2. Identificar tipos de 
património cultural (natural, 
material e imaterial). 
7.3. Enquadrar a obra de 
arte enquanto património cul-
tural e artístico. 
 
8.1. Distinguir a importân-
cia do património artístico, 
cultural e natural de cada regi-
ão, para a afirmação da identi-
dade de cada uma. 
8.2. Relacionar que a expe-
riência pessoal condiciona o 
modo como se interpretam 
imagens e artefactos. 
 

• Exposição oral dos conteú-
dos. 
 
• Registos no caderno diário. 
• Realização de fichas 
de trabalho do Caderno de 
Fichas. 
 
Visualização e análise de um 
PowerPoint: “Géneros de obra 
de arte” e “Património e a 
sociedade” 
Visualização e análise de um 
Vídeo: “Património” e “Patri-
mónio em Portugal” 
 
Projeção do vídeo “Trajetórias 
históricas: a Arte ao longo dos 
tempos” 
 
• Desenvolvimento da unidade 
temática Património da minha 
terra: postal ilustrado. 
 

 
 
•Manual e Cader-
no  
 
 
 
• Computador / 

Projetor  
 

• PowerPoint  
 
• Régua, esqua-

dro, compasso, 
transferidor, lá-
pis de grafite, 
lápis de cor, pa-
pel cavalinho e 
papel quadricu-
lado 
 

• Papel quadricu-
lado, papel cava-
linho, régua e 
esquadro, com-
passo, tesoura, 
suporte de cartão 
(tampa de uma 
caixa), cola, pa-
péis diversos 

 

 
 
 
 
 
.Grelhas de ob-
servação 
•  
• Caderno diário 

 
• Trabalho práti-

co 
 

• Grelhas especí-
ficas 
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Tema: A Arte ao longo dos tempos -Projeção Filme(s) 

Período de aplicação: 2º Período 
Unidade D6 DISCURSO 

 
OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 
9. Reconhecer o papel 

do discurso no âmbito 

de trajetórias históri-

cas. 

Trajetórias históri-
cas 
• A Arte ao longo 
dos tempos 
 

9.1. Desenvolver ações 
orientadas para o estudo de 
trajetórias históricas reconhe-
cendo a sua influência até ao 
momento presente. 
9.2. Distinguir o papel das 
trajetórias históricas na perce-
ção do futuro. 
 

Exposição oral dos conteúdos. 
• Exploração do friso histórico 
• Registos no caderno diário 
• Realização de fichas de tra-
balho. 
Visualização e análise do do-
cumento “Trajetórias históri-
cas: a Arte ao longo dos tem-
pos” 
 
 
 
 
 
• Avaliação do período. 
• Autoavaliação. 

Manual e Caderno 
de Fichas EVI 
•Caderno diário 
 
Computa-
dor/Projetor 
 
 

• Grelhas de 
observação 
• Caderno diário 
• Participação 
Oral 
• Grelhas especí-
ficas 
 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 
Total de aulas (tempos letivos) 20 

Total do período (por turmas) 6A: 22 
6B: 20 
6C: 24 
6D: 24 
6E: 20 
6F: 22 
6G: 20 
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Tema: Elementos do Discurso Gráfico 

Período de aplicação: 3º Período 
Unidade P6 PROJETO 

 
OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 
 Discurso gráfico 

• Elementos do dis-
curso gráfico 
• Visão e perceção 
• Teoria da Gestalt 
 

10.1. Articular elementos do 
discurso gráfico (cor, contraste, 
fundo-figura, texto e imagem, 
etc.). 
10.2. Aplicar elementos da 
Teoria da Gestalt no âmbito da 
comunicação (continuidade, 
segregação, semelhança, uni-
dade, proximidade, pregnância 
e fechamento). 
10.3. Articular e aplicar ele-
mentos da Teoria da Gestalt e 
do discurso gráfico, adequados 
ao emissor, à mensagem e ao 
recetor. 
 

•Exposição oral dos conteú-
dos. 
•Registos no caderno diário. 
•Realização de fichas de traba-
lho. 
•Desenvolvimento da unidade 
temática a partir da projecção 
e análise de um PowerPoint: 
“Discurso gráfico” e “Leis da 
Gestalt” 
 
•Projeção e análise dos Ví-
deos: “Teoria da Gestalt”, “A 
visão” e “Aprender a ver” 
 
•Avaliação formativa (obser-
vação e registo). 
. Exercícios de aplicação práti-
ca de conhecimentos. 
 

 
 
•Manual e Cader-
no diário  
 
•Materiais risca-
dores/ pictóricos 
diversos 
•Papel cavalinho e 
cartolina 
•Compasso 
•Tesoura e cola 
•Fio ou elástico 
 

 
 
 
• Grelhas de 

observação 
•  
• Caderno diário 

 
• Trabalho práti-

co 
 

• Grelhas especí-
ficas 
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Tema: CARTAZ – elaboração de um cartaz, explorando temáticas variadas 

Período de aplicação: 3º Período 
Unidade P6 PROJETO 

 
OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 
11. Desenvolver 

a capacidade de avali-

ação crítica na criação 

de um discurso. 

 

12. Dominar ativida-

des coordenadas e 

interligadas, para a 

realização de um 

objetivo. 

 

Cartaz 
• Características do 
cartaz 
• Elementos de um 
cartaz 
• Elaboração de um 
cartaz 
 

12.1. Desenvolver ações 
orientadas para a procura de 
novas ideias e respostas para 
um problema, tendo como 
objetivo identificar e definir 
alternativas. 
12.2. Desenvolver capacida-
des para a procura da melhor 
solução, para a apreciação dos 
prós e dos contras e para a 
avaliação crítica das soluções 
alcançadas. 

•Exposição oral dos conteú-
dos. 
•Registos no caderno diário. 
•Realização de fichas de traba-
lho do Caderno de Fichas. 
•Desenvolvimento da unidade 
temática Cartazes criativos. 
• PowerPoint: “Análise e ela-
boração de cartazes” 
• Vídeos: “O cartaz” e “O car-
taz: vídeo motivacional” 
 
. 
• Avaliação do período. 
•Autoavaliação. 

• Manual e Cader-
no de Fichas EVI 
• Caderno diário 
• Materiais risca-
dores/ pictóricos 
diversos 
• Papel cavalinho 
e cartolina 
• Tesoura e cola 
• Papéis diversos 
 

• Grelhas de 
observação 
• Caderno diário 
• Trabalho práti-
co 
• Grelhas especí-
ficas 
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Total de aulas (tempos letivos) 18 

Total do período (por turmas) 6A: 18 
6B: 18 
6C: 16 
6D: 16 
6E: 20 
6F: 18 
6G: 18 
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1st Term Plan: 24 - 26 aulas 

Skills Communication Skills Grammar Lexis Strategies/Activities Aids Evaluation 

Reception 
Audio/Visual 
Spoken 
Written 
 
 
 
Interaction  
Spoken 
 
 
 
Production  
Spoken 
Written 
 

Introducing yourself – Personal 
  identification 
 

Wh-words: how many, 
how old, what, what 
nationality, where, when, 
what time 

First name, surname, age, 
address, phone number, 
family, hobbies, food, 
drinks, time, months, days 
of the week, colours, sports  

Reading 

Reading comprehension 

Listening 

Listening comprehension 

Watching sketches 

Matching 

Multiple choice 

True/False 

Questionnaires 

Blank filling 

Rewriting sentences 

Writing guided texts 

Singing songs 

Word search 

Crosswords 

Pair work 

Project work 
 

Workbook 

Students’ book 

My Ref Guide 

Audio CD 

Interactive 
board 

Realia 

Board 

Flashcards 

 

 

 

 

 

 

Direct 
observation of 
students’ 
spoken and 
written output 

Worksheets 

Check tests 

Tests 

Project work 

Portfolio 

Homework 

Behaviour 

Talking about school objects 
Talking about subjects/school places 
Expressing capacity/permission 
Talking about countries and 
  nationalities 
Asking and telling the time 
Talking about possession 
 

Verbs (to) be, (to) have 
  got, there + (to) be 
Modal verbs: 
  can/can’t, may (may not) 
Personal pronouns 
  (subject) 
Possessive determiners/ 
  pronouns 
Whose…? 

Greetings 
Personal identification 
School objects 
School subjects 
School places 
Daily activities 
Countries/nationalities 
Time 
Clothes 

Expressing likes and dislikes 
Asking about likes and dislikes 
Identifying food, drinks, hobbies and 
  sports 
Expressing preference 
Describing daily routines 
Talking about daily routines 
Reviewing jobs 
Expressing a wish 
Talking about daily routines and jobs 
Talking about animals 

Likes and dislikes (present 
  simple) 
Prepositions of place 
Indefinite article 
I would like to be… 
Word formation 
Present simple 
Wh-words 
Personal pronouns 
  (subject/object) 

Activities 
Food 
Drinks  
Hobbies  
Sports 
Word formation:  
  noun/verb + suffix 
Jobs 
Family 
Means of transport 
 

Let’s be good citizens 

Getting information and talking about English-speaking countries, the United Kingdom, the USA and 
Ireland. 
Getting information and talking about Guy Fawkes (Bonfire night), Thanksgiving day and Christmas. 



       

2nd Term Plan: 20 – 24 aulas 
Skills Communication Skills Grammar Lexis Strategies/Activities Aids Evaluation 

Reception 
Audio/Visual 
Spoken 
Written 
 
 
 
Interaction  
Spoken 
 
 
 
Production  
Spoken 
Written 
 

Talking about daily routines 
Identifying means of transport 
Describing daily routines 
Talking about frequency 
Describing what people are doing 
Talking about what someone is doing 
Describing different types of action: 
  daily routine/actions now 

Prepositions 
Frequency adverbs 
Frequency expressions 
Present continuous 
Present simple vs. Present 
  continuous 
Time expressions 

Daily routine verbs 
Meals 
Means of transport 
See/watch/look 
Do/make 
 
 

Reading 

Reading comprehension 

Listening 

Listening comprehension 

Watching sketches 

Matching 

Multiple choice 

True/False 

Questionnaires 

Blank filling 

Rewriting sentences 

Writing guided texts 

Singing songs 

Word search 

Crosswords 

Pair work 

Project work 
 

Workbook 

Students’ book 

My Ref Guide 

Audio CD 

Interactive 
board 

Realia 

Board 

Flashcards 

 

 

 

 

 

 

Direct 
observation of 
students’ 
spoken and 
written output 

Worksheets 

Check tests 

Tests 

Project work 

Portfolio 

Homework 

Behaviour 

Giving instructions 
Saying where things are 
Saying what the weather is like 
Describing people and animals 
Talking about shopping 
Expressing possession 
 

Imperative 
Prepositions of place and 
  movement 
Adjectives 
Regular/irregular plurals 
Wh-words 
Quantifiers 
What shape…? 
What size…? 
Possessive (of) 
Possessive case 
 

Weather 
Adjective formation 
Physical description 
  (people, animals) 
Adjectives 
Things we buy 
Countable/uncountable 
  nouns 
 

Let’s be good citizens 

Getting information and talking about South Africa and Australia. 

Getting information and talking about Shrove Tuesday (Pancake day). 



 

3rd Term Plan: 18 - 20 aulas 
Skills Communication Skills Grammar Lexis Strategies/Activities Aids Evaluation 

Reception 
Audio/Visual 
Spoken 
Written 
 
 
 
Interaction  
Spoken 
 
 
 
Production  
Spoken 
Written 
 

Expressing future plans, intentions and 
  predictions 
Talking about plans to renovate a room 
Talking about holiday activities 
Talking about friendship 
 

(to) be + going to 
Future time expressions 
Connectors 
Adverb formation (-ly) 
Adverbs of manner  
Verb tenses 
Wh-words 
 

Activities 
Parts of the house/furniture 
Borrow/lend 
Pass/fail 
School subjects (review) 
Synonyms/opposites 
 

Reading 

Reading comprehension 

Listening 

Listening comprehension 

Watching sketches 

Matching 

Multiple choice 

True/False 

Questionnaires 

Blank filling 

Rewriting sentences 

Writing guided texts 

Singing songs 

Word search 

Crosswords 

Pair work 

Project work 

Workbook 

Students’ book 

My Ref Guide 

Audio CD 

Interactive 
board 

Realia 

Board 

Flashcards 

 

 

Direct 
observation of 
students’ 
spoken and 
written output 

Worksheets 

Check tests 

Tests 

Project work 

Portfolio 

Homework 

Behaviour 

Let’s be good citizens 

Getting information and talking about Canada. 

 

 

 
 

07 de setembro de 2017 

 



1 

 

 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE TAMEL 

Escola Básica e Secundária Vale Tamel 
www.aevt.pt 

Tel. 253808170 

Rua 25 de Abril, n.º 350 – Lijó - 4750 - 531 BARCELOS           Tel. 253808170/1 - Fax. 253808179 - Cont. n.º 600 077 900 
 

 

 

 

Departamento de Línguas 

PORTUGUÊS – 6 º ANO  
(Manual: Palavra puxa Palavra) 

 
PLANIFICAÇÃO DIDÁTICA 

ANO LETIVO 2017/ 2018 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aevt.pt/


2 

 

1.o período  63 (65) tempos letivos 

UNIDADE INICIAL – DIAGNÓSTICO 4 tempos letivos 

Domínios 
objetivos e descrito-
res de desempenho 

Conteúdos Textos Estratégias / Situações de aprendizagem Avaliação Recursos/materiais 

Oralidade 

1.2 

2.1 

3.1 a 3.6 

Apresentação. 

Como usar o manual. 

Verbos de comando / instrução. 

Sugestões de leitura. 

• “O gato e os ratos”, de Esopo 

• Banda desenhada de Calvin & 
Hobbes 

• Diálogo com os alunos. 

• Realização da ficha de avaliação diagnóstica. 

• Leitura em voz alta. 

• Realização de uma Ficha de Compreensão do 
Oral. 

• Realização de exercícios. 

• Sugestões de obras para leitura autónoma. 

 

Ficha de avaliação diagnóstica • Manual (Parte 1) 

• Fichas de Compreensão 
do Oral 

• Fichas de Trabalho  

• Áudio: 

– “O gato e os ratos”, de 
Esopo Leitura e 

Escrita 

6.1 

9.1, 9.4 

11.1 a 11.3 

12.1 a 12.3, 12.5 

13.1 

17.1 a 17.4 

• Como usar o manual? 

• Verbos de comando/instrução 

• “Esperança para o leopardo de 
Amur”, Visão online 

Educação 
literária 

18.1, 18.6, 18.11 

20.4, 20.5 

• “O leopardo Nebr – conto tradi-
cional  
de Angola”, de João Pedro Més-
seder  
e Isabel Ramalhete 

• Sugestões de leitura 

Gramática 

 • Retoma de conteúdos estuda-
dos no 5.º ano do Ensino Bá-
sico: 

– classes de palavras 

– funções sintáticas 

– sinais de pontuação 

– flexão verbal 

– família de palavras 

 

UNIDADE 1 – Notícias frescas (Textos não literários) 27 tempos letivos 

Domínios 
objetivos e descrito-
res de desempenho 

Conteúdos Textos Estratégias / Situações de aprendizagem Avaliação Recursos/materiais 

Oralidade 

2.1, 2.2 

3.1 a 3.6 

4.1, 4.2 

• Grelha de registo; tirar notas 

• Expressão oral: justificar pon-
tos de vista 

• “Espetáculo”, de Sérgio Godi-
nho e Clã 

• “Uma colónia de férias onde 
umas crianças veem e outras 
sentem” (notícia) 

• Visualização da dupla página de abertura da uni-
dade, leitura do texto inédito de João Pedro Mésse-
der. 

• Apreciação de anúncios publicitários. 

• Apresentação oral dos trabalhos realizados. 

Modalidades de avaliação 

• diagnóstica 

• formativa 

• sumativa 
 
Instrumentos de avaliação 

• observação direta na sala de aula 

• Fichas informativas 

• Quadros informativos  
(“Saber”) 

• Esquemas informativos 

• Caderno de Atividades 
 
Registos visuais 

Leitura e 
Escrita 

6.1, 6.2 

7.1, 7.2 

• Notícia: estrutura e caracte-
rísticas 

• “Equipa portuguesa apurou-se 
para a final mundial do 
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8.1 a 8.4 

9.1 a 9.3, 9.5 

10.1, 10.3 

11.1 a 11.3 

12.1 a 12.5 

14.1 

16.2 

17.1 a 17.4 

• Entrevista: estrutura e carac-
terísticas 

• Texto publicitário: estrutura e 
características 

• Roteiro: estrutura e caracte-
rísticas 

• Sumário: estrutura e caracte-
rísticas 

• Texto de enciclopédia e de 
dicionário:  
estrutura e características 

• Texto expositivo/informativo: 
estrutura e características 

• Biografia: estrutura e caracte-
rísticas 

• Paráfrase 

• Notícia: encadeamento lógico 

• Entrevista: coesão e coerên-
cia 

• Sinais de pontuação e sinais 
auxiliares da escrita 

• Sumário 

• Estrutura do texto exposi-
tivo/informativo:  
introdução, desenvolvimento 
e conclusão 

• Biografia 

Neymar Jr’s Five” (notícia) 

• “Leitora da Visão Júnior entre-
vista os R5” (entrevista) 

• Vários anúncios (texto publicitá-
rio) 

• “Zoo Santo Inácio: diversão 
todo o dia” (roteiro) 

• Sumário da revista Visão Júnior 
(sumário) 

• “Nota” (entrada de dicionário) 

• “Som” (verbete de enciclopédia) 

• “A música das estrelas”  
(texto expositivo/informativo) 

• “A vida de Leonardo da Vinci”  
(biografia) 

• Audição de: canção “Espetáculo”; notícia “Uma co-
lónia de férias onde umas crianças veem e outras 
sentem”. 

• Consulta dos conteúdos do Apêndice Gramatical 

sobre: as regras de utilização dos sinais de pontu-

ação e dos sinais auxiliares de escrita; derivação e 

composição; ordenação alfabética e classificação 

de palavras quanto ao número de sílabas e quanto 

à posição da sílaba tónica; palavras simples e pa-

lavras complexas; relação entre palavras – sinóni-

mos e antónimos. 

• Realização dos exercícios do Apêndice Gramatical 
sobre os conteúdos gramaticais. 

• Diálogo com os alunos sobre: a estrutura e as ca-
racterísticas de uma notícia; a estrutura e as carac-
terísticas de uma entrevista; a estrutura e as carac-
terísticas de um texto publicitário; a estrutura e as 
características de uma entrada de dicionário e de 
um verbete de enciclopédia; a estrutura e as carac-
terísticas de um texto expositivo/informativo; a pa-
ráfrase; as características de biografia; as caracte-
rísticas de um roteiro; as características de um su-
mário; as ideias fundamentais dos anúncios publi-
citários; as palavras simples e complexas; os obje-
tivos e a linguagem de um texto publicitário. 

• Leitura em voz alta da caixa “Saber” sobre: a notí-
cia; a entrevista; o anúncio publicitário; a entrada 
de dicionário e o verbete de enciclopédia; o texto 
expositivo/informativo; a paráfrase; a biografia o ro-
teiro o sumário as palavras simples e as palavras 
complexas os objetivos e a linguagem do anúncio 
publicitário. 

• Realização de exercícios de Escrita: completar uma 
entrevista; completar uma notícia com o título e o 
lead 

• Exploração da rubrica “Língua Divertida”. 

• Exploração do jogo “A roda da sorte”. 

• Leitura em voz alta: biografia; entrada de dicionário; 
entrevista “Leitora da Visão Júnior entrevista os 
R5”; notícia “Equipa portuguesa apurou-se para a 
final mundial do Neymar Jr’s Five”; roteiro sobre o 
Zoo Santo Inácio; sumário da revista Visão Júnior; 

(grelhas) 

• fichas de avaliação 

• Oralidade (compreensão  
e produção) 

• Leitura e Escrita (produção) 

• Educação Literária, Gramática 

• trabalhos escritos 

• participação 

• empenho 

• responsabilidade 

• realização dos trabalhos de casa 

• comportamento 

• dimensão da cidadania 

• anúncio publicitário/ promo-
cional 

• vídeos 

• documentário 

• reportagem 

• entrevistas 

• imagens 

• banda desenhada 

 

• Áudios 

• Vídeos 

• Links 

• Apresentações PowerPoint® 

• Gramáticas interativas 

• Jogos 

Educação 
literária 

   

Gramática 

21.1, 21.2 

22.1 

• Classes de palavras (revisão) 

• Verbo – tempos e modos (re-
visão) 

• Ordenação alfabética (revi-
são) 

• Classificação de palavras 
quanto à posição da sílaba 
tónica  
e quanto ao número de síla-
bas (revisão) 

• Sinónimos e antónimos (revi-
são) 

• Palavras simples e palavras 
complexas (revisão) 

• Processos de formação de 
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palavras: derivação e com-
posição 

texto expositivo/informativo “A música das estre-
las”; verbete de enciclopédia;  

• Oficina de Escrita: redação de um texto exposi-
tivo/informativo;  

• Realização da ficha formativa da unidade 1. 

• Realização de “Questões de Aula”. 

• Realização de Fichas/exercícios de Compreensão 
do Oral. 

• Realização de exercícios de interpretação. 

• Realização do exercício de “Antes do texto”. 

• Realização de exercícios de Gramática. 

• Visualização de alguns anúncios publicitários e lei-
tura em voz alta e dialogada do excerto da banda 
desenhada sobre a vida de Aristides Sousa Men-
des. 

UNIDADE 2 – Nas asas de um conto (Textos de tradição popular) 32 tempos letivos 

Domínios 
objetivos e descrito-
res de desempenho 

Conteúdos Textos Estratégias / Situações de aprendizagem Avaliação Recursos/materiais 

Oralidade 3.1 a 3.6 

4.1, 4.2 
• Apresentação oral 

• Reconto oral 
 • Visualização da dupla página de abertura da uni-

dade, leitura do texto inédito de João Pedro Mésse-
der. 

• Diálogo com os alunos introduzindo-os na nova uni-
dade que tem início.  

• Consulta dos conteúdos do Apêndice Gramatical so-
bre o verbo. 

• Diálogo com os alunos sobre: a estrutura e as ca-
racterísticas de um relatório; a metáfora; as carac-
terísticas de um conto tradicional popular; as for-
mas verbais não finitas; as ideias fundamentais do 
texto; o modo condicional; o modo conjuntivo; o sen-
tido implícito, as deduções e as inferências.  

• Diálogo com os alunos sobre o tema proposto para 
apresentação oral. 

• Exploração da rubrica “Língua Divertida”. 

• Exploração do jogo “A roda da sorte” (unidade 2). 

• Leitura de um relatório. 

• Leitura do excerto de uma entrevista dada por Ma-
ria Alberta Menéres.  

Modalidades de avaliação 

• diagnóstica 

• formativa 

• sumativa 
 
Instrumentos de avaliação 

• observação direta na sala de aula 
(grelhas) 

• fichas de avaliação 

• Oralidade (compreensão  
e produção) 

• Leitura e Escrita (produção) 

• Educação Literária, Gramática 

• trabalhos escritos 

• participação 

• empenho 

• responsabilidade 

• realização dos trabalhos de casa 

• comportamento 

• dimensão da cidadania 

• auto e heteroavaliação 

• Fichas informativas 

• Quadros informativos  
(“Saber”) 

• Esquemas informativos 

• Caderno de Atividades 

• Guiões de leitura  
(Manual, Parte 2) 

 

Registos visuais 

• anúncio publicitário/ promo-
cional 

• vídeos 

• documentário 

• reportagem 

• entrevistas 

• imagens 

• banda desenhada 

 

• Áudios 

• Vídeos 

• Links 

• Apresentações PowerPoint® 

• Gramáticas interativas 

Leitura e 
Escrita 

5.2 

6.1 

7.1, 7.2 

8.1 a 8.3 

9.1, 9.2, 9.4, 9.5 

10.1 

11.1 a 11.3 

12.1 a 12.5 

16.2 

17.1 a 17.4 

• Sentido implícito, deduções e 
inferências 

• Texto narrativo (introdução) 

• Texto narrativo (conclusão) 

• Substituição de expressões 
por pronomes 

• Relatório 

• “A ferradura e as cerejas”, Po-
pular,  
in Contos tradicionais portu-
gueses 

• “A princesa e a ervilha”,  
Hans Christian Andersen, in 
Contos 

Educação 
literária 

18.1, 18.3, 18.6, 18.7, 
18.9, 18.11 

20.1, 20.3 

• Conto tradicional popular/de 
origem popular:  
estrutura e características 

• Metáfora 

• “O sapateiro pobre”, de José Vi-
ale Moutinho, in Contos popu-
lares portugueses 

• “O ganso de ouro”, de Irmãos 
Grimm,  
in Os mais belos contos de 
Grimm 

• “Jorinda e Joringuel”, de Irmãos 
Grimm,  
in Os mais belos contos de 
Grimm 
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• “O velo de oiro”, de António 
Sérgio,  
in Contos gregos 

• “A Ilha dos Infernos”, de Maria 
Alberta Menéres, in Ulisses 

• Contos gregos, de António Sér-
gio 

• Ulisses, de Maria Alberta Mené-
res 

• Leitura em voz alta da caixa “Saber” sobre: a metá-
fora; as formas verbais não finitas; o conto tradicio-
nal popular; o modo condicional; o modo conjuntivo; 
o sentido implícito, as deduções e as inferências; o 
relatório. 

• Leitura expressiva e em voz alta dos contos “A fer-
radura e as cerejas”, “A princesa e a ervilha”, “Jor-
inda e Joringuel”, “O ganso de ouro”, “O sapateiro 
pobre”. 

• Leitura expressiva e em voz alta dos textos “A Ilha 
dos Infernos” e “O velo de oiro”.  

• Observação da capa do livro Os mais belos contos de 
Grimm, dos Irmãos Grimm.  

• Oficina de Escrita: redação de um relatório. 

• Reconto oral. 

• Realização de Fichas/exercícios de Compreensão 
do Oral. 

• Realização de “Questões de Aula”. 

• Realização de exercícios de interpretação. 

• Realização do exercício de “Antes do texto”. 

• Realização de exercícios de Gramática. 

• Realização da ficha formativa da unidade 2. 

• Leitura expressiva e comentada, em voz alta, da 
obra Ulisses, de Maria Alberta Menéres. 

• Realização dos exercícios do Guião de Leitura. 

• Jogos 

Gramática 21.3 

22.1 

23.3 

• Verbo – modo condicional 

• Classes de palavras (revisão) 

• Funções sintáticas (revisão) 

• Verbo – modo conjuntivo 

• Formas verbais não finitas: 
infinitivo impessoal,  
infinitivo pessoal, particípio e 
gerúndio 

• Verbo – tempos e modos (re-
visão) 

 

Leitura orientada Pedro Alecrim, de António Mota 
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2.o período  52 (58) tempos letivos 

UNIDADE 3 – Os cantos da casa (Textos narrativos de autores de língua oficial portuguesa) 30 tempos letivos 

Domínios 
objetivos e descrito-
res de desempenho 

Conteúdos Textos Estratégias / Situações de aprendizagem Avaliação Recursos/materiais 

Oralidade 1.1, 1.3 a 1.5 

3.4 

4.1, 4.2 

• Interação discursiva: princípio 
da cortesia 

• “Avós portugueses são dos que 
mais cuidam dos netos” (repor-
tagem) 

• “Não me deixes à porta da es-
cola”, de Luísa Sobral 

• Visualização da dupla página de abertura da uni-
dade, leitura do texto inédito de João Pedro Mésse-
der. 

• Diálogo com os alunos introduzindo-os na nova uni-
dade que tem início. 

• Visualização e audição de uma reportagem sobre o 
papel dos avós na educação dos netos.  

• Audição da canção “Não me deixes à porta da es-
cola”, de Luísa Sobral.  

• Consulta dos conteúdos do Apêndice Gramatical 
sobre: as funções sintáticas a nível da frase; o pro-
nome, incidindo no pronome indefinido.  

• Diálogo com os alunos sobre: as ideias fundamen-
tais do texto; a importância da leitura; o comple-
mento direto e o complemento indireto; o comple-
mento oblíquo; o modificador; o predicativo do su-
jeito; o princípio da cortesia; o retrato das persona-
gens; os pronomes indefinidos.  

• Exploração da rubrica “Língua Divertida”. 

• Exploração do jogo “A roda da sorte” (unidade 3). 

• Leitura da tira de banda desenhada da Mafalda.  

• Leitura em voz alta da caixa “Saber” sobre: o com-
plemento direto e o complemento indireto; o com-
plemento oblíquo; o modificador; o predicativo do 
sujeito; o princípio da cortesia; o retrato das perso-
nagens; os pronomes indefinidos. 

• Leitura em voz alta dos excertos textuais de Ond-
jaki. 

• Leitura expressiva e em voz alta do prefácio da obra 
“O livro da avó Alice” e dos textos “A avó Lídia”, 
“Chocolate à chuva”, “O peso da ciência”, “Socorro! 
A minha irmã quer ser uma estrela” e “Uma beleza 
irreconhecível”. 

• Realização de exercícios de Escrita: texto descri-
tivo acerca do animal escolhido, 

Modalidades de avaliação 

• diagnóstica 

• formativa 

• sumativa 

 

Instrumentos de avaliação 

• observação direta na sala de aula 
(grelhas) 

• fichas de avaliação 

• Oralidade (compreensão  
e produção) 

• Leitura e Escrita (produção) 

• Educação Literária, Gramática 

• trabalhos escritos 

• participação 

• empenho 

• responsabilidade 

• realização dos trabalhos de casa 

• comportamento 

• dimensão da cidadania 

• Fichas informativas 

• Quadros informativos  
(“Saber”) 

• Esquemas informativos 

• Caderno de Atividades 

• Guiões de leitura  
(Manual, Parte 2) 

 

Registos visuais 

• anúncio publicitário/ promo-
cional 

• vídeos 

• documentário 

• reportagem 

• entrevistas 

• imagens 

• banda desenhada 

 

• Áudios 

• Vídeos 

• Links 

• Apresentações PowerPoint® 

• Gramáticas interativas 

• Jogos 

Leitura e 
Escrita 

6.1 

7.1, 7.2 

8.1 a 8.4 

9.1, 9.2, 9.4, 9.6 

10.1 

11.1 a 11.3 

12.1 a 12.5 

15.1 

17.1 a 17.4 

• Texto descritivo 

• Coerência 

• Texto de opinião 

• Há prendisagens com o xão 
(excertos), de Ondjaki 

• O livro da avó Alice (excerto), 
de Alice Vieira 

• Banda desenhada de Mafalda 

Educação 
literária 

18.1,  
18.6 a 18.8,  
18.11 

19.1 

20.3 

• Retrato • “Socorro! A minha irmã quer ser 
uma estrela”,  
de Álvaro Magalhães, in O Es-
tranhão –  
Uma mosca na sopa 

• “Uma beleza irreconhecível”, de 
José Eduardo Agualusa, in A 
rainha dos estapafúrdios 

• “A avó Lídia”, de Alice Vieira,  
in Rosa, minha irmã Rosa 

• “Chocolate à chuva”, de Alice 
Vieira,  
in Chocolate à chuva 

• “O peso da ciência”, de António 
Mota,  
in Pedro Alecrim 

• Rosa, minha irmã Rosa, de 
Alice Vieira 

• Chocolate à chuva, de Alice Vi-
eira 

• Pedro Alecrim, de António Mota 

Gramática 22.1 

23.2, 23.3 
• Pronomes indefinidos 

• Complemento direto e com-
plemento indireto – prono-
mes pessoais corresponden-
tes (revisão) 
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• Complemento oblíquo 

• Funções sintáticas (revisão) 

• Modificador 

• Predicativo do sujeito 

• Oficina de Escrita: redação de um texto de opinião 
sobre a importância da leitura. 

• Realização de Fichas/exercícios de Compreensão 
do Oral. 

• Realização de “Questões de Aula”. 

• Realização de exercícios de interpretação. 

• Realização do exercício de “Antes do texto”. 

• Realização de exercícios de Gramática. 

• Realização da ficha formativa da unidade 3. 

• Leitura expressiva e comentada, em voz alta, da 
obra Pedro Alecrim, de António Mota. 

• Realização dos exercícios do Guião de Leitura. 

Leitura orientada Ulisses, de Maria Alberta Menéres  

UNIDADE 4 – Alargar horizontes (Textos narrativos de autores estrangeiros) 22 tempos letivos 

Domínios 
objetivos e descrito-
res de desempenho 

Conteúdos Textos Estratégias / Situações de aprendizagem Avaliação Recursos/materiais 

Oralidade 1.5 

2.1 

3.1 a 3.6 

4.1 a 4.3 

• Apresentação oral 

• Síntese de enunciados ouvi-
dos 

• Eragon (trailer do filme) 

• Robinson Crusoé (trailer do 
filme de animação) 

• “Como se formam as grutas?” 
(vídeo) 

• Visualização da dupla página de abertura da uni-
dade, leitura do texto inédito de João Pedro Mésse-
der. 

• Diálogo com os alunos introduzindo-os na nova uni-
dade que tem início. 

• Breve contextualização do excerto apresentado em re-
lação à totalidade da obra Robinson Crusoé e da obra 
Ali Babá e os quarenta ladrões.  

• Consulta dos conteúdos do Apêndice Gramatical so-
bre: a frase ativa e a frase passiva;  a frase simples e 
a frase complexa; as funções sintáticas a nível da 
frase; o verbo; a frase ativa e a frase passiva; a frase 
simples e a frase complexa; as características de 
um resumo; as ideias fundamentais do texto; as 
subclasses do verbo; o complemento agente da 
passiva; os tipos de verbos auxiliares.  

• Exploração da rubrica “Língua Divertida”. 

• Exploração do jogo “A roda da sorte” (unidade 4). 

• Leitura em voz alta da caixa “Saber” sobre: a des-
crição; a frase ativa e a frase passiva; a frase simples 
e a frase complexa; as subclasses do verbo; o com-
plemento agente da passiva; o resumo; os verbos 

Modalidades de avaliação 

• diagnóstica 

• formativa 

• sumativa 

 

Instrumentos de avaliação 

• observação direta na sala de aula 
(grelhas) 

• fichas de avaliação 

• Oralidade (compreensão  
e produção) 

• Leitura e Escrita (produção) 

• Educação Literária, Gramática 

• trabalhos escritos 

• participação 

• empenho 

• responsabilidade 

• realização dos trabalhos de casa 

• comportamento 

• dimensão da cidadania 

• auto e heteroavaliação 

• Fichas informativas 

• Quadros informativos  
(“Saber”) 

• Esquemas informativos 

• Caderno de Atividades 

 

Registos visuais 

• anúncio publicitário/ promo-
cional 

• vídeos 

• documentário 

• reportagem 

• entrevistas 

• imagens 

• banda desenhada 

 

• Áudios 

• Vídeos 

• Links 

• Apresentações PowerPoint® 

• Gramáticas interativas 

• Documento 

• Jogos 

Leitura e 
Escrita 

5.1 

6.1 

7.1, 7.2 

8.1 a 8.3 

9.1, 9.2, 9.4 a 9.6 

10.1 

11.1 a 11.3 

12.1 a 12.5 

13.1 

16.1 

17.1 a 17.4 

• Texto narrativo para comple-
tar  
com momento de descrição 

• Resumo de texto narrativo 

• Coesão (conectores) 

• Eragon (excerto), de Chris-
topher Paolini 

• Ali Babá e os quarenta ladrões 
(excerto),  
de Luc Lefort (adaptação) 

Educação 
literária 

18.1, 
18.6 a 18.8, 
18.11 

19.1, 19.2 

20.1, 20.3 

• Descrição • “Descoberta”, de Christopher 
Paolini, in Eragon 

• “O sonho de Robinson”, de Da-
niel Defoe,  
in Robinson Crusoé 

• “Robinson e os canibais”, de 
Daniel Defoe,  
in Robinson Crusoé 
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• “A caverna das maravilhas”, de 
Luc Lefort (adaptação),  
in Ali Babá e os quarenta la-
drões 

• “A rasoira de Xainaz”, de Luc 
Lefort (adaptação),  
in Ali Babá e os quarenta la-
drões 

auxiliares dos tempos compostos e os verbos auxi-
liares da passiva. 

• Leitura expressiva e em voz alta do excerto da obra 
Eragon. 

• Leitura expressiva e em voz alta dos textos “A ca-
verna das maravilhas”, “A rasoira de Xainaz”, “Des-
coberta”, “O sonho de Robinson” e “Robinson e os 
canibais”. 

• Oficina de Escrita: elaboração do resumo. 

• Realização de exercícios de Escrita: completa-
mento de um excerto textual com os conectores for-
necidos; redação de um texto descritivo para conti-
nuação do excerto apresentado – descrição do sa-
lão. 

• Preparação do exercício de Expressão Oral: diá-
logo com os alunos sobre os tópicos para a apre-
sentação oral – defesa de duas opiniões contrárias 
e Apresentação oral. 

• Realização da ficha formativa da unidade 4. 

• Realização de Fichas/exercícios de Compreensão 
do Oral. 

• Realização de “Questões de Aula”. 

• Realização de exercícios de interpretação. 

• Realização do exercício de “Antes do texto”. 

• Realização de exercícios de Gramática. 

• Visualização do trailer do filme de animação Robin-
son Crusoé e do filme Eragon. 

• Visualização do vídeo sobre o processo de forma-
ção das grutas.  

Gramática 22.1 

23.2, 23.4, 23.6 

• Verbo – subclasses 

• Frase ativa e frase passiva 

• Complemento agente da pas-
siva 

• Funções sintáticas (revisão) 

• Verbo – verbo auxiliar dos 
tempos compostos e da pas-
siva 

• Frase simples e frase com-
plexa 
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3.o período  44 (46) tempos letivos 

UNIDADE 5 – Unidade 5 – Ser e não ser (Textos dramáticos) 22 tempos letivos 

Domínios 
objetivos e descrito-
res de desempenho 

Conteúdos Textos Estratégias / Situações de aprendizagem Avaliação Recursos/materiais 

Oralidade 3.5, 3.6 • Descrição oral de uma pin-
tura 

• Descrição oral de um cartaz 

• As viagens de Gulliver (trailer 
do filme) 

• Visualização da dupla página de abertura da uni-
dade, leitura do texto inédito de João Pedro Mésse-
der. 

• Diálogo com os alunos introduzindo-os na nova uni-
dade que tem início. 

• Breve contextualização do excerto apresentado em 
relação à totalidade da obra As viagens de Gulliver 
com escala em Portugal.  

• Consulta dos conteúdos do Apêndice Gramatical 
sobre: o determinante interrogativo; o discurso di-
reto e o discurso indireto; o pronome pessoal em 
adjacência verbal. 

• Diálogo com os alunos sobre: a estrutura e as ca-
racterísticas do texto dramático; as ideias funda-
mentais do texto; o discurso direto e o discurso in-
direto; os determinantes interrogativos; os prono-
mes pessoais átonos e respetivas funções sintáti-
cas.  

• Exploração da rubrica “Língua Divertida” 

• Exploração do jogo “A roda da sorte” (unidade 5). 

• Leitura dramatizada do texto. 

• Leitura em voz alta da caixa “Saber” sobre: os pro-
nomes pessoais átonos; o discurso direto e o dis-
curso indireto; o texto dramático; os determinantes 
interrogativos. 

• Leitura dramatizada de textos elaborados pelos alu-
nos. 

• Leitura expressiva e em voz alta dos textos “A tem-
pestade”, “Gulliver em Portugal”, “Outono faz-me 
sono”. 

• Observação da pintura Jardim de outono, de Vin-
cent van Gogh e do cartaz do filme Piratas das Ca-
raíbas – por estranhas marés.  

• Oficina de Escrita: redação de um texto narrativo; 
redação de uma carta; redigir a continuação do 
texto dramático apresentado, iniciando uma nova 
cena. 

Modalidades de avaliação 

• diagnóstica 

• formativa 

• sumativa 

 

Instrumentos de avaliação 

• observação direta na sala de aula 
(grelhas) 

• fichas de avaliação 

• Oralidade (compreensão  
e produção) 

• Leitura e Escrita (produção) 

• Educação Literária, Gramática 

• trabalhos escritos 

• participação 

• empenho 

• responsabilidade 

• realização dos trabalhos de casa 

• comportamento 

• dimensão da cidadania 

 

• Fichas informativas 

• Quadros informativos  
(“Saber”) 

• Esquemas informativos 

• Caderno de Atividades 

• Guiões de leitura  
(Manual, Parte 2) 

 

Registos visuais 

• anúncio publicitário/ promo-
cional 

• vídeos 

• documentário 

• reportagem 

• entrevistas 

• imagens 

• banda desenhada 

 

• Áudios 

• Vídeos 

• Links 

• Apresentações PowerPoint® 

• Gramáticas interativas 

• Jogos 

Leitura e 
Escrita 

6.1 

7.2 

8.2 

9.1 a 9.5 

11.1 a 11.3 

12.1 a 12.5 

13.1 

16.2 

17.1 a 17.4 

• Carta 

• Texto narrativo 

• Texto dramático 

 

 

Educação 
literária 

18.1,  
18.4 a 18.8,  
18.11 

19.1, 19.2 

20.1, 20.2 

• Texto dramático: estrutura e 
características 

• “Gulliver em Portugal”, de Luísa 
Ducla Soares,  
in As viagens de Gulliver com 
escala em Portugal 

• “Outono faz-me sono”, de Ver-
gílio Alberto Vieira,  
in O circo de papel 

• “A tempestade”, de Manuel An-
tónio Pina, in Os piratas 

• Os piratas, de Manuel António 
Pina 

Gramática 22.1 

23.1, 23.2, 23.5 

• Discurso direto e discurso in-
direto 

• Determinantes interrogativos 

• Pronomes pessoais em adja-
cência verbal 
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• Visualização do trailer do filme As viagens de Gulli-
ver.  

• Realização de Fichas/exercícios de Compreensão 
do Oral. 

• Realização de “Questões de Aula”. 

• Realização de exercícios de interpretação. 

• Realização do exercício de “Antes do texto”. 

• Realização de exercícios de Gramática. 

• Realização da ficha formativa da unidade 5. 

• Leitura expressiva e comentada, em voz alta, da 
obra Os piratas. 

• Realização dos exercícios do Guião de Leitura. 

Leitura orientada Os piratas, de Manuel António Pina 

UNIDADE 6 – Fazer castelos no ar (Textos poéticos) 22 tempos letivos 

Domínios 
objetivos e descrito-
res de desempenho 

Conteúdos Textos Estratégias / Situações de aprendizagem Avaliação Recursos/materiais 

Oralidade 1.1 a 1.3,  
1.5 

2.1, 2.2 

• Sentido denotativo  
e sentido conotativo 

• Sentido literal e sentido figu-
rado 

• “Vamos pôr o Sequeira no lugar 
certo” (vídeo) 

• “Dona Laura”, de Miguel Araújo 

• Visualização da dupla página de abertura da uni-
dade, leitura do texto inédito de João Pedro Mésse-
der. 

• Diálogo com os alunos introduzindo-os na nova uni-
dade que tem início. 

• Abordagem lúdica, em grupo, do desafio de “Antes 
dos textos”. 

• Audição de um excerto da canção “Dona Laura” 

• Consulta dos conteúdos do Apêndice Gramatical 
sobre a interjeição; 

• Diálogo com os alunos sobre: as ideias fundamen-
tais do texto; a temática da proteção dos animais; a 
anáfora; a estrutura do texto poético; a interjeição; 
a perífrase; a rima; a sílaba métrica, sua contagem 
e classificação; as características do texto poético; 
esquema rimático e tipos de rima; o lipograma; o 
poema narrativo e o romance tradicional; o sentido 
denotativo e o sentido conotativo; verso e estrofe.  

• Exercício de Escrita: construção de um lipograma; 
texto poético. 

• Exploração da rubrica “Língua Divertida”. 

Modalidades de avaliação 

• diagnóstica 

• formativa 

• sumativa 

 

Instrumentos de avaliação 

• observação direta na sala de aula 
(grelhas) 

• fichas de avaliação 

• Oralidade (compreensão  
e produção) 

• Leitura e Escrita (produção) 

• Educação Literária, Gramática 

• trabalhos escritos 

• participação 

• empenho 

• responsabilidade 

• realização dos trabalhos de casa 

• comportamento 

• dimensão da cidadania 

• auto e heteroavaliação 

• Fichas informativas 

• Quadros informativos  
(“Saber”) 

• Esquemas informativos 

• Caderno de Atividades 

• Guiões de leitura  
(Manual, Parte 2) 

 

Registos visuais 

• anúncio publicitário/ promo-
cional 

• vídeos 

• documentário 

• reportagem 

• entrevistas 

• imagens 

• banda desenhada 

 

• Áudios 

• Vídeos 

• Links 

• Apresentações PowerPoint® 

• Gramáticas interativas 

• Jogos 

Leitura e 
Escrita 

7.1, 7.2 

8.1 a 8.4 

9.1, 9.4, 9.5 

10.1 

11.1 a 11.3 

12.1 a 12.5 

15.1 

16.1 

17.1 a 17.4 

• Resumo de texto exposi-
tivo/informativo 

• Texto de opinião 

• Texto poético 

• Lipograma 

• “A borboleta-cauda-de-andori-
nha”, Visão Júnior 

• Banda desenhada de Lucky 
Luke 

• Camões – de vós não conhe-
cido nem sonhado?  
(banda desenhada), de Jorge 
Miguel 

 

Educação 
literária 

18.1, 18.2,  
18.6 a 18.9,  
18.11 

19.1 

• Texto poético: estrutura  
e características 

• Classificação de estrofes  
quanto ao número de versos 

• Rima toante e consoante 

• Perífrase 

• Anáfora 

• Sentido denotativo  
e sentido conotativo (revi-
são) 

• Esquema rimático 

• “Canção de Leonoreta”, de Eu-
génio de Andrade 

• “A borboleta”, de Odylo Costa, 
Filho 

• “Cantiga dos Reis”, recolhida 
por Luísa Miranda 

• “Vinde, ó pobres”, de Jorge de 
Lima 

• “Cão”, de Alexandre O’Neill 

• “O burro”, de Mutimati 
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• Poema narrativo 

• Romance tradicional 

• Contagem de sílabas métri-
cas 

• “O pastor”, de Eugénio de An-
drade 

• “O pescador velho”, de Glória 
de Sant’Anna 

• “Lianor”, de Luís de Camões 

• “Quitandeira de Luanda”, de 
Maria Eugénia Lima 

• “Prelúdio”, de Jorge Barbosa 

• “Horizonte”, de Fernando Pes-
soa 

• “A nau Catrineta” e “Bela in-
fanta”, de Almeida Garrett 

• As naus de verde pinho (ex-
certo), de Manuel Alegre 

• Exploração do jogo “A roda da sorte” (unidade 6). 

• Leitura do excerto da banda desenhada de Lucky 
Luke e sobreLuís de Camões. 

• Leitura em voz alta da caixa “Saber” sobre: a aná-
fora; a classificação das estrofes quanto ao número 
de versos; a interjeição; a perífrase; a sílaba mé-
trica; esquema rimático e tipos de rima; o poema 
narrativo e o romance tradicional; o sentido denota-
tivo e o sentido conotativo; o texto poético; a rima; 

• Leitura expressiva e em voz alta dos poemas: “A 
nau Catrineta”, “Bela infanta”, “Cantiga dos Reis”, 
“Cão”, “Horizonte”, “O burro”, “O pastor”, “O pesca-
dor velho”, “Prelúdio”, “Vinde, ó pobres”, “As naus 
de verde pinho”,“Canção de Leonoreta” e “A borbo-
leta”, “Lianor” e “Quitandeira de Luanda”. 

• Leitura expressiva e em voz alta do texto exposi-
tivo/informativo “A borboleta-cauda-de-andorinha”. 

• Oficina de Escrita: texto de opinião a redigir; re-
sumo. 

• Realização de Fichas/exercícios de Compreensão 
do Oral. 

• Realização de “Questões de Aula”. 

• Realização de exercícios de interpretação. 

• Realização do exercício de “Antes do texto”. 

• Realização de exercícios de Gramática. 

• Visualização de dois painéis do tríptico Lá vem a 
Nau Catrineta que traz muito que contar, de Almada 
Negreiros.  

• Visualização/Audição do anúncio da campanha 
“Vamos pôr o Sequeira no lugar certo”.  

• leitura expressiva e comentada, em voz alta, da 
obra As naus de verde pinho. 

• Realização dos exercícios do Guião de Leitura. 

• Testes interativos 

Gramática 22.1 • Interjeição 

• Verbo – modo imperativo 

• Vocativo (revisão) 

• Verbo – tempos e modos (re-
visão) 

• Pronomes pessoais  
em adjacência verbal (revi-
são) 

 

Leitura orientada As naus de verde pinho, de Manuel Alegre 
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Educação Física 6º ano 

 
Tema: Desportos Individuais (Raquetes) 

Período de aplicação: 1º Período 
Unidade Badminton 

 

OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS / SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 

• Conhecer e valo-
rizar a prática do 
badminton como 
fator de desenvol-
vimento pessoal e 
de melhor quali-
dade de vida; 
 
• Conhecer e com-
preender o jogo e 
as suas regras; 
 
• Fixar e aperfei-
çoar os fundamen-
tos técnico-tácticos 
do jogo; 
 
• Avaliar as atitu-
des; 
 
• Avaliar as ações de 
ataque e de defesa. 

. Origem do Badmínton 
 
. Identificação das suas 
regras. 
 
. Fundamentos técnicos 
e táticos. 
 
. Exercícios para a me-
lhora da técnica despor-
tiva. 
 
. Jogo para a melhoria 
da tática. 
 
. Quadro competitivo. 
 
. Participação: respon-
sabilidade, cooperação e 
jogo limpo. 

Nível Introdução  
1 - Coopera com os companheiros, nas 
diferentes situações, escolhendo as 
ações favoráveis ao êxito pessoal e do 
companheiro, admitindo as indicações 
que lhe dirigem, aceitando as opções 
e falhas dos seus colegas, e tratando 
com igual cordialidade e respeito os 
parceiros e os adversários. 
2 - Conhece o objetivo do jogo, a sua 
regulamentação básica e a pontuação 
do jogo de singulares, identifica e 
interpreta as condições que justificam 
a utilização diferenciada dos seguintes 
tipos de batimento: a) clear, b) lob, c) 
serviço curto e d)serviço comprido. 
3 - Coopera com o companheiro (dis-
tanciados cerca de 6 m), batendo e 
devolvendo o volante, evitando que 
este toque no chão: 
3.1 - Mantém uma posição base com 
os joelhos ligeiramente fletidos e com 
a perna direita avançada, regressando 
à posição inicial após cada batimento, 
em condições favoráveis à execução 
de novo batimento. 
3.3 - Diferencia os tipos de pega da 
raqueta (de direita e de esquerda) e 
utiliza-os de acordo com a trajetória 
do volante.  
3.4 - Coloca o volante ao alcance do 
companheiro, executando correta-
mente, os seguintes tipos de batimen-

. Realizar elementos técnicos em situa-
ções facilitadoras; 
 
. Criar situações jogadas/lúdicas; 
 
. Associar elementos técnicos entre si; 
. Utilizar a ajuda entre pares; 
 
. Promover situações-problema para os 
alunos resolverem; 
 
. Criar situações simplificadas que en-
globem 1 ou 2 conteúdos. 

Ginásio 
 
Raquetes 
 
Volantes 
 
Mecos 
 
Rede 

Teste diagnóstico 
  
Formativa 
  
Sumativa 
 
Trabalhos de grupo 
e individuais 
   
Observação  

10 



Educação Física 6º ano 

OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS / SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 
tos:  
3.4.1 - Clear - na devolução do volante 
com trajetórias altas - batendo o vo-
lante num movimento contínuo, por 
cima da cabeça e à frente do corpo, 
com rotação do tronco.  
3.4.2 - Lob - na devolução do volante 
com trajetórias abaixo da cintura - 
batendo o volante num movimento 
contínuo, avançando a perna do lado 
da raqueta (em afundo), utilizando em 
conformidade os diferentes tipos de 
pegas de raqueta (de esquerda ou de 
direita). 

Nº de au-
las 

10 

 

 
4 de setembro de 2017 

Os Professores, 
 

_______________________ 
 
 
 
 



Educação Física 6º ano 

 
Tema: Desportos coletivos 

Período de aplicação: 1º Período 
Unidade Basquetebol 

 

OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS / 
SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 

. Conhecer e valo-
rizar prática do 
basquetebol como 
fator de desenvol-
vimento pessoal e 
de melhor quali-
dade de vida. 
 
. Conhecer e com-
preender o jogo e 
as suas regras. 
 
. Efetuar os fun-
damentos técnicos. 
 
. Realizar as ações 
de ataque e de 
defesa. 
 
. Avaliar as atitudes. 

. Origem do basquete-
bol. 
 
. Identificação do bas-
quetebol e as suas re-
gras. 
 
. Fundamentos técnicos 
e táticos. 
 
. Exercícios para a me-
lhora da técnica despor-
tiva. 
 
. Jogos para a melhoria 
da tática. 
 
. Quadro competitivo. 
 
. Participação: respon-
sabilidade, cooperação e 
jogo limpo. 

Nível Introdução 
1- Coopera com os companheiros, quer nos exercícios 
quer no jogo, escolhendo as ações favoráveis ao êxito 
pessoal e do grupo, admitindo as indicações que lhe diri-
gem e aceitando as opções e falhas dos seus colegas. 
2- Aceita as decisões da arbitragem e trata com igual 
cordialidade e respeito os companheiros e os adversários 
evitando ações que ponham em risco a sua integridade 
física, mesmo que isso implique desvantagem no jogo. 
3- Conhece o objetivo do jogo, a função e o modo de 
execução das principais ações técnico-tácticas e as regras: 
a) formas de jogar a bola, b) início e recomeço do jogo, c) 
bola fora, d) passos, e) dribles, J) bola presa e g) faltas 
pessoais, adequando as suas ações a esse conhecimento. 
4- Em situação de jogo 3 x 3 (meio-campo) e 5 x 5 (campo 
inteiro): 
4.1- Recebe a bola com as duas mãos e assume uma posi-
ção racial ao cesto (enquadra-se ofensivamente) tentando 
ver o conjunto da movimentação dos jogadores e, de 
acordo com a sua posição: 
4.1.1- Lança na passada ou parado de curta distância, se 
tem situação de lançamento (cesto ao seu alcance, em 
vantagem ou livre do defesa). 
4.1.2- Dribla, se tem espaço livre à sua frente, para pro-
gredir, no campo de jogo e ou para ultrapassar o seu 
adversário direto, aproximando a bola do cesto, para 
lançamento ou passe a um jogador (preferencialmente 
em posição mais ofensiva). 
4.1.3- Passa com segurança a um companheiro desmar-
cado, de preferência em posição mais ofensiva. 
4.2- Desmarca-se oportunamente, criando linhas de passe 
ofensivas (à frente da linha da bola), mantendo uma ocu-
pação equilibrada do espaço. 

. Criar situações 
simplicadas que 
englobem 1 ou 2 
conteúdos; 
 
. Utilizar diferentes 
tipos de bola; 
 
. Criar situações 
lúdicas e formas 
jogadas; 
. Condicionar / sim-
plicar regras; 
 
. Proibição de con-
tactos, restrição do 
drible e dos passos…; 
 
. Modificar o espaço 
do jogo; 
 
. Jogos reduzidos 
 

Bolas diversas 
 
Tabelas 
 
Coletes 
 
Cones 

Teste diagnóstico 
  
Formativa 
  
Sumativa 
   
Observação 

10 



Educação Física 6º ano 

OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS / 
SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 
4.3- Quando a sua equipa perde a posse da bola, assume 
de imediato uma atitude defensiva marcando o seu ad-
versário direto, colocando-se entre este e o cesto (defesa 
individual). 
4.4- Participa no ressalto, sempre que há lançamento, 
tentando recuperar a posse da bola. 
5- Realiza com oportunidade e correção global, no jogo e 
em exercícios critério as ações: 
1) receção, 2) passe (de peito e picado), 3) paragens e 
rotações sobre um apoio, 4) lançamento na passada e 
parado, 5) drible de progressão, e, em exercício critério 6) 
mudança de direção e de mão pela frente. 

Nº de aulas 10 

 

 
 

4 de setembro de 2017 
Os Professores, 

 
_______________________ 

 
 
 



Educação Física 6º ano 

 

Tema: Desportos Individuais 
Período de aplicação: 1º Período 

Unidade Atletismo (corridas de estafetas e obstáculos, salto em comprimento e lançamento do peso) 

OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS / SI-
TUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMEN-
TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 

. Conhecer e valo-
rizar prática do 
atletismo como 
fator de desenvol-
vimento pessoal e 
de melhor quali-
dade de vida; 
 
. Conhecer a ori-
gem do atletismo; 
 
.  Saber identificar 
atividades atléti-
cas, as suas regras 
e o material des-
portivo; 
 
. Fixar e aperfeiço-
ar os fundamentos 
técnicos; 
 
. Avaliar as atitudes. 

. Origem do atletismo; 
 
. Identificação das ativi-
dades atléticas e as 
regras da competição e 
do material desportivo; 
 
. Exercícios gerais: corri-
da de velocidade, corri-
da de barreiras, estafe-
ta, salto em comprimen-
to e lançamento do peso 
sem balanço; 
 
. Exercícios técnicos para 
fixar e aperfeiçoar a 
técnica desportiva (for-
mação desportiva); 
 
. Quadro competitivo; 
 
. Participação: respon-
sabilidade, cooperação e 
jogo limpo. 

Conclusão do Nível Introdução 
1 - Efetua uma corrida de estafetas de 4 m x 50 m, rece-
bendo o testemunho, na zona de transmissão, com 
controlo visual e em movimento, entregando-o com 
segurança e sem acentuada desaceleração. 
2 - Realiza uma corrida (curta distância), transpondo 
pequenos obstáculos (separados entre si a distâncias 
variáveis), combinando com fluidez e coordenação glo-
bal, a corrida, a impulsão, o voo e a receção. 
3 - Salta em comprimento com a técnica de voo na pas-
sada com corrida de balanço (seis a dez passadas) e 
impulsão numa zona de chamada. Acelera progressiva-
mente a corrida para apoio ativo e extensão completa 
da perna de impulsão; eleva energeticamente a coxa da 
perna livre projetando-a para a frente, mantendo-a em 
elevação durante o voo (conservando a perna de impul-
são atrasada); queda a pés juntos na caixa de saltos. 
4 - Lança de lado e sem balanço, o peso de 2 kg/3 kg, 
apoiado na parte superior dos metacarpos e nos dedos, 
junto ao pescoço, com flexão da perna do lado do peso 
e inclinação do tronco sobre essa perna. Empurra o peso 
para a frente e para cima, com extensão da perna e 
braço do lançamento e avanço da bacia, mantendo o 
cotovelo afastado em relação ao tronco. 

. Realizar elementos 
técnicos em situações 
facilitadoras; 
 
. Criar situações joga-
das/lúdicas; 
 
. Associar elementos 
técnicos entre si; 
. Utilizar a ajuda entre 
pares; 
 
. Promover situações-
problema para os 
alunos resolverem; 
 
. Criar situações simpli-
ficadas que englobem 
1 ou 2 conteúdos. 

Testemunhos 
 
Bolas 
 
Caixas 
 
Barreiras 
 
Cones 
 
Tábuas 
 
Pesos 
 
Cordas 

Teste diagnóstico 
  
Formativa 
  
Sumativa 
 
Trabalhos de 
grupo e individu-
ais 
   
Observação  

12 

Nº de au-
las 

12 

 
4 de setembro de 2017 

Os Professores, 
 

_______________________ 
 
 
 



Educação Física 6º ano 

Tema/Unidade: Aptidão Física 
Período de aplicação: 1º 2º 3º Períodos 

Área de Exploração Aptidão Física / Bateria de testes FitEscola 
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉ-
GIAS/ SITUA-

ÇÕES DE 
APRENDIZA-

GEM 

RECUR-
SOS 

Didáticos 

INSTRU-
MENTOS 
DE AVA-
LIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 

 

 
- Relacionar a aptidão física 
e saúde; 
 
 
- Identificar os fatores as-
sociados a um estilo de 
vida saudável, nomeada-
mente: 
Desenvolvimento das capa-
cidades motoras; 
Composição corporal; 
Alimentação; 
Repouso; 
Higiene; 
Afetividade; 
Qualidade do meio ambi-
ente. 
 
 
- Princípios fundamentais 
do treino das capacidades 
motoras; 
 
 
- Compreender a relação 
entre a intensidade e a 
duração do esforço; 
 
 
- Identificar sinais de fadiga 
e inadaptação ao exercício. 

- Capacidades condicionais: 
Força; 
Velocidade; 
Resistência; 
Flexibilidade; 
Destreza geral e específica. 

  

- Capacidades coordenati-
vas: 
Diferenciação cinestésica; 
Reação; 
Ritmo; 
Equilíbrio; 
Orientação espacial. 

  

- Aptidão física e saúde; 
- Fatores associados a um 
estilo de vida saudável, 
nomeadamente: 
Desenvolvimento das capa-
cidades motoras 
Composição corporal 
Alimentação 
Repouso 
Higiene 
Afetividade 
Qualidade do meio ambien-
te 
 
- Princípios fundamentais do 
treino das capacidades mo-
toras (continuidade, pro-

RESISTÊNCIA 
1. O aluno realiza, em situação de corrida contínua, de jogo, percursos 
de habilidades ou outras:  
1.1 Ações motoras globais de longa duração (acima dos oito minutos), 
com intensidade moderada a vigorosa, sem diminuição nítida de efi-
cácia, controlando o esforço, resistindo à fadiga e recuperando com 
relativa rapidez após o esforço.  
Corrida numa direção e na oposta (Vai-Vem) percorrendo de cada vez 
uma distância de 20m, aumentando o ritmo da passada em cada mi-
nuto, atingindo ou ultrapassando o número de percursos de referên-
cia (Zona Saudável de Aptidão Física - ZSAF). 
FORÇA  
2. O aluno realiza com correção, em circuitos de treino ou exercitação 
simples, com volume e intensidade definidas pelo professor:  
2.1. Ações motoras vencendo resistências fracas a ligeiras, com eleva-
da velocidade de contração muscular. 
2.2. Ações motoras de contração muscular localizada, vencendo resis-
tências, de carga fraca ou ligeira, com elevada velocidade em cada 
ação, em esforços de duração relativamente prolongada, resistindo à 
fadiga, sem diminuição nítida de eficácia. 
VELOCIDADE  
3. O aluno nas situações definidas pelo professor, respeitando os 
tempos de trabalho e de recuperação adequados:  
3.1. Reage rapidamente a um sinal conhecido iniciando ações motoras 
previstas globais ou localizadas.  
3.2. Reage rapidamente e com eficácia, iniciando ações motoras glo-
bais ou localizadas, em situação de seleção, combinação ou correção 
de resposta.  
3.3. Realiza ações motoras acíclicas com a máxima velocidade, sem 
perda de eficácia dos movimentos.  
3.4. Realiza ações motoras cíclicas com a máxima velocidade em cada 
execução singular, sem perda de eficácia dos movimentos  
3.5. Realiza ações motoras globais cíclicas percorrendo curtas distân-

 
- Exercícios 
em forma 
jogada; 
 
- Circuitos 
gerais e espe-
cíficos; 
 
-Torneio intra-
turma; 
 
 
 

 

 
Material 
específi-
co de 
cada 
modali-
dade 
desporti-
va. 
 
 

Avaliação 
diagnós-
tico 
 
 
 
 
Avaliação 
formativa 
 
 
 
 
Relacio-
namento 
de con-
ceitos 
dentro de 
cada 
modali-
dade 
desporti-
va; 
 
 
 
Reflexão 
com os 
alunos.  
 
Auto-
avaliação. 
 

 
 
 
Ao longo 
de todo o 
ano e de 
acordo 
com a 
carga 
horária de 
cada mo-
dalidade. 
 
Aplicação 
dos testes 
FitEscola: 
 
- 1º P: 3 
tempos; 
 
- 2.º P: 2 
tempos; 
 
- 3º P: 2 
tempos. 
 
 
 
 
 



Educação Física 6º ano 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉ-
GIAS/ SITUA-

ÇÕES DE 
APRENDIZA-

GEM 

RECUR-
SOS 

Didáticos 

INSTRU-
MENTOS 
DE AVA-
LIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 

 
 
 
 
 
 

gressão e reversibilidade); 
- Relação entre a intensida-
de e a duração do esforço; 
- Sinais de fadiga ou inadap-
tação ao exercício. 
 
- Cooperação: 
Nas ajudas e correções téc-
nicas; 
No transporte e preservação 
do material; 
Na garantia da sua seguran-
ça e dos colegas. 
- Em exercício critério; 
- Em situação de jogo. 
 
- Jogo limpo: 
Aceitar as decisões da arbi-
tragem e das indicações 
dadas pelos colegas e pelo 
professor, ser leal com os 
outros, saber vencer e acei-
tar a derrota. 
 

cias, no menor tempo possível, sem perda de eficácia.  
3.6. Realiza ações motoras globais de curta duração (até 45") com o 
máximo de intensidade naquele tempo, sem diminuição nítida de 
eficácia. 
FLEXIBILIDADE  
4. O aluno, respeitando as indicações metodológicas específicas do 
treino de flexibilidade (ativa):  
4.1. Realiza ações motoras com grande amplitude, à custa de elevada 
mobilidade articular e elasticidade muscular, (contribuindo para a 
qualidade de execução dessas ações).  
Chega com as duas mãos à frente, o mais longe possível, sentado no 
chão (seat- and-reach), alternadamente com uma e outra perna fleti-
da, deixando a outra estendida, mantendo o alongamento máximo 
durante pelo menos 1”, alcançando ou ultrapassando (à 4ª tentativa) 
a distância definida (ZSAF)  
Mantém durante alguns segundos uma e outra das pernas, em exten-
são completa, a um plano mais alto que a bacia, apoiando o pé no 
espaldar ou num companheiro.  
Toca as pontas dos dedos atrás das costas, com um braço por cima do 
ombro e outro por baixo do cotovelo, com um e outro braço (ZSAF).  
Afasta lateralmente as pernas em extensão (posição de espargata), 
aproximando a região pubo-cox¡gea do solo a uma distância definida.  
DESTREZA GERAL  
5. O aluno realiza movimentos de deslocamento no espaço associados 
a movimentos segmentares, com alternância de ritmos e velocidade, 
em combinações complexas desses movimentos, globalmente bem 
coordenadas 

Nº de aulas 7 

 
4 de setembro de 2017 

Os Professores, 
 

_______________________ 
 
  



Educação Física 6º ano 

Tema: Jogos desportivos coletivos 
Período de aplicação: 2º Período 

Unidade Andebol 
 

OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS / SI-
TUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMEN-
TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 

. Conhecer e valo-
rizar prática do 
andebol como 
fator de desenvol-
vimento pessoal e 
de melhor quali-
dade de vida; 
 
. Conhecer e com-
preender o despor-
to e as suas regras; 
 
. Efetuar os fun-
damentos técni-
cos; 
 
. Realizar as ações 
de ataque e de 
defesa; 
 
. Avaliar as atitudes. 

. Origem do andebol; 

.  Identificação do ande-
bol e as suas regras; 
 
. Exercícios para a me-
lhoria da técnica despor-
tiva; 
 
. Jogos para a melhoria 
da tática; 
 
. Quadro competitivo; 
 
. Participação: respon-
sabilidade, cooperação e 
jogo limpo. 

Nível Introdução 
1 - Coopera com os companheiros, quer nos exercícios 
quer no jogo, escolhendo as ações favoráveis ao êxito 
pessoal e do grupo, admitindo as indicações que lhe 
dirigem e aceitando as opções e falhas dos seus colegas.  
2 - Aceita as decisões da arbitragem e trata com igual 
cordialidade e respeito os companheiros e adversários, 
evitando ações que ponham em risco a sua integridade 
física, mesmo que isso implique desvantagem no jogo.  
3 - Conhece o objetivo do jogo, a função e o modo de 
execução das principais ações técnico-tácticas e as re-
gras do jogo: a) início e recomeço do jogo, b) formas de 
jogar a bola, c) violações por dribles e passos, d) viola-
ções da área de baliza, e) infrações à regra de conduta 
com o adversário e respetivas penalizações.  
4 - Em situação de jogo de Andebol de 5 (4+1 x 4+1) 
num campo reduzido, com aproximadamente 25m x 
14m, baliza com aproximadamente 1,80m de altura e 
área de baliza de 5m, utilizando uma bola “afável” n.º 0: 
4.1 – Com a sua equipa em posse da bola:  
4.1.1 - Desmarca-se oferecendo linha de passe, se entre 
ele e o companheiro com bola se encontra um defesa 
(“quebra do alinhamento”), garantindo a ocupação 
equilibrada do espaço de jogo. 
4.1.2. - Com boa pega de bola, opta por passe, armando 
o braço, a um jogador em posição mais ofensiva ou por 
drible em progressão para finalizar.  
4.1.3 - Finaliza em remate, se recebe a bola, junto da 
área, em condições favoráveis. 
4. 2 - Logo que a sua equipa perde a posse da bola as-
sume atitude defensiva, procurando de imediato recu-
perar a sua posse:  
4.2.1 – Tenta intercetar a bola, colocando-se numa posi-
ção diagonal de defesa, para intervir na linha de passe 

. Criar situações sim-
plicadas que englobem 
1 ou 2 conteúdos; 
 
. Utilizar diferentes 
tipos de bola; 
 
. Criar situações lúdi-
cas e formas jogadas; 
 
. Condicionar / simpli-
car regras; 
 
. Proibição de contac-
tos, restrição do drible 
e dos passos…; 
 
. Modificar o espaço 
do jogo; 
 
. Jogos reduzidos 

Bolas diversas 
 
Balizas 
 
Coletes 
 
Cones  

Teste diagnóstico 
  
Formativa 
  
Sumativa 
 
Trabalhos de 
grupo e individu-
ais 
   
Observação  

9 



Educação Física 6º ano 

OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS / SI-
TUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMEN-
TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 
do adversário; 
4.2.2 - Impede ou dificulta a progressão em drible, o 
passe e o remate, colocando-se entre a bola e a baliza 
na defesa do jogador com bola; 
4.3 - Como guarda-redes:  
4.3.1 - Enquadra-se com a bola, sem perder a noção da 
sua posição relativa à baliza, procurando impedir o golo; 
4.3.2 - Inicia o contra ataque, se recupera a posse da 
bola, passando a um jogador desmarcado. 
5 - Realiza com oportunidade e correção global, no jogo 
e em exercícios critério, as ações: a) passe-receção em 
corrida, b) receção-remate c) acompanhamento do 
jogador com e sem bola. 

Nº de au-
las 

9 

 
4 de setembro de 2017 

Os Professores, 
 

_______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Educação Física 6º ano 

Tema: Jogos desportivos coletivos 
Período de aplicação: 2º Período 

Unidade Voleibol 
 

OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS / 
SITUAÇÕES DE 

APRENDIZA-
GEM 

RECUR-
SOS 

DIDÁTI-
COS 

INSTRUMEN-
TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 

. Conhecer e valo-
rizar a prática do 
voleibol como 
fator de desenvol-
vimento pessoal e 
de melhor quali-
dade de vida; 
 
. Realizar os fun-
damentos técni-
cos; 
 
. Avaliar as atitudes. 
 

. Fundamentos técnicos; 
 
. Exercícios para a me-
lhoria da técnica despor-
tiva; 
 
. Participação, respon-
sabilidade, cooperação e 
jogo limpo. 

Parte nível Elementar 
 
1 - Coopera com os companheiros, quer nos exercícios quer no jogo, 
escolhendo as ações favoráveis ao êxito pessoal e do grupo, admitindo 
as indicações que lhe dirigem e aceitando as opções e falhas dos seus 
colegas. 
2 - Aceita as decisões da arbitragem, identificando os respetivos sinais, 
e trata com igual cordialidade e respeito os colegas de equipa e os ad-
versários. 
3 - Conhece o objetivo do jogo, a função e o modo de execução das 
principais ações técnico-tácticas e as regras do jogo: a) dois toques, b) 
transporte, c) violações da rede e da linha divisória, d) formas de jogar 
abola, e) número de toques consecutivos por equipa, f) bola fora, g) 
faltas no serviço, h) rotação ao serviço e i) sistema de pontuação, ade-
quando a sua ação a esse conhecimento. 
4 - Em situação de jogo 2 x 2 e 4 x 4 num campo reduzido (respetiva-
mente 
4,5 m x 6 m e 4,5 m x 9 m) com a rede aproximadamente a 2 m de altu-
ra: 
4.1 - Serve por baixo, colocando a bola em profundidade, no campo 
oposto. 
4.2 - Recebe o serviço em manchete ou com as duas mãos por cima (de 
acordo com a trajetória da bola), posicionando-se correta e oportuna-
mente para direcionar a bola para cima e para a frente por forma a dar 
continuidade às ações da sua equipa. 
4.3 - Na sequência da receção do serviço, posiciona-se correta e opor-
tunamente para passar a bola a um companheiro em condições de este 
dar continuidade às ações ofensivas, ou receber/enviar a bola em passe 
colocado para o campo contrário (se tem condições favoráveis). 
4.4 - Ao passe (segundo toque) de um companheiro, posiciona-se para 
finalizar o ataque, executando com oportunidade e correção um passe 
colocado (para um espaço vazio) que, de preferência, dificulte a ação 
dos adversários. 

. Criar situações 
simplicadas que 
englobem 1 ou 
2 conteúdos; 
 
. Utilizar dife-
rentes tipos de 
bola; 
 
. Criar situações 
lúdicas e formas 
jogadas; 
. Condicionar / 
simplicar regras; 
 
. Proibição de 
contactos, res-
trição do drible 
e dos passos…; 
 
. Modificar o 
espaço do jogo; 
 
. Jogos reduzi-
dos 
 

Bolas 
diversas 
 
Rede 
 
Postes 
 
Cordas 

Teste diagnóstico 
  
Formativa 
  
Sumativa 
   
Observação 

10 
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4 de setembro de 2017 
Os Professores, 

 
_______________________ 

 
 
 
 
 
 

4.5 - Na defesa, e se é o jogador mais próximo da zona da queda da bola 
posiciona-se para, de acordo com a sua trajetória, executar um passe 
alto ou manchete, favorecendo a continuidade das ações da sua equipa. 
5 - Em situação de exercício no campo de Voleibol, a uma distância 
mínima de 4,5 m da rede (2 m de altura), serve por baixo, colocando a 
bola no campo posto, num alvo previamente definido. 
6 - Realiza com oportunidade e correção no jogo e em exercícios crité-
rio, as técnicas de 1) passe alto de frente, 2) manchete e 3) serviço por 
baixo. 

Nº de au-
las 

10 



Educação Física 6º ano 

Tema: Desportos Individuais (Raquetes) Período de 
aplicação: 2º Período 

Unidade Ténis 

OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS / 
SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMEN-
TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 

• Conhecer e valo-
rizar a prática do 
Ténis como fator 
de desenvolvimen-
to pessoal e de 
melhor qualidade 
de vida; 
 
• Conhecer e com-
preender o jogo e 
as suas regras; 
 
• Fixar e aperfei-
çoar os fundamen-
tos técnico-tácticos 
do jogo; 
 
• Avaliar as atitu-
des; 
 
• Avaliar as ações de 
ataque e de defesa. 

. Origem do Ténis 
 
. Identificação das suas 
regras. 
 
. Fundamentos técnicos 
e táticos. 
 
. Exercícios para a me-
lhora da técnica despor-
tiva. 
 
. Jogo para a melhoria 
da tática. 
 
. Quadro competitivo. 
 
. Participação: respon-
sabilidade, cooperação e 
jogo limpo. 

Nível Introdução 
1 - Coopera com os companheiros, nas diferentes situações, esco-
lhendo as ações favoráveis ao êxito pessoal e do companheiro, 
admitindo as indicações que lhe dirigem, aceitando as opções e 
falhas dos seus colegas, e tratando com igual cordialidade e respei-
to os parceiros e os adversários. 
2 - Conhece o objetivo do jogo, a sua regulamentação básica e a 
pontuação do jogo de singulares, identifica e interpreta as condi-
ções que justificam a utilização diferenciada dos seguintes tipos de 
batimento: a) serviço, b) direita, c) esquerda d)volei e f) smash 
3 - Coopera com o companheiro, batendo e devolvendo a bola, 
evitando que esta ressalte 2 vezes no solo 
3.1 - Mantém uma posição base com os joelhos ligeiramente fleti-
dos e uma postura expectante, regressando à posição inicial após 
cada batimento, em condições favoráveis à execução de novo 
batimento. 
3.3 - Diferencia os tipos de pega da raqueta (de direita e de es-
querda) e utiliza-os de acordo com a trajetória da bola.  
3.4 - Coloca a bola ao alcance do companheiro, executando corre-
tamente, os seguintes tipos de batimentos:  
3.4.1 – serviço – no início do jogo condicionado, com técnica adap-
tada às dimensões do campo, lançando corretamente a bola e 
entrando no campo após o batimento. 
3.4.2 - direita - na devolução do bola, após ressalto no respetivo 
lado do campo, no seu lado direito, batendo a bola num movimen-
to contínuo,  realizando a rotação de tronco e ombros, batendo a 
bola à frente do corpo, procurando controlar a força e direção 
aplicadas no batimento. 
3.4.3 – esquerda (a 2 mãos) - na devolução do bola, após ressalto 
no respetivo lado do campo, no seu lado esquerdo, batendo a bola 
num movimento contínuo,  realizando a rotação de tronco e om-
bros, batendo a bola à frente do corpo, procurando controlar a 
força e direção aplicadas no batimento. 

. Realizar elemen-
tos técnicos em 
situações facilita-
doras; 
 
. Criar situações 
jogadas/lúdicas; 
 
. Associar elemen-
tos técnicos entre 
si; 
. Utilizar a ajuda 
entre pares; 
 
. Promover situa-
ções-problema para 
os alunos resolve-
rem; 
 
. Criar situações 
simplificadas que 
englobem 1 ou 2 
conteúdos. 

Ginásio 
 
Espaço 
Exterior 
 
Raquetes 
 
Cones 
 
Bolas de 
baixo ressal-
to 
 
Mecos 
 
Rede 
 
Postes 

Teste diagnóstico 
  
Formativa 
  
Sumativa 
 
Trabalhos de 
grupo e individu-
ais 
   
Observação  

10 



Educação Física 6º ano 

  

3.4.5 – volei e smash – junto à rede, realiza batimentos antes do 
ressalto da bola do lado esquerdo e direito, à frente do corpo, 
controlando a força aplicada aos  batimentos; realiza batimentos 
acima da cabeça (smash) em bolas altas (lobs), batendo a bola 
bem à frente do corpo, com o braço em extensão, procurando 
controlar a força e direção aplicadas no batimento. 
 
 

    

Nº de aulas 10 

 
 

4 de setembro de 2017 
Os Professores, 

 
_______________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Educação Física 6º ano 

 
Tema: Jogos desportivos coletivos 

Período de aplicação: 3º Período 
Unidade Futebol 

OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS / SI-
TUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMEN-
TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 

. Conhecer e valo-
rizar a prática do 
futebol como fator 
de desenvolvimen-
to pessoal e de 
melhor qualidade 
de vida; 
 
. Conhecer e com-
preender o despor-
to e as suas regras;  
 
. Efetuar os fun-
damentos técni-
cos; 
 
. Realizar as ações 
de ataque e de 
defesa; 
 
.Avaliar as atitudes. 

. Origem e evolução do 
futebol. 
 
. Identificação das regras 
do futebol. 
 
. Fundamentos  
técnicos e táticos. 
 
. Exercícios para a me-
lhoria da técnica despor-
tiva. 
 
. Jogos para a 
 melhoria da tática. 
 
. Quadro competitivo. 
 
. Participação, respon-
sabilidade, cooperação e 
jogo limpo. 

Nível Elementar 
1. Coopera com os companheiros, quer nos exercícios, 
quer no jogo, escolhendo as ações favoráveis ao êxito 
pessoal e do grupo, admitindo as indicações que lhe 
dirigem e aceitando as opções e falhas dos seus colegas. 
2. Aceita as decisões da arbitragem, identificando os 
respetivos sinais e trata com igual cordialidade e respei-
to os companheiros e os adversários, evitando ações 
que ponham em risco a sua integridade física, mesmo 
que isso implique desvantagem no jogo 
3. Conhece o objetivo do jogo, a função e o modo de 
execução das principais ações ténico-táticas e as suas 
principais regras: 
a) início e recomeço do jogo; b) marcação de golos; c) 
bola fora e lançamento pela linha lateral; d)canto e 
pontapé de canto; e) principais faltas e incorreções; j) 
marcação de livres e de grande penalidade; g) bola pela 
linha de fundo e reposição da bola em jogo, adequando 
as suas ações a esse  conhecimento. 
4. Em situação de jogo 7 x 7: 
4.1 Recebe a bola, controlando-a e enquadra-se ofensi-
vamente; simula e ou finta, se necessário, para se liber-
tar da marcação, optando conforme a leitura da situa-
ção: 
4.1.1 Remata, se tem a baliza ao seu alcance. 
4.1.2 Passa a um companheiro em desmarcação para a 
baliza, ou em apoio, combinando o passe à sua própria 
desmarcação. 
4.1.3 Conduz a bola, de preferência em progressão ou 
penetração para rematar ou passar. 
4.2 Desmarca-se utilizando fintas e mudanças de dire-
ção, para oferecer linhas de passe na direção da baliza e 
ou de apoio (de acordo com a movimentação geral), 
garantindo a largura e a profundidade do ataque. 

. Criar situações sim-
plicadas que englobem 
1 ou 2 conteúdos; 
 
. Utilizar diferentes 
tipos de bola; 
 
. Criar situações lúdi-
cas e formas jogadas; 
 
. Condicionar / simpli-
car regras; 
 
. Proibição de contac-
tos, restrição do drible 
e dos passos…; 
 
. Modificar o espaço 
do jogo; 
 
. Jogos reduzidos 
 
 

Bolas diversas 
 
Balizas 
 
Coletes 
 
Cones  

Teste diagnóstico 
  
Formativa 
  
Sumativa 
 
Trabalhos de 
grupo e individu-
ais 
   
Observação  

10 
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4.3 Aclara o espaço de penetração do jogador com bola 
e ou dos companheiros em desmarcação para a baliza. 
4.4 Logo que perde a posse da bola (defesa), marca o 
seu atacante, procurando dificultar a ação ofensiva. 
4.5 Como guarda-redes, enquadra-se com a bola para 
impedir o golo. Ao recuperar a bola, passa a um jogador 
desmarcado. 
5. Realiza com oportunidade e correção global, no jogo 
e em exercícios critério, as ações: 
1) receção de bola; 2) remate; 3) remate de cabeça; 4) 
condução de bola; 5) drible; 6) pinta; 7) passe; 8) des-
marcação e 9) marcação. 

Nº de au-
las 

10 

 
 

4 de setembro de 2017 
Os Professores, 

 
_______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Educação Física 6º ano 

Tema: Desportos Individuais 
Período de aplicação: 3º Período 

Unidade Ginástica Desportiva - Solo e Aparelhos 
 

OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS / 
SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMEN-
TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 

. Conhecer e valo-
rizar prática das 
atividades gímnicas 
como fator de 
desenvolvimento 
pessoal e de me-
lhor qualidade de 
vida; 
 
. Conhecer a ori-
gem da ginástica 
artística; 
 
. Saber identificar 
as atividades gím-
nicas; 
 
. Fixar e aperfeiço-
ar os fundamentos 
gímnicos das ativi-
dades abordadas; 
 
. Avaliar as atitudes. 
 
 
 

. Origem da ginás-
tica artística; 
 
. Identificação das 
atividades gímnicas 
e identificação dos 
fundamentos gím-
nicos e do material 
desportivo; 
 
. “Circuitos” gímni-
cos para fixar e 
aperfeiçoar a téc-
nica desportiva 
(formação despor-
tiva); 
 
. Participação, 
responsabilidade, 
cooperação e jogo 
limpo. 

Solo - Nível Elementar 
1 - Realiza uma sequência de exercícios no solo (em colchões), combi-
nando as destrezas aprendidas, de acordo com as exigências técnicas 
indicados, e as seguintes: 
1.1 Cambalhotas à frente, terminando em equilíbrio com as pernas 
afastadas e estendidas, com apoio das mãos no solo junto da bacia, 
mantendo a direção do ponto de partida. 
1.2 Cambalhota à frente saltada, após alguns passos de corrida e cha-
mada a pés juntos, terminando em equilíbrio. 
1.3 Cambalhota à retaguarda, com repulsão dos braços na fase final, 
terminando em equilíbrio com as pernas unidas e estendidas na direção 
do ponto de partida. 
2 - Faz o pino de braços, em situação de exercício, com o apoio de um 
companheiro, com os segmentos do corpo alinhados e em extensão, 
seguido de cambalhota à frente. 

Aparelhos - Introdução e parte do Nível Elementar 
1 - Realiza um salto de eixo no plinto (longitudinal), após corrida de 
balanço e chamada a pés juntos no trampolim (reuther ou sueco), com 
primeiro voo longo para apoio das mãos na extremidade distal, com a 
bacia e pernas acima da linha dos ombros e chegando ao solo em con-
dições de equilíbrio para adotar a posição de sentido. 
2- No mini-trampolim, após corrida de balanço, chamada com elevação 
rápida dos braços e receção equilibrada no colchão de queda, realiza os 
seguintes saltos: 
2.3- Pirueta vertical (quer para a direita quer para a esquerda), manten-
do o controlo do salto. 
2.4- Carpa de pernas afastadas, realizando o fecho das pernas, estendi-
das, relativamente ao tronco, pouco antes de atingir o ponto mais alto 
do salto, seguido de abertura rápida. 
3- Em equilíbrio elevado (trave baixa), realiza um encadeamento das 
seguintes habilidades, utilizando a posição dos braços para ajudar a 
manter o equilíbrio: 
3.1- Avião, mantendo o equilíbrio. 
3.2- Saída em salto em extensão com meia pirueta e receção no colchão 

. Realizar elemen-
tos técnicos em 
situações facilita-
doras; 
 
. Criar situações 
jogadas/lúdicas; 
 
. Associar elemen-
tos técnicos entre 
si; 
 
. Utilizar a ajuda 
entre pares; 
 
. Promover situa-
ções-problema para 
os alunos resolve-
rem; 
 
. Criar situações 
simplificadas que 
englobem 1 ou 2 
conteúdos. 

Tapetes   
 
Colchões 
 
Mini 
 
Reuter 
 
Espaldares 
 
Bancos 
 
Plinto 
 
Bolas 
 
Arcos 
 
Cordas 

Teste diagnóstico 
  
Formativa 
  
Sumativa 
 
Trabalhos de 
grupo e individu-
ais 
   
Observação  
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Educação Física 6º ano 

OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS / 
SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMEN-
TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 
em equilíbrio. 

 
Rítmica - Nível Introdução 

1- Coopera com os companheiros, em todas as situações, aceitando 
sugestões que favoreçam a melhoria das suas prestações, e na preser-
vação e na arrumação do material. 
2- Em situação de exercitação com música, realiza individualmente com 
coordenação e correção de movimentos as habilidades propostas com 
os aparelhos: corda, arco e bola, executando os elementos no mesmo 
lugar e 
ou deslocando-se, alternando o trabalho com a mão esquerda ou direita 
ou com as duas mãos: 
2.1- Saltita à corda no lugar e em progressão (para a frente e para trás 
para a esquerda e para a direita), variando os apoios, o sentido de rota-
ção da corda e o número de apoios em cada passagem de corda (impul-
são simples e com ressalto), respeitando o ritmo imposto e evitando 
que a corda toque o chão ou os membros inferiores. 
2.2- Lança e recebe a corda, partindo de balanço e ou giro, variando a 
pega da corda no lançamento e na receção (corda aberta, corda dobra-
da, agarrada por uma ou duas mãos), com extensão completa do braço 
ao lançar e ao receber, mantendo o desenho da corda e evitando que 
esta caia no chão. 
2.3 - Rola a bola nos braços, no tronco e nas pernas em 
diferentes posições (sentado, deitado, de joelhos de pé), 
evitando que a bola ressalte ou caia no chão. 
2.5- Bate a bola no solo, em sequências (para a frente e para trás, para a 
esquerda e para a direita), respeitando o ritmo imposto e sem perder o 
controlo da bola. 
2.6- Lança a bola no plano sagital (de uma mão para a 
mesma, de uma mão para a outra, de uma mão para as duas e das duas 
mãos para uma), variando a trajetória da bola (na vertical da frente para 
trás e de trás para a frente), evitando que a bola produza ruídos nos 
momentos das receções ou caia no chão. 
2.7- Roda o arco em diferentes partes do corpo (mão, braço, cintura, 
perna, tornozelo) definindo e variando os planos de trabalho do arco, 
com fluidez de movimentos. 
2.8- Rola o arco no solo num só sentido ou imprimindo-lhe efeito vai-
vém, com passagem do corpo por cima ou por dentro do arco, antes da 



Educação Física 6º ano 

OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS / 
SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMEN-
TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 
receção do aparelho, sem alterar a trajetória do arco e evitando que o 
corpo do aluno lhe toque. 
2.9- Balança o arco em diferentes planos (frontal, sagital e horizontal), 
mantendo a pega do arco ou fazendo transmissão do aparelho de uma 
mão para a outra (à frente, atrás ou à volta do corpo), mantendo o 
plano de trabalho do arco e sem interrupção de movimentos. 
 

Nº de au-
las 
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4 de setembro de 2017 

Os Professores, 
 

_______________________ 
 
 
 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE DO TAMEL 
ESCOLA BÁSICA E SEDUNDÁRIA VALE DO TAMEL 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA CATÓLICA 
 

PLANIFICAÇÃO ANUAL/TRIMESTAL  Ano 6º Ano  1º Período  2017/2018 

Metas Objetivos Conteúdos Metodologia/ 
Estratégias Recursos Avaliação Tempos 

letivos 

 
 
B. Construir uma 
chave de leitura 
religiosa da 
pessoa, da vida e 
da história. 
 
 
E. Identificar o 
núcleo central do 
cristianismo e do 
catolicismo. 
 
 
 
 
 
Q. Amadurecer a 
sua 
responsabilidade 
perante a pessoa, 

 
 
1. Reconhecer a pessoa 
como ser único que vive em 
relação com os outros. 
 
2. Identificar as diferentes 
dimensões da pessoa 
valorizando a relação com o 
transcendente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Promover a autenticidade 
como fidelidade ao próprio 

UNIDADE DIDÁTICA: A PESSOA HUMANA 
• O que é ser pessoa? 
- Estrutura individual (uma unidade irrepetível); 
- Estrutura pessoal (um ser em relação com os 
outros). 
• Dimensão física: corpo, fisiologia. 
• Dimensão intelectual: inteligência, imaginação, 
razão. 
• Dimensão moral e volitiva: distinção entre bem e 
mal, escolha. 
• Dimensão emocional: emoções e sentimentos. 
• Dimensão social: a relação com os outros. 
•Dimensão sexual - a sexualidade abrange a 
totalidade da pessoa: corpo, inteligência, emoção, 
vontade, afetividade. 
• Dimensão espiritual: abertura ao transcendente; 
‒ Capacidade de amar e de perdoar; 
‒ Capacidade de se interrogar sobre a existência; 
‒ Capacidade criativa e de vivência da liberdade; 
‒ Capacidade de se abrir à transcendência. 
• A rutura com o egoísmo e a vivência do amor 
permitem o crescimento saudável e a realização 

-Diagnóstico da 
turma 
 
- Diálogo 
interpelativo; 
 
- Chuva de ideias; 
 
- Interpretação de 
textos; 
 
- Sopa de letras; 
 
- Interpretação de 
imagens; 
 
- Caça palavras; 
 
- Crucigramas; 
 
- Palavras cruzadas; 
 
- Visualização / 
exploração de 
Power Point’s; 
 

- Caderno diário do 
aluno. 
 
- Quadro. 
 
- Software de apoio à 
disciplina, na 
abordagem das 
diferentes temáticas.  
 
-Computador 
 
-Projetor multimédia. 

 
 
 
 
 
 
- Resposta às questões e 
execução das tarefas do 
caderno de atividades e 
outras. 
 
 
 
- Valores, atitudes e 
conhecimentos 
demonstrados na 
realização das atividades 
propostas (Grelha de 
observação diária). 
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Metas Objetivos Conteúdos Metodologia/ 
Estratégias Recursos Avaliação Tempos 

letivos 

a comunidade e o 
mundo. 

projeto (vocação). 
 
 
 
 
 
 
 
4. Identificar os direitos 
fundamentais da pessoa e 
da criança, a partir da noção 
de dignidade humana. 
 
 
6. Promover as condições 
para que todos vivam como  
pessoas. 
  

plena da pessoa. 
• A autenticidade: fidelidade ao próprio projeto 
(vocação); 
‒ Procurar a coerência entre o que se é e o que se 
aparenta ser; 
‒ Ter vontade de ser verdadeiro e de procurar a 
verdade; 
‒ A aceitação de si mesmo. 
• O ser humano é dotado de direitos e de deveres, 
reconhecidos pela  
sociedade: 
‒ A Declaração Universal dos Direitos do Homem; 
‒ Convenção sobre os Direitos da Criança. 
•Como “ser pessoa” e dar condições para que todos 
sejam “pessoas”: 
‒ Estabelecer relações cordiais e verdadeiras; 
‒ Escutar; Partilhar; 
‒ Ser atento e amável;  Comunicar bem; 
‒ Respeitar os outros; 
- Cumprir os seus deveres. 

- Visualização / 
exploração de 
Filmes; 
 
- Partilha de 
testemunhos; 
 
- Técnica de binas; 
 
- Debate de ideias; 
 
- Elaboração de 
trabalhos; 
 
- Grelhas de leitura 
de interpretações 
de textos; 
 
-Esquemas; 
-Registo de ideias 
cruciais. 

        

 

 

 

 

   



PLANIFICAÇÃO ANUAL/TRIMESTAL  Ano 6º Ano  2º Período    

Metas Objetivos Conteúdos Metodologia/ 
Estratégias Recursos Avaliação 

Tempos 
letivos 

 
 
 
 
E. Identificar o 
núcleo central do 
e do catolicismo. 
 
 
L. Reconhecer 
exemplos 
relevantes do 
património 
artístico criados 
com um 
fundamento 
religioso. 
 
 
B. Construir uma 
chave de leitura 
religiosa da 
pessoa, da vida e 
da história. 
 
 
 
O. Reconhecer a 
proposta do agir 
ético cristão em 

 
 
 
 
1. Reconhecer a relação com 
Jesus de Nazaré 
como o centro da identidade 
cristã. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Identificar o Deus 
misericordioso, 
anunciado por Jesus, com o 
núcleo central 
da mensagem cristã. 
 
 
 
 
 
3. Compreender, pela 
interpretação de textos 
bíblicos, qual foi a missão de 
Jesus, o Filho de Deus. 
 

UNIDADE DIDÁTICA: JESUS, UM HOMEM PARA 
OS OUTROS 
· Quem é Jesus de Nazaré? 
‒ Jesus, o Profeta de Deus, o Mestre e o Messias 
(Cristo). O Filho de Deus. 
‒ O anúncio do Reino de Deus: a vitória definitiva do 
bem, da justiça, da verdade, do amor. 
· O nascimento de Jesus marcou a história: 
‒ A arte celebra o nascimento, vida, morte e 
ressurreição de Jesus. 
‒ O calendário usado entre nós tem como ponto de 
referência o nascimento de Jesus, dada a sua 
importância; 
· Jesus lega-nos uma nova maneira de entender 
Deus, misericórdia pura: 
‒ A confiança no Deus bom, que não abandona a 
pessoa (cf. Lc 12, 22ss); 
‒ Contra a exclusão, a inclusão no amor de Deus: 
inclusão dos marginalizados, dos pobres, dos 
doentes. 
‒ A revolução do coração humano: viver centrado no 
amor ao próximo (e próximo é todo o que precisa de 
mim, independentemente da sua origem ou 
identidade); 
‒ O perdão de Deus e a necessidade de 
arrependimento; 
‒ Uma religião que brota de uma relação com Deus 
no íntimo do ser e se manifesta na fraternidade, e 
não uma religião do culto exterior (Lc 18, 9-14). 
· O conflito com os poderosos: os saduceus, os 

-Diagnóstico da 
turma 
 
- Diálogo 
interpelativo; 
 
- Chuva de ideias; 
 
- Interpretação de 
textos; 
 
- Sopa de letras; 
 
- Interpretação de 
imagens; 
 
- Caça palavras; 
 
- Crucigramas; 
 
- Palavras cruzadas; 
 
- Visualização / 
exploração de 
Power Point’s; 
 
- Visualização / 
exploração de 
Filmes; 
 
- Partilha de 
testemunhos; 
 
- Técnica de binas; 
 

- Caderno diário do 
aluno. 
 
- Quadro. 
 
- Software de apoio à 
disciplina, na 
abordagem das 
diferentes temáticas.  
 
-Computador 
 
-Projetor multimédia. 

 
 
 
 
 
 
- Resposta às questões e 
execução das tarefas do 
caderno de atividades e 
outras. 
 
 
 
- Valores, atitudes e 
conhecimentos 
demonstrados na 
realização das atividades 
propostas (Grelha de 
observação diária). 
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Metas Objetivos Conteúdos Metodologia/ 
Estratégias Recursos Avaliação 

Tempos 
letivos 

situações vitais do 
quotidiano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Reconhecer a 
Ressurreição de Cristo como 
vitória da Vida sobre a 
morte. 
 
5. Mobilizar o valor da vida 
na orientação do 
comportamento em 
situações do 
quotidiano. 
 
 

fariseus, os romanos. 
· O destino de Jesus: 
‒ Mc 14,32-50: Oração no Getsemani e prisão; 
‒ Mc 14,53-65: Jesus é julgado e condenado pelo 
tribunal judaico; 
‒ Mc 15,1-15: Jesus é julgado e condenado à morte 
por Pilatos; 
‒ Mc 15,24-37: Crucificação e morte de Jesus na 
cruz. 
· A ressurreição – Jesus é o Senhor e o Filho de Deus: 
‒ At 9: Conversão (vocação) de Saulo; 
‒ At 10,34-43: Discurso de Pedro em casa de 
Cornélio; 
‒ At 22: Discurso de Paulo à multidão; 
· Deus quer a vida e não a morte: 
‒ Jo 10,10: “Eu vim para que tenham vida”. 
· Que posso fazer para viver cada vez com mais 
qualidade e dar a vida aos outros? 
· Devo ser capaz de: ‒ Respeitar; ‒ Cuidar; ‒ Ajudar; 
‒ Compreender; ‒ Partilhar; ‒ Amar. 

- Debate de ideias; 
 
- Elaboração de 
trabalhos; 
 
- Grelhas de leitura 
de interpretações 
de textos; 
 
-Esquemas; 
-Registo de ideias 
cruciais. 

   

 

 

 

 



PLANIFICAÇÃO ANUAL/TRIMESTAL  Ano 6º Ano  3º Período    

Metas Objetivos Conteúdos Metodologia/ 
Estratégias Recursos Avaliação 

Tempos 
letivos 

 

O. Amadurecer a 
sua 
responsabilidade 
perante a pessoa, 
a comunidade e o 
mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Conhecer a 
mensagem e 

 

1. Descobrir a dimensão 
simbólica da refeição. 

 

 

 

 

 

2. Reconhecer situações 
sociais nas quais esteja 
patente a injusta 
distribuição dos bens. 

 

3. Reconhecer o valor da 
solidariedade. 

 

 

 

4. Reconhecer, na Última 
Ceia, o seu significado 
essencial para a mensagem 

UNIDADE DIDÁTICA: A PARTILHA DO PÃO 
•A alimentação: a refeição; a refeição como festa e 
experiência de encontro. 

• O significado simbólico-religioso do alimento e da 
refeição. 

• O pão, o leite, o mel, o azeite, o vinho, a água e o 
cordeiro. 

 

· A alimentação, a produção e o comércio dos 
alimentos; 

· A fome e a subnutrição; 

· A pobreza, a distribuição injusta dos bens de 
primeira necessidade. 

 

· Solidariedade e voluntariado. 

· Fraternidade, amor partilhado. 

 

• O significado simbólico-religioso do alimento e da 
refeição. 

· O Lava-pés: Jo 13, 3-7.13-17. 

-Diagnóstico da 
turma 
 
- Diálogo 
interpelativo; 
 
- Chuva de ideias; 
 
- Interpretação de 
textos; 
 
- Sopa de letras; 
 
- Interpretação de 
imagens; 
 
- Caça palavras; 
 
- Crucigramas; 
 
- Palavras cruzadas; 
 
- Visualização / 
exploração de 
Power Point’s; 
 
- Visualização / 
exploração de 
Filmes; 
 
- Partilha de 
testemunhos; 
 
- Técnica de binas; 
 

- Caderno diário do 
aluno. 
 
- Quadro. 
 
- Software de apoio à 
disciplina, na 
abordagem das 
diferentes temáticas.  
 
-Computador 
 
-Projetor multimédia. 

 
 
 
 
 
 
- Resposta às questões e 
execução das tarefas do 
caderno de atividades e 
outras. 
 
 
 
- Valores, atitudes e 
conhecimentos 
demonstrados na 
realização das atividades 
propostas (Grelha de 
observação diária). 
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Metas Objetivos Conteúdos Metodologia/ 
Estratégias Recursos Avaliação 

Tempos 
letivos 

cultura bíblicas. 

 

 

N. Promover o 
bem comum e o 
cuidado do outro. 

 

cristã.  

 

5. Valorizar a atitude de 
voluntariado 

 

· A Última Ceia, sinal da entrega de Jesus por amor: 
Mc 14, 1-25. 

 

• Ser pão para os outros: a doação de si mesmo, o 
amor partilhado com os mais necessitados. 

- Debate de ideias; 
 
- Elaboração de 
trabalhos; 
 
- Grelhas de leitura 
de interpretações 
de textos; 
 
-Esquemas; 
-Registo de ideias 
cruciais. 

 

 

Pelo grupo Disciplinar: 

Data:___  / ___ /______          _______________________________ 
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Domínio/Tema D: Portugal do século XVIII ao século XIX 1º PERÍODO 

Subdomínio/ 
Subtema D1: O império português, o poder absoluto, a sociedade de ordens e a arte no século XVIII 38 aulas 

 

Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(50 min) 

1. Conhecer e 
compreender as 
características do 
império português  
dos séculos XVII e 
XVIII 

1.1. Conhecer a dimensão geográfica do império 
português no século XVIII, por comparação ao 
império luso do século XVI e aos restantes im-
périos europeus. 

1.2. Referir a colónia do Brasil como o principal 
território ultramarino português no século XVII. 

1.3. Destacar o açúcar brasileiro como o principal 
produto de exportação colonial. 

1.4. Relacionar a quebra dos lucros do açúcar com 
a intensificação da procura de ouro pelos ban-
deirantes. 

1.5. Relacionar as fronteiras atuais do Brasil com 
as incursões dos bandeirantes a partir dos fi-
nais do século XVII. 

1.6. Reconhecer a riqueza proporcionada a Portu-
gal, na primeira metade do século XVIII, pela 
descoberta de ouro no Brasil. 

1.7. Caracterizar a vida dos escravos, salientando 
as condições a que eram submetidos (desde o 
seu resgate e transporte do continente africano 
até ao seu dia a dia nos engenhos de açúcar). 

1.8. Reconhecer nas características étnicas, cultu-
rais, linguísticas, religiosas do Brasil atual a 
miscigenação entre ameríndios, africanos e eu-
ropeus. 

Inquisição 
Cristão-novo 
Monarquia 
absoluta 

- Comparação de dois mapas para destacar as alterações ocor-
ridas no império português entre os séculos XVI e XVIII. 

- Visionamento de uma animação interativa: “O império portu-
guês no século XVIII”. 

- Realização da Atividade do Mapa 1 (Caderno de Atividades). 
- Observação de documentos iconográficos sobre os produtos 

explorados no Brasil. 
- Visionamento de um vídeo: “Bandeiras e bandeirantes”. 
- Interpretação de documentos diversificados sobre a ação dos 

bandeirantes no alargamento do território brasileiro. 
- Análise de gráficos e de um documento escrito para realçar a 

importância do açúcar e do ouro brasileiro para a economia 
portuguesa. 

- Exposição aberta, apoiada em documentos iconográficos a fim 
de salientar as condições de transporte e de trabalho dos es-
cravos. 

- Observação de documentos para discutir a miscigenação da 
população brasileira. 

- Visionamento de um vídeo: “Cultura brasileira – heranças de 
outros povos”. 

- Realização da Ficha 1, da Atividade 1 e da atividade do friso 
cronológico (Caderno de Atividades). 

. 

 Caderno diário 
 Manual 
 Caderno de 

atividades 
 Mapas 
 Gráficos 
 Esquemas 
 Apresentações 
 Quadro intera-

tivo / Projetor 
 Internet  
 Plataformas 

digitais 

 

- Observação direta: grelha 
de desempenho das ativida-
des propostas e da partici-
pação oral. 
 
- Grelha de registo  

do desempenho das ativi-
dades propostas para tra-
balho de casa. 

 
- Avaliação formativa 
 
- Avaliação Sumativa 
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2. Conhecer e 
compreender as 
características do 
poder político no 
tempo de D. João V 

2.1. Definir “monarquia absoluta”. 
2.2. Referir a concentração de poderes de D. João 

V. 
2.3. Comparar a concentração de poderes de um 

rei absoluto com a divisão de poderes existente 
no atual regime democrático. 

2.4. Comparar a justificação divina para o exercício 
do poder absoluto com a legitimidade do poder 
pelo voto na democracia atual. 

2.5. Evidenciar o fausto da corte, as embaixadas, 
as cerimónias públicas e as grandes constru-
ções como manifestações do poder absoluto. 

- Exploração da apresentação multimédia “O poder político, a 
sociedade e a arte no tempo de D. João V” como motivação 
para o assunto em estudo.  

- Leitura e interpretação de documentação diversificada a fim de 
caracterizar o poder absoluto. 

- Visionamento de um vídeo: “A sociedade portuguesa no tempo 
de D. João V”. 

- Análise de documentos iconográficos com o intuito de realçar o 
luxo e a ostentação da Corte de D. João V. 

- Diálogo com os alunos, a partir da documentação apresentada, 
para compararem o absolutismo com o atual regime democrá-
tico. 

- Realização da Atividade 2 e da atividade do friso cronológico 
(Caderno de Atividades). 
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Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(50 min) 

3. Conhecer aspe-
tos da arte no 
tempo de D. João 
V 

 

3.1. Identificar as principais características da arte 
barroca. 

3.2. Identificar alguns exemplos de arte barroca em 
Portugal, especialmente ao nível do património 
edificado. 

- Exploração da apresentação multimédia “A arte barroca”  
- Visionamento do vídeo “A arquitetura barroca”.   
- Redação de um texto, a partir dos documentos iconográficos 

sobre as características da arte barroca. 

4. Conhecer a 
sociedade portu-
guesa no século 
XVIII 

4.1. Reconhecer a manutenção da divisão da soci-
edade em grupos e dos profundos contrastes 
sociais existentes. 

4.2. Identificar nas cerimónias públicas e na lei o 
reflexo da forte estratificação social da época. 

4.3. Referir a burguesia como grupo enriquecido 
pelo comércio internacional, mas mantendo o 
seu estatuto de não privilegiado. 

4.4. Referir as formas de ascensão social no século 
XVIII. 

4.5. Sublinhar o papel da Inquisição na perseguição 
aos “cristãos-novos”, destacando a intolerância 
religiosa dessa época. 

 - Visionamento da animação interativa “A sociedade portuguesa 
no século XVIII” para motivar e ilustrar os conteúdos a abordar 
na aula.  

- Exposição aberta, apoiada em documentos iconográficos para 
caracterizar a sociedade do século XVIII. 

- Análise de documentos com o intuito de caracterizar a vida da 
burguesia. 

- Exploração de documentos para uma abordagem breve à forma 
de atuação do Tribunal da Inquisição. 

- Realização da Ficha 2 (Caderno de Atividades). 
 

5. Conhecer e 
compreender a 
ação governativa do 
Marquês de Pombal 

5.1. Descrever o terramoto de 1755 e a ação ime-
diata do Marquês de Pombal. 

5.2. Identificar características urbanísticas da Lis-
boa Pombalina. 

5.3. Identificar as principais medidas de desenvol-
vimento económico adotadas no reinado de D. 
José I. 

5.4. Relacionar a quebra das remessas de ouro do 
Brasil e as elevadas importações portuguesas 
em meados do século XVIII com a introdução  
de novas manufaturas. 

5.5. Indicar sucintamente as reformas no ensino, o 
fim da distinção entre “cristão-novo” e “cristão-
velho” e a proibição da escravatura na metró-
pole. 

- Exploração da apresentação multimédia “O império português, 
o poder absoluto, a sociedade de ordens e a arte no século 
XVIII” como motivação para o assunto em estudo. 

- Exploração da animação interativa “A ação governativa do 
Marquês do Pombal” e do vídeo “O terramoto de 1755” para 
ilustrar e apoiar os conteúdos em estudo. 

- Análise de um documento iconográfico relacionado com o 
terramoto. 

- Exploração de um mapa e de um documento iconográfico para 
salientar as medidas tomadas pelo Marquês de Pombal para 
desenvolver o comércio e as manufaturas. 

- Análise de documentos iconográficos relativos às mudanças 
introduzidas na sociedade e no ensino. 

- Realização da Ficha 3, da Atividade 3 e da atividade do friso 
cronológico (Caderno de Atividades). 
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Domínio/Tema D: Portugal do século XVIII ao século XIX 1º PERÍODO 

Subdomínio/ 
Subtema D2: A Revolução Francesa de 1789 e seus reflexos em Portugal 

 

Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(50 min) 

1. Conhecer e 
compreender a 
revolução francesa 
e as invasões 
napoleónicas 

1.1. Localizar no espaço e no tempo a grande 
revolução de 1789 e a onda revolucionária que 
provocou na Europa e na América. 

1.2. Referir os princípios políticos e sociais defendi-
dos pelos revolucionários franceses, destacan-
do o fim do absolutismo e dos privilégios do cle-
ro e da nobreza. 

1.3. Reconhecer a construção de um Império na 
Europa por Napoleão Bonaparte. 

1.4. Identificar o “bloqueio continental” como uma 
forma de enfraquecer a Inglaterra. 

1.5. Indicar os motivos que levaram Napoleão a 
invadir Portugal. 

1.6. Descrever sucintamente as três invasões napo-
leónicas, salientando os seus episódios mais 
marcantes. 

1.7. Referir a fuga da família real e da corte para o 
Brasil aquando da primeira invasão. 

1.8. Referir a resistência popular e a ajuda militar 
inglesa na luta contra a ocupação francesa. 

 

Guerra Civil 
Cortes Cons-
tituintes 
Constituição 
Monarquia 
Liberal 

- Exploração da apresentação multimédia “A Revolução France-
sa de 1789 e os seus reflexos em Portugal” a fim de ilustrar e 
aprofundar os conteúdos. 

- Visionamento do vídeo “A Revolução Francesa”.  
- Observação de um documento iconográfico para localizar no 

tempo e no espaço a revolução francesa. 
- Leitura e análise de um texto e de um documento iconográfico 

que retratam as novas ideias políticas. 
- Observação de um documento iconográfico para salientar os 

ideais da revolução francesa. 
- Visionamento da animação interativa “O Bloqueio Continental”.   
- Análise cruzada de um mapa e de um documento escrito para 

destacar o alcance do Bloqueio Continental. 
- Visionamento do vídeo “A fuga da família real e a resistência 

popular”.  
- Visionamento da animação interativa “As invasões napoleóni-

cas”.  
- Visionamento do vídeo “A terceira invasão francesa de Napo-

leão a Portugal - 1810”.   
- Análise dos documentos diversificados elucidativos dos princi-

pais momentos político-militares ocorridos durante as invasões 
francesas. 

- Realização da Ficha 4, da Atividade dos Mapas 2 e 3, da Ativi-
dade 4 e da atividade do friso cronológico (Caderno de Ativi-
dades). 

 Caderno diário 
 Manual 
 Caderno de 

atividades 
 Mapas 
 Gráficos 
 Esquemas 
 Apresentações 
 Quadro intera-

tivo / Projetor 
 Internet  
 Plataformas 

digitais 

 

- Observação direta: grelha 
de desempenho das ativida-
des propostas e da partici-
pação oral. 
 
- Grelha de registo  

do desempenho das ativi-
dades propostas para tra-
balho de casa. 

 
- Avaliação formativa 
 
- Avaliação Sumativa 
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2. Conhecer e 
compreender a 
Revolução Liberal  
de 1820 

2.1. Relacionar as destruições provocadas pelas 
invasões, a permanência  
do rei no Brasil e o domínio inglês em Portugal 
com o descontentamento generalizado dos vá-
rios grupos sociais. 

2.2. Descrever sucintamente o triunfo de uma revo-
lução liberal em Portugal em 1820, destacando 
os seus principais protagonistas. 

2.3. Justificar o apoio dos burgueses aos ideais 
revolucionários. 

2.4. Referir a realização de eleições para as Cortes 
Constituintes, cujo objetivo era a elaboração de 
uma Constituição. 

2.5. Reconhecer a Constituição como a Lei funda-

- Exploração da apresentação multimédia “Da Revolução liberal 
de 1820 à Constituição portuguesa de 1822” a fim de ilustrar e 
aprofundar os conteúdos. 

- Visionamento do vídeo “A Revolução Liberal de 1820”.   
- Exposição aberta, com base no texto do autor, acerca dos 

problemas que afetavam o reino nos inícios do século XIX. 
- Interpretação de documentos diversificados que descrevem a 

revolução de 1820. 
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Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(50 min) 

mental de um Estado. 

3. Conhecer e 
compreender as 
consequências da 
Revolução Liberal  
de 1820 

3.1. Referir o princípio da separação de poderes, a 
igualdade perante a lei  
e o princípio da soberania nacional, por oposi-
ção ao absolutismo. 

3.2. Reconhecer o caráter “revolucionário” da Cons-
tituição de 1822, salientando, ainda assim, os 
seus limites, por referência ao voto verdadeira-
mente universal atual. 

3.3. Descrever sucintamente o processo de Inde-
pendência do Brasil. 

- Leitura e análise de excertos da Constituição de 1822 para 
abordar os princípios políticos estabelecidos com a monarquia 
constitucional. 
- Visionamento da animação interativa “A Constituição de 1822”.  
- Análise de documentos no sentido de se evidenciar as diferen-

ças entre o Absolutismo e o Liberalismo. 
- Visionamento dos vídeos “O processo de independência do 

Brasil” e “Independência ou morte – cena do Grito do Ipiranga”.  
- Breve abordagem, com base em documentos diversificados 

sobre as circunstâncias em que ocorreu a independência do 
Brasil. 

- Realização da Ficha 5 e da atividade do friso cronológico (Ca-
derno de Atividades). 

4. Conhecer o longo 
processo de afir-
mação da Monar-
quia Liberal 

4.1. Justificar a oposição de largos setores da 
nobreza e do clero à nova ordem política e so-
cial. 

4.2. Descrever a solução encontrada por D. Pedro 
para resolver o problema de sucessão ao trono, 
após a morte de D. João VI. 

4.3. Referir o desrespeito do regente D. Miguel pela 
ordem liberal e a sua aclamação como rei abso-
luto, em 1828, salientando o período de repres-
são que se seguiu. 

4.4. Reconhecer a divisão da sociedade portuguesa 
entre absolutistas (apoiantes de D. Miguel) e li-
berais (apoiantes de D. Pedro). 

4.5. Descrever sucintamente a guerra civil de 1832-
1834, salientando episódios marcantes do triun-
fo de D. Pedro e da Monarquia Constitucional. 

- Exploração didática da animação interativa “A guerra civil de 
1832-1834”.  

- Análise de documentos iconográficos e de um documento 
escrito sobre a ação dos absolutistas. 

- Observação de documentos iconográficos para identificar os 
principais confrontos militares entre os absolutistas e liberais. 

- Realização da Ficha 6, da Atividade do Mapa 4, da Atividade 5 e 
da atividade do friso cronológico (Caderno de Atividades).  

 
 
 
 
 
 
 

 
Domínio/Tema D: Portugal do século XVIII ao século XIX 1º PERÍODO 
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Subdomínio/ 
Subtema D3: Portugal na segunda metade do século XIX 

 

Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(50 min) 

1. Conhecer e 
compreender o 
processo de mo-
dernização das 
atividades produti-
vas portuguesas na 
segunda metade do 
século XIX 

1.1. Relacionar a dependência de Portugal face ao 
exterior e a estabilidade política conseguida em 
meados do século XIX com as tentativas  
de modernização da economia portuguesa. 

1.2. Referir as principais medidas tomadas pelos 
liberais para a modernização da agricultura por-
tuguesa. 

1.3. Referir o alcance limitado do desenvolvimento 
industrial do país, verificado neste período, des-
tacando as principais zonas industriais na se-
gunda metade do século XIX num país maiori-
tariamente rural. 

Baldio 
Pousio 
Indústria 
Numeramen-
to 
Recensea-
mento 
Crescimento 
da população 
Êxodo Rural 
Mobilidade 
Operariado 

- Exploração da apresentação multimédia “Portugal na segunda 
metade do século XIX” para motivar e ilustrar o tema da aula.   

- Exposição aberta do Professor, com base em documentos 
diversificados a fim de salientar a época da Regeneração. 

- Visionamento dos vídeos “Portugal na segunda metade do 
século XIX” e “Portugal na segunda metade do século XIX: 
modernização da agricultura”. 

- Observação de um documento iconográfico para destacar os 
políticos liberais e as medidas que contribuíram para o desen-
volvimento da agricultura. 

- Breve abordagem, apoiada em documentos diversificados para 
identificar os progressos verificados na agricultura portuguesa. 

- Observação de documentação variada para destacar as má-
quinas introduzidas na indústria em Portugal. 

- Análise de um esquema para distinguir a produção artesanal da 
produção industrial. 

- Realização da Ficha 7 (Caderno de Atividades). 

 Caderno diário 
 Manual 
 Caderno de 

atividades 
 Mapas 
 Gráficos 
 Esquemas 
 Apresentações 
 Quadro intera-

tivo / Projetor 
 Internet  
 Plataformas 

digitais 

 

- Observação direta: grelha 
de desempenho das ativida-
des propostas e da partici-
pação oral. 
 
- Grelha de registo  

do desempenho das ativi-
dades propostas para tra-
balho de casa. 

 
- Avaliação formativa 
 
- Avaliação Sumativa 
 
- Autoavaliação 
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2. Conhecer o 
desenvolvimento 
das vias de comuni-
cação e dos meios 
de transporte ope-
rado pela Regene-
ração e os seus 
efeitos 

2.1. Referir a ausência de uma rede de transportes 
e comunicação como um entrave ao desenvol-
vimento do país até meados do século XIX. 

2.2. Reconhecer a expansão da rede ferroviária, 
viária e o desenvolvimento dos meios de comu-
nicação na segunda metade do século XIX. 

2.3. Apontar o Estado como o grande impulsionador 
da rede de transportes e comunicação da se-
gunda metade do século XIX, destacando a 
ação de Fontes Pereira de Melo. 

2.4. Referir as consequências económicas e sociais 
do desenvolvimento  
das vias de comunicação, dos transportes e 
dos meios de comunicação. 

2.5. Estabelecer uma relação entre os investimentos 
realizados com recurso aos mercados interna-
cionais com a grave crise financeira de 1890-
92. 

- Observação de documentos diversificados para destacar os 
progressos nos transportes e nas vias de comunicação. 

- Visionamento doo vídeo “Portugal na segunda metade do sécu-
lo XIX: a ação de Fontes Pereira de Melo”. 

- Visionamento do vídeo “Portugal na segunda metade do século 
XIX: desenvolvimento dos meios de comunicação”. 

- Realização da Ficha 8 e da atividade do friso cronológico (Ca-
derno de Atividades).  

3. Conhecer e 
compreender o 
alcance das medi-
das tomadas pelos 
liberais na educa-
ção e na justiça 

3.1. Enumerar medidas tomadas ao nível do ensino, 
destacando os seus objetivos e limites. 

3.2. Indicar o pioneirismo português na abolição da 
pena de morte, destacando a existência da pe-
na capital em vários países do mundo na atua-
lidade. 

- Exposição aberta, apoiada em vários documentos, para salien-
tar as ideias defendidas pelos liberais. 

- Análise de um documento iconográfico para realçar o papel de 
Passos Manuel na modernização do ensino em Portugal. 

- Exploração de gráficos para os alunos verificarem o âmbito das 
reformas do ensino em Portugal. 
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Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(50 min) 

3.3. Relacionar as ideias liberais com a abolição da 
pena de morte, da escravatura nas colónias e 
das penas corporais. 

- Exploração didática das animações interativas “As reformas no 
ensino e as reformas liberais na defesa dos direitos humanos”. 

- Diálogo com os alunos sobre as reformas na justiça, destacan-
do a abolição da pena de morte para os crimes civis e da es-
cravatura.  

4. Conhecer e 
compreender o 
aumento da popu-
lação e o êxodo 
rural verificado na 
segunda metade 
do século XIX 

4.1. Apontar as razões da diminuição da mortalidade 
e do consequente aumento da população verifi-
cado neste período. 

4.2. Relacionar a mecanização da agricultura, o 
crescimento da população e a melhoria dos 
transportes com o êxodo rural e emigração veri-
ficados neste período. 

4.3. Localizar os destinos do êxodo rural e da emi-
gração neste período. 

 

 - Exploração da apresentação multimédia “Portugal na segunda 
metade do século XIX (2ª parte)”.   

- Observação de um gráfico e de um mapa para destacar a evo-
lução da população portuguesa. 

- Análise de documentos diversos para os alunos compreende-
rem a forte corrente da emigração portuguesa para o Brasil. 

- Visionamento do vídeo “Portugal na segunda metade do século 
XIX: aumento da população e êxodo rural”. 

- Realização da Ficha 9 (Caderno de Atividades). 

   

 
 
Domínio/Tema D: Portugal do século XVIII ao século XIX 2º PERÍODO 

Subdomínio/ 
Subtema D3: Portugal na segunda metade do século XIX (continuação) 34 aulas 

 

Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(50 min) 

5. Conhecer e 
compreender as 
características da 
sociedade e a 
vida quotidiana 
nas cidades e nos 
campos na se-
gunda metade  
do século XIX 

5.1. Conhecer a organização social liberal, por 
oposição à sociedade do século XVIII. 

5.2. Reconhecer o caráter eminentemente rural da 
economia e sociedade portuguesa. 

5.3. Caracterizar a modernização das cidades 
ocorrida neste período, salientando preocupa-
ções que continuam a existir no urbanismo atu-
al. 

5.4. Referir o surgimento do proletariado como novo 
grupo social, destacando as suas duras condi-
ções de vida e de trabalho. 

5.5. Relacionar as difíceis condições de vida do 
proletariado com a criação das primeiras asso-
ciações de operários e as primeiras formas de 
luta. 

 - Exploração da apresentação multimédia “Portugal na segunda 
metade do século XIX”. 

- Interpretação de documentação diversificada com intuito de 
destacar as mudanças ocorridas na sociedade do século XIX. 

- Visionamento da animação interativa “A sociedade portuguesa 
na segunda metade do século XIX”.  

- Seleção de imagens e redação de legendas sobre aspetos da 
vida nas cidades. 

- Visionamento da animação interativa “Portugal na segunda 
metade do século XIX: a vida nas cidades”. 

- Análise de documentação diversificada a fim de os alunos 
caracterizarem as condições de vida (habitação, condições de 
trabalho, alimentação) do operariado.  

- Visionamento do vídeo “Lisboa no início do século XIX”. 
- Elaboração de uma cronologia para identificar os melhoramen-

tos introduzidos nas cidades de Lisboa e Porto 
- Exploração de documentação diversa para caracterizar o dia a 

dia das populações rurais. 

 Caderno diário 
 Manual 
 Caderno de 

atividades 
 Mapas 
 Gráficos 
 Esquemas 
 Apresentações 
 Quadro intera-

tivo / Projetor 
 Internet  
 Plataformas 

digitais 

 

- Observação direta: grelha 
de desempenho das ativida-
des propostas e da partici-
pação oral. 
 
- Grelha de registo  

do desempenho das ativi-
dades propostas para tra-
balho de casa. 

 
- Avaliação formativa 
 
- Avaliação Sumativa 
 
- Autoavaliação 
 
 

 
4 
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Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(50 min) 

- Elaboração de um quadro-síntese sobre a vida quotidiana das 
populações rurais. 

- Visionamento da animação interativa “Portugal na segunda 
metade do século XIX: a vida no campo”. 

- Visionamento dos vídeos “O proletariado” e “trabalho – movi-
mentos operários no século XIX”. 

- Realização da Ficha 10 (Caderno de Atividades). 

6. Conhecer as 
características da 
arte da segunda 
metade  
do século XIX 

6.1. Reconhecer a “Arquitetura do Ferro” como a 
grande novidade da arquitetura do século XIX. 

6.2. Identificar as principais construções da “Arquite-
tura do Ferro” em Portugal. 

6.3. Identificar exemplos marcantes da arquitetura 
de inspiração em estilos do passado (revivalis-
ta). 

6.4. Enumerar algumas figuras da literatura do 
século XIX. 

- Exposição aberta, apoiada em documentos iconográficos, 
sobre a arquitetura do ferro. 

- Observação dos documentos a fim de identificar os principais 
monumentos construídos neste período. 

- Análise da documentação para caracterizar a arquitetura revi-
valista. 

- Visionamento das animações interativas “A arquitetura do ferro” 
e “A arquitetura revivalista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domínio/Tema E: Portugal do século XX 2º PERÍODO 

Subdomínio/ 
Subtema E1: Da Revolução Republicana de 1910 à Ditadura Militar de 1926 

 

Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(50 min) 
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Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(50 min) 

1. Conhecer e 
compreender as 
razões da queda da 
monarquia constitu-
cional 

1.1. Indicar os motivos do crescente descrédito da 
instituição monárquica. 

1.2. Relacionar os interesses das potências industri-
ais europeias em África com a Conferência de 
Berlim e com o projeto português do Mapa Cor-
de-Rosa. 

1.3. Relacionar o projeto do Mapa Cor-de-Rosa com 
o Ultimato Inglês. 

1.4. Relacionar a humilhação sentida pelo povo 
português face à cedência ao Ultimato Inglês 
com o aumento dos apoiantes da causa repu-
blicana. 

1.5. Referir o regicídio de 1908 como fator para a 
queda da monarquia. 

1.6. Descrever os principais episódios do 5 de 
outubro de 1910, salientando o apoio popular à 
insurreição militar republicana. 

1.7. Localizar no tempo o período da 1ª República. 
 

República 
Alfabetização 
Sindicato 
Greve 

- Exploração pedagógico-didática da apresentação multimédia 
“Da Revolução Republicana de 1910 à Ditadura Militar de 
1926”.   

- Visionamento do vídeo “O descrédito da Monarquia”.  
- Visionamento do vídeo “A questão africana e o Ultimato inglês”.  
- Exposição aberta do Professor, apoiada em documentação 

diversa, sobre a situação de Portugal nos finais do século XIX. 
- Análise de documentos iconográficos no sentido de destacar as 

ações do Partido Republicano para derrubar a monarquia. 
- Exploração pedagógico-didática da apresentação multimédia 

“O regicídio de 1908, A Revolução de 5 de Outubro de 1910”. 
- Observação de documentos para que os alunos localizem no 

tempo e no espaço a revolução republicana. 
- Visionamento da animação interativa “A queda da Monarquia”.  
- Análise de documentos diversos para evidenciar os aconteci-

mentos da revolução de 5 de outubro de 1910. 
- Exploração de documentos iconográficos para evidenciar o 

movimento revolucionário e a adesão popular. 
- Realização da Ficha 11 e da atividade do friso cronológico 

(Caderno de Atividades). 

 Caderno diário 
 Manual 
 Caderno de 

atividades 
 Mapas 
 Gráficos 
 Esquemas 
 Apresentações 
 Quadro intera-

tivo / Projetor 
 Internet  
 Plataformas 

digitais 

 

- Observação direta: grelha 
de desempenho das ativida-
des propostas e da partici-
pação oral. 
 
- Grelha de registo  

do desempenho das ativi-
dades propostas para tra-
balho de casa. 

 
- Avaliação formativa 
 
- Avaliação Sumativa 
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2. Conhecer e 
compreender o 
funcionamento do 
regime da 1ª Repú-
blica e os seus 
símbolos 

2.1. Diferenciar Monarquia e República quanto ao 
chefe de Estado, à legitimidade do seu manda-
to e à duração do mesmo. 

2.2. Conhecer os símbolos da República Portugue-
sa. 
2.3. Caracterizar o regime republicano a partir da 

Constituição de 1911, salientando semelhanças 
e diferenças relativamente à Constituição da 
Monarquia Constitucional. 

2.4. Indicar o parlamento como o órgão político mais 
importante na 1ª República. 

2.5. Reconhecer a manutenção de limitações no 
sufrágio durante a 1ª República, por compara-
ção à situação atual. 

- Exploração pedagógico-didática da apresentação multimédia 
“Os símbolos da República Portuguesa”.  

- Redação de um texto, com base no esquema, sobre a organiza-
ção dos poderes do Estado durante a 1ª República. 

 - Leitura e análise do doc. 2 (p. 100) para os alunos identificarem 
os principais direitos consagrados na Constituição de 1911. 
- Exposição aberta apoia nos documentos, sobre a importância do 
Parlamento. 
- Diálogo com os alunos sobre as limitações no sufrágio durante a 
1ª República, por comparação à situação atual. 

  

3. Conhecer as 
principais realiza-
ções da 1ª Repúbli-
ca 

3.1. Indicar as principais medidas de caráter social 
tomadas durante a 1ª República. 

3.2. Referir medidas tomadas pela 1ª República no 
sentido de diminuir a influência da Igreja junto 
da população. 

3.3. Salientar o alcance das medidas sociais e 
educativas tomadas durante a 1ª República. 

- Exploração pedagógico-didática da apresentação multimédia 
“As reformas educativas e as reformas sociais da 1ª República”. 

- Análise de documentos diversos para se evidenciar as medidas 
implementadas na educação e seus resultados. 

- Análise da cronologia para destacar as medidas republicanas 
para defesa e proteção dos trabalhadores. 

- Exposição aberta do Professor, apoiada em documentação 
diversa sobre os objetivos do movimento sindical. 

- Realização da Ficha 12 (Caderno de Atividades). 
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Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(50 min) 

4. Conhecer e 
compreender os 
motivos do fim da 1ª 
República e a 
instauração da 
ditadura militar em 
1926 

4.1. Referir a instabilidade governativa e a crise 
económica e social como fatores decisivos para 
o fim da 1ª República. 

4.2. Indicar os motivos da entrada de Portugal na 1ª 
Guerra Mundial. 
4.3. Indicar os efeitos da participação de Portugal na 

1ª Guerra Mundial e sua relação com o golpe 
militar do “28 de maio” de 1926. 

4.4. Justificar a grande adesão dos militares e da 
população de Lisboa ao movimento antidemo-
crático chefiado pelo General Gomes da Costa. 

4.5. Localizar no tempo o período da Ditadura 
Militar. 
4.6. Reconhecer nas medidas da Ditadura Militar o 

fim da liberdade política e o cercear de liberda-
des individuais. 

- Exploração pedagógico-didática dos vídeos “Portugal na 1ª 
Guerra Mundial” e “O golpe militar do 28 de Maio de 1926”. 

- Análise de documentos diversificados para caracterizar a crise 
política, social e económica da 1ª República. 

- Observação de um documento iconográfico para identificar o 
acontecimento que pôs fim à República. 

- Visionamento da animação interativa “O golpe militar de 28 de 
maio de 1926”.  

- Interpretação de documentos para explicar o golpe militar de 28 
de maio de 1926. 

- Exposição aberta do Professor, apoiada em documentos icono-
gráficos para identificar as medidas implementadas pelos go-
vernos da ditadura militar. 

- Realização da Ficha 13 e da atividade do friso cronológico 
(Caderno de Atividades). 

 
 
Domínio/Tema E: Portugal do século XX 2º PERÍODO 

Subdomínio/ 
Subtema E2: O Estado Novo (1933-1974) 

 

Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(50 min) 

1. Compreender a 
ascensão de Sala-
zar  
e a construção do 
Estado Novo 

1.1. Referir o saldo positivo das contas públicas 
portuguesas conseguido pelo Ministro das Fi-
nanças António de Oliveira Salazar. 

1.2. Relacionar o saldo positivo das contas públicas 
portuguesas conseguido pelo ministro das fi-
nanças António de Oliveira Salazar com a sua 
rápida ascensão no poder. 

1.3. Indicar as medidas tomadas por Salazar para 
resolver o problema financeiro do país. 

1.4. Salientar na Constituição de 1933 a supremacia 
do poder executivo e a existência de um partido 
único. 

1.5. Reconhecer o caráter ditatorial do Estado Novo. 
 

Ditadura 
Censura 
Liberdade de 
expressão 
Oposição 
política 
Guerra 
colonial 

- Exploração da apresentação multimédia “O Estado Novo (1933-
1974)”.  

- Exploração do vídeo “A ascensão de Salazar e o equilíbrio das 
contas públicas”. 

- Visionamento do vídeo “Salazar e o Estado Novo”. 
- Análise cruzada de um documento iconográfico e de um docu-

mento escrito para destacar o êxito da política de Salazar na 
pasta das finanças. 

- Exploração de um documento escrito e de um esquema acerca 
da organização dos poderes do Estado segundo a Constitui-
ção de 1933. 

- Análise de uma imagem e de um documento sobre a forma de 
atuação e objetivos da censura. 

- Análise de um documento escrito no sentido de destacar a 
proibição dos partidos políticos. 

- Visionamento do vídeo “Salazar, obras públicas”. 
- Realização da atividade do friso cronológico (Caderno de Ativi-

dades). 

 Caderno diário 
 Manual 
 Caderno de 

atividades 
 Mapas 
 Gráficos 
 Esquemas 
 Apresentações 
 Quadro intera-

tivo / Projetor 
 Internet  
 Plataformas 

digitais 

 

- Observação direta: grelha 
de desempenho das ativida-
des propostas e da partici-
pação oral. 
 
- Grelha de registo  

do desempenho das ativi-
dades propostas para tra-
balho de casa. 

 
- Avaliação formativa 
 
- Avaliação Sumativa 
 
 

 
8 
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Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(50 min) 

2. Conhecer e 
compreender os 
mecanismos de 
difusão dos ideais 
do Estado Novo e 
de repressão para 
com os opositores 

2.1. Indicar os principais valores defendidos pelo 
Estado Novo, salientando a máxima “Deus, Pá-
tria e Família” e a obediência. 

2.2. Referir a utilização do ensino, da Mocidade 
Portuguesa e da propaganda como formas de 
difusão dos ideais do Estado Novo. 

2.3. Enumerar os mecanismos de repressão do 
Estado Novo. 

2.4. Referir os objetivos e a forma de atuação da 
polícia política, reconhecendo nos meios utili-
zados o desrespeito pelas liberdades e garanti-
as fundamentais dos cidadãos. 

2.5. Referir a existência de prisões políticas, desta-
cando a colónia penal do Tarrafal. 

2.6. Reconhecer na atualidade a existência de 
regimes com características ditatoriais onde di-
ariamente são desrespeitados os Direitos Hu-
manos. 

- Análise dos documentos para evidenciar os valores defendidos 
pelo Estado Novo (Deus, Pátria, Família). 

- Exploração de documentação diversa para identificar os princi-
pais meios de propaganda do regime salazarista.  

- Observação de documentos diversos para salientar os métodos 
de atuação da PIDE e as bases de apoio do regime salazaris-
ta. 

- Exploração da animação interativa “A propaganda ao Estado 
Novo”. 

- Exploração da animação interativa “Os mecanismos de repres-
são do Estado Novo”. 

- Visionamento do vídeo “O Estado Novo e o aparelho repressi-
vo”. 

- Realização da Ficha 14 (Caderno de Atividades). 
  

3. Conhecer e 
compreender os 
principais movimen-
tos de resistência 
ao Estado Novo 

3.1. Comparar a imagem de prosperidade e paz 
social dada pelo regime com as difíceis condi-
ções de vida da grande maioria dos portugue-
ses  
e com a opressão. 

3.2. Referir a oposição à ditadura através de ações 
clandestinas e de obras artísticas, destacando 
alguns dos autores mais marcantes. 

3.3. Reconhecer a candidatura do General Humber-
to Delgado à Presidência da República (1958) 
como o grande momento de oposição à ditadu-
ra, descrevendo o seu desfecho. 

3.4. Referir a manutenção do regime opressivo 
após a substituição de Salazar por Marcello 
Caetano, apesar das expectativas de “abertura 
do regime”. 

- Visionamento e exploração do vídeo “Movimentos de oposição 
ao Estado Novo”.  

- Análise de documentos diversos sobre as difíceis condições de 
vida da grande maioria portugueses. 

- Exposição aberta do Professor, apoiada em documentos icono-
gráficos, para abordar a ação clandestina da Oposição face ao 
Estado Novo. 

- Interpretação de uma cronologia e de documentos iconográfi-
cos sobre as ações violentas da Oposição contra o Estado 
Novo. 

- Exposição aberta do Professor, apoiada em documentos icono-
gráficos para caracterizar a governação de Marcello Caetano. 

- Realização da Ficha de Trabalho nº 19 (Caderno de Ativida-
des).  

- Realização da Atividade 7 e da atividade do friso cronológico 
(Caderno de Atividades). 

4. Conhecer e 
compreender a 
manutenção do 
colonialismo portu-
guês e a Guerra 
Colonial 

4.1. Referir a intransigência do Estado Novo relati-
vamente à sua política colonial num contexto 
internacional hostil à posse de colónias. 

4.2. Relacionar essa intransigência com a perda do 
Estado Português da Índia (1960) e com o iní-
cio da Guerra Colonial em Angola (1961), Gui-
né (1963) e Moçambique (1964). 

4.3. Caracterizar a guerra colonial, salientando a 
guerrilha e o apoio das populações autóctones 
aos movimentos que lutavam pela independên-

- Visionamento de um vídeo “A guerra colonial”.  
- Análise de um mapa e de documentos iconográficos para abor-

dar a política de Salazar face às colónias portuguesas. 
- Realização da Ficha 15 (Caderno de Atividades). 
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Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(50 min) 

cia. 
4.4. Reconhecer os efeitos da guerra, salientando o 

número de soldados mobilizados, as vítimas 
dos dois lados do conflito e os problemas asso-
ciados à guerra que persistem ainda hoje. 

 
Domínio/Tema E: Portugal do século XX 2º PERÍODO 

Subdomínio/ 
Subtema E3: O 25 de abril de 1974 e o regime democrático 

 

Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(50 min) 

1. Conhecer e 
compreender as 
causas do golpe 
militar do 25 de abril 
de 1974 

1.1. Relacionar as difíceis condições de vida da 
maioria dos portugueses, a opressão política e a 
manutenção da Guerra Colonial com a “grande 
debandada” dos portugueses e com o crescente 
descontentamento dos militares. 

1.2. Descrever sucintamente os acontecimentos da 
revolução militar e os seus protagonistas. 

1.3. Sublinhar a forte adesão popular e o caráter não 
violento da “revolução dos cravos”. 

 

Democracia 
Descoloniza-
ção 
Direito de 
voto 
Poder central 
Governo 
Assembleia 
da República 
Região 
Autónoma 
Poder local 
Autarquia 
Câmara 
Municipal 
Junta de 
freguesia 
 
 

- Exploração da apresentação multimédia “O 25 de abril de 
1974”.  

- Visionamento do vídeo “O 25 de abril”.   
- Observação de documentos diversos para salientar o atraso da 

economia portuguesa e a consequente emigração dos portu-
gueses. 

- Análise de documentação diversa para evidenciar as críticas à 
governação de Marcello Caetano. 

- Exploração cruzada de documentos para evidenciar os princi-
pais momentos e figuras da operação militar de 25 de abril de 
1974. 

- Análise de documentos iconográficos para sublinhar a forte 
adesão popular e o caráter não violento da revolução. 

- Visionamento dos vídeos: “As razões da Revolução do 25 de 
Abril”; “A Revolução do 25 de Abril”; “Noticiário RTP do dia 25 
de abril de 1974” e “Revolução dos Cravos – Grândola Vila 
Morena”. 

- Realização da Atividade 8 (Caderno de Atividades). 

 Caderno diário 
 Manual 
 Caderno de 

atividades 
 Mapas 
 Gráficos 
 Esquemas 
 Apresentações 
 Quadro intera-

tivo / Projetor 
 Internet  
 Plataformas 

digitais 

 

- Observação direta: grelha 
de desempenho das ativida-
des propostas e da partici-
pação oral. 
 
- Grelha de registo  

do desempenho das ativi-
dades propostas para tra-
balho de casa. 

 
- Avaliação formativa 
 
- Avaliação Sumativa 
 
 

 
6 

2. Conhecer e 
compreender as 
consequências do 
25 de abril de 1974 
ao nível da demo-
cratização do 
regime e da desco-
lonização 

2.1. Reconhecer no programa do Movimento das 
Forças Armadas o fim da ditadura e o início da 
construção da democracia. 

2.2. Referir as eleições de 1975 como um marco 
fundamental para a construção do Regime 
Democrático. 

2.3. Reconhecer na Constituição de 1976 a consa-
gração dos direitos e liberdades fundamentais. 

2.4. Relacionar o 25 de abril com a descolonização 
e com o fim do Império. 

2.5. Explicar os problemas verificados com a des-

- Exploração da apresentação multimédia “O 25 de abril de 1974 
e o regime democrático”.   

- Visionamento da animação interativa “A Constituição de 1976”. 
- Visionamento da animação interativa “As conquistas de abril e 

a participação cívica”. 
- Interpretação de um documento escrito para destacar as medi-

das do Programa do MFA para democratizar o país. 
- Observação do documento iconográfico a fim destacar a impor-

tância da Constituição de 1976 para a consolidação da Demo-
cracia em Portugal. 

- Análise de um documento escrito para evidenciar os direitos e 
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Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(50 min) 

colonização portuguesa, destacando a questão 
dos “retornados” e a questão timorense. 

2.6. Referir a transferência de soberania de Macau 
para a China (1999) e a autodeterminação de 
Timor Lorosae (2002) como marcos formais  
do fim do Império português. 

2.7. Conhecer a dimensão do território português e 
os novos países surgidos após a descoloniza-
ção. 

liberdades dos cidadãos estabelecidos na Constituição. 
- Interpretação de dois documentos para destacar as dificuldades 

vividas pelos retornados. 
- Exploração de um mapa para identificar e localizar os novos 

países de expressão portuguesa. 

3. Conhecer os 
órgãos de poder 
democráticos 

3.1. Identificar a existência de poder central, regio-
nal e local. 

3.2. Indicar os órgãos de poder regional e local e as 
suas funções. 

3.3. Descrever o funcionamento dos órgãos de 
poder central e as funções de cada um. 

3.4. Destacar a efetiva separação de poderes e o 
sufrágio livre e universal como conquistas de 
abril. 

3.5. Identificar formas de participação cívica e 
democrática além dos atos eleitorais. 

 

- Exploração da apresentação multimédia “O 25 de abril de 1974 
e o regime democrático”.   

- Análise de um esquema para abordar a organização do poder 
político. 

- Redação de um texto, a partir do esquema e de documentos 
iconográficos sobre os órgãos de soberania e respetivas com-
petências. 

- Interpretação de um esquema, doc. 6 (p. 164), para salientar a 
composição e atribuições dos órgãos do poder regional. 

- Análise de um esquema e de um documento iconográfico para 
destacar os órgãos do poder local e respetivas atribuições. 

- Debate sobre as principais conquistas de abril, destacando-se a 
separação de poderes, sufrágio livre e universal e a liberdade 
cívica dos cidadãos. 

  

 
 
 
 
 
 
Domínio/Tema E: Portugal do século XX 3º PERÍODO 

Subdomínio/ 
Subtema E3: O 25 de abril de 1974 e o regime democrático (continuação) 27 aulas 

 

Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(50 min) 

3. Conhecer os 
órgãos de poder 
democráticos 

3.1. Identificar a existência de poder central, regio-
nal e local. 

3.2. Indicar os órgãos de poder regional e local e as 
suas funções. 

3.3. Descrever o funcionamento dos órgãos de 

Democracia 
Descoloniza-
ção 
Direito de 

- Exploração da apresentação multimédia “O 25 de abril de 1974 
e o regime democrático”.   

- Análise de um esquema para abordar a organização do poder 
político. 

- Redação de um texto, a partir do esquema e de documentos 

 Caderno diário 
 Manual 
 Caderno de 

atividades 

- Observação direta: grelha 
de desempenho das ativida-
des propostas e da partici-
pação oral. 

 
4 
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Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(50 min) 

poder central e as funções de cada um. 
3.4. Destacar a efetiva separação de poderes e o 

sufrágio livre e universal como conquistas de 
abril. 

3.5. Identificar formas de participação cívica e 
democrática além dos atos eleitorais. 

 

voto 
Poder central 
Governo 
Assembleia 
da República 
Região 
Autónoma 
Poder local 
Autarquia 
Câmara 
Municipal 
Junta de 
freguesia 
 
 

iconográficos sobre os órgãos de soberania e respetivas com-
petências. 

- Interpretação de um esquema, doc. 6 (p. 164), para salientar a 
composição e atribuições dos órgãos do poder regional. 

- Análise de um esquema e de um documento iconográfico para 
destacar os órgãos do poder local e respetivas atribuições. 

- Debate sobre as principais conquistas de abril, destacando-se a 
separação de poderes, sufrágio livre e universal e a liberdade 
cívica dos cidadãos. 

  

 Mapas 
 Gráficos 
 Esquemas 
 Apresentações 
 Quadro intera-

tivo / Projetor 
 Internet  
 Plataformas 

digitais 

 

 
- Grelha de registo  

do desempenho das ativi-
dades propostas para tra-
balho de casa. 

 
- Avaliação formativa 
 
- Avaliação Sumativa 
 
 4. Analisar algumas 

conquistas, difi-
culdades e desa-
fios que Portugal 
enfrenta no nosso 
tempo 

4.1. Reconhecer a democratização do país como 
fator de prestígio internacional para Portugal. 

4.2. Reconhecer a entrada de Portugal na Comuni-
dade Económica Europeia (CEE) como um con-
tributo para a consolidação da democracia por-
tuguesa e para a modernização do país. 

4.3. Enumerar aspetos que comprovem a moderni-
zação do país após a adesão à CEE. 

4.4. Exemplificar progressos verificados nas condi-
ções de vida dos portugueses, nomeadamente 
no maior acesso à saúde e educação. 

4.5. Constatar a maior igualdade de géneros exis-
tente na atualidade, apesar do caminho que 
ainda há a percorrer. 

4.6. Reconhecer outras dificuldades que Portugal 
enfrenta nos nossos dias: desemprego, moro-
sidade da justiça, assimetrias sociais, abando-
no escolar, fraco envolvimento cívico. 

- Visionamento do vídeo “Dificuldades e desafios de Portugal na 
atualidade”. 

- Exploração da animação interativa “A modernização do País 
após a entrada na CEE”. 

 - Exposição aberta do Professor, apoiada na documentação 
para relacionar a democratização com a entrada do país na 
Comunidade Económica Europeia (CEE). 

- Análise de documentação diversa para que os alunos compre-
endam os progressos verificados nas condições de vida dos 
portugueses (acesso ao ensino, saúde, mobilidade e esperan-
ça de vida). 

- Interpretação de documentos diversos para os alunos constata-
rem a crescente igualdade de géneros. 

- Análise de documentação diversa com o intuito de os alunos 
identificarem as principais dificuldades que o país enfrenta nos 
nossos dias. 

- Realização da Ficha 16 e da atividade do friso cronológico 
(Caderno de Atividades). 

5. Conhecer a 
União Europeia 
(UE) como uma 
das organizações 
internacionais em 
que Portugal se 
integra 

 

5.1. Identificar os países que constituem a UE. 
5.2. Referir os principais objetivos que presidiram à 

criação da UE. 
5.3. Identificar os sucessivos alargamentos da UE. 
5.4. Identificar as principais instituições europeias. 

- Exploração da apresentação multimédia “União Europeia”.   
- Análise do esquema e de um documento iconográfico para 

identificar os principais órgãos de poder da UE e respetivas 
competências. 

- Dinamização de um debate sobre as vantagens/desvantagens 
da integração de Portugal na União Europeia. 

6. Conhecer outras 
organizações 
internacionais em 
que Portugal se 
integra 

6.1. Identificar os principais objetivos da criação da 
ONU. 

6.2. Referir alguns dos estados não membros da 
ONU. 

6.3. Identificar algumas das organizações que 
integram a ONU (UNICEF, FAO, UNESCO…). 

6.4. Localizar os Países Africanos de Língua Oficial 

- Observação de dois documentos para destacar os objetivos da 
ONU. 

- Análise de um documento iconográfico para evidenciar os 
objetivos da NATO. 

- Realização da Ficha 17 (Caderno de Atividades). 



15 
 

Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(50 min) 

Portuguesa (PALOP). 
6.5. Localizar os países da Comunidade de Países 

de Língua Oficial Portuguesa (CPLP). 
6.6. Referir alguns dos grandes objetivos dos PA-

LOP e da CPLP. 
6.7. Localizar países da Organização do Tratado ao 

Atlântico Norte (NATO). 
6.8. Referir os principais objetivos da NATO. 

 
 

Domínio/Tema F: Portugal Hoje 3º PERÍODO 

Subdomínio/ 
Subtema F1: A população portuguesa 

 

Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(50 min) 

1. Compreender a 
importância dos 
recenseamentos na 
recolha de informa-
ção sobre a popula-
ção 

1.1. Definir recenseamento da população. 
1.2. Referir informações que se podem consultar 

nos recenseamentos da população. 
1.3. Localizar diferentes divisões administrativas do 

território nacional a diferentes escalas (distri-
tos, NUTS II e III, municípios). 

1.4. Inferir sobre a importância dos recenseamen-
tos na gestão e ordenamento do território. 

População 
absoluta 
Natalidade 
Mortalidade 
Crescimento 
natural / 
Saldo fisioló-
gico 
Grupo etário 
Envelheci-
mento da 
população 
Densidade 
populacional 
Área atrativa 
Área repulsi-
va 

- Exploração da apresentação multimédia “Aula de Geografia 1 – 
A população portuguesa” a fim de ilustrar e aprofundar os con-
teúdos. 

- Visionamento da animação interativa “Recenseamento da 
população”. 

- Visionamento do vídeo “Censos em Portugal”. 
- Análise de documentos diversos para identificar as informações 

que se podem consultar nos recenseamentos da população. 
- Visionamento do vídeo “Distritos de Portugal”. 
- Observação de mapas com o intuito de os alunos identificarem 

as NUTS do território nacional. 
- Realização da Ficha 18 e das atividades dos Mapas 5 e 6 (Ca-

derno de Atividades). 

 Caderno diário 
 Manual 
 Caderno de 

atividades 
 Mapas 
 Gráficos 
 Esquemas 
 Apresentações 
 Quadro intera-

tivo / Projetor 
 Internet  
 Plataformas 

digitais 

 

- Observação direta: grelha 
de desempenho das ativida-
des propostas e da partici-
pação oral. 
 
- Grelha de registo  

do desempenho das ativi-
dades propostas para tra-
balho de casa. 

 
- Avaliação formativa 
 
- Avaliação Sumativa 
 
 

 
4 

2. Conhecer a 
evolução da po-
pulação em Por-
tugal e compre-
ender a sua rela-
ção com o cres-
cimento natural 

2.1. Definir população total ou absoluta. 
2.2. Caracterizar a evolução da população portu-

guesa desde o primeiro recenseamento geral 
da população (1864). 

2.3. Identificar o crescimento natural como o princi-
pal fator responsável pela evolução da popula-
ção. 

2.4. Distinguir natalidade de taxa de natalidade e 
mortalidade de taxa de mortalidade. 

2.5. Definir crescimento natural. 
2.6. Caracterizar a evolução da natalidade em 

Portugal. 

- Exploração da animação interativa “Evolução da população 
portuguesa”.   

- Análise de um gráfico sobre a evolução da população portu-
guesa entre 1864 e 2015. 

- Análise de um gráfico sobre a evolução da taxa de natalidade e 
da taxa de mortalidade (1960-2011) 

- Construção de um quadro-síntese, com base na documentação 
sobre a evolução da natalidade e mortalidade em Portugal. 
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Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(50 min) 

2.7. Identificar fatores responsáveis pela diminuição 
da natalidade em Portugal nas últimas déca-
das. 

2.8. Caracterizar a evolução da mortalidade em 
Portugal. 

2.9. Identificar fatores responsáveis pela diminuição 
da mortalidade em Portugal nas últimas déca-
das. 

3. Compreender o 
contributo do saldo 
migratório na evolu-
ção da população 
em Portugal 

3.1. Distinguir emigração de imigração. 
3.2. Definir saldo migratório. 
3.3. Caracterizar a evolução da emigração em 

Portugal. 
3.4. Localizar as principais áreas de destino da 

emigração portuguesa. 
3.5. Identificar as principais causas e consequên-

cias da emigração em Portugal. 
3.6. Descrever a evolução da imigração em Portu-

gal. 
3.7. Localizar os principais países de origem da 

imigração em Portugal. 

- Exploração da animação interativa “Evolução da Imigração em 
Portugal”.   

- Observação de documentação diversificada com o propósito de 
identificar os países de destino dos emigrantes portugueses. 

- Visionamento da animação interativa “Os movimentos demo-
gráficos”. 

- Diálogo com os alunos sobre as razões de a população estran-
geira se acolher em Portugal. 

- Exploração de um esquema para abordar os fatores que inter-
ferem na evolução da população. 

- Realização da atividade dos Mapa 7 (Caderno de Atividades). 

4. Compreender a 
distribuição da 
população em 
Portugal 

4.1. Distinguir densidade populacional de popula-
ção total. 

4.2. Interpretar mapas com a distribuição regional 
da população total/densidade populacional em 
meados do século XX e na atualidade. 

4.3. Identificar os principais fatores responsáveis 
pelo acentuar de contrastes na distribuição da 
população na atualidade. 

- Visionamento do vídeo “Distribuição da população em Portu-
gal”. 

- Comparação de dois mapas para identificar as regiões mais e 
menos povoadas entre 1960 e 2011. 

- Exploração de documentação diversa a fim de os alunos cons-
tatarem a grande densidade populacional no litoral. 

- Dinamização de um debate, apoiado num quadro, sobre as 
razões que levam à deslocação das populações do interior pa-
ra o litoral. 

5. Conhecer a 
evolução da po-
pulação portu-
guesa por grupos 
etários 

5.1. Identificar os 3 grupos etários. 
5.2. Caracterizar a evolução recente da população 

jovem, da adulta  
e da idosa, tendo por base dados estatísticos. 

5.3. Identificar fatores responsáveis pela evolução 
dos três grupos etários. 

- Interpretação de um gráfico para levar os alunos a compreen-
der a evolução do número de indivíduos em cada grupo etário. 

- Redação de um texto (cerca de 6 linhas) sobre “As característi-
cas da população portuguesa”. 

6. Conhecer e 
compreender as 
consequências do 
duplo envelheci-
mento da população 
em Portugal 

6.1. Definir esperança média de vida à nascença. 
6.2. Caracterizar a evolução da esperança média 

de vida à nascença, identificando os principais 
fatores responsáveis pelo seu incremento. 

6.3. Referir os principais fatores que contribuem 
para o duplo envelhecimento da população. 

6.4. Localizar as áreas mais afetadas pelo duplo 

- Visionamento dos vídeos “Duplo envelhecimento da população” 
e “Consequências e medidas do duplo envelhecimento da po-
pulação”. 

- Interpretação de um gráfico para levar os alunos a compreen-
der a evolução da esperança média de vida. 

- Análise de um mapa para realçar as regiões do país com maior 
e menor índice de envelhecimento. 
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Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(50 min) 

envelhecimento da população e as respetivas 
consequências. 

6.5. Apresentar medidas com o objetivo de subver-
ter o duplo envelhecimento. 

- Realização de um debate, apoiado em documentação diversa, 
para abordar as razões do envelhecimento da população em 
Portugal. 

 
 

 
Domínio/Tema F: Portugal Hoje 3º PERÍODO 

Subdomínio/ 
Subtema F2: - Os lugares onde vivemos 

 

Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(50 min) 

1. Compreender  
as características  
da população 
rural  
e urbana e os 
seus modos de 
vida 

1.1. Definir povoamento. 
1.2. Caracterizar o povoamento rural e o urbano. 
1.3. Definir modo de vida. 
1.4. Caracterizar os modos de vida predominantes 

no espaço rural  
e no espaço urbano. 

1.5. Reconhecer a crescente interpenetração entre 
modos de vida  
rurais e urbanos. 

1.6. Reconhecer a crescente complementaridade e 
interdependência  
entre o espaço rural e o espaço urbano. 

Povoamento 
Povoamento 
rural 
Povoamento 
disperso 
Povoamento 
agrupado 
Povoamento 
urbano 
Distância-
tempo 
Acessibilida-
de 
Equipamento 
coletivo 
Saneamento 
básico 
Nível de 
conforto 
 

- Exploração da apresentação multimédia “Aula de Geografia 2 – 
Os lugares onde vivemos” a fim de ilustrar e aprofundar os 
conteúdos. 

- Visionamento das animações interativas “Modos de vida rural e 
urbano” e “Povoamento rural e disperso”.   

- Comparação de dois documentos iconográficos para distinguir 
o povoamento agrupado do disperso. 

- Diálogo com os alunos, com base em documentos iconográfi-
cos, acerca da melhoria dos equipamentos coletivos nos meios 
rurais. 

- Observação de documentos diversificados para caracterizar o 
espaço urbano. 

- Elaboração de um quadro para comparar o espaço rural/espaço 
urbano. 

 Caderno diário 
 Manual 
 Caderno de 

atividades 
 Mapas 
 Gráficos 
 Esquemas 
 Apresentações 
 Quadro intera-

tivo / Projetor 
 Internet  
 Plataformas 

digitais 

 

- Observação direta: grelha 
de desempenho das ativida-
des propostas e da partici-
pação oral. 
 
- Grelha de registo  

do desempenho das ativi-
dades propostas para tra-
balho de casa. 

 
- Avaliação formativa 
 
- Avaliação Sumativa 
 
 

 
3 

2. Compreender  
a desigual dinâ-
mica populacional 
das áreas rurais e 
das áreas urba-
nas 

2.1. Comparar a evolução da população rural e da 
população urbana  
em Portugal, nas últimas décadas. 

2.2. Definir taxa de urbanização. 
2.3. Definir êxodo rural. 
2.4. Relacionar a crescente taxa de urbanização 

com o êxodo rural. 
2.5. Localizar as principais áreas urbanas em Por-

tugal. 
2.6. Identificar os principais problemas das áreas 

urbanas e das áreas rurais em Portugal. 
2.7. Apontar soluções para os problemas identifica-

dos nas áreas urbanas  
e nas áreas rurais em Portugal. 

- Visionamento dos vídeos “Relações entre o espaço rural e o 
espaço urbano” e “Evolução da população rural e urbana”. 

- Visionamento das animações interativas “Problemas e soluções 
das áreas rurais em Portugal” e “Problemas e soluções das 
áreas urbanas em Portugal”.  

- Observação de um mapa no sentido de evidenciar o crescimen-
to das cidades, identificando as mais populosas. 

 - Observação de dois documentos iconográficos para destacar 
os problemas que afetam a população urbana. 

- Redação de um texto (cerca de 8 linhas) sobre “Medidas para 
solucionar os problemas dos meios urbanos e dos meios ru-
rais”. 

 

3. Compreender  3.1. Distinguir área atrativa de área repulsiva. - Visionamento do vídeo “Atratividade das áreas urbanas”.  
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Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(50 min) 

a atratividade 
exercida pelas 
áreas urbanas 

3.2. Interpretar a distribuição regional dos equipa-
mentos ligados à saúde, educação, cultura, 
desporto, audiovisuais (…). 

3.3. Justificar a atratividade das áreas urbanas pela 
maior disponibilidade  
na oferta de emprego e concentração de equi-
pamento de saúde, educação, lazer (…). 

- Análise de mapas para identificar os maiores espaços urbanos 
do país – as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. 

- Exploração de documentação diversa para destacar os equi-
pamentos coletivos e serviços de apoio aos habitantes das ci-
dades. 

- Realização da Ficha 19 e da atividade 10 (Caderno de Ativida-
des). 

 
 
Domínio/Tema F: Portugal Hoje 3º PERÍODO 

Subdomínio/ 
Subtema F3: Atividades que desenvolvemos 

 

Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(50 min) 

1. Conhecer a 
repartição das 
atividades económi-
cas por setores 

1.1. Definir setor de atividade económica. 
1.2. Distinguir população ativa de população inati-

va. 
1.3. Distinguir taxa de atividade de taxa de desem-

prego. 
1.4. Distinguir atividades produtivas de não produti-

vas. 
1.5. Comparar as atividades económicas integradas 

nos setores primário, secundário e terciário. 

População 
ativa 
População 
não ativa 
Desemprego 
Setores de 
atividade 
Setor primá-
rio 
Setor secun-
dário 
Setor terciá-
rio 
Atividades 
produtivas 
Atividades 
não produti-
vas 
Serviços 

-Exploração da apresentação multimédia “Aula de Geografia 3: 
As atividades que exercemos”. 

- Observação de um documento iconográfico e de um gráfico 
para distinguir a população ativa da inativa. 

- Análise de documentos iconográficos para identificar os setores 
de atividade. 

 Caderno diário 
 Manual 
 Caderno de 

atividades 
 Mapas 
 Gráficos 
 Esquemas 
 Apresentações 
 Quadro intera-

tivo / Projetor 
 Internet  
 Plataformas 

digitais 

 

- Observação direta: grelha 
de desempenho das ativida-
des propostas e da partici-
pação oral. 
 
- Grelha de registo  

do desempenho das ativi-
dades propostas para tra-
balho de casa. 

 
- Avaliação formativa 
 
- Avaliação Sumativa 
 
 

 
4 

2. Compreender a 
evolução da distri-
buição da popula-
ção por setores de 
atividade em Portu-
gal 

2.1. Caracterizar a evolução da população ativa 
integrada nos três setores  
de atividade. 

2.2. Enumerar fatores que explicam a diminuição 
da população ativa integrada no setor primário 
e no setor secundário. 

2.3. Identificar consequências da diminuição da 
população ativa integrada  
no setor primário e no setor secundário. 

2.4. Identificar fatores que explicam o aumento da 
população ativa integrada no setor terciário. 

2.5. Identificar consequências do aumento da popu-
lação ativa integrada no setor terciário. 

2.6. Localizar as áreas onde predominam ativida-
des ligadas aos diferentes setores. 

2.7. Identificar as atividades dominantes na área 
envolvente à escola. 

- Exploração de um gráfico e de um quadro para destacar a 
distribuição da população pelos setores de atividade. 

- Análise de documentos diversos para identificar os motivos que 
levaram à diminuição da população ativa no setor primário e 
no setor secundário. 

- Exploração de documentação diversa com o propósito de os 
alunos compreenderem as consequências do aumento da po-
pulação ativa no setor terciário. 

- Elaboração de um quadro sobre as atividades económicas 
dominantes na área envolvente à escola. 

- Realização da atividade 9 (Caderno de Atividades). 
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Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(50 min) 

3. Conhecer e 
compreender as 
características da 
agricultura em 
Portugal 

3.1. Definir agricultura. 
3.2. Caracterizar os principais tipos de agricultura 

praticados em Portugal. 
3.3. Descrever as transformações recentes ocorri-

das na agricultura portuguesa. 
3.4. Localizar os principais tipos de agricultura e 

alguns dos produtos cultivados. 
3.5. Identificar os principais obstáculos à moderni-

zação da agricultura portuguesa. 
3.6. Identificar a atividade agrícola praticada na 

área de residência. 

- Visionamento do vídeo “Modernização da agricultura portugue-
sa”.  

- Observação de um mapa para destacar as regiões agrícolas e 
seus principais produtos. 

- Interpretação de documentação diversificada para caracterizar 
a produção agrícola portuguesa. 

- Debate, com base na documentação, sobre os principais obs-
táculos à modernização da agricultura portuguesa. 

 
 

4. Compreender a 
importância da 
floresta em Portugal 

4.1. Referir as principais funções das florestas. 
4.2. Localizar a distribuição das principais espécies 

florestais a nível nacional. 
4.3. Identificar os principais problemas que afetam 

a floresta. 

- Visionamento dos vídeos “Valor económico da floresta portu-
guesa” e “A floresta portuguesa”.  

- Interpretação de documentação diversificada para localizar as 
principais espécies florestais e a sua distribuição espacial. 

- Construção de um jornal de parede, a partir de documentação 
variada, sobre as principais espécies florestais. 

5. Compreender a 
atividade piscatória  
em Portugal 

5.1. Caracterizar os principais tipos de pesca prati-
cados em Portugal. 

5.2. Identificar as principais áreas de pesca e os 
portos de desembarque do pescado. 

5.3. Referir alguns dos problemas que afetam a 
pesca portuguesa e possíveis soluções. 

5.4. Identificar aspetos positivos e negativos da 
aquacultura. 

- Visionamento do vídeo “Aquacultura”. 
- Visionamento da animação interativa “Tipos de pesca em Por-

tugal”.  
- Análise de um mapa para destacar os portos de pesca e as 

espécies mais capturadas na ZEE portuguesa. 
- Observação de uma figura para evidenciar os aspetos positivos 

e negativos da aquacultura. 
- Diálogo, apoiado na documentação, sobre os problemas que 

afetam a pesca portuguesa. 

6. Compreender a 
evolução da indús-
tria em Portugal 

6.1. Definir indústria. 
6.2. Identificar diferentes tipos de indústria. 
6.3. Caracterizar a evolução da indústria em Portu-

gal. 
6.4. Localizar as principais áreas industriais em 

Portugal. 
6.5. Identificar os principais problemas associados 

à atividade industrial e possíveis soluções. 

- Exploração da animação interativa “Indústria em Portugal – 
problemas e soluções”.  

- Análise de um mapa e de um gráfico a fim de localizar as prin-
cipais indústrias e destacar as suas características. 

 
 

7. Compreender a 
crescente importân-
cia das energias 
renováveis em 
Portugal 

7.1. Referir os tipos de energia mais utilizados em 
Portugal. 

7.2. Distinguir energias renováveis de energias não 
renováveis, dando ênfase aos principais impac-
tes da sua utilização. 

7.3. Localizar as principais áreas de produção de 
energia renovável em Portugal. 

7.4. Enumerar os principais fatores responsáveis 

- Visionamento do vídeo “Tipos de energia em Portugal”. 
- Observação e análise de documentos diversificados para de-

sencadear o diálogo sobre as principais energias renováveis 
produzidas em Portugal. 

- Análise de um mapa com o intuito de localizar as principais 
áreas de produção de energia renovável em Portugal. 

- Elaboração de um panfleto sobre práticas diárias que permitam 
poupar energia. 
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Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(50 min) 

pela crescente importância das energias reno-
váveis em Portugal. 

7.5. Identificar práticas adequadas a uma racionali-
zação dos consumos energéticos. 

8. Compreender o 
comércio em Portu-
gal 

8.1. Distinguir importação de exportação. 
8.2. Descrever a evolução das importações e das 

exportações em Portugal. 
8.3. Caracterizar os tipos de produtos importa-

dos/exportados e os parceiros comerciais. 
8.4. Referir as consequências do desigual valor das 

importações e exportações em Portugal. 
8.5. Identificar novas formas de comercializar pro-

dutos e de pagar serviços. 

- Visionamento dos vídeos “Importações e exportações em Por-
tugal” e “Atividades económicas”. 

- Comparação de um documento iconográfico para distinguir o 
comércio tradicional do realizado nas grandes superfícies co-
merciais. 

- Análise de um documento iconográfico com o intuito de os 
alunos compreenderem a situação da balança comercial por-
tuguesa. 

- Exploração de um documento iconográfico para identificar as 
novas formas de comercializar produtos e de pagar serviços. 

 

9. Compreender a 
crescente importân-
cia dos serviços 
entre as atividades 
económicas em 
Portugal 

9.1. Definir serviços. 
9.2. Identificar os diferentes tipos de serviços. 
9.3. Localizar as áreas de maior oferta de serviços. 
9.4. Explicar os contrastes regionais na oferta de 

serviços (saúde, educação, cultura, despor-
to…). 

9.5. Justificar a crescente importância do setor dos 
serviços na criação de emprego. 

 

- Visionamento do vídeo “Distribuição geográfica da oferta de 
serviços em Portugal”. 

- Observação de documentos diversificados para identificar os 
tipos de serviços. 

- Análise de um quadro para os alunos compreenderem a evolu-
ção da população empregada nos serviços, destacando a sua 
evolução nas últimas décadas. 

- Elaboração de um quadro-síntese sobre os diferentes tipos de 
serviços existentes na sua região. 

- Realização da Ficha 20 e da atividade 12 (Caderno de Ativida-
des). 

 
Domínio/Tema F: Portugal Hoje 3º PERÍODO 

Subdomínio/ 
Subtema F4: O mundo mais perto de nós 

 

Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(50 min) 

1. Compreender a 
importância dos 
transportes na 
sociedade atual 

1.1. Distinguir rede de transporte de modo de 
transporte. 

1.2. Referir a importância das redes de transporte 
no mundo atual. 

1.3. Comparar as vantagens e as desvantagens da 
utilização dos diferentes modos de transporte 
(rodoviário, ferroviário, marítimo, aéreo e fluvi-
al). 

Distância-
custo 
Telecomuni-
cações 

- Exploração da apresentação multimédia “Aula de Geografia 4 – 
O Mundo mais perto de nós” a fim de ilustrar e aprofundar os 
conteúdos. 

- Visionamento do vídeo “Importância da rede de transportes”.  
- Análise de documentos iconográficos sobre os diferentes meios 

de transporte no nosso país. 
- Exploração de documentação cartográfica para salientar os 

progressos verificados nos transportes. 

 Caderno diário 
 Manual 
 Caderno de 

atividades 
 Mapas 
 Gráficos 

- Observação direta: grelha 
de desempenho das ativida-
des propostas e da partici-
pação oral. 
 
- Grelha de registo  

do desempenho das ativi-

 
2 
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Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(50 min) 

1.4. Caracterizar a distribuição das diferentes redes 
de transporte em Portugal. 

1.5. Relacionar a distribuição das redes de trans-
porte com a distribuição da população e ativi-
dades económicas. 

1.6. Discutir os impactes do desenvolvimento da 
rede de transportes. 

- Realização da atividade do Mapa 8 (Caderno de Atividades).  Esquemas 
 Apresentações 
 Quadro intera-

tivo / Projetor 
 Internet  
 Plataformas 

digitais 

 

dades propostas para tra-
balho de casa. 

 
- Avaliação formativa 
 
- Avaliação Sumativa 
 
 2. Conhecer e 

compreender a 
importância das 
telecomunicações 
na sociedade 
atual 

2.1. Definir rede de telecomunicação. 
2.2. Referir as vantagens da utilização dos serviços 

de telecomunicação. 
2.3. Associar o desenvolvimento dos serviços de 

telecomunicação com o processo de globaliza-
ção e aparecimento do conceito de “aldeia glo-
bal”. 

2.4. Discutir a importância do desenvolvimento das 
telecomunicações nas atividades humanas e 
qualidade de vida. 

- Visionamento do vídeo “As telecomunicações na sociedade 
atual”.  

- Análise de documentos iconográficos para destacar a impor-
tância dos novos meios de telecomunicações. 

- Dinamização de um debate sobre as vantagens/desvantagens 
dos novos meios de telecomunicações. 

- Realização da Ficha 21 (Caderno de Atividades). 

 
Domínio/Tema F: Portugal Hoje 3º PERÍODO 

Subdomínio/ 
Subtema F5: Lazer e património 

 

Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(50 min) 

1. Compreender a 
desigual distribui-
ção da prática do 
lazer e do turismo 
a nível nacional 

1.1. Definir lazer. 
1.2. Localizar as áreas com maior oferta de equi-

pamento culturais e desportivos diversos (tea-
tros, cinemas, museus, bibliotecas, pavilhões 
desportivos…) 

1.3. Justificar a desigual oferta na distribuição de 
equipamento culturais e desportivos. 

1.4. Identificar o turismo como uma atividade de 
lazer. 

1.5. Identificar diferentes tipos de turismo em Por-
tugal: balnear/de montanha/religioso/termal/em 
espaço rural/de aventura/radical/histórico-
cultural/ de natureza (…). 

1.6. Localizar as áreas de maior atração/procura 
turística em Portugal, destacando os fatores 
que justificam a sua atratividade/procura. 

1.7. Identificar atividades de lazer e turismo na 

Lazer 
Turismo 
Mês seco 
Reserva 
natural 
Paisagem 
Ambiente 
 

- Exploração da apresentação multimédia “Aula de Geografia 5 – 
Lazer e património” a fim de ilustrar e aprofundar os conteú-
dos. 

- Visionamento dos vídeos “Turismo e lazer” e “Turismo em 
Portugal”. 

- Exploração de uma imagem e de um mapa para identificar as 
regiões com maior oferta de equipamento culturais e desporti-
vos. 

- Análise de um mapa para localizar os principais destinos turísti-
cos em Portugal. 

- Exposição, apoiada em documentação gráfica, para destacar a 
evolução da entrada de turistas em Portugal e respetivos paí-
ses de origem. 

- Elaboração de um panfleto turístico para divulgar a região da 
escola. 

- Realização da Atividade 11 e da atividade do Mapa 9 (Caderno 
de Atividades). 

 Caderno diário 
 Manual 
 Caderno de 

atividades 
 Mapas 
 Gráficos 
 Esquemas 
 Apresentações 
 Quadro intera-

tivo / Projetor 
 Internet  
 Plataformas 

digitais 

- Observação direta: grelha 
de desempenho das ativida-
des propostas e da partici-
pação oral. 
 
- Grelha de registo  

do desempenho das ativi-
dades propostas para tra-
balho de casa. 

 
- Avaliação formativa 
 
- Avaliação Sumativa 
 
 

 
2 



22 
 

Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(50 min) 

região onde reside.  

2. Compreender  
a importância da 
preservação do 
património 

2.1. Identificar diferentes tipos de património. 
2.2. Localizar diferentes áreas de proteção da 

natureza. 
2.3. Explicar a importância das áreas protegidas na 

preservação do património ambiental. 
2.4. Identificar medidas de preservação do patrimó-

nio. 

- Visionamento dos vídeos “Património e sua preservação” e 
“Património português”. 

- Análise de dois mapas e de imagens para identificar diferentes 
tipos de património. 

- Exploração de um mapa para referir as “áreas protegidas” do 
nosso país. 

- Realização da Ficha 22 (Caderno de Atividades). 

 
Agrupamento de Escolas Vale do Tamel, 11 de setembro de 2017 

As docentes, 
 Maria do Carmo Gonçalves e Teresa Rodrigues 
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OFERTA COMPLEMENTAR – EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | ANO LETIVO 2017/ 2018 
 

EDUCAÇÃO PARA AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO [6º ANO] 
PLANIFICAÇÃO DIDÁTICA 

 
 

 

ANO/TURMA: 6ºA; 6º B; 6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6º G PERÍODO DE APLICAÇÃO: 1º Período 
 

DIMENSÕES DA 
FORMAÇÃO/ CON-

TEÚDOS 

METAS DE APRENDIZAGEM/ DES-
CRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE APRENDIZA-
GEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

AVALIAÇÃO 
TEMPOS LE-

TIVOS 

Apresentação  Apresentação dos alunos e do professor. 

Diálogo sobre a disciplina (funcionamento, mate-

riais, avaliação).  

Diagnóstico dos conhecimentos dos alunos sobre 

o uso das TIC. 

 

▪ Quadro / giz 

▪ Apresentações 

▪ Computador 

▪ Quadro interativo / Pro-

jetor 

▪ Internet  

▪ Programas informáticos 

 

Trabalho de sala de 

aula: qualidade da 

participação e perti-

nência das questões 

suscitadas.  

Empenho na clarifi-

cação / aprofunda-

mento de assuntos. 

 

Trabalhos realiza-

dos. 

1 

1. O Correio eletró-
nico / Office 365 

1. Conhecer o funcionamento do 

correio eletrónico: 

1.1 Distinguir um endereço URL de 

um endereço de correio eletrónico. 

1.2 Identificar alguns serviços para 

criar contas de correio eletrónico. 

1.3 Conhecer as aplicações e funcio-

nalidades disponibilizadas pela conta 

de correio eletrónico utilizada no 

AEVT. 

Exploração de funcionalidades do correio eletró-

nico utilizado no AEVT. 

Criação de uma mensagem no correio eletrónico 

disponibilizado pelo AEVT. 

Visionamento e exploração de apresentações 

multimédia 

2 
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DIMENSÕES DA 
FORMAÇÃO/ CON-

TEÚDOS 

METAS DE APRENDIZAGEM/ DES-
CRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE APRENDIZA-
GEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

AVALIAÇÃO 
TEMPOS LE-

TIVOS 

2. A Internet/ Segu-

rança na Internet 

/ Pesquisa na In-

ternet 

2. Compreender o funcionamento 

de navegadores: 

2.1 Identificar o navegador utilizado 

em contexto de sala de aula.  

2.2 Aceder ao navegador através de 

um atalho no ambiente de trabalho e 

do menu iniciar. 

2.3 Explorar a interface gráfica: 

2.4 Pesquisar informação, sob orien-

tação do professor, referente a um 

tema específico. 

2.5 Utilizar a Internet respeitando as 

regras definidas em contexto sala de 

aula. 

2.6 Conhecer sítios Web e motores 

de pesquisa. 

Exploração de funcionalidades do navegador uti-

lizado em contexto de sala de aula. 

Realização de pesquisas sob orientação do pro-

fessor. 

Diálogo sobre as regras a seguir na utilização da 

Internet. 

Visionamento e exploração de apresentações 

multimédia. 

 

  

3 

3. Programação bá-

sica 

3.1 Compreender o que são algorit-

mos. 

3.2 Compreender como são imple-

mentados como programas em dis-

positivos digitais. 

3.3 Compreender como esses progra-

mas são executados seguindo instru-

ções precisas e claras. 

Exploração de linguagens de programação: Scra-

tch / Logo / Kodu. 

Visionamento e exploração de apresentações 

multimédia 

 

6 

2º Período 

3. Programação bá-
sica (Cont.) 

   
 

2 

4. O Caderno Digital 4. Reconhecer o programa Ca-

derno Digital: 

4.1 Exploração e organização do pro-

grama “caderno digital” (programa 

“Microsoft OneNote”). 

Visionamento e exploração de apresentações 

multimédia 

Exploração de funcionalidades do programa “ca-

derno digital” utilizado em contexto de sala de 

aula. 

▪ Quadro / giz 

▪ Apresentações 

▪ Computador 

Trabalho de sala de 

aula: qualidade da 

participação e perti-

nência das questões 

suscitadas. 

5 
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DIMENSÕES DA 
FORMAÇÃO/ CON-

TEÚDOS 

METAS DE APRENDIZAGEM/ DES-
CRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE APRENDIZA-
GEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

AVALIAÇÃO 
TEMPOS LE-

TIVOS 

Criação de um caderno digital. ▪ Quadro interativo / Pro-

jetor 

▪ Internet  

▪ Programas informáticos 

 

Empenho na clarifi-

cação / aprofunda-

mento de assuntos. 

 

Trabalhos realiza-

dos. 

5. Apresentações 

multimédia 

5. Reconhecer um programa de 

apresentações multimédia: 

5.1 Identificar o (s) programa (s) de 

apresentações utilizado em contexto 

de sala de aula. 

5.2 Criar uma apresentação multimé-

dia. 

5.3 Conhecer diferentes funcionali-

dades do programa (Abrir, guardar, 

renomear e fechar um ficheiro; 

5.4. Abrir uma apresentação exis-

tente; Criar uma nova apresentação; 

Inserir texto; Formatar fundo…) 

Exploração de funcionalidades do programa de 

apresentações multimédia utilizado em contexto 

de sala de aula. 

Elaboração de uma apresentação. 

Visionamento e exploração de apresentações 

multimédia. 

 

 

5 

3º Período 

6. O processador de 

texto 

6. Reconhecer um processador de 

texto: 

6.1 Identificar o (s) programa (s) de 

processamento de texto utilizado em 

contexto de sala de aula. 

6.2 Conhecer o ambiente gráfico e as 

suas principais características (ex. 

folha, régua, barra de título, barras 

de ferramentas – padrão, formatação, 

desenho, etc.). 

6.3 Criar e editar um documento. 

6.4 Formatar textos (alterar tipo de 

letra, cor, parágrafo, espaçamento, 

etc.). 

6.5 Abrir, fechar, gravar e imprimir 

um documento. 

Exploração do processador de texto utilizado em 

contexto de sala de aula. 

Organização de uma página no processador de 

texto. 

Utilização do processador de texto para trata-

mento da informação. 

Exploração de apresentações multimédia. 

Visionamento e exploração de apresentações 

multimédia. 

 

▪ Quadro / giz 

▪ Apresentações 

▪ Computador 

▪ Quadro interativo / Pro-

jetor 

▪ Internet  

▪ Programas informáticos 

 

Trabalho de sala de 

aula: qualidade da 

participação e perti-

nência das questões 

suscitadas.  

Empenho na clarifi-

cação / aprofunda-

mento de assuntos. 

 

Trabalhos realiza-

dos. 

5 
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DIMENSÕES DA 
FORMAÇÃO/ CON-

TEÚDOS 

METAS DE APRENDIZAGEM/ DES-
CRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE APRENDIZA-
GEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

AVALIAÇÃO 
TEMPOS LE-

TIVOS 

7. A Folha de Cál-
culo 

7. Reconhecer um programa de fo-

lha de cálculo: 

7.1 Identificar o (s) programa (s) de 

folha de cálculo utilizado em con-

texto de sala de aula. 

7.2 Conhecer o ambiente gráfico e as 

suas principais características (ex. li-

nhas de grelha, barra de título, bar-

ras de ferramentas, barra de fórmu-

las, etc.). 

7.3 Configurar folha de cálculo (limi-

tes, fundo, orientação, etc.);  

7.4 Criar tabelas (inserir dados, for-

matar células, limites, etc.); 

Exploração de funcionalidades do programa de 

folha de cálculo utilizado em contexto de sala de 

aula. 

Elaboração de tabelas e gráficos. 

 

5 

 
Escola Básica e Secundária Vale do Tamel, 11 de setembro de 2017 

 
Os professores, Maria do Carmo Gonçalves/ Adelino Silva / José Miguel Fernandes 
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Tema: A Terra: estudos e representações 
Período de aplicação: 1º Período 

Unidade A Geografia e o Território 

 
 
 

METAS 
CURRICULARES/OBJETIVO 

GERAL 
DESCRITORES ESTRATÉGIAS/SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 

1. Compreender o objeto e 

o método da Geografia 

 
1. Reconhecer a Geografia como a ciência que estuda os 
territórios resultantes da inter-relação entre a natureza e 
as sociedades. 
2. Descrever a influência dos fatores físicos e humanos no 
planeamento e na construção do território e a sua interde-
pendência. 
3. Identificar, no território, paisagens com diferentes graus 
de humanização. 
4. Identificar as principais etapas de uma pesquisa em Ge-
ografia. 
5. Identificar as principais fontes de informação utilizadas 
pelos geógrafos. 
6. Distinguir observação direta de observação indireta. 

 
• Resolução e correção da ficha 
de diagnóstico 

• Diálogo vertical e horizontal 

• Analisar paisagens 

• Realização e correção de fichas 
de trabalho 

• Exploração de documentos 
vários: mapas, gráficos, textos, 
imagens… em suportes de 
apresentação variada (manual 
do aluno, banco de imagens, 
computador, vídeo…) 

• Análise de apresentações em 
PowerPoint 

 
Quadro 

Quadro 
interativo 

Manual 

E-manual 

Caderno de 
Atividades 

Bloco de fichas  

Globos 

Mapas 

Apresentações 
em PowerPoint 
realizado pelo 
professor 

 
Projetor 
multimédia 

 
 
 

 
• Ficha de Avaliação 
Diagnóstica 

• Observação na aula 
do desempenho dos 
alunos através da 
ficha de observação 
de aulas elaborada 
pela docente 

• Realização dos 
trabalhos de casa  

Fichas de trabalho 

 

• Ficha de Avaliação 
Sumativa 
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Tema: A Terra: estudos e representações 
Período de aplicação: 1º Período 

Unidade A representação da superfície terrestre 

 
 
 

METAS 
CURRICULARES/OBJE

TIVO GERAL 
DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 

1. Conhecer 
diferentes formas 
de representação 
da superfície 
terrestre 

 

 

 

 

2. Compreender 
diferentes tipos 
de projeções 
cartográficas 

 

3. Aplicar 
conhecimentos na 
elaboração de 
representações 
cartográficas do 
território 

 

4. Compreender a 
diversidade de 
representações 
cartográficas 

 

 

 
1. Identificar diferentes formas de representação da super-
fície terrestre (mapas, globos, fotografias aéreas, imagens 
de satélite, ortofotomapas …), referindo as respetivas van-
tagens e desvantagens. 
2. Identificar formas de representação adequadas aos dife-
rentes tipos de pesquisa a efetuar. 
3. Definir, de forma simplificada, sistemas de informação 
geográfica. 
4. Reconhecer a importância da utilização dos sistemas de 
informação geográfica na representação de diferentes fe-
nómenos. 
 

1. Definir projeção cartográfica. 
2. Identificar os principais tipos de projeção. 
3. Reconhecer as distorções introduzidas por cada uma 
das projeções. 

 
1. Construir esboços cartográficos do lugar onde vive, de 
Portugal, da Europa e do mundo. 
2. Desenhar mapas mentais. 

 
 
 
 

1. Identificar os elementos fundamentais de um mapa - 
título, legenda, orientação, escala e fonte - descrevendo a 
informação fornecida por cada um desses elementos. 
2. Definir escala. 
3. Distinguir mapas com diferentes escalas com base na 
observação de diferentes tipos de representações carto-
gráficas (planisférios, mapas corográficos, mapas topo-
gráficos, plantas), classificando-os em mapas de pequena 
e de grande escala. 

 

• Diálogo vertical e horizontal 

• Visualização e análise de 
animações interativas 

 
• Manuseamento, observação e 

exploração de diversos tipos de 
mapas. 

 
• Exploração de documentos 
vários: mapas, gráficos, textos, 
imagens… em suportes de 
apresentação variada (manual 
do aluno, banco de imagens, 
computador, vídeo…) 

• Análise de apresentações em 
PowerPoint 

• Resolução de problemas de 
distâncias reais, de distâncias no 
mapa ou de escala 

• Construção de quadros-resumo 
para sistematizar a informação 

• Utilização de meios audiovisuais 

• Exploração de Tecnologias de 
Informação Geográfica (por 
exemplo, o Google Earth) 

 
Quadro 

Quadro interativo  

Manual 

E-manual 

Caderno de Atividades 

Bloco de fichas  

Mapas 

Apresentações em 
PowerPoint realizadas 
pelo/a professor/a 

Animações 

Exercícios interativos 

Escola Virtual 

Computador 

Projetor multimédia 

 
Observação do 
desempenho dos alunos 
através da ficha de 
observação de aulas 
elaborada pelo/a 
docente 

Realização dos 
trabalhos de casa  

Fichas de trabalho 

Ficha de Avaliação Suma-
tiva 
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Tema: A Terra: estudos e Representações 
Período de aplicação: 1º e 2º Período 

Unidade Localizações 
À descoberta do mundo 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

5. Aplicar o 
conhecimento de 
escalas no cálculo 
de distâncias 
reais. 

4. Relacionar as diferentes escalas com o grau de porme-
nor e a área representada. 
5. Distinguir mapas de base de mapas temáticos (físicos, 
políticos, demográficos, económicos…).  
6. Selecionar o mapa adequado em função do problema 
colocado. 
7. Utilizar as tecnologias de informação geográfica na re-
presentação da superfície terrestre. (Facultativo) 

 
1. Converter escalas numéricas em gráficas e vice-versa. 
2. Calcular a distância real a partir da distância no mapa. 

 

• Resolução de problemas de 
conversão de escalas 

 
• Fichas de trabalho 
 
• Autoavaliação 

METAS 
CURRICULARES/OBJETI

VO GERAL 
DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 

1. Compreender a 
importância dos 
processos de 
orientação na 
localização relativa. 

 

 

 

2. Compreender a 
importância dos 
elementos 

 
1. Basear-se nos rumos da rosa-dos-ventos (pontos car-
deais, colaterais e intermédios) para a localização relativa 
dos lugares.  

2. Orientar-se através do Sol, tendo por base o movi-
mento diurno aparente do Sol.  
3. Orientar-se através da Estrela Polar.  
4. Orientar-se corretamente através da bússola, tendo 
em consideração o conceito de declinação magnética. 

 
1. Distinguir localização relativa de localização absolu-
ta, salientando as vantagens da localização absoluta. 
2. Assinalar os elementos geométricos da esfera terres-
tre: eixo da Terra, polos, equador, meridianos e parale-

 
• Diálogo vertical e horizontal 
 
• Exercícios interativos 
 
• Realização de fichas de 

trabalho 
 
 
• Manuseamento, observação e 

exploração de diversos tipos de 
mapas 

 
Quadro 

Quadro interativo 

Manual 

E-manual  

 

Caderno de Atividades 

 
Observação do 
desempenho dos alunos 
através da ficha de 
observação de aulas 
elaborada pelo/a 
docente 
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geométricos da 
esfera terrestre na 
localização 
absoluta. 

 

3. Aplicar o 
conhecimento das 
coordenadas 
geográficas na 
localização de um 
lugar. 

 

2º Período 
 

4. Conhecer e 
compreender a 
inserção de 
Portugal na Europa 
e na União 
Europeia. 

 

5. Conhecer 
especificidades 
físicas e humanas 
dos diferentes 
continentes. 

 

 
 

los. 
3. Distinguir círculo máximo de círculo menor. 
4. Localizar os trópicos de câncer e de capricórnio e os 
círculos polares ártico e antártico. 

 

 
1. Definir latitude. 
2. Definir longitude. 
3. Determinar a latitude e a longitude de um lugar, 
num mapa ou globo com rede cartográfica/geográfica. 
 
 
 
 
 
 
1. Localizar os países europeus e, em particular, os que 
integram a União Europeia. 
2. Mencionar os principais objetivos da União Europeia. 
3. Referir os sucessivos alargamentos da União Euro-
peia. 
4. Discutir a participação individual e comunitária na 
União Europeia. 

 
1. Identificar os limites dos continentes. 
2. Localizar países e cidades nos continentes. 
3. Localizar as principais formas de relevo e os grandes 
rios. 
4. Mencionar informações relevantes de âmbito demo-
gráfico, cultural, económico (…). 

 

• Exploração de documentos 
vários: mapas, gráficos, textos, 
imagens… em suportes de 
apresentação variada (manual 
do aluno, banco de imagens, 
computador, vídeo…) 

• Analisar apresentações em 
power point 

 
• Analisar textos 
 
• Construção de uma rosa dos 

ventos 
 
• Realização de jogos 

pedagógicos 
 
• Fichas de trabalho 
 
• Fichas de avaliação 

 

Bloco de fichas  

Mapas 

Apresentações em 
PowerPoint realizadas 
pelo/a professor/a 

Animações 

Exercícios interativos 

Escola Virtual 

Computador 

Projetor multimédia 

 

Realização dos  

trabalhos de casa  

Fichas de trabalho 

Ficha de Avaliação Su-
mativa 
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Tema: Meio Natural 
Período de aplicação: 2º Período 

Unidade O Clima 

 
 
 

METAS 
CURRICULARES/OBJETIVO 

GERAL 
DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 

1. Compreender o clima 

como o resultado da influ-

ência dos diferentes ele-

mentos atmosféricos. 

 

 

 

 

2. Compreender a variação 

diurna da temperatura. 

 

 

 

 

 

 

3. Compreender a variação 

anual da temperatura. 

 

 

 

 

4. Compreender a variação 

da temperatura com a lati-

tude. 

 

 
1. Caraterizar o estado de tempo para um determinado 
lugar e num determinado lugar e num dado momento. 
2. Distinguir estado de tempo de clima. 
3. Definir diferentes elementos de clima: temperatura, 
precipitação, humidade, nebulosidade, insolação, pressão 
atmosférica e vento. 
4. Identificar os instrumentos utilizados para medir e regis-
tar os elementos de clima e as respetivas unidades de 
quantificação. 
5. Justificar a utilidade da previsão dos estados do tempo. 
 
1. Descrever a variação diurna da temperatura em diferen-
tes lugares da Terra, com base em gráficos. 
2. Calcular a temperatura média diurna e a amplitude tér-
mica diurna. 
3. Relacionar a variação diurna da temperatura com o mo-
vimento de rotação da Terra. 
4. Relacionar o ângulo de incidência dos raios solares com a 
espessura da atmosfera a atravessar e com a superfície de 
incidência. 
 
1. Descrever a variação anual da temperatura em lugares 
do hemisfério norte e do hemisfério sul. 
2. Inferir as noções de temperatura média mensal e anual, 
e amplitude térmica mensal e anual. 
3. Relacionar a variação anual da temperatura com o mo-
vimento de translação da Terra, enfatizando os solstícios de 
junho e dezembro e os equinócios de março e setembro. 
 
1. Relacionar os círculos menores de referência com as 
zonas climáticas terrestres, identificando-as: zona quente 
intertropical; zonas temperadas dos hemisférios norte e sul 
e zonas frias dos hemisférios norte e sul. 
2. Interpretar a distribuição das temperaturas médias à 
superfície da Terra a partir da leitura de mapas de isotérmi-
cas. 

 
• Diálogo vertical e horizontal 

• Manuseamento, observação e 
exploração e exploração de 
diversos tipos de mapas 

• Exploração de documentos 
vários: mapas, gráficos, textos, 
imagens… em suportes de 
apresentação variada (manual 
do aluno, banco de imagens, 
computador, vídeo…) 

• Análise de apresentações em 
PowerPoint 

• Cálculos para análise dos 
elementos climáticos 

• Exercícios interativos 

• Visualização e análise de 
animações interativas 

• Construção de gráficos 
termopluviométricos e de mapas 

 
Quadro 

 

Quadro interativo 

 

Manual 

 

E-manual 

 

Caderno de 
Atividades 

 

Bloco de fichas  

 

Globos 

 

Mapas 

 
Ficha de Avaliação 
Diagnóstica 

 

Observação do 
desempenho dos 
alunos através da 
ficha de 
observação de 
aulas elaborada 
pelo/a docente 

 

Realização dos 
trabalhos de casa  

 

Fichas de trabalho 

 

Ficha de Avaliação 
Sumativa 
 
Trabalho de grupo 
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METAS 
CURRICULARES/OBJETIVO 

GERAL 
DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 

 

 

5. Compreender a variação 

da temperatura em função 

da proximidade ou afasta-

mento do oceano. 

 

 

 

6.Compreender a variação 

da temperatura em função 

do relevo. 

 

 

7. Compreender a influência 

dos centros barométricos 

na variação da precipitação. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Compreender a influência 

das massas de ar na varia-

ção da precipitação. 

 

9. Compreender diferentes 

fenómenos de condensação 

e sublimação. 

3. Explicar os principais fatores que influenciam a variação 
espacial da temperatura. 
 
1. Explicar a função reguladora do oceano sobre as tempe-
raturas. 
2. Definir correntes marítimas. 
3. Localizar correntes marítimas quentes e frias à escala 
planetária, salientando as do Atlântico Norte. 
4. Relacionar a variação da temperatura junto à costa com 
as correntes marítimas. 
 
1. Explicar a influência da altitude na variação da tempera-
tura. 
2. Definir gradiente térmico vertical. 
3. Explicar a influência da exposição geográfica das verten-
tes na variação da temperatura (vertentes umbrias/ som-
brias de soalheira) 
 
1. Definir isóbara. 
2. Distinguir centros de altas pressões (Anticiclones) de 
centros de baixas pressões (Depressões). 
3. Reconhecer o efeito da força de Coriolis nos movimentos 
do ar, no hemisfério Norte e no Hemisfério Sul. 
4. Explicar a circulação do ar nos centros de altas e baixas 
pressões. 
5. Localizar os principais centros de altas e baixas pressões 
em latitude e relacioná-los com a variação da precipitação à 
escala planetária. 
6. Identificar os principais centros barométricos que influen-
ciam o clima de Portugal. 
 
1. Definir massa de ar. 
2. Distinguir superfície frontal de frente. 
3. Explicar o processo de formação das chuvas frontais. 
 
1. Caraterizar diferentes fenómenos de condensação e de 
sublimação junto à superfície: orvalho, nevoeiro e geada. 
2. Associar as nuvens a fenómenos de condensação em 
altitude. 
 

 

• Realização de trabalhos de 
pesquisa individual ou em pares 

 

• Construção de quadros-resumo 
para sistematizar a informação 

 

• Realização de jogos didáticos 

 

• Utilização de meios audiovisuais 

 

• Fichas de Avaliação 

 

• Autoavaliação 

 

Apresentações em 
PowerPoint realizado 
pelo professor 

 

Animações 

 

Exercícios 
interativos 

 

Escola Virtual 

 

Computador 
 
Projetor multimédia 

 

Máquina de calcular 
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METAS 
CURRICULARES/OBJETIVO 

GERAL 
DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 

10. Compreender a distri-

buição da precipitação à 

superfície da Terra. 

 

 

 

 11. Compreender a ação 

de fatores regionais na 

ocorrência de precipitação. 

 

12. Compreender a impor-

tância da representação 

gráfica da temperatura e 

precipitação na carateriza-

ção dos tipos de clima. 

 

13. Compreender as rela-

ções entre os tipos de clima 

e as diferentes formações 

vegetais nas regiões quen-

tes, temperadas e frias. 

 

 

 

 

14. Compreender o clima de 

Portugal e as principais 

formações vegetais. 

1. Distinguir humidade absoluta de humidade relativa. 
2. Definir ponto de saturação. 
3. Identificar diferentes formas de precipitação: chuva, 
neve e granizo. 
4. Descrever a distribuição da precipitação à superfície 
terrestre a partir da leitura de mapas de isoietas. 
5. Referir fatores que influenciam a variação da precipitação 
à escala planetária. 
 

1. Explicar o processo de formação das chuvas de relevo ou 
orográficas. 
2. Explicar o processo de formação das chuvas convectivas. 
3. Relacionar a variação da precipitação com as correntes 
marítimas. 
 

1. Definir gráfico termopluviométrico. 
2. Construir gráficos termopluviométricos. 
3. Interpretar os regimes térmico e pluviométrico a partir 
de um gráfico termopluviométrico. 
 

1. Construir gráficos termopluviométricos referentes a dife-
rentes climas do mundo (equatorial, tropical húmido e seco, 
desértico quente; temperados marítimo, continental e medi-
terrâneo; frio continental e subpolar). 
2. Comparar as caraterísticas termopluviométricas dos 
diferentes tipos de clima do mundo. 
3. Localizar os diferentes tipos de clima do mundo. 
4. Caraterizar as formações vegetais associadas a cada um 
dos climas do mundo (floresta equatorial, savana, estepe, 
xerófila dos desertos quentes; floresta mediterrânea, flores-
ta caducifólia e estepe/ pradaria; floresta boreal de conífe-
ras e tundra) 
 

1. Caraterizar o clima de Portugal Continental e dos arqui-
pélagos dos Açores e da Madeira, tendo por base diversos 
gráficos termopluviométricos. 
2. Explicar a influência de fatores climáticos na variação da 
temperatura e da precipitação, em Portugal Continental e 
nos arquipélagos dos Açores e da Madeira. 
3. Caraterizar as principais formações vegetais em Portugal 
continental e nos arquipélagos dos Açores e da Madeira. 
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Tema: Meio Natural 
Período de aplicação: 2º e 3º Período 

Unidade O Relevo 

 
 
 

 

METAS 
CURRICULARES/OBJE

TIVO GERAL 
DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 
1. Compreender 
diferentes formas 
de relevo através da 
análise de mapas e 
da construção de 
perfis topográficos  

 
 
 
2. Compreender os 
agentes externos 
responsáveis pela 
formação das dife-
rentes formas de 
relevo 

 

 
3. Conhecer e com-
preender as princi-
pais formas de re-
levo em Portugal 

 
1. Interpretar mapas topográficos, identificando os princi-
pais elementos que os constituem. 
2. Interpretar mapas hipsométricos, descrevendo as dife-
rentes formas de relevo. 
3. Construir perfis topográficos, a partir de mapas topo-
gráficos. 
4. Relacionar os perfis topográficos com as formas de re-
levo. 
 
1. Distinguir agentes internos de agentes externos. 
2. Caraterizar os principais agentes erosivos (água e ven-
to).  
3. Distinguir as três fases do processo erosivo: desgaste, 
transporte e acumulação. 
4. Caraterizar grandes formas resultantes da erosão e da 
acumulação de sedimentos por ação da água e do vento. 

 
1. Localizar as principais formas de relevo em Portugal. 
2. Explicar as características do relevo de Portugal. 
3. Exemplificar formas de relevo regionais resultantes da 
ação dos agentes erosivos. 

 
• Diálogo vertical e horizontal 
 
• Visualização e análise de 
animações interativas 
 
• Realização e correção de fichas 
de trabalho 

 
• Exploração de documentos 
vários: mapas, gráficos, textos, 
imagens, em suportes de 
apresentação variada (manual 
do aluno, banco de imagens, 
computador, vídeo…) 

 
• Análise de apresentações em 
PowerPoint® 

 
• Construção de perfis 
topográficos e de mapas 

 
• Realização de jogos pedagógicos 
 
• Realização de trabalhos em 
grupo 

 
• Realização de trabalhos de 
pesquisa individual ou em pares 

 
• Recolha, tratamento e 
representação gráfica de dados 
estatísticos 

 
• Fichas de Avaliação 
 
• Autoavaliação 
 
 
 

 
Quadro 
 
Quadro interativo 
 
Manual 
 
E-manual 
 
Caderno de Atividades 
 
Bloco de fichas 
 
Globos 
 
Mapas 
 

Apresentações em Po-
werPoint realizado pelo 
professor 
 
Animações 
 
Exercícios interativos 
 
Escola Virtual 
 
Computador 
 

Projetor multimédia 

 
Observação do 
desempenho dos 
alunos através da ficha 
de observação de aulas 
elaborada pelo/a 
docente 

Realização dos 
trabalhos de casa 

Fichas de trabalho 

Ficha de Avaliação Su-
mativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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Tema: Meio Natural 
Período de aplicação: 3º Período 

Unidade Dinâmica de uma Bacia Hidrográfica 

 
 
 

 
 

METAS 
CURRICULARES/OBJE

TIVO GERAL 
DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 
1. Compreender 
conceitos relacio-
nados com a dinâ-
mica de uma bacia 
hidrográfica 
 

 

 

 

2. Compreender a 
dinâmica de uma 
bacia hidrográfica  
 

 

3. Compreender a 
dinâmica das bacias 
hidrográficas em 
Portugal 

 
1. Distinguir rede hidrográfica de bacia hidrográfica.  
2. Distinguir caudal de regime fluvial. 
3. Caraterizar os diferentes regimes fluviais (perenes, in-
termitentes e efémeros). 
4. Explicar os fatores responsáveis pelos diferentes cau-
dais e regimes fluviais. 
5. Distinguir leito normal de leito de inundação/leito mai-
or e de leito de estiagem/leito menor. 
 
1. Caraterizar o perfil longitudinal e transversal de um rio.  
2. Identificar as diferentes secções de um rio.  
3. Relacionar as caraterísticas das diferentes secções de 
um rio com os processos de erosão/acumulação predomi-
nantes. 
 
1. Localizar as principais bacias hidrográficas em Portugal 
(luso-espanholas e exclusivamente nacionais). 
2. Explicar a variação espacial e temporal do caudal dos 
rios portugueses como resultante da interação entre fato-
res naturais e antrópicos. 

 
• Diálogo vertical e horizontal 
 
• Visualização e análise de 
animações interativas 

 
• Exploração de documentos 
vários: mapas, gráficos, textos, 
imagens, em suportes de 
apresentação variada (manual 
do aluno, banco de imagens, 
computador, vídeo…) 

 
• Análise de apresentações em 
PowerPoint® 

 
• Exercícios interativos 
 
• Visualização e análise de 
animações interativas 

 
• Manuseamento, observação e 
exploração de diversos tipos de 
mapas 

 
• Realização de trabalhos de 
pesquisa individual ou em pares 

 
• Exploração de Tecnologias de 
Informação Geográfica (ex: site 
do IPMA) 

 
• Fichas de Avaliação 
 
• Autoavaliação 
 

 
 

 
Quadro 
 
Quadro interativo 
 
Manual 
 
E-manual 
 
Caderno de Atividades 
 
Bloco de fichas 
 
Globos 
 
Mapas 
 

Apresentações em Po-
werPoint® realizado pelo 
professor 
 
Animações 
 
Exercícios interativos 
 
Escola Virtual 
 
Computador 
 

Projetor multimédia 

 
Observação do 
desempenho dos 
alunos através da ficha 
de observação de aulas 
elaborada pelo/a 
docente 

 

Realização dos 
trabalhos de casa 

 

Fichas de trabalho 

Ficha de Avaliação Su-
mativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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Tema: Meio Natural 
Período de aplicação: 3º Período 

Unidade Dinâmica do Litoral 

 
 
 

 
 

METAS 
CURRICULARES/OBJE

TIVO GERAL 
DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 
1. Compreender a 
evolução do litoral 
 
 
 
 
 
 
2. Compreender a 
evolução da linha 
de costa em Portu-
gal 

 
1. Distinguir litoral de linha de costa. 
2. Distinguir costa de arriba de costa de praia e duna.  
3. Explicar a ação do mar sobre uma arriba. 
4. Definir plataforma de abrasão. 
5. Distinguir arriba fóssil de arriba viva. 
6. Relacionar o traçado da linha de costa com estrutura 
litológica a ação erosiva e deposicional do mar. 
 
1. Descrever a evolução da linha de costa em Portugal. 
2. Localizar as principais formas do litoral português (es-
tuários, lagunas, tômbolos, restingas e cabos).  
3. Descrever os processos de formação das principais 
formas do litoral português.  
4. Identificar as principais causas para o recuo atual da 
linha de costa em Portugal. 
5. Discutir a importância da evolução do litoral no orde-
namento do território. 

 
• Diálogo vertical e horizontal 
 
• Realização e correção de fichas 
de trabalho 

 
• Exploração de documentos 
vários: mapas, gráficos, textos, 
imagens, em suportes de 
apresentação variada (manual 
do aluno, banco de imagens, 
computador, vídeo…) 

 
• Análise de apresentações em 
PowerPoint® 

 
• Exercícios interativos 
 
• Visualização e análise de 
animações interativas 

 
• Exercícios interativos 
 
• Fichas de Avaliação 
 
• Autoavaliação 

 
Quadro 
 
Quadro interativo 
 
Manual 
 
E-manual 
 
Caderno de Atividades 
 
Bloco de fichas 
 
Globos 
 
Mapas 

 
Apresentações em Po-
werPoint® realizado pelo 
professor 
 
Animações 
 
Exercícios interativos 
 
Escola Virtual 
 
Computador 
 

Projetor multimédia 
 
 
 

 
Observação do 
desempenho dos 
alunos através da ficha 
de observação de aulas 
elaborada pelo/a 
docente 

Realização dos 
trabalhos de casa 

Fichas de trabalho 

Ficha de Avaliação Su-
mativa 
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Domínio:                                                                                                                                                       TERRA EM TRANSFORMAÇÃO 
Período de aplicação 1º Período 

Subdomínio: Dinâmica externa da Terra 
 

OBJETIVOS GERAIS /DESCRITORES CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM RECURSOS DIDÁTICOS AVALIAÇÃO TEMPOS 

LETIVOS 

Compreender a diversidade das paisagens geológicas 
• Identificar paisagens de rochas vulcânicas e paisagens de rochas 

plutónicas através das suas principais características. 
• Dar dois exemplos de paisagens de rochas magmáticas em 

território português. 
• Referir as principais características das paisagens de rochas 

metamórficas. 
• Indicar dois exemplos de paisagens de rochas metamórficas em 

território nacional. 
• Descrever as principais características das paisagens de rochas 

sedimentares. 
• Apresentar dois exemplos de paisagens sedimentares em 

Portugal. 
• Identificar o tipo de paisagem existente na região onde a escola 

se localiza. 
 

Compreender os minerais como unidades básicas das rochas 
• Enunciar o conceito de mineral. 
• Identificar minerais nas rochas (biotite, calcite, estaurolite, 

feldspato, moscovite, olivina, quartzo), correlacionando algumas 
propriedades com o uso de tabelas. 

 

Analisar os conceitos e os processos relativos à formação das 
rochas sedimentares (1) 
• Resumir a ação da água, do vento e dos seres vivos enquanto 

agentes geológicos externos. 
• Prever o tipo de deslocação e de deposição de materiais ao 

longo de um curso de água, com base numa atividade prática 
laboratorial. 

• Explicar as fases de formação da maior parte das rochas 
sedimentares. 

• Propor uma classificação de rochas sedimentares, com base 
numa atividade prática. 

• Identificar os principais tipos de rochas detríticas (arenito, 
argilito, conglomerado, marga), quimiogénicas (calcário, gesso, 
sal-gema) e biogénicas (carvões, calcários), com base em 
atividades práticas. 

• Associar algumas características das areias a diferentes tipos de 
ambientes, com base numa atividade prática laboratorial. 

Paisagens geológicas 
• Geologia e paisagens 

geológicas  
• Paisagens de rochas 

magmáticas 
• Paisagens de rochas 

metamórficas 
• Paisagens de rochas 

sedimentares 
• Paisagens geológicas 

em Portugal 
 
 
 
 
 
 
Os minerais e as rochas 
• As rochas 
• Os minerais, unidades 

básicas das rochas 
• Identificação de 

minerais 
 
 
Rochas sedimentares 
• Agentes geológicos 

externos 
• Formação das rochas 

sedimentares 
• Classificação e 

identificação das 
rochas sedimentares 

• Ambientes 
sedimentares 

• Exploração de apresentações. 
• Resolução de fichas de 

trabalho. 
• Exploração do manual.  
• Resolução de atividades do 

manual. 
• Elaboração de mapas de 

conceitos e esquemas-resumo. 
• Realização de pesquisas. 
• Realização de reflexões. 
• Interpretação de tabelas e 

gráficos. 
• Resolução de atividades do 

caderno do aluno. 
• Atividades práticas e 

laboratoriais. 
• Utilização de outros recursos 

digitais (websites, software, 
fotografia, atividades 
interativas, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Manual adoptado 
• Caderno de actividades 
• Quadro  
• Giz 
• Computador 
• Projetor multimédia 
• Internet 
• DVD 
• PowerPoint 
• Fichas de trabalho 
• Acetatos 
• Marcador de acetato 
• Retroprojector 
• Material de laboratório  
 

• Avaliação 
diagnóstica 

• Observação direta 
dos alunos: 
interesse 
demonstrado; 
qualidade da 
participação nas 
atividades; 
capacidade crítica e 
aporte de opiniões; 
criatividade; 
mobilização de 
saberes. 

• Relatórios das 
atividades 
laboratoriais e aula 
de campo. 

• Pesquisas e 
reflexões. 

• Nível de execução 
de trabalhos de 
casa. 

• Ficha formativa. 
• Ficha sumativa. 
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Domínio:                                                                                                                                                       TERRA EM TRANSFORMAÇÃO 
Período de aplicação 1º Período 

Subdomínio: Consequências da Dinâmica interna da Terra/Estrutura e Dinâmica interna da Terra 
 

OBJETIVOS GERAIS /DESCRITORES CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM RECURSOS DIDÁTICOS AVALIAÇÃO TEMPOS 

LETIVOS 

Compreender a estrutura interna da Terra 
• Relacionar a inacessibilidade do interior da Terra com as limitações 

dos métodos diretos. 
• Enumerar diversos instrumentos tecnológicos que permitem 

compreender a estrutura interna da Terra. 
• Explicar os contributos da planetologia, da sismologia e da 

vulcanologia para o conhecimento do interior da Terra. 
• Caracterizar, a partir de esquemas, a estrutura interna da Terra, com 

base nas propriedades físicas e químicas (modelo geoquímico e 
modelo geofísico). 

 
Compreender os fundamentos da estrutura e da dinâmica da Terra  
• Apresentar argumentos que apoiaram e fragilizaram a Teoria da 

Deriva Continental.  
• Reconhecer o contributo da ciência, da tecnologia e da sociedade para 

o conhecimento da expansão dos fundos oceânicos. 
• Esquematizar a morfologia dos fundos oceânicos. 
• Explicar as evidências clássicas (oceânicas e continentais) que 

fundamentam a Teoria da Tectónica de Placas. 
• Relacionar a expansão e a destruição contínuas dos fundos oceânicos 

com a constância do volume da Terra. 
• Resolver um exercício que relacione a distância ao eixo da dorsal 

atlântica com a idade e o paleomagnetismo das rochas do respetivo 
fundo oceânico. 

• Identificar os contributos de alguns cientistas associados à Teoria da 
Deriva Continental e à Teoria da Tectónica de Placas. 

• Caracterizar placa tectónica e os diferentes tipos de limites existentes. 
• Inferir a importância das correntes de convecção como “motor” da 

mobilidade das placas tectónicas. 
 

Aplicar conceitos relativos à deformação das rochas  
• Distinguir comportamento frágil de comportamento dúctil, em 

materiais diversos, com base numa atividade prática laboratorial. 
• Explicar a formação de dobras e de falhas, com base numa atividade 

prática laboratorial. 
 

Estrutura interna da 
Terra 
• Métodos para o 

estudo do interior da 
Terra 

Modelos da estrutura 
interna da Terra. 
 
 
 
 
Fundamentos da 
estrutura e da 
dinâmica da Terra 
• A teoria da deriva dos 

continentes 
• Mobilidade dos 

continentes - 
argumentos 

• A morfologia dos 
fundos oceânicos 

• A teoria da tectónica 
de placas 

 
 
 
 
 

 
 

 
Ocorrência de falhas e 
dobras 
• A deformação da 

litosfera 
Falhas e dobras 

• Exploração de apresentações. 
• Resolução de fichas de 

trabalho. 
• Exploração do manual.  
• Resolução de atividades do 

manual. 
• Elaboração de mapas de 

conceitos e esquemas-resumo. 
• Realização de pesquisas. 
• Realização de reflexões. 
• Interpretação de tabelas e 

gráficos. 
• Resolução de atividades do 

caderno do aluno. 
• Atividades práticas e 

laboratoriais. 
• Utilização de outros recursos 

digitais (websites, software, 
fotografia, atividades 
interativas, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Manual adoptado 
• Caderno de actividades 
• Quadro  
• Giz 
• Computador 
• Projetor multimédia 
• Internet 
• DVD 
• PowerPoint 
• Fichas de trabalho 
• Acetatos 
• Marcador de acetato 
• Retroprojector 
• Material de laboratório  
 

• Avaliação 
diagnóstica 

• Observação 
direta dos 
alunos: interesse 
demonstrado; 
qualidade da 
participação nas 
atividades; 
capacidade 
crítica e aporte 
de opiniões; 
criatividade; 
mobilização de 
saberes. 

• Relatórios das 
atividades 
laboratoriais e 
aula de campo. 

• Pesquisas e 
reflexões. 

• Nível de 
execução de 
trabalhos de 
casa. 

• Ficha formativa. 
• Ficha sumativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

 
Avaliação*1: 9 

 
 

Total: 39 
 
 



Domínio:                                                                                                                                                       TERRA EM TRANSFORMAÇÃO 
Período de aplicação 2º Período 

Subdomínio: Consequências da Dinâmica interna da Terra 
 

OBJETIVOS GERAIS /DESCRITORES CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM RECURSOS DIDÁTICOS AVALIAÇÃO TEMPOS 

LETIVOS 
Aplicar conceitos relativos à deformação das rochas  
• Relacionar a movimentação observada numa falha com o tipo de 

forças aplicadas que lhe deram origem. 
• Identificar, em esquema e imagem, as deformações observadas nas 

rochas existentes nas paisagens. 
Relacionar a deformação das rochas com a formação de cadeias 
montanhosas. 
 
Compreender a atividade vulcânica como uma manifestação da 
dinâmica interna da Terra 
• Esquematizar a estrutura de um aparelho vulcânico. 
• Distinguir diferentes materiais expelidos pelos vulcões, com base em 

amostras de mão. 
• Estabelecer uma relação entre os diferentes tipos de magmas e os 

diversos tipos de atividade vulcânica, através de uma atividade 
prática. 

• Exemplificar manifestações de vulcanismo secundário. 
• Explicar os benefícios do vulcanismo (principal e secundário) para as 

populações. 
• Referir medidas de prevenção e de proteção de bens e de pessoas do 

risco vulcânico. 
• Inferir a importância da ciência e da tecnologia na previsão de 

erupções vulcânicas. 
• Reconhecer as manifestações vulcânicas como consequência da 

dinâmica interna da Terra. 
 

Interpretar a formação das rochas magmáticas 
• Explicar a génese das rochas magmáticas plutónicas e vulcânicas. 
• Identificar diferentes tipos de rochas plutónicas (gabro e granito) e 

vulcânicas (basalto e riólito), com base em amostras de mão. 
• Relacionar a génese das rochas magmáticas com a respetiva textura, 

com base na dimensão e na identificação macroscópica dos seus 
minerais constituintes. 

 
Compreender o metamorfismo como uma consequência da dinâmica 
interna da Terra 
• Explicar o conceito de metamorfismo, associado à dinâmica interna da 

Terra. 
• Referir os principais fatores que estão na origem da formação das 

rochas metamórficas. 
• Distinguir metamorfismo de contacto de metamorfismo regional, com 

Ocorrência de falhas e 
dobras 
• A deformação da 

litosfera 
Falhas e dobras 
 
 
 
Atividade vulcânica 
• Os vulcões 
• Materiais expelidos 

pelos vulcões 
• Atividade vulcânica e 

dinâmica interna da 
Terra 

• Magmas e atividade 
vulcânica 

• Vulcanismo 
secundário 

• Previsão de erupções 
vulcânicas 

• Riscos e benefícios da 
atividade vulcânica 

 
 
 

Rochas magmáticas 
• Formação das rochas 

magmáticas 
• Identificação das 

rochas magmáticas 
 

 
 

 

Rochas metamórficas 
• Formação das rochas 

metamórficas 
• Identificação das 

rochas metamórficas 
 

• Exploração de apresentações. 
• Resolução de fichas de 

trabalho. 
• Exploração do manual.  
• Resolução de atividades do 

manual. 
• Elaboração de mapas de 

conceitos e esquemas-resumo. 
• Realização de pesquisas. 
• Realização de reflexões. 
• Interpretação de tabelas e 

gráficos. 
• Resolução de atividades do 

caderno do aluno. 
• Atividades práticas e 

laboratoriais. 
• Utilização de outros recursos 

digitais (websites, software, 
fotografia, atividades 
interativas, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Manual adoptado 
• Caderno de actividades 
• Quadro  
• Giz 
• Computador 
• Projetor multimédia 
• Internet 
• DVD 
• PowerPoint 
• Fichas de trabalho 
• Acetatos 
• Marcador de acetato 
• Retroprojector 
• Material de laboratório  
 

• Avaliação 
diagnóstica 

• Observação 
direta dos 
alunos: interesse 
demonstrado; 
qualidade da 
participação nas 
atividades; 
capacidade 
crítica e aporte 
de opiniões; 
criatividade; 
mobilização de 
saberes. 

• Relatórios das 
atividades 
laboratoriais e 
aula de campo. 

• Pesquisas e 
reflexões. 

• Nível de 
execução de 
trabalhos de 
casa. 

• Ficha formativa. 
• Ficha sumativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 



base na interpretação de imagens ou de gráficos. 
• Identificar diferentes tipos de rochas metamórficas (xistos e outras 

rochas com textura foliada e/ou bandada bem definida; mármores; 
quartzitos, que apresentem textura granoblástica), com recurso a uma 
atividade prática. 

• Relacionar o tipo de estrutura que a rocha apresenta com o tipo de 
metamorfismo que lhe deu origem, em amostras de mão. 

 

Domínio:                                                                                                                                                       TERRA EM TRANSFORMAÇÃO 
Período de aplicação 2º Período Subdomínio: Consequências da Dinâmica interna da Terra 

 

OBJETIVOS GERAIS /DESCRITORES CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM RECURSOS DIDÁTICOS AVALIAÇÃO TEMPOS 

LETIVOS 

Conhecer o ciclo das rochas 
• Descrever o ciclo das rochas. 
• Enunciar os processos geológicos envolvidos no ciclo das rochas. 

 
Compreender que as formações litológicas em Portugal devem ser 
exploradas de forma sustentada (3) 
• Identificar os diferentes grupos de rochas existentes em Portugal, 

utilizando cartas geológicas.  
• Referir aplicações das rochas na sociedade. 
• Reconhecer as rochas utilizadas em algumas construções, na região 

onde a escola se localiza. 
• Defender que a exploração dos recursos litológicos deve ser feita de 

forma sustentável. 
 

Compreender a atividade sísmica como uma consequência da 
dinâmica interna da Terra 
• Explicar a formação de um sismo, associado à dinâmica interna da 

Terra. 
• Associar a vibração das rochas ao registo das ondas sísmicas. 
• Distinguir a Escala de Richter da Escala Macrossísmica Europeia. 
• Explicitar a intensidade sísmica, com base em documentos de sismos 

ocorridos. 
• Interpretar cartas de isossistas, em contexto nacional. 
• Relacionar a distribuição dos sismos e dos vulcões na Terra com os 

diferentes limites de placas tectónicas. 

Ciclo das rochas 
• Ciclo das rochas 

 
 
 
Exploração dos 
recursos litológicos 
• Recursos litológicos 

de Portugal 
• Aplicações das rochas 
• Sustentabilidade dos 

recursos litológicos 
 
 
 
Atividade sísmica 
• Os sismos e sua 

distribuição 
• Registo e avaliação 

dos sismos 
• Os sismos em 

Portugal 
• Riscos e proteção das 

populações 
• Previsão de sismos 

 

• Exploração de apresentações. 
• Resolução de fichas de 

trabalho. 
• Exploração do manual.  
• Resolução de atividades do 

manual. 
• Elaboração de mapas de 

conceitos e esquemas-resumo. 
• Realização de pesquisas. 
• Realização de reflexões. 
• Interpretação de tabelas e 

gráficos. 
• Resolução de atividades do 

caderno do aluno. 
• Atividades práticas e 

laboratoriais. 
• Utilização de outros recursos 

digitais (websites, software, 
fotografia, atividades 
interativas, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Manual adoptado 
• Caderno de actividades 
• Quadro  
• Giz 
• Computador 
• Projetor multimédia 
• Internet 
• DVD 
• PowerPoint 
• Fichas de trabalho 
• Acetatos 
• Marcador de acetato 
• Retroprojector 
• Material de laboratório  
 

• Avaliação 
diagnóstica 

• Observação 
direta dos 
alunos: interesse 
demonstrado; 
qualidade da 
participação nas 
atividades; 
capacidade 
crítica e aporte 
de opiniões; 
criatividade; 
mobilização de 
saberes. 

• Relatórios das 
atividades 
laboratoriais e 
aula de campo. 

• Pesquisas e 
reflexões. 

• Nível de 
execução de 
trabalhos de 
casa. 

• Ficha formativa. 
• Ficha sumativa. 

 
 

 

 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação*2 7 
Total: 32 



Domínio:                                                                                                                                                       TERRA EM TRANSFORMAÇÃO 
Período de aplicação 3º Período 

Subdomínio: A Terra conta a sua História 
 

OBJETIVOS GERAIS /DESCRITORES CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM RECURSOS DIDÁTICOS AVALIAÇÃO TEMPOS 

LETIVOS 
Compreender a atividade sísmica como uma consequência da 
dinâmica interna da Terra 
• Identificar o risco sísmico de Portugal e da região onde a escola se 

localiza. 
• Caracterizar alguns episódios sísmicos da história do território 

nacional, com base em pesquisa orientada. 
• Indicar os riscos associados à ocorrência de um sismo. 
• Descrever medidas de proteção de bens e de pessoas, antes, durante 

e após a ocorrência de um sismo. 
• Reconhecer a importância da ciência e da tecnologia na previsão 

sísmica. 
 
 
Compreender a importância dos fósseis para a reconstituição da 
história da Terra 
• Definir paleontologia. 
• Apresentar uma definição de fóssil. 
• Explicar os diversos processos de fossilização, recorrendo a atividades 

práticas. 
• Relacionar a formação de fósseis com as condições físicas, químicas e 

biológicas dos respetivos ambientes. 
• Ordenar acontecimentos relativos a processos de fossilização, de 

acordo com a sequência em que estes ocorreram na Natureza. 
• Caracterizar os grandes grupos de fósseis, com base em imagens e em 

amostras de mão. 
• Explicar o contributo do estudo dos fósseis para a reconstituição da 

história da vida na Terra. 
• Explicar o contributo do estudo dos fósseis para a reconstituição da 

história da vida na Terra. 
• Explicar o contributo do estudo dos fósseis para a reconstituição da 

história da vida na Terra. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Atividade sísmica 
• Os sismos e sua 

distribuição 
• Registo e avaliação 

dos sismos 
• Os sismos em 

Portugal 
• Riscos e proteção das 

populações 
• Previsão de sismos 
 
 
 
Fósseis e sua 
importância para a 
reconstituição da 
história da Terra 
• Os fósseis 
• Processos de 

fossilização 
• Reconstituição dos 

ambientes do 
passado 

 
 

• Exploração de apresentações. 
• Resolução de fichas de 

trabalho. 
• Exploração do manual.  
• Resolução de atividades do 

manual. 
• Elaboração de mapas de 

conceitos e esquemas-resumo. 
• Realização de pesquisas. 
• Realização de reflexões. 
• Interpretação de tabelas e 

gráficos. 
• Resolução de atividades do 

caderno do aluno. 
• Atividades práticas e 

laboratoriais. 
• Utilização de outros recursos 

digitais (websites, software, 
fotografia, atividades 
interativas, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Manual adoptado 
• Caderno de actividades 
• Quadro  
• Giz 
• Computador 
• Projetor multimédia 
• Internet 
• DVD 
• PowerPoint 
• Fichas de trabalho 
• Acetatos 
• Marcador de acetato 
• Retroprojector 
• Material de laboratório  
 

• Avaliação 
diagnóstica 

• Observação 
direta dos 
alunos: interesse 
demonstrado; 
qualidade da 
participação nas 
atividades; 
capacidade 
crítica e aporte 
de opiniões; 
criatividade; 
mobilização de 
saberes. 

• Relatórios das 
atividades 
laboratoriais e 
aula de campo. 

• Pesquisas e 
reflexões. 

• Nível de 
execução de 
trabalhos de 
casa. 

• Ficha formativa. 
• Ficha sumativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Domínio:                                                                                                                                                       TERRA EM TRANSFORMAÇÃO 
Período de aplicação 3º Período 

Subdomínio: A Terra conta a sua História 
 

OBJETIVOS GERAIS /DESCRITORES CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM RECURSOS DIDÁTICOS AVALIAÇÃO TEMPOS 

LETIVOS 

Compreender as grandes etapas da história da Terra  
• 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. 
• Localizar o aparecimento e a extinção dos principais grupos de animais 

e de plantas na Tabela Cronoestratigráfica. 
• Inferir as consequências das mudanças cíclicas 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. 
 
 

Compreender o contributo do conhecimento geológico para a 
sustentabilidade da vida na Terra 
• Associar as intervenções do ser humano aos impactes nos processos 

geológicos (atmosfera, hidrosfera e litosfera). 
• Relacionar o ambiente geológico com a saúde e a ocorrência de 

doenças nas pessoas, nos animais e nas plantas que vivem nesse 
mesmo ambiente. 

• Extrapolar o impacte do crescimento populacional no consumo de 
recursos, no ambiente e na sustentabilidade da vida na Terra. 

• Referir três tipos de respostas (tecnológicas, socioeconómicas e 
educativas) a problemas de geologia ambiental. 
Explicar o modo como as relações entre a geologia, a tecnologia e a 
sociedade. 

 
 

 
Grandes etapas da 
história da Terra 
• O tempo geológico 
• A datação das rochas 
• As eras geológicas 
• Acontecimentos 

marcantes do 
passado 

• Ambientes geológicos 
passados 

 
 
 
 
 
 
 

 
Conhecimento 
geológico e 
sustentabilidade da 
vida na Terra 
• Atividades humanas e 

processos geológicos 
• Ambiente geológico e 

saúde 
• Crescimento 

populacional e 
sustentabilidade 

• A geologia, a 
tecnologia e a 
sociedade 

 

• Exploração de apresentações. 
• Resolução de fichas de 

trabalho. 
• Exploração do manual.  
• Resolução de atividades do 

manual. 
• Elaboração de mapas de 

conceitos e esquemas-resumo. 
• Realização de pesquisas. 
• Realização de reflexões. 
• Interpretação de tabelas e 

gráficos. 
• Resolução de atividades do 

caderno do aluno. 
• Atividades práticas e 

laboratoriais. 
• Utilização de outros recursos 

digitais (websites, software, 
fotografia, atividades 
interativas, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Manual adotado 
• Caderno de atividades 
• Quadro  
• Giz 
• Computador 
• Projetor multimédia 
• Internet 
• DVD 
• PowerPoint 
• Fichas de trabalho 
• Acetatos 
• Marcador de acetato 
• Retroprojetor 
• Material de laboratório  
 

• Avaliação 
diagnóstica 

• Observação 
direta dos 
alunos: interesse 
demonstrado; 
qualidade da 
participação nas 
atividades; 
capacidade 
crítica e aporte 
de opiniões; 
criatividade; 
mobilização de 
saberes. 

• Relatórios das 
atividades 
laboratoriais e 
aula de campo. 

• Pesquisas e 
reflexões. 

• Nível de 
execução de 
trabalhos de 
casa. 

• Ficha formativa. 
• Ficha sumativa. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

 
 

Avaliação*2: 7 
 

Total:27 

Avaliação *1: Na avaliação do 1º período estão contempladas: 2 aula de 50 minutos para a apresentação,avaliação diagnóstica, 2 aulas de 50 minutos para revisões, 2 aulas de 50 minutos para as fichas 
de avaliação, 2 aulas de 50 minutos para a entrega e correção das fichas de avaliação sumativa e 1 aula de 50 minutos para auto e heteroavaliação. Avaliação *2: Na avaliação dos 2º e 3º períodos estão 
contempladas: 2 aulas de 50 minutos para revisões, 2 aulas de 50 minutos para as fichas de avaliação, 2 aulas de 50 minutos para a entrega e correção das fichas de avaliação sumativa e 1 aula de 50 
minutos para auto e heteroavaliação. 
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Tema: 

Tecnologia e desenvolvimento social/ Impacto social da tecnologia 
 
Higiene e segurança no trabalho/ Materiais/ Fabricação construção 
 

Período de aplicação:          Semestral 

Unidade  
 

OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE     

APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 

 

 

 

 

1 - Mobilizar sabe-
res culturais, cien-
tíficos e tecnológi-
cos para compre-
ender a realidade e 
para abordar situa-
ções e problemas 
do quotidiano.  
2 - Usar adequa-
damente lingua-
gens das diferen-
tes áreas do saber 
cultural, científico 
e tecnológico para 
se expressar.  
3 - Usar correta-
mente a língua 
portuguesa para 
comunicar de for-
ma adequada e 
para estruturar 

 
 
Socialização 
 
 
 
 
 

1. Tecnologia e desen-
volvimento social 

 
 
2. Impacto social da 
tecnologia 
 
 
3. Tecnologia e consu-
mo 
 
 
Higiene e segurança no 
trabalho. 
 
 
 
Materiais 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
Conhecer a história e evolução dos 
objetos, relacionando diversos sabe-
res 
(históricos, sociais, científicos, técni-
cos, matemáticos, estéticos,) 
 
Reconhecer e apreciar a importância 
da tecnologia e suas consequências na 
sociedade e no ambiente; 
 
 
Tornar-se um consumidor consciente; 
 
 
Desenvolver capacidades de pesquisa 
e de investigação; 
 
 
 
 
 
 

Apresentação 
- Regras de conduta na sala        
  de aula  
- Material necessário de ET 
- Critérios de avaliação dos alunos. Ficha 
de avaliação diagnóstica. 
 
• A tecnologia como resposta às necessi-

dades humanas. 
•  A evolução científica e técnica e o de-

senvolvimento progressivo de socieda-
de. 

• Transformações na sociedade, na orga-
nização social e no trabalho. 

• Modos de produção artesanal, manu-
fatureiro, industrial e cibernético 

• Ações tecnológicas que podem causar 
impacto sobre o meio ambiente. 

• Vantagens, riscos e custos sociais do 
desenvolvimento tecnológico. 

• Consumo crítico de tecnologias  
• Tecnologias e políticas ambientais: a 

política dos 3Rs 
(reduzir, reciclar e reutilizar). 

 
 
 
 
 

 
 
Caderno diário 
Sebenta, ficha de 
avaliação 
 
Lápis/ Esferográfi-
ca 
 
 
Papel Cavalinho 
 
Manual escolar 
 
Fichas de trabalho 
 
Biblioteca  
 
 
Projetor multimé-
dia 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observação 
direta, ficha de 
avaliação 
 
- Participação  
 
-Trabalhos de 
casa; 
 
- Ficha formativa  
 
- Material neces-
sário à execução 
do trabalho 
- Assiduidade 
 
- Empenho; 
 
- Espírito crítico; 
 
- Autonomia; 
 
- Pontualidade 
 
- Criatividade 
 
 
 

 
 
 
 
 
1x 100mn 
 
 
 
 
 
 
 
1x 100min 

 
 
 
 
 
 
 
 

2x 100min 
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OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE     

APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
pensamento pró-
prio.  
4 – Usar línguas 
estrangeiras para 
comunicar ade-
quadamente em 
situações do quo-
tidiano e para 
apropriação de 
informação.  
5 - Adotar meto-
dologias persona-
lizadas de trabalho 
e de aprendiza-
gem adequadas a 
objetivos visados.  
6 - Pesquisar, sele-
cionar e organizar 
informação para a 
transformar em 
conhecimento 
mobilizável.  
7 - Adotar estraté-
gias adequadas à 
resolução de pro-
blemas e à tomada 
de decisões.  
8 - Realizar ativi-
dades de forma 
autónoma, res-
ponsável e criati-
va.  
9 - Cooperar com 
outros em tarefas 
e projetos co-
muns.  
10 - Relacionar 
harmoniosamente 

 
 
 
 
 
 
Fabricação construção 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balanço das atividades 

Respeitar normas de segurança e 
higiene, avaliando os seus efeitos 
sobre a saúde e 
segurança pessoal e coletiva; 
 
 
• Identificar e articular saberes e co-
nhecimentos para compreender 
uma situação ou problema 
 
 
Potencializar a criatividade, o pensa-
mento crítico e a aprendizagem autó-
noma; 
 
 
Planificar uma produção, organizando 
o trabalho e avaliando a sua qualida-
de e 
eficácia; 
 
 
 
 
 
• Participar/Cooperar com os outros 

em tarefas e projetos comuns; 
 

• Participar na criação de um clima de 
trabalho favorável, ativo e criativo.  
 
• Empenhar-se na realização das suas 

tarefas, evidenciando disciplina, es-
forço e perseverança; 
 
• segurança. 
• A simbologia da segurança.  
• Sinais de segurança  

 
 
• Normas e regras de segurança. 
• A simbologia da segurança.  
• Sinais de segurança  
• Sistemas de proteção e segurança. 
• Ergonomia no trabalho 
• Ruído 

 
 

 
 
 
 
 

• Prevenção e proteção contra incêndios 
• Vários tipos materiais e seus derivados 

existentes na sala 
• Manuseamento de ferramentas e Má-

quinas ferramentas 
 

• Lápis  
 

• Sebenta 
 

• Ferramentas e utensílios,  
• Máquinas ferramentas, 
• Cola branca 
• Papel A4 
• Papel decorativo 

 
 

 
 
 
 
• Vários tipos 

materiais  e seus 
derivados exis-
tentes na sala 

• Manuseamento 
de ferramentas e 
Máquinas ferra-
mentas 
 

• Lápis  
 

• Sebenta 
 

• Ferramentas e 
utensílios,  

• Máquinas ferra-
mentas, 

• Cola branca 
• Papel A4 
• Papel decorativo 

 
 

 
 
 
 
 
Desdobrável no 
programa Pu-
blisher 
 
 
Desdobrável no 
programa Pu-
blisher 
 
 
 
 
 
Teste formativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processo do 
trabalho prático 
 

 
2x   

100min 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2x   
100min 

 
 
 
 

 
 

1x 100 
min 
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OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE     

APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
o corpo com o 
espaço, numa 
perspetiva pessoal 
e interpessoal 
promotora da 
saúde e da quali-
dade de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sistemas de proteção e segurança. 
• Ergonomia no trabalho 
• Ruído 
• Prevenção e proteção contra incên-

dios 
• Conhecer os principais materiais 

básicos  
• Utilizar os materiais tendo em conta 

as normas de segurança específicas 
• Conhecer as principais características 

dos materiais, 
 
Identificar e usar racionalmente os 
instrumentos e as ferramentas; 
 
- Conhecer os dispositivos de seguran-
ça de ferramentas e máquinas; 
 
- Estabelecer um plano racional de 
trabalho que relacione as operações a 
realizar e os meios técnicos disponí-
veis; 
- Valorizar o sentido do rigor e preci-
são; 
- Comportamentos seguros no traba-
lho técnico 

- Realização de um trabalho prático de 
acordo com as expectativas dos alu-
nos, 
recorrendo a materiais e a técnicas 
básicas -conhecer e aplicar novos 
materiais. 
 -Reciclar e reutilizar materiais. 
 
Auto e heteroavaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10x 
100min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1x 50mn 
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A professora, 
 

Maria Barroso Pereira Moreira 
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1.º PERÍODO      
                                                                                                                                                                      Aulas Previstas 

Domínio I – Espaço 
                      Subdomínio: 1. Universo  6 
                                          2. Sistema Solar  5 
                                          3. Distâncias no Universo  4 
                                          4. A Terra, a Lua e forças gravíticas 14 

                                                                            
Apresentação/ Ficha de avaliação diagnóstica 2 

Revisões para as fichas de avaliação sumativa  2 

Fichas de avaliação sumativa  2 

Correção das fichas de avaliação  2 

Auto e Heteroavaliação  1 

Total  38 

 
 

2.º PERÍODO 
 

Domínio II – Materiais 
                            Subdomínio: 1. Constituição do mundo material  3 
                                                 2. Substâncias e misturas  6 
                                                 3. Transformações físicas e químicas. 5 
                                                 4. Propriedades físicas e químicas dos materiais 10 
 

 
Revisões para as fichas de avaliação sumativa  2 

Fichas de avaliação sumativa  2 

Correção das fichas de avaliação  2 

Auto e Heteroavaliação  1 

Total  31 
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3.º PERÍODO 
 

Domínio II – Materiais (continuação) 
 

                            Subdomínio: 5. Separação de substâncias numa mistura  10 
                                                  

 
Domínio III – Energia 
                      Subdomínio: 1. Fontes de energia e transferências de energia 10 
                       
Revisões para as fichas de avaliação sumativa  2 

Fichas de avaliação sumativa  2 

Correção das fichas de avaliação  2 

Auto e Heteroavaliação  1 

Total  27 
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Domínio: I – Espaço 
Período de aplicação: 1.º Período 

Subdomínio 1. Universo 

 
OBJETIVOS GE-

RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM: DESCRITORES  ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 
1. Conhecer e 
compreender 
a constituição 
do Universo, 
localizando a 
Terra, e reco-
nhecer o pa-
pel da obser-
vação e dos 
instrumentos 
na nossa per-
ceção do Uni-
verso. 

 
 Constituição do Universo   
• Identificação de diferentes tipos de 

corpos celestes, fazendo referência à 
sua organização em estruturas sucessi-
vamente maiores e complexas. Dar re-
levo a: 
– estrelas e planetas, sua distinção e 

leve abordagem da relação entre 
massa, cor e temperatura à superfície 
das estrelas; 

– organização de estrelas e planetas 
em sistemas planetários; 

– enxames de estrelas e tipos de en-
xames; 

– galáxias, sua constituição, tipo de 
galáxias e a organização em enxames 
e superenxames de galáxias. 

• Caracterização da Via Láctea e do 
Grupo Local. 
• Identificação da posição da Terra no 
Universo. 
 
Observação do céu 
• Referência à esfera celeste, horizonte 
de lugar e cúpula celeste que o envolve. 
• Significado e importância das conste-
lações. 
• Identificação da posição relativa da 
Ursa Maior, Ursa Menor e Cassiopeia no 
céu do hemisfério Norte. 
• Referência ao movimento aparente 
das estrelas em volta da estrela Polar. 

 
1.1 Distinguir vários corpos celestes 
(planetas, estrelas e sistemas plane-
tários; enxames de estrelas, galáxias 
e enxames de galáxias). 
1.2 Indicar o modo como os corpos 
celestes se organizam, localizando a 
Terra. 
1.3 Indicar qual é a nossa galáxia 
(Galáxia ou Via Láctea), a sua forma 
e a localização do Sol nela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Indicar o que são constelações e 
dar exemplos de constelações visí-
veis no hemisfério Norte (Ursa Maior 
e Ursa Menor) e no hemisfério Sul 
(Cruzeiro do Sul). 
1.5 Associar a estrela Polar à locali-
zação do Norte no hemisfério Norte 
e explicar como é possível localizá-la 
a partir da Ursa Maior. 

Exploração do manual 
adoptado 
 
Exploração de imagens 
 
Interpretação de tabelas e 
gráficos 
 
Promover debates na sala 
de aula 
 
Exploração de acetatos 
 
Exploração de artigos de 
revistas, jornais, NET, etc,… 
 
Exploração de vídeos/DVD 
 
Realização e/ou demons-
tração de actividades expe-
rimentais 
 
Promover na sala de aula 
trabalhos de grupo e/ou 
trabalhos individuais  
 
Sistematização de conteú-
dos 
 
Realização de fichas de 
trabalho 

 
 
• Papel e 

lápis 
• Quadro 
• Manual 
• Manual 

Interativo 
• Caderno de 

Atividades 
• Computa-

dor 
• Televisão 
• Vídeo/DVD 
• Fichas de 

trabalho 
• Outros 
 

 

 
Fichas de avalia-
ção 
- Trabalho de 
sala de aula: 
pesquisa, textos 
produzidos pelos 
alunos (resumos, 
sínteses, relató-
rios; produção 
de objetos; par-
ticipação oral e 
escrita, fichas de 
trabalho 
/exercícios. 
- Trabalho extra 
aula: pesquisa, 
textos produzi-
dos pelos alunos 
(resumos, sínte-
ses, relatórios; 
produção de 
objetos; partici-
pação oral e 
escrita, fichas de 
trabalho 
/exercícios. 
- Realização dos 
trabalhos de 
casa. 
- Grelhas de 
observação e 
registo: 
  - TPC 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM: DESCRITORES  ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 

DE APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
• Reconhecimento da importância da 

estrela Polar e da constelação Cruzeiro 
do Sul para a orientação durante a noi-
te. 

 
Evolução do nosso conhecimento sobre 
o Universo 
• Abordagem do significado de luz visí-
vel e luz não visível. 
• Distinção entre os modelos geocêntri-
co e heliocêntrico e identificação dos 
seus defensores e enquadramento his-
tórico. 
• Referência a Galileu como pioneiro na 
utilização do telescópio, algumas das 
suas descobertas e apoio do modelo 
heliocêntrico. 
• Reconhecimento e explicação da im-
portância da evolução tecnológica no 
nosso conhecimento atual sobre o Uni-
verso, referindo: 
– tipos de telescópios; 
– algumas missões espaciais; 
– agências espaciais, NASA e ESA, e al-
guns programas tripulados e não tripu-
lados; 
– observatórios no solo. 
• Descrição sumária da formação do 
Universo – teoria do Big-Bang – e das 
hipóteses hoje postas para a sua evolu-
ção. 

 
1.6 Indicar que a luz emitida pelos 
corpos celestes pode ser detetada 
ou não pelos nossos olhos (luz visível 
ou invisível). 
1.7 Identificar Galileu como pioneiro 
na utilização do telescópio na obser-
vação do céu (descobertas do relevo 
na Lua, fases de Vénus e satélites de 
Júpiter). 
1.8 Caracterizar os modelos geocên-
trico e heliocêntrico, enquadrando- 
-os historicamente (contributos de 
Ptolomeu, Copérnico e Galileu). 
1.9 Identificar a observação por te-
lescópios (de luz visível e não visível, 
em terra e em órbita) e as missões 
espaciais (tripuladas e não tripula-
das) como meios essenciais para 
conhecer o Universo. 
1.10 Dar exemplos de agências espa-
ciais (ESA e NASA), de missões tripu-
ladas (missões Apolo e Estação Espa-
cial Internacional) e não tripuladas 
(satélites artificiais e sondas espaci-
ais) e de observatórios no solo (ESO). 
1.11 Identificar a teoria do Big-Bang 
como descrição da origem e evolu-
ção do Universo e indicar que este 
está em expansão desde a sua ori-
gem. 
 

 
Resolução de exercícios 

  - organização 
dos cadernos 
diários 
  - assiduidade 
  - nível de ex-
pressão oral 
- empenho e 
interesse 
  -apresentação 
do material in-
dispensável 
  - pontualidade e 
comportamento 
  - relacionamen-
to com os cole-
gas e professores 
 

 
 
 
 
 

2 
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Domínio: I – Espaço 
Período de aplicação: 1.º Período 

Subdomínio 2. Sistema Solar 

 
OBJETIVOS GE-

RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM: DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
2. Conhecer e 
compreender o 
Sistema Solar, 
aplicando os 
conhecimentos 
adquiridos. 

Astros do Sistema Solar 
• Reconhecimento do Sistema 
Solar como um sistema planetá-
rio especial formado há cerca de 
5 mil milhões de anos e dos dife-
rentes astros que o constituem. 
• Indicação dos oito planetas, 
distinção entre os seus movi-
mentos de translação e rotação 
com a caracterização das órbitas 
de translação. 
• Distinção entre: 
– planetas e satélites, referindo 
os movimentos de translação e 
rotação destes; 
– planetas e planetas anões. 
• Referência ao Sol como o astro 
de maior tamanho e massa do 
Sistema Solar que tem movimen-
to de rotação e de translação na 
Via Láctea. 
• Caracterização de: 
– asteroides, com referência à 
cintura de asteroides e cintura de 
Kuiper; 
– cometas, com órbitas muito 
alongadas mudando de aspeto à 
medida que as descrevem; 
– meteoroides, que quando 
caem para a Terra têm a desig-
nação de meteoros e meteoritos. 
 
 
 

2.1 Relacionar a idade do Universo com a 
idade do Sistema Solar. 
2.2 Identificar os tipos de astros do Sis-
tema Solar. 
2.3 Distinguir planetas, satélites de plane-
tas e planetas anões. 
2.4 Indicar que a massa de um planeta é 
maior do que a dos seus satélites. 
2.5 Indicar que as órbitas dos planetas do 
Sistema Solar são aproximadamente cir-
culares. 
2.8 Indicar que o Sol é o astro de maior 
tamanho e massa do Sistema Solar, que 
tem movimentos de translação em torno 
do centro da Galáxia e de rotação em 
torno de si próprio. 
2.10 Distinguir asteroides, cometas e 
meteoroides. 
2.11 Identificar, numa representação do 
Sistema Solar, os planetas, a cintura de 
asteroides e a cintura de Kuiper. 
2.12 Associar a expressão «chuva de es-
trelas» a meteoros e explicar a sua for-
mação, assim como a relevância da at-
mosfera de um planeta na sua proteção. 
 
 
2.6 Ordenar os planetas de acordo com a 
distância ao Sol e classificá-los quanto à 
sua constituição (rochosos e gasosos) e 

Exploração do manual 
adoptado 
 
Exploração de imagens 
 
Interpretação de tabelas e 
gráficos 
 
Promover debates na sala 
de aula 
 
Exploração de acetatos 
 
Exploração de artigos de 
revistas, jornais, NET, etc. 
 
Exploração de vídeos/DVD 
 
Realização e/ou demons-
tração de actividades expe-
rimentais 
 
Promover na sala de aula 
trabalhos de grupo e/ou 
trabalhos individuais  
 
Sistematização de conteú-
dos 
 
Realização de fichas de 
trabalho 

 
 
• Papel e 

lápis 
• Quadro 
• Manual 
• Manual 

Interativo 
• Caderno de 

Atividades 
• Computa-

dor 
• Televisão 
• Vídeo/DVD 
• Fichas de 

trabalho 
• Outros 

 

 
Fichas de avalia-
ção 
- Trabalho de 
sala de aula: 
pesquisa, textos 
produzidos pelos 
alunos (resumos, 
sínteses, relató-
rios; produção 
de objetos; par-
ticipação oral e 
escrita, fichas de 
trabalho 
/exercícios. 
- Trabalho extra 
aula: pesquisa, 
textos produzi-
dos pelos alunos 
(resumos, sínte-
ses, relatórios; 
produção de 
objetos; partici-
pação oral e 
escrita, fichas de 
trabalho 
/exercícios. 
- Realização dos 
trabalhos de 
casa. 
- Grelhas de 
observação e 
registo: 
  - TPC 

 
 

3 
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OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM: DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 

DE APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
Os planetas e as características 
que os distinguem 
• Classificação dos planetas em 
rochosos e gasosos e em interio-
res e exteriores. 
• Apresentação do significado de 
período de translação e de rota-
ção dos planetas. 
• Comparação dos períodos de 
translação e de rotação dos vá-
rios planetas com os correspon-
dentes períodos da Terra. 
• Interpretação de informação 
sobre os diferentes planetas 
contida em gráficos e tabelas. 
• Reconhecimento das principais 
características e comparação dos 
planetas entre si. 
• Referência a exoplanetas. 

localização relativa (interiores e exterio-
res). 
2.7 Definir períodos de translação e de 
rotação de um astro. 
2.9 Interpretar informação sobre plane-
tas contida em tabelas, gráficos ou tex-
tos, identificando semelhanças e diferen-
ças, relacionando o período de translação 
com a distância ao Sol e comparando a 
massa dos planetas com a massa da Ter-
ra. 
2.13 Concluir que a investigação tem 
permitido a descoberta de outros siste-
mas planetários para além do nosso, con-
tendo exoplanetas, os quais podem ser 
muito diferentes dos planetas do Sistema 
Solar. 

 
Resolução de exercícios 

  - organização 
dos cadernos 
diários 
  - assiduidade 
  - nível de ex-
pressão oral 
- empenho e 
interesse 
  -apresentação 
do material in-
dispensável 
  - pontualidade e 
comportamento 
  - relacionamen-
to com os cole-
gas e professores 
 

 
2 
 
 
 

 
 

 
Domínio: I – Espaço 

Período de aplicação: 1.º Período 
Subdomínio 3. Distâncias no Universo 

 
OBJETIVOS GE-

RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM: DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
3. Conhecer al-
gumas distân-
cias no Universo 
e utilizar unida-
des de distância 
adequadas às 
várias escalas 
do Universo. 

 
Distâncias na Terra, no Sistema 
Solar e para além do Sistema 
Solar 
• Revisão sobre: 
– unidades de distância conheci-
das e símbolos, com indicação da 
unidade SI, múltiplos, submúlti-

 
3.1 Converter medidas de distância e de 
tempo às respetivas unidades do SI. 
 
 
 
 
 

Exploração do manual 
adoptado 
 
Exploração de imagens 
 
Interpretação de tabelas e 
gráficos 
 

 
 
• Papel e 

lápis 
• Quadro 
• Manual 
• Manual 

Interativo 
• Caderno de 

 
Fichas de avalia-
ção 
- Trabalho de 
sala de aula: 
pesquisa, textos 
produzidos pelos 
alunos (resumos, 
sínteses, relató-
rios; produção 

 
 
 
 

4 
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OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM: DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 

DE APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
plos e sua relação; 
– unidades de tempo conhecidas 
e símbolos com indicação da 
unidade SI e relação entre elas; 
– conversão de unidades de 
distância e de tempo. 
• Explicação da representação de 
números grandes com potências 
de base dez (notação científica). 
• Reconhecimento da necessida-
de de adequar as unidades de 
distância a utilizar às dimensões 
do sistema a medir. 
• Significado de unidade astro-
nómica, ua, identificando o seu 
valor expresso em quilómetros. 
• Reconhecimento da unidade 
astronómica como a mais ade-
quada para exprimir distâncias 
no Sistema Solar. 
• Significado do ano-luz e seus 
submúltiplos, identificando o seu 
valor expresso em quilómetros. 
• Reconhecimento do ano-luz 
como unidade adequada para 
exprimir distâncias 

3.2 Representar números grandes com 
potências de base dez e ordená-los. 
 
 
 
3.3 Indicar o significado de unidade as-
tronómica (ua), converter distâncias em 
ua a unidades SI (dado o valor de 1 ua em 
unidades SI) e identificar a ua como a 
unidade mais adequada para medir dis-
tâncias no Sistema Solar. 
 
 
 
 
3.4 Construir um modelo de Sistema So-
lar usando a ua como unidade e despre-
zando as dimensões dos diâmetros dos 
planetas. 
3.5 Interpretar o significado da velocida-
de da luz, conhecido o seu valor. 
3.6 Interpretar o significado de ano-luz 
(a.l.), determinando o seu valor em uni-
dades SI, converter distâncias em a.l. a 
unidades SI e identificar o a.l. como a 
unidade adequada para exprimir distân-
cias entre a Terra e corpos fora do Siste-
ma Solar. 

Promover debates na sala 
de aula 
 
Exploração de acetatos 
 
Exploração de artigos de 
revistas, jornais, NET, etc,… 
 
Exploração de vídeos/DVD 
 
Realização e/ou demons-
tração de actividades expe-
rimentais 
 
Promover na sala de aula 
trabalhos de grupo e/ou 
trabalhos individuais  
 
Sistematização de conteú-
dos 
 
Realização de fichas de 
trabalho 
 

Resolução de exercícios 

Atividades 
• Computa-

dor 
• Televisão 
• Vídeo/DVD 
• Fichas de 

trabalho 
• Outros 

 

de objetos; par-
ticipação oral e 
escrita, fichas de 
trabalho 
/exercícios. 
- Trabalho extra 
aula: pesquisa, 
textos produzi-
dos pelos alunos 
(resumos, sínte-
ses, relatórios; 
produção de 
objetos; partici-
pação oral e 
escrita, fichas de 
trabalho 
/exercícios. 
- Realização dos 
trabalhos de 
casa. 
- Grelhas de 
observação e 
registo: 
  - TPC 
  - organização 
dos cadernos 
diários 
  - assiduidade 
  - nível de ex-
pressão oral 
- empenho e 
interesse 
  -apresentação 
do material in-
dispensável 
  - pontualidade e 
comportamento 
  - relacionamen-
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OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM: DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 

DE APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
to com os cole-
gas e professores 
 

 
 

 
Domínio: I – Espaço 

Período de aplicação: 1.º Período 
Subdomínio 4. A Terra, a Lua e forças gravíticas 

 
OBJETIVOS GE-

RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM: DESCRITORES  ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
4. Conhecer e 

compreender os 

movimentos da 

Terra e da Lua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os movimentos da Terra e suas 
consequências 
• Partindo do significado e valor 
do período de rotação da Terra, 
associar a ocorrência do dia e da 
noite, num mesmo local, à rota-
ção da Terra. 
• Interpretação da ocorrência 
simultânea do dia e da noite em 
cada metade da superfície ter-
restre. 
• Identificação de diferenças que 
ocorrem no mesmo lugar da 
Terra, ao longo do dia, como: 
inclinação dos raios solares e 
aquecimento da superfície ter-
restre, relacionando-as com o 
movimento de rotação. 
• Reconhecimento de conse-
quências do movimento de rota-
ção da Terra: sucessão do dia e 
da noite no mesmo lugar da 

 
 
4.1 Indicar o período de rotação da Terra 
e as consequências da rotação da Terra. 
 
 
 
 
 
 
4.2 Medir o comprimento de uma som-
bra ao longo do dia, traçar um gráfico 
desse comprimento em função do tempo 
e relacionar esta experiência com os re-
lógios de sol. 
4.3 Explicar como nos podemos orientar 
pelo Sol à nossa latitude. 
 
 
 
 
 
 

Exploração do manual 
adoptado 
 
Exploração de imagens 
 
Interpretação de tabelas e 
gráficos 
 
Promover debates na sala 
de aula 
 
Exploração de acetatos 
 
Exploração de artigos de 
revistas, jornais, NET, etc,… 
 
Exploração de vídeos/DVD 
 
Realização e/ou demons-
tração de actividades expe-
rimentais 
 
Promover na sala de aula 

 
 
• Papel e 

lápis 
• Quadro 
• Manual 
• Manual 

Interativo 
• Caderno de 

Atividades 
• Computa-

dor 
• Televisão 
• Vídeo/DVD 
• Fichas de 

trabalho 
• Outros 

 

 
Fichas de avalia-
ção 
- Trabalho de 
sala de aula: 
pesquisa, textos 
produzidos pelos 
alunos (resumos, 
sínteses, relató-
rios; produção 
de objetos; par-
ticipação oral e 
escrita, fichas de 
trabalho 
/exercícios. 
- Trabalho extra 
aula: pesquisa, 
textos produzi-
dos pelos alunos 
(resumos, sínte-
ses, relatórios; 
produção de 
objetos; partici-
pação oral e 
escrita, fichas de 
trabalho 

 
 

3 
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OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM: DESCRITORES  ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 

DE APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terra; movimento aparente do 
Sol, durante o dia; movimento 
aparente das estrelas durante a 
noite. 
• Descrição do movimento apa-
rente do Sol na Esfera Celeste e 
orientação pelo Sol, à nossa 
latitude, durante o dia. 
• Descrição do movimento apa-
rente do Sol na Esfera Celeste e 
interpretação da orientação pelo 
Sol à nossa latitude durante o 
dia. 
• Verificação das variações da 
sombra dos objetos durante o 
dia e utilização da sombra na 
orientação. 
• Partindo do significado e valor 
do período de translação da 
Terra explicar a ocorrência de 
anos bissextos. 
• Identificação de diferenças que 
ocorrem no mesmo lugar da 
Terra, à mesma hora, ao longo 
do ano, como: inclinação dos 
raios solares; aquecimento da 
superfície terrestre e da diferen-
te duração do dia e da noite, 
relacionando-as com o movimen-
to de translação da Terra e a 
inclinação do eixo de rotação. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 Indicar o período de translação da 
Terra e explicar a existência de anos bis-
sextos. 
4.5 Interpretar as estações do ano com 
base no movimento de translação da 
Terra e na inclinação do seu eixo de rota-
ção relativamente ao plano da órbita. 
4.6 Identificar, a partir de informação 
fornecida, planetas do sistema solar cuja 
rotação ou a inclinação do seu eixo de 
rotação não permite a existência de es-
tações do ano. 
4.7 Associar os equinócios às alturas do 
ano em que se iniciam a primavera e o 
outono e os solstícios às alturas do ano 
em que se iniciam o verão e o inverno. 
4.8 Identificar, num esquema, para os 
dois hemisférios, os solstícios e os equi-
nócios, o início das estações do ano, os 
dias mais longo e mais curto do ano e as 
noites mais longa e mais curta do ano. 
 
 
4.9 Identificar a Lua como o nosso único 
satélite natural, indicar o seu período de 
translação e de rotação e explicar por 
que razão, da Terra, se vê sempre a 

trabalhos de grupo e/ou 
trabalhos individuais  
 
Sistematização de conteú-
dos 
 
Realização de fichas de 
trabalho 
 

Resolução de exercícios 

/exercícios. 
- Realização dos 
trabalhos de 
casa. 
- Grelhas de 
observação e 
registo: 
  - TPC 
  - organização 
dos cadernos 
diários 
  - assiduidade 
  - nível de ex-
pressão oral 
- empenho e 
interesse 
  -apresentação 
do material in-
dispensável 
  - pontualidade e 
comportamento 
  - relacionamen-
to com os cole-
gas e professores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM: DESCRITORES  ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 

DE APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Compreen-
der as ações do 
Sol sobre a Ter-
ra e da Terra 
sobre a Lua e 
corpos perto 
da superfície 
terrestre, reco-
nhecendo o 
papel da força 
gravítica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Movimentos da Lua e fases da 
Lua 
• Interpretação da ocorrência 
das estações do ano e do facto 
de serem inversas nos dois he-
misférios com base no movimen-
to de translação da Terra e da 
inclinação do eixo de translação. 
• Referência a planetas onde não 
existem estações do ano devido 
à orientação do seu eixo de rota-
ção. 
4.2 Movimentos da Lua e fases 
da Lua 
• Interpretação do facto de a Lua 
voltar para a Terra sempre a 
mesma face. 
• Identificação das principais 
fases da Lua, da sua sequência e 
do que há de diferente quando 
observada de hemisférios dife-
rentes. 
• Distinção entre o aspeto da Lua 
vista da superfície terrestre e 

mesma face da Lua. 
4.10 Interpretar, com base em represen-
tações, as formas como vemos a Lua, 
identificando a sucessão das suas fases 
nos dois hemisférios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.11 Associar os termos sombra e pe-
numbra a zonas total ou parcialmente 
escurecidas, respetivamente. 
4.12 Interpretar a ocorrência de eclipses 
da Lua (total, parcial, penumbral) e do 
Sol (total, parcial, anular) a partir de re-
presentações, indicando a razão da não 
ocorrência de eclipses todos os meses. 
 

 
 
5.1 Caracterizar uma força pelos efeitos 
que ela produz, indicar a respetiva uni-
dade no SI e representar a força por um 
vetor. 
5.2 Indicar o que é um dinamómetro e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM: DESCRITORES  ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 

DE APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 

 

 

 

 

 

 

fora da Terra. 
• Interpretação dos motivos da 
existência de fases da Lua. 
 
Os eclipses 
• Significado de eclipse e de um 
astro. 
• Descrição de eclipses: 
– totais, parciais e penumbrais da 
Lua; 
– totais, anulares e parciais do 
Sol, associando-os às correspon-
dentes fases da Lua. 
• Interpretação dos motivos de 
existência de eclipses e do facto 
de nem sempre ocorrerem eclip-
ses quando é lua cheia e lua 
nova. 
 
Forças: o que são 
• Deteção de forças por observa-
ção dos seus efeitos. 
• Classificação de forças: de 
contacto e à distância. 
• Caracterização da força como 
grandeza vetorial, com identifi-
cação dos elementos de forças 
representadas por vetores e 
representação de forças. 
• Interpretação de escalas de 
dinamómetros e medição de 
forças com dinamómetros. 
 

medir forças com dinamómetros, iden-
tificando o valor da menor divisão da 
escala e o alcance do aparelho. 
5.3 Concluir, usando a queda de corpos 
na Terra, que a força gravítica se exerce 
à distância e é sempre atrativa. 
5.4 Representar a força gravítica que 
atua num corpo em diferentes locais da 
superfície da Terra. 
5.5 Indicar que a força gravítica exerci-
da pela Terra sobre um corpo aumenta 
com a massa deste e diminui com a dis-
tância ao centro da Terra. 
5.11 Indicar que a Terra e outros plane-
tas orbitam em torno do Sol  
e que a Lua orbita em torno da Terra 
devido à força gravítica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 Associar o peso de um corpo à força 
gravítica que o planeta exerce sobre ele 
e caracterizar o peso de um corpo num 
dado local. 
5.7 Distinguir peso de massa, assim 
como as respetivas unidades SI. 
5.8 Concluir, a partir das medições do 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM: DESCRITORES  ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 

DE APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 
Força gravítica 
• Identificação e caracterização 
da força gravítica como respon-
sável pela queda de corpos em 
diferentes locais, informando o 
significado de vertical de lugar e 
de sentido descendente. 
• Informação de que: 
– a força gravítica que atua nos 
corpos aumenta quando a massa 
dos corpos é maior e quando a 
distância ao centro da Terra 
diminui; 
– a força gravítica que atua num 
corpo depende do planeta onde 
o corpo se encontra. 
• Constatação de que a força que 
mantém os planetas nas suas 
órbitas é a força gravítica exerci-
da pelo Sol, e a que mantém os 
satélites nas suas órbitas é a 
força gravítica exercida pelos 
respetivos planetas. 
 
Peso e massa 
• Distinção entre massa – gran-
deza escalar e peso – grandeza 
vetorial e suas unidades SI de 
medida. 
• Medição do peso de massas 
marcadas com o dinamómetro 
para concluir a relação de pro-

peso de massas marcadas, que as gran-
dezas peso e massa são diretamente 
proporcionais. 
5.9 Indicar que a constante de propor-
cionalidade entre peso e massa depen-
de do planeta e comparar os valores 
dessa constante  
à superfície da Terra e de outros plane-
tas a partir de informação fornecida. 
5.10 Aplicar, em problemas, a propor-
cionalidade direta entre peso  
e massa, incluindo a análise gráfica. 
5.12 Indicar que a física estuda, entre 
outros fenómenos do Universo, os mo-
vimentos e as forças. 
 

 
 

2 
 
 
 

 



14 
 

OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM: DESCRITORES  ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 

DE APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
porcionalidade direta entre peso 
e massa de corpos diferentes no 
mesmo lugar da Terra. 
• Reconhecimento do peso como 
grandeza variável, para o mesmo 
corpo, com a altitude e a latitude 
e interpretação dessas variações. 
• Significado da constante de 
proporcionalidade direta entre 
peso e massa e comparação do 
valor da constante na Terra, nos 
planetas do Sistema Solar e na 
Lua. 
• Reconhecimento do peso como 
grandeza variável, para o mesmo 
corpo, de planeta para planeta. 

 
 

Domínio: II – Materiais 
Período de aplicação: 2.º Período 

Subdomínio 1. Constituição do mundo material 

 
OBJETIVOS GE-

RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM: DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
1. Reconhecer a 

enorme varieda-

de de materiais 

com diferentes 

propriedades e 

usos, assim como 

 
A diversidade de materiais e sua 
utilização 
• Classificação de materiais de 
acordo com diferentes critérios: 
origem, solubilidade e combusti-
bilidade, por exemplo. 
• Reconhecimento, na enorme 
variedade de materiais que nos 
rodeiam, de materiais naturais, 
manufaturados e outros total-

 
 
 
1.1 Identificar diversos materiais e alguns 
critérios para a sua classificação. 
 
1.3 Identificar, em exemplos do dia a dia, 
materiais fabricados que não existem na 
Natureza. 
 

Exploração do manual 
adoptado 
 
Exploração de imagens 
 
Interpretação de tabelas e 
gráficos 
 
Promover debates na sala 
de aula 

 
 
• Papel e 

lápis 
• Quadro 
• Manual 
• Manual 

Interativo 
• Caderno de 

Atividades 
• Computa-

 
Fichas de avalia-
ção 
- Trabalho de 
sala de aula: 
pesquisa, textos 
produzidos pelos 
alunos (resumos, 
sínteses, relató-
rios; produção 
de objetos; par-

 
 
 
 

3 
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OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM: DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 

DE APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
o papel da quími-

ca na identifica-

ção e transfor-

mação desses 

materiais. 

mente produzidos em laborató-
rio. 
• Identificação de alguns recur-
sos naturais, sua utilização e 
reconhecimento de que são 
provenientes de fontes limitadas. 
• Importância de reduzir o con-
sumo, reutilizar e reciclar mate-
riais, tendo em vista a sustenta-
bilidade na Terra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2 Concluir que os materiais são recur-
sos limitados e que é necessário usá-los 
bem, reutilizando-os e reciclando-os. 
 
 
 
1.4 Indicar a química como a ciência que 
estuda as propriedades e transformações 
de todos os materiais. 

 
Exploração de acetatos 
 
Exploração de artigos de 
revistas, jornais, NET, etc,… 
 
Exploração de vídeos/DVD 
 
Realização e/ou demons-
tração de actividades expe-
rimentais 
 
Promover na sala de aula 
trabalhos de grupo e/ou 
trabalhos individuais  
 
Sistematização de conteú-
dos 
 
Realização de fichas de 
trabalho 
 
 Resolução de exercícios 

dor 
• Televisão 
• Vídeo/DVD 
• Fichas de 

trabalho 
• Outros 

 

ticipação oral e 
escrita, fichas de 
trabalho 
/exercícios. 
- Trabalho extra 
aula: pesquisa, 
textos produzi-
dos pelos alunos 
(resumos, sínte-
ses, relatórios; 
produção de 
objetos; partici-
pação oral e 
escrita, fichas de 
trabalho 
/exercícios. 
- Realização dos 
trabalhos de 
casa. 
- Grelhas de 
observação e 
registo: 
  - TPC 
  - organização 
dos cadernos 
diários 
  - assiduidade 
  - nível de ex-
pressão oral 
- empenho e 
interesse 
  -apresentação 
do material in-
dispensável 
  - pontualidade e 
comportamento 
  - relacionamen-
to com os cole-
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OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM: DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 

DE APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
gas e professores 
 

 
 

Domínio: II – Materiais 
Período de aplicação: 2.º Período 

Subdomínio 2. Substâncias e misturas 

 
OBJETIVOS GE-

RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM: DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
2. Compreender 
a classificação 
dos materiais em 
substâncias  
e misturas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Substâncias e misturas. Tipos de 
misturas 
• Informação de que todos os 
materiais são constituídos por 
substâncias que, nuns casos, 
existem isoladas e, noutros, em 
conjunto com outras, designan-
do-se os primeiros por substân-
cias e os segundos por misturas. 
• Identificação de substâncias e 
misturas de substâncias, por 
observação direta do material ou 
a partir da sua composição indi-
cada no rótulo das embalagens, e 
reconhecimento de que os mate-
riais são praticamente todos 
misturas. 
• Diferença entre o significado 
do termo puro no dia a dia (ma-
terial não contaminado) e em 
química (material que é uma 
substância). 
• Identificação do significado de 
materiais homogéneos e de ma-
teriais heterogéneos. 
• Distinção entre líquidos miscí-
veis e imiscíveis. 
• Classificação das misturas em 

2.1 Indicar que os materiais são constituídos 
por substâncias que podem existir isoladas ou 
em misturas. 
 
 
 
 
2.2 Classificar materiais como substâncias ou 
misturas a partir de descrições da sua compo-
sição, designadamente em rótulos de emba-
lagens. 
 
 
 
 
2.3 Distinguir o significado de material "puro" 
no dia a dia e em química (uma só substân-
cia). 
2.4 Concluir que a maior parte dos materiais 
que nos rodeiam são misturas. 
2.5 Classificar uma mistura pelo aspeto ma-
croscópico em mistura homogénea ou hete-
rogénea e dar exemplos de ambas. 
2.6 Distinguir líquidos miscíveis de imiscíveis. 
2.7 Indicar que uma mistura coloidal parece 
ser homogénea quando observada macros-
copicamente, mas que, quando observada ao 
microscópio ou outros instrumentos de am-

Exploração do manual 
adoptado 
 
Exploração de imagens 
 
Interpretação de tabelas e 
gráficos 
 
Promover debates na sala 
de aula 
 
Exploração de acetatos 
 
Exploração de artigos de 
revistas, jornais, NET, etc,… 
 
Exploração de vídeos/DVD 
 
Realização e/ou demons-
tração de actividades expe-
rimentais 
 
Promover na sala de aula 
trabalhos de grupo e/ou 
trabalhos individuais  

 
 
• Papel e 

lápis 
• Quadro 
• Manual 
• Manual 

Interativo 
• Caderno de 

Atividades 
• Computa-

dor 
• Televisão 
• Vídeo/DVD 
• Fichas de 

trabalho 
• Outros 

 

 
Fichas de avalia-
ção 
- Trabalho de 
sala de aula: 
pesquisa, textos 
produzidos pelos 
alunos (resumos, 
sínteses, relató-
rios; produção 
de objetos; par-
ticipação oral e 
escrita, fichas de 
trabalho 
/exercícios. 
- Trabalho extra 
aula: pesquisa, 
textos produzi-
dos pelos alunos 
(resumos, sínte-
ses, relatórios; 
produção de 
objetos; partici-
pação oral e 
escrita, fichas de 
trabalho 
/exercícios. 
- Realização dos 

6 
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OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM: DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 

DE APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Caraterizar 
qualitativa e 
quantitativamen-
te uma solução e 
preparar labora-
torialmente, em 
segurança, solu-
ções aquosas de 
uma concentra-
ção em massa 

heterogéneas, homogéneas e 
coloidais e reconhecimento de 
exemplos destes tipos de mistu-
ras. 
• Observação do trajeto da luz 
em misturas coloidais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soluções 
• Associação de solução a mistu-
ra homogénea que pode existir 
nos estados: sólido, líquido e 
gasoso, apresentando exemplos. 
• Identificação do significado de 
soluto e solvente reconhecendo 
o solvente e o(s) soluto(s) em 
situações concretas. 
• Distinção entre composição 
qualitativa e quantitativa de 
soluções. 
• Interpretação do significado de 
concentração em massa e cálculo 
da concentração de soluções. 
• Associação de: 
– solução mais concentrada a 
maior proporção solu-
to/solvente; 
– solução mais diluída a menor 

pliação, mostra-se heterogénea. 
2.8 Concluir, a partir de observação, que, em 
certas misturas coloidais, se pode ver o tra-
jeto da luz visível. 

 
 
 
 

3.1 Associar o termo solução à mistura ho-
mogénea (sólida, líquida ou gasosa), de duas 
ou mais substâncias, em que uma se designa 
por solvente e a(s) outra(s) por soluto(s). 
 
3.2 Identificar o solvente e o(s) soluto(s), em 
soluções aquosas e alcoólicas, a partir de 
rótulos de embalagens de produtos (solu-
ções) comerciais. 
 
3.3 Distinguir composições qualitativa e quan-
titativa de uma solução. 
3.4 Associar a composição quantitativa 
de uma solução à proporção dos seus 
componentes. 
3.5 Associar uma solução mais concen-
trada àquela em que a proporção soluto-
solvente é maior e uma solução mais 
diluída àquela em que essa proporção é 
menor. 
3.6 Concluir que adicionar mais solvente 
a uma solução significa diluí-la. 
 
 
3.7 Definir a concentração, em massa, e 
usá-la para determinar a composição 
quantitativa de uma solução. 
 

 
Sistematização de conteú-
dos 
 
Realização de fichas de 
trabalho 
 
 Resolução de exercícios 

trabalhos de 
casa. 
- Grelhas de 
observação e 
registo: 
  - TPC 
  - organização 
dos cadernos 
diários 
  - assiduidade 
  - nível de ex-
pressão oral 
- empenho e 
interesse 
  -apresentação 
do material in-
dispensável 
  - pontualidade e 
comportamento 
  - relacionamen-
to com os cole-
gas e professores 
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OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM: DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 

DE APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
proporção soluto/solvente. 
• Concluir que: 
– adicionar soluto significa con-
centrar a solução; 
– adicionar solvente significa 
diluí-la. 
• Aplicação da expressão: 
Cm = m(soluto) / V (solução) na 
resolução de problemas, usando 
diferentes unidades para expri-
mir a concentração. 
• Identificação de: 
– materiais/equipamento de 
laboratório mais comuns; 
– regras de sinalização de segu-
rança; 
– pictogramas de perigo que 
acompanham produtos químicos. 
• Preparação da solução aquosa 
de um sólido com rigor e em 
segurança. 

3.8 Identificar material e equipamento de 
laboratório mais comum, regras gerais de 
segurança e interpretar sinalização de 
segurança em laboratórios. 
3.9 Identificar pictogramas de perigo 
usados nos rótulos das embalagens de 
reagentes de laboratório e de produtos 
comerciais. 
3.10 Selecionar material de laboratório 
adequado para preparar uma solução 
aquosa a partir de um soluto sólido. 
3.11 Identificar e ordenar as etapas ne-
cessárias à preparação, em laboratório, 
de uma solução aquosa, a partir de um 
soluto sólido. 
3.12 Preparar laboratorialmente uma 
solução aquosa com uma determinada 
concentração, em massa, a partir de um 
soluto sólido. 

 
 

Domínio: II – Materiais 
Período de aplicação: 2.º Período 

Subdomínio 3. Transformações físicas e químicas 

 
OBJETIVOS GE-

RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM: DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 

DE APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
4. Reconhecer 
transformações 
físicas e químicas 
e concluir que as 
transformações 

Transformações físicas 
• Caracterização das transforma-
ções físicas, associando-as a 
mudanças nas substâncias sem 
que outras sejam originadas, 

 
4.1 Associar transformações físicas a mu-
danças nas substâncias sem que outras 
sejam originadas. 
4.2 Identificar mudanças de estado físico 

Exploração do manual 
adoptado 
 
Exploração de imagens 
 

 
 
• Papel e 

lápis 
• Quadro 

 
Fichas de avalia-
ção 
- Trabalho de 
sala de aula: 

 
 

2 
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OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM: DESCRITORES  

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
de substâncias 
podem envolver 
absorção  
ou libertação de 
energia. 

citando exemplos. 
• Identificação e caracterização 
macroscópica dos estados físicos: 
sólido, líquido e gasoso. 
• Identificação das designações 
associadas às mudanças de esta-
do que ocorrem por aquecimen-
to e arrefecimento dos materiais. 
• Descrição e interpretação do 
ciclo da água. 
 
Transformações químicas 
• Caracterização das transforma-
ções químicas, associando-as à 
formação de novas substâncias. 
• Deteção de transformações 
químicas. 
• Designação das transformações 
químicas por reações químicas, 
identificando reagentes e produ-
tos da reação, e sua representa-
ção por equações de palavras. 
• Reconhecimento de reações 
por junção de substâncias e sua 
representação por equações de 
palavras. 
• Identificação de fatores que 
desencadeiam a transformação 
química de uma só substância: 
calor, eletricidade, luz e ação 
mecânica. 
• Reconhecimento da ocorrência 
de termólises, eletrólises, fotóli-
ses e reações desencadeadas por 
ação mecânica, e sua represen-
tação por equações de palavras. 
• Conhecimento da aplicabilida-
de de termólises, eletrólises, 

e concluir que são transformações físicas. 
4.3 Explicar o ciclo da água, referindo as 
mudanças de estado físico que nele ocor-
rem. 
 
 
 
4.4 Associar transformações químicas à 
formação de novas substâncias, identifi-
cando provas dessa formação. 
 
4.5 Identificar, no laboratório ou no dia a 
dia, transformações químicas. 
4.6 Identificar, no laboratório ou no dia a 
dia, ações que levam à ocorrência de 
transformações químicas: aquecimento, 
ação mecânica, ação da eletricidade ou 
incidência de luz. 
 
 
4.7 Distinguir reagentes de produtos de 
reação e designar uma transformação 
química por reação química. 
4.8 Descrever reações químicas usando 
linguagem corrente e representá-las por 
“equações” de palavras. 
4.9 Justificar, a partir de informação sele-
cionada, a importância da síntese química 
na produção de novos e melhores mate-
riais, de uma forma mais económica e 
ecológica. 
 

 

Interpretação de tabelas e 
gráficos 
 
Promover debates na sala 
de aula 
 
Exploração de acetatos 
 
Exploração de artigos de 
revistas, jornais, NET, etc. 
 
Exploração de vídeos/DVD 
 
Realização e/ou demons-
tração de actividades expe-
rimentais 
 
Promover na sala de aula 
trabalhos de grupo e/ou 
trabalhos individuais  
 
Sistematização de conteú-
dos 
 
Realização de fichas de 
trabalho 
 
 Resolução de exercícios 

• Manual 
• Manual 

Interativo 
• Caderno de 

Atividades 
• Computa-

dor 
• Televisão 
• Vídeo/DVD 
• Fichas de 

trabalho 
• Outros 

 

pesquisa, textos 
produzidos pelos 
alunos (resumos, 
sínteses, relató-
rios; produção 
de objetos; par-
ticipação oral e 
escrita, fichas de 
trabalho 
/exercícios. 
- Trabalho extra 
aula: pesquisa, 
textos produzi-
dos pelos alunos 
(resumos, sínte-
ses, relatórios; 
produção de 
objetos; partici-
pação oral e 
escrita, fichas de 
trabalho 
/exercícios. 
- Realização dos 
trabalhos de 
casa. 
- Grelhas de 
observação e 
registo: 
  - TPC 
  - organização 
dos cadernos 
diários 
  - assiduidade 
  - nível de ex-
pressão oral 
- empenho e 
interesse 
  -apresentação 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM: DESCRITORES  

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
fotólises e transformações por 
ação mecânica na vida real. 
• Referência à síntese química e 
sua importância na produção de 
novas substâncias de grande 
utilidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

do material in-
dispensável 
  - pontualidade e 
comportamento 
  - relacionamen-
to com os cole-
gas e professores 
 

 
 

Domínio: II – Materiais 
Período de aplicação:  2.º Período / 3.º Período 

Subdomínio 4. Propriedades físicas e químicas dos materiais 

 
OBJETIVOS GE-

RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM: DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
5. Reconhecer 
propriedades 
físicas e químicas 
das substâncias 
que as permitem 
distinguir e iden-
tificar. 

Ponto de fusão e ponto de ebu-
lição – duas propriedades físicas 
• Significado de ponto de fusão e 
de ponto de solidificação a uma 
dada pressão, referindo a igual-
dade de valores. 
• Referência aos termómetros e 
ao grau Celsius para medir tem-
peraturas. 
• Interpretação de gráficos tem-
peratura-tempo para a fusão e a 
solidificação, reconhecendo que 
a temperatura se mantém cons-
tante nas mudanças de estado 

5.1 Definir ponto de fusão como a tem-
peratura a que uma substância passa do 
estado sólido ao estado líquido, a uma 
dada pressão. 
5.2 Indicar que, para uma substância, o 
ponto de fusão é igual ao ponto de solidi-
ficação, à mesma pressão. 
5.3 Definir ebulição como a passagem 
rápida e tumultuosa de um líquido ao 
estado de vapor. 
5.4 Definir ponto de ebulição como a 
temperatura à qual uma substância líqui-

Exploração do manual 
adoptado 
 
Exploração de imagens 
 
Interpretação de tabelas e 
gráficos 
 
Promover debates na sala 
de aula 
 
Exploração de acetatos 
 

 
 
• Papel e 

lápis 
• Quadro 
• Manual 
• Manual 

Interativo 
• Caderno de 

Atividades 
• Computa-

dor 
• Televisão 
• Vídeo/DVD 

 
Fichas de avalia-
ção 
- Trabalho de 
sala de aula: 
pesquisa, textos 
produzidos pelos 
alunos (resumos, 
sínteses, relató-
rios; produção 
de objetos; par-
ticipação oral e 
escrita, fichas de 
trabalho 

 
 
 

3 
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OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM: DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 

DE APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
das substâncias, coexistindo os 
estados sólido e líquido. 
• Definição de ebulição e signifi-
cado de ponto de ebulição a uma 
dada pressão, sendo o valor igual 
ao do ponto de condensação, e 
interpretação dos gráficos tem-
peratura-tempo. 
• Referência à vaporização lenta. 
• Identificação do líquido mais 
volátil a partir do p.e., e do esta-
do físico das substâncias a uma 
dada temperatura conhecidos os 
p.e. e p.f. 
• Reconhecimento da importân-
cia do p.f. e do p.e. na identifica-
ção de substâncias e na avaliação 
da pureza  
de materiais, identificando os 
valores de p.f. e p.e. da água. 
• Traçado e interpretação de 
gráficos da temperatura em 
função do tempo de aquecimen-
to ou de arrefecimento de uma 
substância (como água destila-
da), com reconhecimento dos 
estados físicos correspondentes 
a cada troço dos gráficos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Densidade ou massa volúmica – 
outra propriedade física 

da entra em ebulição, a uma dada pres-
são. 
5.5 Concluir que a vaporização também 
ocorre a temperaturas inferiores à de 
ebulição. 
5.6 Identificar o líquido mais volátil por 
comparação de pontos de ebulição. 
5.7 Indicar os pontos de ebulição e de 
fusão da água, à pressão atmosférica 
normal. 
5.8 Concluir qual é o estado físico de uma 
substância, a uma dada temperatura e 
pressão, dados os seus pontos de fusão e 
de ebulição a essa pressão. 
5.9 Indicar que, durante uma mudança de 
estado físico de uma substância, a tem-
peratura permanece constante, coexis-
tindo dois estados físicos. 
5.10 Construir gráficos temperatura-
tempo a partir de dados registados numa 
tabela. 
5.11 Interpretar gráficos temperatura-
tempo para materiais, identificando esta-
dos físicos e temperaturas de fusão e de 
ebulição. 
5.12 Definir massa volúmica (também 
denominada densidade) de um material 
e efetuar cálculos com base na definição. 
5.13 Descrever técnicas básicas para de-
terminar a massa volúmica que envolvam 
medição direta do volume de um líquido 
ou medição indireta do volume de um 
sólido (usando as respetivas dimensões 

Exploração de artigos de 
revistas, jornais, NET, etc. 
 
Exploração de vídeos/DVD 
 
Realização e/ou demons-
tração de actividades expe-
rimentais 
 
Promover na sala de aula 
trabalhos de grupo e/ou 
trabalhos individuais  
 
Sistematização de conteú-
dos 
 
Realização de fichas de 
trabalho 
 
 Resolução de exercícios 

• Fichas de 
trabalho 

• Outros 
 

/exercícios. 
- Trabalho extra 
aula: pesquisa, 
textos produzi-
dos pelos alunos 
(resumos, sínte-
ses, relatórios; 
produção de 
objetos; partici-
pação oral e 
escrita, fichas de 
trabalho 
/exercícios. 
- Realização dos 
trabalhos de 
casa. 
- Grelhas de 
observação e 
registo: 
  - TPC 
  - organização 
dos cadernos 
diários 
  - assiduidade 
  - nível de ex-
pressão oral 
- empenho e 
interesse 
  -apresentação 
do material in-
dispensável 
  - pontualidade e 
comportamento 
  - relacionamen-
to com os cole-
gas e professores 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM: DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 

DE APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
• Identificação do significado de 
densidade ou massa volúmica 
como o valor constante para o 
quociente da massa pelo volume 
de uma porção de substância, à 
mesma temperatura. 
• Aplicação da expressão: ρ = m / 
V na resolução de problemas, 
usando diferentes unidades para 
exprimir  
a densidade. 
• Reconhecimento da importân-
cia da densidade na identificação 
de substâncias e na avaliação da 
pureza  
de materiais. 
• Conhecimento de procedimen-
tos adequados à determinação 
do volume de um corpo com 
forma regular  
e irregular e da sua densidade. 
• Determinação experimental da 
densidade de sólidos e líquidos e 
identificação da substância de 
que são feitos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comportamento da água e sua 
importância 
• Reconhecimento do compor-

ou por deslocamento de um líquido). 
5.14 Medir a massa volúmica de materi-
ais sólidos e líquidos usando técnicas 
laboratoriais básicas. 
5.15 Indicar que o valor da massa volú-
mica da água à temperatura ambiente e 
pressão normal é cerca de 1 g/cm3. 
5.16 Identificar o ponto de fusão, o pon-
to de ebulição e a massa volúmica como 
propriedades físicas características de 
uma substância, constituindo critérios 
para avaliar a pureza de um material. 
5.17 Identificar amostras desconhecidas 
recorrendo a valores tabelados de pon-
tos de fusão, pontos de ebulição e massa 
volúmica. 
 
5.18 Identificar o comportamento exce-
cional da água (massas volúmicas do gelo 
e da água líquida e presença na natureza 
dos três estados físicos), relacionando 
esse comportamento com a importância 
da água para a vida. 
 
5.19 Indicar vantagens (como portabili-
dade, rapidez, facilidade de utilização, 
custo) e limitações (como menor rigor, 
falsos positivos ou falsos negativos) de 
testes químicos rápidos (colorimétricos) 
disponíveis em kits. 
5.20 Descrever os resultados de testes 
químicos simples para detetar substân-
cias (água, amido, dióxido de carbono) a 
partir da sua realização laboratorial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM: DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 

DE APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
tamento excecional da água que, 
quando sólida, funde não só por 
aquecimento mas também 
quando sujeita a grande pressão, 
e aumenta de volume quando 
solidifica. 
• Interpretação do facto de o 
gelo ser menos denso do que a 
água líquida. 
• Reconhecimento da importân-
cia da água como recurso essen-
cial à vida que é necessário pre-
servar, poupar  
e evitar poluir. 
 
 
Propriedades químicas 
• Distinção entre propriedades 
físicas e propriedades químicas 
das substâncias. 
• Conhecimento e utilização de 
alguns ensaios químicos adequa-
dos à identificação de certas 
substâncias,  
como oxigénio, hidrogénio, dió-
xido de carbono, água e amido. 
• Referência: 
– à importância de kits que per-
mitem a realização rápida de 
testes químicos para a identifica-
ção de certas substâncias presen-
tes em amostras, mas que são 
pouco fiáveis; 
– à química analítica e sua impor-
tância. 
 

5.21 Justificar, a partir de informação 
selecionada, a relevância da química ana-
lítica em áreas relacionadas com a nossa 
qualidade de vida, como segurança ali-
mentar, qualidade ambiental e diagnósti-
co de doenças. 
 

 
 

 
 
 

1 
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Domínio: II – Materiais 
Período de aplicação: 3.º Período 

Subdomínio 5. Separação de substâncias numa mistura 

 
OBJETIVOS GE-

RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM: DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
6. Conhecer pro-
cessos físicos de 
separação e apli-
cá-los na separa-
ção de compo-
nentes de mistu-
ras homogéneas 
e heterogéneas 
usando técnicas 
laboratoriais. 

 
Técnicas de separação dos com-
ponentes de misturas heterogé-
neas 
• Identificação e descrição de 
técnicas adequadas para separar 
componentes de misturas hete-
rogéneas,  
como: peneiração, sublimação, 
separação magnética e dissolu-
ção seletiva, para misturas sóli-
das; decantação sólido-líquido, 
filtração e centrifugação, para 
misturas sólido-líquido ou sólido-
gás; decantação líquido-líquido, 
para misturas líquidas. 
• Realização experimental das 
técnicas referidas com rigor e em 
segurança. 
• Conhecimento da aplicabilida-
de das técnicas de separação 
referidas na vida real. 
• Seleção do conjunto de técni-
cas adequadas à separação dos 
componentes de misturas hete-
rogéneas concretas. 
• Abordagem dos tratamentos 
da água em estações de trata-
mentos de águas de abasteci-
mento, ETA, e em estações de 

6.1 Identificar técnicas de separação apli-
cáveis a misturas heterogéneas: decanta-
ção; filtração; peneiração; centrifugação; 
separação magnética. 
6.3 Identificar aplicações de técnicas de 
separação dos componentes de uma mis-
tura no tratamento de resíduos, na indús-
tria e em casa. 
6.4 Descrever técnicas laboratoriais bási-
cas de separação, indicando o material 
necessário: decantação sólido-líquido; 
decantação líquido-líquido; filtração por 
gravidade; centrifugação; separação 
magnética; cristalização; destilação sim-
ples. 
6.5 Selecionar o(s) processo(s) de separa-
ção mais adequado(s) para separar os 
componentes de uma mistura, tendo em 
conta a sua constituição e algumas pro-
priedades físicas dos seus componentes. 
6.6 Separar os componentes de uma mis-
tura usando as técnicas laboratoriais bá-
sicas de separação, na sequência correta. 
6.7 Concluir que a água é um recurso 
essencial à vida que é necessário preser-
var, o que implica o tratamento físico-
químico de águas de abastecimento e 
residuais. 
 
6.2 Identificar técnicas de separação apli-
cáveis a misturas homogéneas: destilação 

Exploração do manual 
adoptado 
 
Exploração de imagens 
 
Interpretação de tabelas e 
gráficos 
 
Promover debates na sala 
de aula 
 
Exploração de acetatos 
 
Exploração de artigos de 
revistas, jornais, NET, etc. 
 
Exploração de vídeos/DVD 
 
Realização e/ou demons-
tração de actividades expe-
rimentais 
 
Promover na sala de aula 
trabalhos de grupo e/ou 
trabalhos individuais  
 
Sistematização de conteú-
dos 
 
Realização de fichas de 
trabalho 

 
 
• Papel e 

lápis 
• Quadro 
• Manual 
• Manual 

Interativo 
• Caderno de 

Atividades 
• Computa-

dor 
• Televisão 
• Vídeo/DVD 
• Fichas de 

trabalho 
• Outros 

 

 
Fichas de avalia-
ção 
- Trabalho de 
sala de aula: 
pesquisa, textos 
produzidos pelos 
alunos (resumos, 
sínteses, relató-
rios; produção 
de objetos; par-
ticipação oral e 
escrita, fichas de 
trabalho 
/exercícios. 
- Trabalho extra 
aula: pesquisa, 
textos produzi-
dos pelos alunos 
(resumos, sínte-
ses, relatórios; 
produção de 
objetos; partici-
pação oral e 
escrita, fichas de 
trabalho 
/exercícios. 
- Realização dos 
trabalhos de 
casa. 
- Grelhas de 
observação e 
registo: 
  - TPC 

 
 

6 
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OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM: DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 

DE APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
tratamento de águas residuais, 
ETAR. 
 
 
 
Técnicas de separação dos com-
ponentes de misturas homogé-
neas 
• Identificação e descrição de 
técnicas adequadas para separar 
componentes de misturas homo-
géneas líquidas como: cristaliza-
ção e ebulição do solvente, para 
recuperação de um sólido dissol-
vido; destilação simples. 
• Interpretação da destilação 
simples. 
• Realização experimental da 
cristalização e da destilação sim-
ples, com rigor e em segurança. 
• Conhecimento da aplicabilida-
de da cristalização e da destila-
ção na vida real. 
• Seleção do conjunto de técni-
cas adequadas à separação dos 
componentes de misturas con-
cretas. 
 
 
 
 
 

simples; cristalização. 
6.3 Identificar aplicações de técnicas de 
separação dos componentes de uma mis-
tura no tratamento de resíduos, na indús-
tria e em casa. 
6.4 Descrever técnicas laboratoriais bási-
cas de separação, indicando o material 
necessário: decantação sólido-líquido; 
decantação líquido-líquido; filtração por 
gravidade; centrifugação; separação 
magnética; cristalização; destilação sim-
ples. 
6.5 Selecionar o(s) processo(s) de separa-
ção mais adequado(s) para separar os 
componentes de uma mistura, tendo em 
conta a sua constituição e algumas pro-
priedades físicas dos seus componentes. 
6.6 Separar os componentes de uma mis-
tura usando as técnicas laboratoriais bá-
sicas de separação, na sequência correta. 

 
 Resolução de exercícios 

  - organização 
dos cadernos 
diários 
  - assiduidade 
  - nível de ex-
pressão oral 
- empenho e 
interesse 
  -apresentação 
do material in-
dispensável 
  - pontualidade e 
comportamento 
  - relacionamen-
to com os cole-
gas e professores 
 

4 
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Subdomínio 1. Fontes de energia e transferências de energia 

 
OBJETIVOS GE-

RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM: DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
1. Reconhecer 
que a energia 
está associada a 
sistemas, que se 
transfere conser-
vando-se global-
mente, que as 
fontes de energia 
são relevantes na 
sociedade e que 
há vários proces-
sos de transfe-
rência de ener-
gia. 

Energia: fontes, recetores e 
transferências de energia  
• Significado físico de sistema e 
de energia, associando-a a uma 
propriedade de qualquer sistema 
cujo valor pode ou não variar de 
acordo com o tipo de sistema: 
não isolado ou isolado. 
• Distinção entre fonte e recetor 
de energia em situações concre-
tas e significado de transferência 
de energia. 
• Informação sobre unidades de 
energia: unidades SI, kJ, cal e kcal 
com aplicação das relações entre 
as várias unidades de energia. 
• Interpretação do princípio da 
conservação de energia. 
• Classificação das fontes de 
energia em: primárias e secundá-
rias; renováveis e não renová-
veis, e sua identificação em situ-
ações concretas. 
• Reconhecimento de vantagens 
e desvantagens da utilização de 
fontes de energia renováveis e 
não renováveis (combustíveis 
fósseis e nucleares) a nível eco-
nómico, ambiental e outros. 
 
 
Energia transferida como calor e 
radiação 
• Associação de temperatura à 
grandeza física que se relaciona 
com a agitação das partículas da 

 
1.1 Definir sistema físico e associar-lhe uma 
energia (interna) que pode ser em parte 
transferida para outro sistema. 
1.2 Identificar, em situações concretas, sis-
temas que são fontes ou recetores de ener-
gia, indicando o sentido de transferência da 
energia e concluindo que a energia se man-
tém na globalidade. 
1.3 Indicar a unidade SI de energia e fazer 
conversões de unidades (joules e quilojoules; 
calorias e quilocalorias). 
1.4 Concluir qual é o valor energético de ali-
mentos a partir da análise de rótulos e de-
terminar a energia fornecida por uma porção 
de alimento. 
1.5 Identificar fontes de energia renováveis e 
não renováveis, avaliar vantagens e desvan-
tagens da sua utilização na sociedade atual e 
as respetivas consequências na sustentabili-
dade da Terra, interpretando dados sobre a 
sua utilização em gráficos ou tabelas. 

 
 
 
 
 
 
 

1.6 Medir temperaturas usando termómetros 
(com escalas em graus Celsius) e associar a 
temperatura à maior ou menor agitação dos 
corpúsculos submicroscópicos. 
1.7 Associar o calor à energia transferida 
espontaneamente entre sistemas a diferen-
tes temperaturas. 

Exploração do manual ado-
tado 
 
Exploração de imagens 
 
Interpretação de tabelas e 
gráficos 
 
Promover debates na sala 
de aula 
 
Exploração de acetatos 
 
Exploração de artigos de 
revistas, jornais, NET, etc. 
 
Exploração de vídeos/DVD 
 
Realização e/ou demons-
tração de atividades expe-
rimentais 
 
Promover na sala de aula 
trabalhos de grupo e/ou 
trabalhos individuais  
 
Sistematização de conteú-
dos 
 
Realização de fichas de 
trabalho 
 

 
 
• Papel e 

lápis 
• Quadro 
• Manual 
• Manual 

Interativo 
• Caderno de 

Atividades 
• Computa-

dor 
• Televisão 
• Vídeo/DVD 
• Fichas de 

trabalho 
• Outros 

 

 
Fichas de avalia-
ção 
- Trabalho de 
sala de aula: 
pesquisa, textos 
produzidos pelos 
alunos (resumos, 
sínteses, relató-
rios; produção 
de objetos; par-
ticipação oral e 
escrita, fichas de 
trabalho 
/exercícios. 
- Trabalho extra 
aula: pesquisa, 
textos produzi-
dos pelos alunos 
(resumos, sínte-
ses, relatórios; 
produção de 
objetos; partici-
pação oral e 
escrita, fichas de 
trabalho 
/exercícios. 
- Realização dos 
trabalhos de 
casa. 
- Grelhas de 
observação e 
registo: 
  - TPC 
  - organização 
dos cadernos 

 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM: DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 

DE APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
matéria, e de calor à energia em 
trânsito de um corpo com tem-
peratura superior para outro 
com temperatura inferior. 
• Significado de equilíbrio térmi-
co. 
• Identificação dos dois proces-
sos de propagação do calor: 
condução, nos materiais sólidos, 
e convecção, nos materiais líqui-
dos e gasosos. 
• Interpretação da condução 
térmica, que se faz corpúsculo a 
corpúsculo. 
• Associação de condutividade 
térmica à rapidez da condução 
de calor e distinção entre bons 
condutores térmicos (condutivi-
dade térmica elevada) e maus 
condutores térmicos (condutivi-
dade térmica baixa). 
• Reconhecimento da importân-
cia dos maus condutores térmi-
cos no isolamento térmico das 
casas. 
• Interpretação da convecção, 
que se faz por deslocamento de 
massas de fluido quente no sen-
tido ascendente e de fluido frio 
no sentido descendente. 
• Associação da radiação a ondas 
eletromagnéticas, que se propa-
gam também no vazio, emitidas 
por qualquer corpo e que ao 
interatuarem com a matéria a 
aquecem. 
• Reconhecimento das superfí-
cies negras e rugosas como as 

1.8 Definir e identificar situações de equilí-
brio térmico. 
1.9 Identificar a condução térmica como a 
transferência de energia que ocorre princi-
palmente em sólidos, associar a condutivida-
de térmica dos materiais à rapidez com que 
transferem essa energia e dar exemplos de 
bons e maus condutores térmicos no dia a 
dia. 
1.10 Explicar a diferente sensação de quente 
e frio ao tocar em materiais em equilíbrio 
térmico. 
1.11 Identificar a convecção térmica como a 
transferência de energia que ocorre em líqui-
dos e gases, interpretando os sentidos das 
correntes de convecção. 
1.12 Identificar a radiação como a transfe-
rência de energia através da propagação de 
luz, sem a necessidade de contacto entre os 
corpos. 
1.13 Identificar processos de transferência de 
energia no dia a dia ou em atividades no la-
boratório. 
1.14 Justificar, a partir de informação seleci-
onada, critérios usados na construção de 
uma casa que maximizem o aproveitamento 
da energia recebida e minimizem a energia 
transferida para o exterior. 

 Resolução de exercícios diários 
  - assiduidade 
  - nível de ex-
pressão oral 
- empenho e 
interesse 
  -apresentação 
do material in-
dispensável 
  - pontualidade e 
comportamento 
  - relacionamen-
to com os cole-
gas e professores 
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OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM: DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 

DE APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
melhores emissoras e as melho-
res absorsoras de radiação. 
• Reconhecimento da importân-
cia e indicação de procedimentos 
que permitem o isolamento 
térmico das casas  
e o aproveitamento máximo da 
radiação solar no aquecimento 
das habitações. 
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PLANIFICAÇÃO TEMÁTICA DE MATEMÁTICA 

(7º Ano de escolaridade) 

Ano Letivo: 2017/2018 

Nº de aulas previstas: 124 

- Manual escolar - 
 
 

 

TÍTULO: Novo Espaço 
AUTORES: Belmiro Costa. Ermelinda Rodrigues 
EDITORA: Porto Editora 

1º PERÍODO: 50 aulas 

PROGRAMA Nº de aulas previstas 
(50 minutos) 

APRESENTAÇÃO. CONSIDERAÇÕES GERAIS DA DISCIPLINA. 1 
1. Números Racionais 

◊ Revisões do 6º ano 
 

       ◊ Números racionais 
 
. Simétrico da soma e simétrico da diferença de dois números racionais. 
. Simplificação e cálculo de expressões numéricas. 
Multiplicação em Q 
. Propriedades da multiplicação em Q 
. Propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição e à subtração. 
. Divisão em Q 
. O inverso do produto. 
. O inverso do quociente. 
. Simplificação e cálculo de expressões numéricas. 
 

◊ Potências, raiz quadrada e raiz cúbica 
. Potências. 
. Propriedades/regras operatórias. 
. Raiz quadrada e raiz cúbica. 
. Produto e quociente de raízes quadradas e cúbicas. 
. Representações decimais de raízes quadradas e cúbicas. 
. Simplificação e cálculo de expressões numéricas. 

Atividades de síntese e aplicação. 

TOTAL: 18 
4 

 
6 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

6 
 

 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
(Continua) 
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(Continuação) 

PROGRAMA Nº de aulas previstas  
(50 minutos) 

2. Funções 
◊ Conceito de função e gráfico de uma função 
. Referencial cartesiano 
. Correspondências entre conjuntos. Relações entre variáveis. 
. Função f de A em B. Domínio, contradomínio, função numérica, função de variável numérica e 

igualdade de funções. 
. Diferentes formas de representar uma função. Gráfico de uma função. Igualdade de funções. 
. Variação de uma função. Função constante. 
. Operar com funções:  

- Adição, subtração e multiplicação de funções numéricas e com o mesmo domínio; potência de 
expoente natural de funções numéricas;  

     - Operações com funções numéricas de domínio finito dadas por tabelas, diagramas de setas ou 
gráficos cartesianos. 
◊ Função linear e função afim 
. Formas canónicas, coeficientes e termos independentes; propriedades algébricas e redução à forma 
canónica. 
◊ Proporcionalidade direta como função 
. Funções de proporcionalidade direta; problemas envolvendo funções de proporcionalidade direta. 

TOTAL: 17 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 
 
 

4 
 

 
3. Sequências, sucessões e regularidades 
. Termo geral de uma sequência numérica e de uma sucessão. Representação. 
. Sequências e sucessões como funções;  
. Gráficos cartesianos de sequências numéricas;  
. Problemas envolvendo sequências e sucessões.  
    Atividades de síntese e aplicação. 

TOTAL: 6 
4 
 

 
 

2 
4. Triângulos e quadriláteros 
. Alfabeto grego. 
. Linhas poligonais. 
. Polígono. 
. Diagonais de um polígono. 
 

TOTAL: 2 
2 

Atividades de avaliação e correção. 5 

AUTOAVALIAÇÃO. 1 
 

 

2º PERÍODO: 40 Aulas 
PROGRAMA Nº de aulas previstas  

(50 minutos) 
4. Triângulos e quadriláteros ( continuação ) 
. Ângulos internos e externos de polígonos convexos. 
. Soma dos ângulos internos e externos de um triângulo. 
. Igualdade de triângulos. Critérios de igualdade de triângulos: ALA, LAL e LLL. 
 
. Propriedades, classificação e construção de quadriláteros. 
. Paralelogramos: caracterização através das diagonais e caracterização dos retângulos e losangos 

através das diagonais. 
. Papagaios: propriedade das diagonais; o losango como papagaio. 
. Trapézios: bases; trapézios isósceles, escalenos e retângulos; caracterização dos paralelogramos. 
. Problemas envolvendo triângulos e quadriláteros.  
. A soma das amplitudes dos ângulos internos de um polígono convexo. 
. A soma das amplitudes dos ângulos externos de um polígono convexo. 
. Área do: 

- paralelogramo; papagaio e do losango; trapézio 
 
 
 
Atividades de síntese e aplicação. 

TOTAL: 15 
2 
 
 
 
 
 

 
11 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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(Continuação) 

 

PROGRAMA Nº de aulas previstas  
(50 minutos) 

5. Equações 
. Noção de equação: 

 - Expressões algébricas; 
 - Simplificação da escrita; 
 - Elementos de uma equação; 
 - Equações equivalentes; 
 - Equação definida por um par de funções. 

. Resolução de equações 
 - Princípios de equivalência; 
 - Equação linear com uma incógnita; 
 - Simplificação e caracterização do conjunto-solução;  
 - Equações lineares impossíveis, possíveis, determinadas e indeterminadas; 
- Equação algébrica de 1.º grau. 

. Problemas envolvendo equações lineares. 
Atividades de síntese e aplicação. 

TOTAL: 15 
13 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 

6. Medidas de localização 
 

. Sequência ordenada dos dados; 

. Mediana de um conjunto de dados; definição e propriedades; 
 

TOTAL: 5 
 

2 
3 
 

Atividades de avaliação e correção. 4 
AUTOAVALIAÇÃO. 1 

 

3º PERÍODO: 34 Aulas 

PROGRAMA Nº de aulas previstas  
(50 minutos) 

6. Medidas de localização ( continuação ) 
. Problemas envolvendo tabelas, gráficos e medidas de localização. 
Atividades de síntese e aplicação. 

TOTAL : 2 
 
 

2 
 7. Semelhanças 
. Noção de semelhança. 
. Segmentos de reta comensuráveis: 

- Conversões de medidas de comprimento por mudança de unidade; 
- Invariância do quociente de medidas; 

. Segmentos de reta incomensuráveis: 
   - Incomensurabilidade da hipotenusa com os catetos de um triângulo retângulo isósceles. 
 
. Teorema de Tales. 
Atividades de síntese e aplicação 
. Semelhança de triângulos. Critérios de semelhança de triângulos: LLL, LAL e AA. 
. Semelhança dos círculos. 
. Polígonos semelhantes. 
. Divisão de um segmento de reta em partes iguais. 
. Relacionar perímetros e áreas de figuras semelhantes. 
. Problemas envolvendo o cálculo de perímetros e áreas de figuras semelhantes. 
. Problemas envolvendo semelhança de triângulos 

 
. Homotetia de centro O e razão r. Homotetia direta e inversa. 
. Classificação de homotetias. 
. Construção de figuras homotéticas. 
. Problemas envolvendo semelhança de triângulos e homotetias. 

Atividades de síntese e aplicação. 

TOTAL: 27 
2 
2 

 
14 

 
 

 
6 

 
 

3 

Atividades de avaliação e correção. 4 
AUTOAVALIAÇÃO. 1 
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Disciplina Semestral  - Planificação por semestre 
 

 
DOMÍNIO: Informação I7 
 
SUBDOMÍNIO: I7.1 – A informação, o conhecimento e o mundo das tecnologias. / Tempos letivos previstos 

 
OBJETIVOS GERAIS 

 
DESCRITORES 

 
TEMPOS LETIVOS (50 MIN.) 

• Compreender a evolução das 

tecnologias de informação e co-

municação (TIC) e o seu papel no 

mundo contemporâneo. 

1. Conhecer os grandes marcos da história das TIC. 

2. Reconhecer a importância do papel das tecnologias na sociedade contemporânea e as po-

tencialidades da web social. 

3. Identificar aplicações da tecnologia a contextos de cidadania digital. 

2 

 

 
 
SUBDOMÍNIO: I7.2 – Utilização do computador e/ou de dispositivos eletrónicos similares em segurança 

 
OBJETIVOS GERAIS 

 
DESCRITORES 

 
TEMPOS LETIVOS (50 MIN.) 

• Utilizar adequadamente o compu-

tador e/ou dispositivos eletróni-

cos similares que processem da-

dos. 

 

 

1. Identificar os componentes elementares de hardware e de software de um computador 

e/ou dispositivos eletrónicos similares, explorando o seu funcionamento. 

2. Reconhecer a necessidade de manter o computador e/ou dispositivos eletrónicos similares 

atualizados relativamente às suas várias componentes e verificar a sua atualidade nos 

equipamentos disponíveis na sala. 

3. Identificar e validar, nos equipamentos disponibilizados, medidas básicas (antivírus, fi-

rewall) de proteção do computador e/ou dispositivos eletrónicos similares contra vírus 

e/ou outros tipos de ataque. 

4. Conhecer e adotar as regras de ergonomia subjacentes ao uso de computadores e/ou outros 

2 
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dispositivos eletrónicos similares. 

• Explorar diferentes tipos de soft-

ware. 
1. Identificar as principais diferenças entre sistema operativo e software de aplicação. 

2. Reconhecer os conceitos de propriedade intelectual e de direitos de autor aplicados ao 

software, diferenciando software livre, software proprietário e software comercial. 

3. Manipular e personalizar elementos do ambiente gráfico de um sistema operativo. 

4. Reconhecer os cuidados a ter quando se descarrega software da Internet. 

5. Conhecer os procedimentos adequados associados à instalação de um programa. 

6. Aceder ao software de aplicação pretendido. 

1 

• Gerir a informação num compu-

tador e/ou em dispositivos eletró-

nicos similares disponíveis na sa-

la de aula. 

1. Gerir ficheiros e pastas guardados no computador e em dispositivos de armazenamento 

móveis. 

2. Visualizar ficheiros e pastas de diferentes formas, de modo a obter diferentes informações. 

3. Identificar o espaço ocupado pelo armazenamento de diferentes ficheiros. 

4. Recorrer a software de compressão de dados para agregar e desagregar ficheiros e/ou pas-

tas. 

2 
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SUBDOMÍNIO: I7.3 – Pesquisa de informação na Internet 

 
OBJETIVOS GERAIS 

 
DESCRITORES 

 
TEMPOS LETIVOS (50 MIN.) 

• Explorar diferentes formas de 

informação disponível na Internet 

 

 

1. Descrever de forma breve a evolução da Internet e da World Wide Web, a partir de um 

pequeno trabalho de pesquisa feito pelos alunos. 

2. Identificar os principais serviços da Internet. 

3. Utilizar as funcionalidades de um browser para navegar na Internet. 

4. Reconhecer, de forma genérica, o significado dos endereços da Internet. 

5. Criar e organizar uma lista de favoritos. 

2 

• Navegar de forma segura na In-

ternet. 
1. Identificar medidas a tomar para proteger a privacidade quando se acede a informação na 

Internet. 

2. Configurar as funcionalidades de um browser para navegar em segurança na Internet. 

3. Conhecer e adotar comportamentos seguros de navegação na Internet. 

1 

• Pesquisar informação na Internet. 1. Pesquisar informação na Internet em enciclopédias digitais, repositórios, etc., ou utilizan-

do motores de pesquisa, de forma sistemática e consistente, de acordo com objetivos espe-

cíficos. 

2. Conhecer as funcionalidades básicas de um motor de pesquisa e implementar estratégias 

de redefinição dos critérios de pesquisa para filtrar os resultados obtidos. 

2 
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3. Explorar informação de diferentes fontes e formatos (texto, imagem, som e vídeo). 

 
 
SUBDOMÍNIO: I7.4 – Análise da informação na Internet 

 
OBJETIVOS GERAIS 

 
DESCRITORES 

 
TEMPOS LETIVOS (50 MIN.) 

• Analisar a informação disponí-

vel de forma crítica. 

1. Selecionar, de forma sistemática e consistente, os resultados da pesquisa feita face aos 

objetivos pretendidos. 

2. Analisar a qualidade da informação aplicando instrumentos validados. 

3. Analisar a pertinência da informação no contexto em que está a trabalhar. 

4. Conhecer critérios de credibilidade das fontes de informação. 

5. Avaliar a qualidade da informação recolhida, verificando diferentes fontes, autorias e 

atualidade. 

1 

• Respeitar os direitos de autor e 

a propriedade intelectual. 

1. Identificar atos de violação de direitos de autor e de propriedade intelectual. 

2. Adotar um comportamento consciente de não realização de plágio. 

3. Conhecer as regras de licenciamento proprietário/aberto, gratuito/comercial e Creative 

Commons, ou similar. 

 

 

 

 

1 
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DOMÍNIO: Produção P7 
 
SUBDOMÍNIO: P7.1 – Produção e edição de documentos 

 
OBJETIVOS GERAIS 

 
DESCRITORES 

 
TEMPOS LETIVOS (50 MIN.) 

• Criar um documento com texto e 

objetos gráficos, resultante de 

trabalho de pesquisa e de análise 

de informação obtida na Internet 

sobre um tema específico do cur-

rículo, utilizando as funcionali-

dades elementares de uma ferra-

menta de edição e produção de 

documentos, instalada localmente 

ou disponível na Internet. 

 

 

 

 

 

1. Criar um novo documento ou usar um modelo de documento já existente, com formato e 

apresentação adequados ao fim proposto. 

2. Utilizar, de forma adequada, a informação proveniente de outras fontes (digitais ou analó-

gicas), tendo em conta os cuidados a ter na sua transferência para um documento. 

3. Verificar o respeito pelos direitos de autor e pela propriedade intelectual da informação 

utilizada. 

4. Localizar e substituir informação dentro do documento de trabalho. 

5. Formatar adequadamente o conteúdo do documento (formatação de caracteres, alinhamen-

to e espaçamento de parágrafos, avanços, limites e sombreados ou outros que se justifi-

quem no âmbito do trabalho em curso). 

6. Aplicar marcas e listas numeradas a parágrafos, de acordo com as necessidades e finalida-

des do documento em causa. 

7. Inserir e manusear adequadamente objetos no documento. 

8. Alterar margens e inserir cabeçalhos, rodapés e números de página e, se necessário, fazer 

uso de quebras de página e de secção no documento; Promover o diálogo, conduzindo os 

alunos à identificação dos cuidados a ter na construção de um documento. 

9. Aplicar estilos para automaticamente criar um índice no documento. 

10. Guardar o documento em diferentes localizações e com diferentes formatos. 
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DOMÍNIO: Produção P7 
 
SUBDOMÍNIO: P7.2 – Produção e edição de apresentações multimédia 

 
OBJETIVOS GERAIS 

 
DESCRITORES 

 
TEMPOS LETIVOS (50 MIN.) 

• Criar uma apresentação multimé-

dia original sobre uma temática 

decorrente do trabalho produzido 

no subdomínio “Produção e edi-

ção de documentos”, utilizando 

as funcionalidades elementares de 

uma ferramenta de edição e de 

produção de apresentações mul-

timédia, instalada localmente ou 

disponível na Internet. 

1. Criar ou usar um modelo de apresentação multimédia com formato e conteúdo adequados 

ao fim proposto, de acordo com a temática pré-estabelecida. 

2. Conhecer e aplicar as boas regras de organização de informação em apresentações multi-

média. 

3. Utilizar, de forma adequada, a informação proveniente de outras fontes (digitais ou analó-

gicas), tendo em conta os cuidados a ter na sua transferência para a apresentação. 

4. Verificar o respeito pelos direitos de autor e pela propriedade intelectual da informação 

utilizada. 

5. Editar e formatar o texto da apresentação. 

6. Inserir objetos multimédia na apresentação. 

7. Aplicar adequadamente esquemas de cores, transições e efeitos na apresentação. 

8. Guardar a apresentação em diferentes localizações e com diferentes formatos. 

9. Apresentar o resultado do trabalho à turma (ou noutro contexto público semelhante). 
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METODOLOGIAS/ESTRATÉGIAS 
 
• Utilizar vários meios audiovisuais. 

• Demonstrar procedimentos a realizar nas aplicações (metodo demonstrativo e instrução direta). 

• Disponibilizar roteiros/guiões orientadores. 

• Aplicar, na prática, através da proposta de atividade, projetos ou fichas de trabalho. 
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• Realizar atividades individuais/pares. 

• Fomentar o trabalho colaborativo em grupo. 

• Proporcionar momentos de reflexão, partilha, discussão e avaliação presencialmente ou através de uma plataforma de e-learning. 

• Promover a articulação disciplinar. 

• Apresentação de trabalhos de grupo/individuais. 

 
Modalidades e instrumentos de avaliação:  
 
• Projetos 

• Fichas de trabalho 

• Trabalhos de Grupo 

• Grelhas de observação 
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Unidade COMUNICAÇÃO/ FORMA/ ESTRUTURA/ESPAÇO/LUZ-COR- 7ºano Período de aplicação: 1ºPeríodo 

 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS 
 

 METAS DE APRENDIZAGEM  
(Domínios de referência) 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE  
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

 
TEMPOS 
Letivos 

 
 
 
T7/OG1-Diferenciar materiais 
básicos de desenho técnico na 
representação e criação de 
formas. 
 
T7/OG2-Conhecer formas geomé-
tricas no âmbito dos elementos da 
representação. 
 
T7/OG3- Dominar procedimentos 
sistemáticos de projeção. 
 
T7/OG4- Dominar a aquisição de 
conhecimento geométrico.  
 
 
 
 
R7/OG5-Dominar instrumentos de 
registo, materiais e técnicas de 
representação. 
 
R7/OG6-Reconhecer o papel do 
desenho expressivo na represen-
tação de formas. 
 
R7/OG8-Dominar tipologias de 
representação expressiva. 
 
 
 
 
D7/ OG9-Compreender a noção 
de superfície e de sólido. 
 
D7/ OG10-Distinguir elementos de 
construção de poliedros 
 
D7/ OG11-Compreender e realizar 
planificações geométricas de 
sólidos 
 
 
 
 
 
 

 
DESENHO EXPRESSIVO 
 
Forma, espaço e volume 

- Perceção visual da forma 
(qualidades formais). 
-Perceção visual da forma 
(qualidades expressivas).  
 
 
COMUNICAÇÃO VISUAL; 
CONSTRUÇÃO DA IMAGEM; 
DESIGN GRÁFICO e 
COR 
-Conhecimentos científicos 
(contraste cromáticos). 
 
 
REPRESENTAÇÃO DE FORMAS 
GEOMÉTRICAS; 
SÓLIDOS E POLIEDROS e 
PERSPETIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTE e 
COR 

 
Apresentação (1 aula) 
Teste diagnóstico (1 aula) 
TÉCNICA    
1.2: Registar e analisar as noções de escala nas produções artísticas, nos objetos e no meio 
envolvente (redução, ampliação, tamanho real). 
1.3: Desenvolver formas artificiais à escala da mão, do corpo e do espaço vivencial imediato e 
conhecer a noção de sombra própria e de sombra projetada. 
REPRESENTAÇÃO 
6.2: Desenvolver e empregar diferentes modos de representação da figura humana (captar a 
proporção da figura e do rosto; relações do corpo com os objetos e o espaço). 
8.1: Desenvolver ações orientadas para a representação da realidade através da perceção das 
proporções naturais e das relações orgânicas. 
 
1ºTrab.- Capa (4 aulas) 
REPRESENTAÇÃO     
5.1: Selecionar instrumentos de registo e materiais de suporte em função das características do 
desenho (papel: textura, capacidade de absorção, gramagem; lápis de grafite: graus de dureza; 
pincéis). 
5.2: Utilizar corretamente diferentes materiais e técnicas de representação na criação de formas 
e na procura de soluções (lápis de cor, marcadores, lápis de cera, pastel de óleo e seco, tinta da 
china, guache, aguarela, colagem). 
6.1: Explorar e aplicar processos convencionais do desenho expressivo na construção de objetos 
gráficos (linhas de contorno: aparentes e de configuração; valores claro/escuro: sombra própria 
e projetada; medidas e inclinações). 
 
2ºTrab. - Desenhos geométricos no caderno (16 aulas)  
TÉCNICA    
2.1: Empregar propriedades dos ângulos em representações geométricas (traçado da bissetriz, 
divisão do ângulo em partes iguais). 
2.2: Utilizar circunferências tangentes na construção de representações plásticas (tangentes 
externas e internas, reta tangente à circunferência, linhas concordantes). 
2.3: Desenhar diferentes elementos, tais como espirais (bicêntrica, tricêntrica, quadricêntrica), 
ovais, óvulos (eixo menor e eixo maior) e arcos (volta inteira/romano, ogival, curva e contracur-
va, abatido). 
3.1: Distinguir formas rigorosas simples, utilizando princípios dos sistemas de projeção (sistema 
europeu: vistas de frente, superior, inferior, lateral direita e esquerda, posterior; plantas, 
alçados). 
3.2: Conceber objetos/espaços de baixa complexidade, integrando elementos de cotagem e de 
cortes no desenho (linha de cota, linha de chamada, espessuras de traço). 
3.3:Aplicar sistematizações geométricas das perspetivas axonométricas (isometria, dimétrica e 
cavaleira). 
4.1: Desenvolver ações orientadas para a decomposição geométrica das formas, enumerando e 
analisando os elementos que as constituem. 
DISCURSO 
9.1: Descrever o processo de criação de superfícies e de sólidos (geratriz e diretriz). 
9.2: Enumerar tipos de superfícies (plana, piramidal, paralelepipédica, cónica, cilíndrica e 
esférica) e sólidos (pirâmides, paralelepípedos, prismas, cones, cilindros e esferas). 
10.1: Reconhecer a diferença entre polígono e poliedro. 
10.2: Descrever os elementos de construção de poliedros (faces, arestas e vértices). 
10.3: Identificar tipos de poliedros (regulares e irregulares) no envolvente. 
11.1: Distinguir sólidos planificáveis de não planificáveis. 
11.2: Realizar planificações de sólidos (poliedros: poliedros regulares, prismas e pirâmides; 
cones; cilindros). 
 
3ºTrab.- Postais de Natal(2 aulas) 
REPRESENTAÇÃO  
5.1: Selecionar instrumentos de registo e materiais de suporte em função das características do 
desenho (papel: textura, capacidade de absorção, gramagem; lápis de grafite: graus de dureza; 
pincéis). 
5.2: Utilizar corretamente diferentes materiais e técnicas de representação na criação de formas 
e na procura de soluções (lápis de cor, marcadores, lápis de cera, pastel de óleo e seco, tinta da 
china, guache, aguarela, colagem). 
 
(1 aula para avaliação dos trabalhos) 
(1 aula para autoavaliação) 

 
 
 
Apresentação de diferentes 
exemplos. 
 
 
Explicação dos conceitos funda-
mentais. 
 
 
Trabalho prático envolvendo a 
aplicação dos conhecimentos na 
representação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Materiais riscadores 
vários: 
- grafites; 
- lápis de cor aguarelados; 
- canetas tinta preta e 
- marcadores.  
 
Materiais de registo 
rigoroso: 
-régua; 
-esquadros; 
-compasso e 
-aristo. 
 
Materiais de corte: 
-tesouras e 
-x-atos. 
 
Materiais para colagem: 
-papeis vários e 
-cola de tubo. 
 
Tintas de água: 
- guache ou aguarelas e 
- tinta da china. 
 
Suportes de várias dimen-
sões, gramagens e textu-
ras: 
- caderno; 
- papel cavalinho e 
- cartolinas. 
 
Suportes digitais: 
-computadores; 
-projetores de vídeo; 
-leitor de dvd. 

 
 
Diagnóstica  
(através da observação 
das capacidades.) 
 
 
Formativa 
(capacidade de execu-
ção, investigação e 
participação) 
 
 
Sumativa 
(Execução de exercícios 
práticos/testes visando 
por um lado explorar a 
criatividade e despoletar 
a imaginação, por outro 
estruturar raciocínios 
lógicos, rigorosos e 
capacidade de síntese) 
 
 
(Realização de fichas de 
trabalho com vista à 
aferição da aquisição 
dos conteúdos leciona-
dos) 

 
 
 
7ºA  
26 tempos 
 
7º B 
26 tempos 
 
7ºC  
26 tempos 
 
7ºD  
26 tempos 
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Unidade ESPAÇO/FORMA/ESTRUTURA/LUZ-COR -7º ano Período de aplicação: 2º Período 

 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS 

 
METAS DE APRENDIZAGEM  
 (Domínios de referência) 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

 
TEMPOS 
Letivos 

 
 
T7/OG1-Diferenciar materiais 
básicos de desenho técnico na 
representação e criação de 
formas. 
 
T7/OG2-Conhecer formas geomé-
tricas no âmbito dos elementos da 
representação. 
 
T7/OG4- Dominar a aquisição de 
conhecimento geométrico.  
 
 
 
R7/OG6-Reconhecer o papel do 
desenho expressivo na represen-
tação de formas. 
 
R7/OG7-Dominar instrumentos de 
registo, materiais e técnicas de 
representação. 
 
R7/OG8-Dominar tipologias de 
representação expressiva. 
 
 
 
 
D7/OG12- Dominar tipologias de 
discurso geométrico bi e tridimen-
sional. 
 
 
 
 
P7/OG13- Explorar princípios 
básicos do Design e da sua 
metodologia 
 
 P7/OG14- Aplicar princípios 
básicos do Design na resolução de 
problemas. 
 
P7/ OG15- Reconhecer o papel da 
observação no desenvolvimento 
do projeto. 
 

 
 
REPRESENTAÇÃO DE FORMAS 
GEOMÉTRICAS; 
DESIGN e 
COR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPRESSÃO E DECOMPOSIÇÃO 
DA FORMA 
 
 
 
 
 
 
 
DESENHO EXPRESSIVO 
PERCEÇÃO VISUAL 
 
-Desenho expressivo da figura 
humana 
 
 
 
 
DESIGN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4ºTrab.- Composição com elementos geométricos para um vitral em folha 
de aguarela pintado a aguarela e com tinta de relevo (6 aulas)  
TÉCNICA    
2.1: Empregar propriedades dos ângulos em representações geométricas (traçado da 
bissetriz, divisão do ângulo em partes iguais). 
2.2: Utilizar circunferências tangentes na construção de representações plásticas 
(tangentes externas e internas, reta tangente à circunferência, linhas concordantes). 
2.3: Desenhar diferentes elementos, tais como espirais (bicêntrica, tricêntrica, quadri-
cêntrica), ovais, óvulos (eixo menor e eixo maior) e arcos (volta inteira/romano, ogival, 
curva e contracurva, abatido). 
4.1: Desenvolver ações orientadas para a decomposição geométrica das formas, 
enumerando e analisando os elementos que as constituem. 
4.2: Desenvolver capacidades que evidenciem objetivamente a compreensão da 
estrutura geométrica do objeto. 
 
 
 
 
 

5ºTrab. - Simplificação de um objeto complexo (3 aulas) 

REPRESENTAÇÃO 
8.1: Desenvolver ações orientadas para a representação da realidade através da 
perceção das proporções naturais e das relações orgânicas. 
8.2: Representar objetos através da simplificação e estilização das formas. 
 
 
 
 
 

6ºTrab. - Desenho expressivo do rosto do aluno partindo de uma foto sua 
tirada na aula (6 aulas) 
PROJETO 
15.1: Desenvolver ações orientadas para a observação, que determinam a amplitude da 
análise e asseguram a compreensão do tema. 
15.2: Identificar no âmbito do projeto, componentes e fases do problema em análise. 
 
 
 
 
Teoria sobre o design (2 aulas) 
PROJETO 
13.1: Analisar e valorizar o contexto em que surge o design (evolução histórica, artesa-
nato, produção em série indiscriminada, a primeira escola: Bauhaus, objetos de design, 
etc.). 
13.2: Reconhecer e descrever a metodologia do design (enunciação do problema, 
estudo de materiais e processos de fabrico, pesquisa formal, projeto, construção de 
protótipo, produção). 
13.3: Identificar disciplinas que integram o design. 
14.1: Distinguir e analisar diversas áreas do design (design comunicação, produto e 
ambientes). 
14.2: Desenvolver soluções criativas no âmbito do design, aplicando os seus princípios 
básicos, em articulação com áreas de interesse da escola. 
 
 
(2 aula para avaliação dos trabalhos) 
(1 aula para autoavaliação) 

 
 
 
Apresentação de diferentes 
exemplos. 
 
 
Explicação dos conceitos 
fundamentais. 
 
 
Trabalho prático envolvendo 
a aplicação dos conhecimen-
tos na representação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Materiais riscadores 
vários: 
- grafites; 
- carvão; 
- lápis de cor; 
- canetas; 
- marcadores. 
 
Materiais de registo 
rigoroso: 
-régua; 
-esquadros; 
-compasso; 
-aristo. 
 
Tintas de água: 
- guache ou aguarelas ; 
- tinta de relevo preta e 
- tinta da china. 
 
Suportes de várias 
dimensões, gramagens 
e texturas: 
- papel cavalinho; 
- papel de aguarela e 
- cartolinas. 
 
Suportes digitais: 
-computadores; 
-projetores de vídeo; 
-leitor de dvd e  
-maq. fotográfica. 

 
 
Diagnóstica  
(através da observa-
ção das capacidades) 
 
 
Formativa 
(capacidade de 
execução, investiga-
ção e participação) 
 
 
Sumativa 
(Execução de exercí-
cios práticos/testes 
visando por um lado 
explorar a criativida-
de e despoletar a 
imaginação, por 
outro estruturar 
raciocínios lógicos, 
rigorosos e capacida-
de de síntese) 
 
 
(Realização de fichas 
de trabalho com vista 
à aferição da aquisi-
ção dos conteúdos 
lecionados) 
 

 
 
7ºA  
20 tempos 
 
7º B 
20 tempos 
 
7ºC  
24 tempos 
 
7ºD  
24 tempos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Unidade ESTRUTURA/FORMA/ESPAÇO/COMUNICAÇÃO/LUZ-COR – 7º ANO Período de aplicação: 3º Período 
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS 
 

METAS DE APRENDIZAGEM  
 (Domínios de referência) 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

 
TEMPOS 
Letivos 

 
 
P7/OG13- Explorar princípios 
básicos do Design e da sua 
metodologia 
 
 P7/OG14- Aplicar princípios 
básicos do Design na resolução de 
problemas. 
 
P7/ OG15- Reconhecer o papel da 
observação no desenvolvimento 
do projeto. 
 
 
 
D7/ OG9- Compreender a noção 
de superfície e de sólido. 
 
D7/OG12- Dominar tipologias de 
discurso geométrico bi e tridimen-
sional. 
 
 
 
T7/OG1-Diferenciar materiais 
básicos de desenho técnico na 
representação e criação de 
formas. 
 
T7/OG4- Dominar a aquisição de 
conhecimento geométrico.  
 
 
 
 
R7/OG5-Dominar instrumentos de 
registo, materiais e técnicas de 
representação. 
 
R7/OG6-Reconhecer o papel do 
desenho expressivo na represen-
tação de formas. 
 
R7/OG8-Dominar tipologias de 
representação expressiva. 
 

DESIGN 

 
Metodologia projetual 

Maqueta 

 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

Projeto artístico 

 

 
7ºTrab.- Criação de um objeto de design (13 aulas)  
PROJETO 
13.1: Analisar e valorizar o contexto em que surge o design (evolução histórica, artesanato, produção em 
série indiscriminada, a primeira escola: Bauhaus, objetos de design, etc.). 
13.2: Reconhecer e descrever a metodologia do design (enunciação do problema, 
estudo de materiais e processos de fabrico, pesquisa formal, projeto, construção de protótipo, produção). 
13.3: Identificar disciplinas que integram o design. 
 
14.1: Distinguir e analisar diversas áreas do design (design comunicação, produto e ambientes). 
14.2: Desenvolver soluções criativas no âmbito do design, aplicando os seus princípios básicos, em 
articulação com áreas de interesse da escola. 
 
15.1: Desenvolver ações orientadas para a observação, que determinam a amplitude da análise e 
asseguram a compreensão do tema. 
15.2: Identificar no âmbito do projeto, componentes e fases do problema em análise. 
 
DISCURSO 
9.1: Descrever o processo de criação de superfícies e de sólidos (geratriz e diretriz). 
9.2: Enumerar tipos de superfícies (plana, piramidal, paralelepipédica, cónica, cilíndrica e esférica) e 
sólidos (pirâmides, paralelepípedos, prismas, cones, cilindros e esferas). 
 
12.1: Desenvolver ações orientadas para a compreensão dos elementos construtivos, que agregados 
cumprem uma função de reciprocidade e coexistência. 
12.2: Identificar e aplicar figuras geométricas, que aparecendo num mesmo encadeamento lógico, 
permitem compor diferentes sólidos. 
 

8ºTrab. - Cenário para o Sarau Cultural ( 2aulas) 
TÉCNICA 
1.1: Desenhar objetos simples presentes no espaço envolvente, utilizando materiais básicos de desenho 
técnico (papel, lápis, lapiseira, régua, esquadros, transferidor, compasso). 
1.2: Registar e analisar as noções de escala nas produções artísticas, nos objetos e no meio envolvente 
(redução, ampliação, tamanho real). 
 
4.1: Desenvolver ações orientadas para a decomposição geométrica das formas, enumerando e 
analisando os elementos que as constituem. 
4.2: Desenvolver capacidades que evidenciem objetivamente a compreensão da estrutura geométrica do 
objeto. 
 
REPRESENTAÇÃO 
5.1: Selecionar instrumentos de registo e materiais de suporte em função das características do desenho 
(papel: textura, capacidade de absorção, gramagem; lápis de grafite: graus de dureza; pincéis). 
5.2: Utilizar corretamente diferentes materiais e técnicas de representação na criação de formas e na 
procura de soluções (lápis de cor, marcadores, lápis de cera, pastel de óleo e seco, tinta da china, guache, 
aguarela, colagem). 
 
6.1: Explorar e aplicar processos convencionais do desenho expressivo na construção de objetos gráficos 
(linhas de contorno: aparentes e de configuração; valores claro/escuro: sombra própria e projetada; 
medidas e inclinações). 
6.2: Desenvolver e empregar diferentes modos de representação da figura humana (captar a proporção 
da figura e do rosto; relações do corpo com os objetos e o espaço). 
 
8.1: Desenvolver ações orientadas para a representação da realidade através da perceção das proporções 
naturais e das relações orgânicas. 
8.2: Representar objetos através da simplificação e estilização das formas. 
 

(2 aula para avaliação dos trabalhos) 
(1 aula para autoavaliação) 

 
 
 
Apresentação de diferentes 

exemplos. 
 
 
Explicação dos conceitos 

fundamentais. 
 
 
Trabalho prático envolven-

do a aplicação dos conheci-
mentos na representação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Materiais riscadores 
vários: 
-grafites; 
- lápis de cor; 
- lápis de cera; 
- canetas; 
- marcadores. 
 
Materiais de registo 
rigoroso: 
-régua; 
-esquadros; 
-compasso; 
-aristo. 
 
Materiais de corte: 
-tesouras; 
-x-atos. 
 
Materiais para colagem: 
papeis vários; 
cola de tubo. 
 
Tintas de água: 
- guache; 
- tinta da china. 
 
Suportes de várias dimen-
sões, gramagens e textu-
ras: 
-papel cavalinho; 
-cartolinas; 
-esferovite de alta densi-
dade (lixas) ou K-line. 
 
 
Suportes digitais: 
-computadores; 
-projetores de vídeo; 
-leitor de dvd. 

 
Diagnóstica  
(através da observa-
ção das capacidades.) 
 
 
Formativa 
(capacidade de 
execução, investiga-
ção e participação) 
 
 
Sumativa 
(Execução de exercí-
cios práticos/testes 
visando por um lado 
explorar a criativida-
de e despoletar a 
imaginação, por 
outro estruturar 
raciocínios lógicos, 
rigorosos e capacida-
de de síntese) 
 
 
(Realização de fichas 
de trabalho com vista 
à aferição da aquisi-
ção dos conteúdos 
lecionados) 

 
7ºA  
18 tempos 
 
7º B 
18 tempos 
 
7ºC  
18 tempos 
 
7ºD  
18 tempos 
 
 
 

Observações: 1- Estando definidos as metas da disciplina, as diversas abordagens poderão sofrer alterações/ajustamentos face às necessidades pontuais de condições de trabalho verificadas (materiais disponíveis), pausas para prestação de provas nacionais, esfericida-
des dos alunos/turma /professor e ainda da disponibilidade para colaboração em projetos de Turma/Escola. 

11 de setembro de 2017 
Área disciplinar de educação visual 3ºciclo 
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OBJETIVOS GERAIS AVALIAÇÃO MATERIAIS 

/RECURSOS 
CONTEÚDOS CALENDARI-

ZAÇÃO TEMÁTICOS GRAMATICAIS 
 
* Desenvolver as compe-
tências básicas de comuni-
cação na língua francesa: 
 
- compreender textos orais 
e escritos, de natureza 
diversificada e de acessibi-
lidade adequada ao seu 
desenvolvimento linguísti-
co, psicológico e social; 
 
- produzir, oralmente e 
por escrito, enunciados de 
complexidade adequada 
ao seu desenvolvimento 
linguístico, psicológico e 
social. 
 
* Tornar-se sensível aos 
aspetos estéticos da língua 
francesa. 
 
* Selecionar e utilizar es-
tratégias que promovam a 
compreensão da leitura 
extensiva do texto. 
 
* Exprimir, com alguma 
criatividade, a sua inten-
ção de comunicação, em 
mensagens adequadas ao 
seu desenvolvimento lin-
guístico, psicológico e so-
cial. 
 

 
1. Objetivos a ter em 
conta 
 
* no domínio cognitivo-
operatório: 
- compreensão oral e 
escrita; 
- produção/interação oral 
e escrita. 
 
* no domínio de atitudes 
e valores: 
- participação 
- responsabilidade 
- cooperação 
- tolerância 
- autonomia 
 
2. Tipos 
 
* diagnóstica 
* contínua e formativa 
* sumativa 
* autoavaliação 
* heteroavaliação 
 
3. Instrumentos 
 
* observação direta e 
indireta 
* exercícios e trabalhos 
de casa 
* trabalhos individuais, 
em pares e em grupos, 
em contexto da sala de 

 
Manual adotado 
Caderno da atividades 
Powerpoints 
Slides digitais 
Fichas de trabalho 
CD áudio 
Canções 
Vídeos 
 
Caderno diário 
Quadro 
Materiais autênticos e 
materiais elaborados 
Leitor de CD 
Aparelho leitor de CD 
Computador 
Internet 
Documentos autênti-
cos 

 
SEQUÊNCIA 0 
 
A França 
•Geografia da França. 
•Países da Europa e EU. 
•Cultura francesa. 
•Monumentos franceses. 
 
A língua francesa 
•Origem latina e proximidade com o por-
tuguês. 
•Razões para aprender o francês. 
 
A saudação 
•Fórmulas para cumprimentar. 
 
SEQUÊNCIA 1 
A escola 
•Interação na sala de aula. 
•Sistema educativo (disciplinas do currí-
culo e carga horária, horário semanal, 
organização das escolas, pessoal docente 
e não docente, etc). 
•Material escolar. 
•Forma, tamanho e cor. 
•Dias da semana, meses e estações do 
ano. 
•Data e hora. 
•Momentos do dia. 
 
SEQUÊNCIA 2 
A identificação/ A apresentação 
•Dados pessoais (nome, sexo, data e local 
de nascimento, nacionalidade/ país de 
origem, residência, email, número de 

 
•Formas verbais de 
apresentação (“pré-
sentatifs”). 
•Alfabeto francês. 
•Sons [y], [i] e [ ? ]. 
•Expressões de causa 
e de finalidade. 
•Imperativo 
•Verbo AVOIR (pre-
sente do indicativo). 
•Determinantes arti-
gos definidos e indefi-
nidos. 
•Quantificadores nu-
merais cardinais. 
•Pronomes pessoais 
(sujeito). 
•Forma negativa. 
•Sons [ u ], [ w ] e [ ε]. 
•Verbos ÊTRE e 
S’APPELER (presente 
do indicativo). 
•Determinantes nu-
merais ordinais. 
•Pronomes pessoais 
(formas átonas/ sujei-
to e formas tónicas). 
•Preposições (lugar). 
•Sons [ ã ], [?] 
•Determinantes pos-
sessivos. 
•Verbos do tipo de 
AIMER (presente do 
indicativo). 
•Flexão em género e 

 
1º período 
38 aulas 
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* Aprofundar o conheci-
mento da sua própria rea-
lidade sociocultural, atra-
vés do confronto com 
aspetos da cultura e da 
civilização dos povos de 
expressão francesa. 
 
* Progredir na construção 
da sua identidade pessoal 
e social, através do desen-
volvimento do espírito 
crítico, de atitudes de so-
ciabilidade, de tolerância e 
de cooperação. 
 
* Desenvolver o sentido 
de tolerância e de auto-
nomia. 
 

aula 
* compreensão oral e 
escrita 
* expressão oral e escrita 
* fichas de avaliação for-
mativa 
* fichas de avaliação su-
mativa 
* grelhas de observação e 
avaliação 
* grelhas de autoavalia-
ção 
 

telefone…) 
•Família direta. 
 
SEQUÊNCIA 3 
A família 
•Família próxima e família alargada (laços 
familiares, estado civil, festa de família…) 
•Profissões 
•Expressão de sentimentos 
A caracterização pessoal 
•Descrição física. 
•Características psicológicas. 
 
SEQUÊNCIA 4 
A caracterização pessoal 
•Gostos e preferências 
•Vestuário 
As atividades de lazer 
•Ocupações de lazer. 
•Locais de encontro 
•Convite (pedido e resposta). 
 
SEQUÊNCIA 5 
A rotina quotidiana 
•Atividades diárias e hábitos de higiene. 
•Refeições e alimentação. 
•Descrição de sensações. 
•Divisórias da casa. 
 
SEQUÊNCIA 6 
A vida na cidade 
•Meios de transporte. 
•Lugares e serviços. 
•Descrição de sensações 
•Planos e itinerários. 
A meteorologia 
•Tempo meteorológico. 
•Estações do ano. 
As férias e as viagens 

em número dos adje-
tivos e dos nomes. 
•Sons [ œ ], [ ø ] e [ œr 
]. 
•Verbos ALLER e FAIRE 
(presente do indicati-
vo). 
•Conjugação perifrás-
tica: futuro próximo. 
•Forma negativa. 
•Preposições (localiza-
ção). 
•Sons [ e ] e [ ε]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Verbos pronomi-
nais. 
•Verbos em -ER com 
variações de orto-
grafia. 
•Verbos BOIRE e 
MANGER (presente 
do indicativo). 
•Determinantes 
quantificadores 
(“partitifs”). 
•Expressões de cau-
sa       ( parce que; 
car; comme) 
•Expressões de fina-
lidade. 

 
 
 

2º período 
38 aulas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º período 
25 aulas 
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•Sons [ ø ] e [ ? ]. 
 
•Verbos POUVOIR e 
•VOULOIR (presente 
do indicativo). 
•Determinantes 
demonstrativos. 
•Forma interrogati-
va. 
•Sons [ ], [], [] e [] 
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1º Período  

 
 

Aulas 
 

Unidade 
 

Léxico 
 

Gramática 
 

Leitura  
 

Produção oral 
 

Escrita 
 
 

 
 
 

5 

 
 

Do you 
remember? 

Classroom 
language 
Cardinal and ordinal 
numbers 
Possessions 
Free time activities 
Family 
Countries and 
nationalities 
People 

to be and have got 
there + to be 
Personal pronouns: subject and object 
Possessive case, Possessive adjective and 
Possessive pronouns 
Question words 
Demonstrative pronouns  
can/can’t  

The Friends’ Club Asking for and giving 
personal information 

An application 
form 

1 Culture & Festivals 
 
 

9 

 
Unit 1 

 
Daily routines 

Daily routines 
School subjects 
Adjective + 
preposition 

Present simple: affirmative, negative, 
questions and short answers 
Time expressions/Prepositions of time 
Adverbs of frequency 

A day with … my big family 
The big school quiz 
An interview about a school 
in China 
Dictation  

Asking and telling the 
time 
Pronunciation: /s/, /z/, 
/iz/ 

An email 
Writing File: 
Punctuation 

 
 
 

11 

 
Unit 2 

 
Home sweet 

home 

Rooms and parts of 
the house 
Furniture and 
household objects 

Present continuous: affirmative, negative, 
questions and short answers 
Present simple and Present continuous 
Verb + -ing 

Teens Home Alone 
What does your bedroom 
say about you? 
A conversation about 
bedrooms 
Dictation  

Describing a place – 
adverbs of degree 
Pronunciation: v, w 
and b 

A description 
of a room 
Writing File: 
and, or, also, 
too, but, 
however 

 
 
 

11 

 
Unit 3 

 
Places and 
School days 

Places in town: 
compound nouns 
Prepositions of 
place 
Means of transport 

Past simple to be 
Past simple - regular and irregular verbs: 
affirmative, negative, questions and short 
answers 
Past time phrases  

Around the World in 80 Days 
Azab’s journey 
A radio programme 
Dictation  

Giving directions 
Pronunciation: /t/, /d/, 
/ɪd/ 

A travel diary  
Writing File: 
Paragraphs  

1 Culture & Festivals 
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2. º Período  

 
Aulas Unidade Léxico Gramática Leitura  Produção oral Escrita 

 
 
 

10 

 
Unit 4 

 
Breaking  
the rules 

Breaking the rules 
Prepositions  
of movement 

Past continuous 
Past simple and Past continuous: when 
and while 

Paul’s problem page 
Supergran catches thieves! 
Police interviews 
Dictation  
 
 

Showing interest 
Pronunciation: was 
and were 

A short story 
Writing File: 
sequencing 
words (First, 
then, next, 
finally); reporting 
verbs (say, tell, 
ask) 

 
 
 

10 

 
Unit 5 

 
My friends 

Appearance 
adjectives 
Personality 
adjectives 
Negative prefixes: 
un-, dis-, im- 

Comparatives and Superlatives 
Present continuous for future 

Celebrity look-alikes! 
Different is good 
Short dialogues about 
personality 
Dictation  
 
 

Agreeing and 
disagreeing 
Pronunciation: 
intonation in questions 
and answers 

A description  
of a friend 
Writing File: 
Word order 

 
 

10 

 
Unit 6 

 
The 

environment 
 

Environment verbs 
Materials and 
containers 

The future: be going to 
should/shouldn’t 
must/mustn’t 
could  
may 

Swap Shop Party  
Plastic bag? No, thank you! 
A description of a picture  
Dictation  
 
 
 

Shopping 
Pronunciation: silent / 

An opinion essay 
Writing File: 
Giving your 
opinion 

1 Culture & Festivals 
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3. º Período  

 
Aulas Unidade Léxico Gramática Leitura  Produção oral Escrita 

 
 

8 

 
Unit 7 

 
Make 
music 

 
Music 
Musical instruments 
Types of music 

will and won’t 
might 
First conditional 

The history of music 
The Choir 
A recorded phone message 
Dictation  

Offers 
Pronunciation: double 
l 

A band profile  
Writing File: 
Adjectives  
and adverbs  
of intensity 
 

1 Culture & Festivals 
 
 

9 

 
Unit 8 

 
Adventure 

 
The natural world 
Camping  

Present perfect regular and irregular verbs: 
affirmative and negative 
Present perfect regular and irregular verbs: 
questions and short answers 
ever/never 

Young adventurers 
Helen’s adventure 
A conversation about 
adventures 
Dictation  

Apologising 
Pronunciation: 
Syllables in nouns 
 
 

A survey 
Writing File: 
Organizing  
the results  
of a survey 

 
 

8 

 
Unit 9 

 
Just  

the job 

Jobs 
Adjectives to 
describe jobs 

a/an, some/any; how much/how many; 
much/many; a lot of; a little/a few 
Indefinite pronouns 
Defining relative clauses 

Micropolix Theme park 
Forget babysitting! 
A radio show 
Dictation  

Reacting 
Pronunciation: Schwa 
/∂/ 

A 
questionnaire 
Writing File: 
Checking your 
work 
 
 

1 Culture & Festivals 
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DOMÍNIOS DE 
REFERÊNCIA TEXTOS/CONTEÚDOS OBLETIVOS E DESCRITORES DE DESEMPENHO CALENDARI-

ZAÇÃO 
 
 
1) Oralidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Leitura 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Compreensão de enunciados orais: 
- informação pertinente; 
 - intencionalidade comunicativa; 
 - recursos verbais e não verbais. 
 
 
 
 
 
 
 
Expressão verbal em interação: 
- intencionalidade comunicativa; 
- adequação comunicativa. 
-  organização das ideias; 
- organização frásica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leitura recreativa: 
- sentido global; 
 - receção afetiva e estética. 
 
Leitura orientada: 
- tema ou temas; 
- intencionalidade comunicativa; 
- valores estéticos e simbólicos. 
 

  
1. Interpretar discursos orais com diferentes graus de formalidade e complexidade. 
1. Identificar o tema e explicitar o assunto. 
2. Distinguir o essencial do acessório. 
3. Fazer deduções e inferências. 
4. Distinguir diferentes intencionalidades comunicativas (informar, narrar, descrever, exprimir sentimen-
tos, persuadir). 
5. Manifestar ideias e pontos de vista pertinentes relativamente aos discursos ouvidos. 
2. Registar, tratar e reter a informação. 
1. Identificar ideias-chave. 
2. Tomar notas. 
3. Reproduzir o material ouvido, recorrendo à síntese. 
3. Participar oportuna e construtivamente em situações de interação oral. 
1. Respeitar as convenções que regulam a interação verbal. 
2. Pedir e dar informações, explicações, esclarecimentos. 
3. Retomar, precisar ou resumir ideias, para facilitar a interação. 
4. Apresentar propostas e sugestões. 
4. Produzir textos orais corretos, usando vocabulário e estruturas gramaticais diversificados e 
recorrendo a mecanismos de coesão discursiva. 
1. Planificar o texto oral a apresentar, elaborando tópicos. 
2. Utilizar informação pertinente, mobilizando conhecimentos pessoais ou dados obtidos em diferentes 
fontes, com a supervisão do professor. 
3. Usar a palavra com fluência e correção, utilizando recursos verbais e não-verbais com um grau de 
complexidade adequado às situações de comunicação. 
4. Diversificar o vocabulário e as estruturas utilizadas no discurso. 
5. Utilizar pontualmente ferramentas tecnológicas como suporte adequado de intervenções orais. 
5. Produzir textos orais (4 minutos) de diferentes tipos e com diferentes finalidades. 
1. Narrar. 
2. Fazer a apresentação oral de um tema. 
3. Apresentar e defender ideias, comportamentos, valores, justificando pontos de vista. 
 
Leitura 
6. Ler em voz alta. 
1. Ler expressivamente em voz alta textos variados, após preparação da leitura. 
7. Ler textos diversos. 
1. Ler textos narrativos, textos biográficos, retratos e autorretratos, textos informativos, textos expositi-

 
 
 
 
 
 

1º Período 
(+- 50 aulas) 

 
 
 

2º Período 
(+- 44 aulas) 

 
 

3º Período 
(+- 37 aulas) 
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DOMÍNIOS DE 
REFERÊNCIA TEXTOS/CONTEÚDOS OBLETIVOS E DESCRITORES DE DESEMPENHO CALENDARI-

ZAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texto não literário 
- Notícia 
- Reportagem 
- Entrevista 
- Texto publicitário 
- Banda desenhada 
- Carta 
- Cartaz de espetáculo 
 
- Intencionalidade comunicativa. 
- Adequação comunicativa. 
 
 
Narrativa 1 
 
-  conto tradicional: 
“A parábola dos 7 vimes” in Os meus Amores 
(Trindade Coelho) 
“A uva salamana”, de Italo Calvino 
 
 
-  narrativas de autores portugueses: 
“Ladino” in Bichos (Miguel Torga) 
“Mestre Finezas” in Aldeia Nova (Manuel da Fon-
seca) 
 
Categorias do texto narrativo: 
  ação (relevância dos acontecimentos; ordenação 
dos acontecimentos); 
    espaço; tempo; personagem; narrador 
    modos de apresentação (narração; descrição; 
diálogo). 
 
Intertextualidade 
 
 
 

vos, textos de opinião, críticas, comentários, descrições, cartas, reportagens, entrevistas, roteiros, texto 
publicitário. 
8. Interpretar textos de diferentes tipologias e graus de complexidade. 
1. Formular hipóteses sobre os textos e comprová-las com a respetiva leitura. 
2. Identificar temas e ideias principais. 
3. Identificar pontos de vista e universos de referência. 
4. Identificar causas e efeitos. 
5. Fazer deduções e inferências. 
6. Distinguir facto de opinião. 
7. Reconhecer a forma como o texto está estruturado (diferentes partes). 
8. Detetar elementos do texto que contribuem para a construção da continuidade e da progressão temá-
tica e que conferem coerência e coesão ao texto: 
a) repetições; 
b) substituições por pronomes (pessoais, demonstrativos e possessivos); 
c) substituições por sinónimos e expressões equivalentes; 
d) referência por possessivos; 
e) conectores; 
f) ordenação correlativa de tempos verbais. 
9. Explicitar o sentido global do texto. 
9. Utilizar procedimentos adequados à organização e tratamento da informação. 
1. Tomar notas e registar tópicos. 
2. Identificar ideias-chave. 
10. Ler para apreciar textos variados. 
1. Expressar, de forma fundamentada e sustentada, pontos de vista e apreciações críticas suscitados 
pelos textos lidos em diferentes suportes. 
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DOMÍNIOS DE 
REFERÊNCIA TEXTOS/CONTEÚDOS OBLETIVOS E DESCRITORES DE DESEMPENHO CALENDARI-

ZAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Narrativas 2 
Leitura / Educação Literária 
 - conto de autor de PLOP 
A Substância do Amor e Outras Crónicas, José 
Eduardo Agualusa – “Campeão de Corridas” 
 
- textos de literatura juvenil 
Cavaleiro da Dinamarca de Sophia de Mello Brey-
ner 
 
- narrativa de autor estrangeiro 
Historia de um Gaivota e do Gato que a Ensinou 
a Voar, Luís Sepúlveda 
 
- narrativas de autores portugueses: 
“O Castelo de Faria” in Lendas e Narrativas (Ale-
xandre Herculano) 
 
Recursos expressivos: enumeração; adjetivação; 
comparação; personificação, perífrase, metáfora, 
hipérbole, pleonasmo. 
 
 
 Escrita para apropriação de técnicas e mode-
los: 
  - planificação do texto (exploração do tema; inten-
cionalidade comunicativa; adequação comunicativa; 
organização das ideias);  
 - construção do texto (encadeamento das partes 
do texto (coerência e coesão), construção do pará-
grafo e da frase; pontuação; vocabulário; ortogra-
fia); 
 - apresentação do texto (organização gráfica; gra-
fia). 
 
Aperfeiçoamento de texto: 
  - intencionalidade comunicativa; 

Escrita  
11. Planificar a escrita de textos. 
1. Utilizar, com progressiva autonomia, estratégias de planificação (por exemplo, recolha de informação 
e discussão em grupo). 
2. Estabelecer objetivos para o que pretende escrever e registar ideias. 
3. Organizar a informação segundo a tipologia do texto. 
12. Redigir textos com coerência e correção linguística. 
1. Utilizar uma caligrafia legível. 
2. Ordenar e hierarquizar a informação, tendo em vista a continuidade de sentido, a progressão temática 
e a coerência global do texto. 
3. Organizar a informação, estabelecendo e fazendo a marcação de parágrafos. 
4. Dar ao texto a estrutura e o formato adequados, respeitando convenções tipológicas e (orto)gráficas 
estabelecidas. 
5. Adequar os textos a públicos e a finalidades comunicativas diferenciados. 
6. Diversificar o vocabulário e as estruturas sintáticas utilizadas nos textos. 
7. Utilizar adequadamente os sinais auxiliares da escrita e os seguintes sinais de pontuação: o ponto 
final, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, os dois pontos (em introdução do discurso direto 
e de enumerações) e a vírgula (em enumerações, datas, deslocação de constituintes e uso do vocativo). 
8. Respeitar os princípios do trabalho intelectual: identificação das fontes utilizadas. 
13. Escrever para expressar conhecimentos. 
1. Responder por escrito, de forma completa, a questões sobre um texto. 
2. Responder com eficácia e correção a instruções de trabalho. 
3. Elaborar resumos e sínteses de textos informativos. 
14. Escrever textos informativos. 
1. Escrever textos informativos contemplando o seguinte: uma introdução ao tópico; o desenvolvimento 
deste, com a informação agrupada em parágrafos e apresentando factos, definições, pormenores e 
exemplos; e uma conclusão. 
15. Escrever textos argumentativos. 
1. Escrever textos argumentativos com a tomada de uma posição; a apresentação de razões que a justi-
fiquem; e uma conclusão coerente. 
16. Escrever textos diversos. 
1. Escrever textos narrativos. 
2. Escrever textos biográficos. 
3. Fazer retratos e autorretratos. 
4. Escrever comentários. 
5. Escrever cartas. 
6. Escrever o guião de uma entrevista. 
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DOMÍNIOS DE 
REFERÊNCIA TEXTOS/CONTEÚDOS OBLETIVOS E DESCRITORES DE DESEMPENHO CALENDARI-

ZAÇÃO 
 
 
 
 
 
4) Educação 
Literária 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - adequação comunicativa; 
  - encadeamento das partes do texto; 
  - construção do parágrafo e da frase; 
  - pontuação; 
 - vocabulário; 
  - ortografia; 
  - organização gráfica e grafia. 
 
Leitura / Educação Literária 
 
Texto dramático 
“Leandro, Rei da Helíria”, de Alice Vieira 
Categorias do texto dramático 
 
Leitura / Educação Literária 
 
Texto poético  
-  Poemas (selecionados de acordo com as metas e 
programa): 
- “Ser Poeta”, Florbela Espanca 
- “Meu coração é como um peixe cego”, Vitorino 
Nemésio 
- “Não posso adiar o amor”, António Ramos Rosa 
-“Poema do fecho éclair”, António Gedeão 
- “Segredo”, Miguel Torga 
- “O vagabundo no Mar”, Manuel da Fonseca 
- “As palavras” e “Urgentemente”, Eugénio de An-
drade 
- “O sonho”, Sebastião da Gama 
- “Amigo” e “Gaivota”, Alexandre O’Neill 
- “Maria Lisboa”, David Mourão-Ferreira 
 
- Elementos constitutivos da poesia lírica (verso, 
estrofe, refrão, rima, esquema rimático) 
 
- Recursos expressivos: aliteração; anáfora 
 
 

7. Fazer relatórios. 
17. Rever os textos escritos. 
1. Avaliar a correção e a adequação do texto escrito. 
2. Reformular o texto escrito, suprimindo, mudando de sítio e reescrevendo o que estiver incorreto. 
 
Educação Literária 
18. Ler e interpretar textos literários.  
1. Ler textos literários, portugueses e estrangeiros, de diferentes épocas e de géneros diversos. 
2. Identificar temas, ideias principais, pontos de vista e universos de referência, justificando. 
3. Explicitar o sentido global do texto. 
4. Sistematizar elementos constitutivos da poesia lírica (estrofe, verso, refrão, rima, esquema rimático). 
5. Detetar a forma como o texto está estruturado (diferentes partes). 
6. Identificar e reconhecer o valor dos seguintes recursos expressivos: enumeração, personificação, 
comparação, anáfora, perífrase, metáfora, aliteração, pleonasmo e hipérbole. 
7. Reconhecer o uso de sinais de pontuação para veicular valores discursivos. 
8. Comparar textos de diferentes géneros, estabelecendo diferenças e semelhanças (temas e formas). 
19. Apreciar textos literários.  
1. Ler textos literários, portugueses e estrangeiros, de diferentes épocas e de géneros diversos. 
2. Reconhecer valores culturais presentes nos textos. 
3. Exprimir, oralmente e por escrito, ideias pessoais sobre os textos lidos ou ouvidos. 
4. Escrever um pequeno comentário (cerca de 100 palavras) a um texto lido. 
20. Ler e escrever para fruição estética.  
1. Ler por iniciativa e gosto pessoal, aumentando progressivamente a extensão e complexidade dos 
textos selecionados. 
2. Fazer leitura oral (individualmente ou em grupo), recitação e dramatização de textos lidos. 
3. Escrever, por iniciativa e gosto pessoal, textos diversos. 
 
Gramática  
21. Explicitar aspetos fundamentais da morfologia. 
1. Identificar e conjugar verbos em todos os tempos (simples e compostos) e modos. 
2. Sistematizar paradigmas flexionais dos verbos regulares da 1.ª, da 2.ª e da 3.ª conjugação. 
3. Identificar as formas dos verbos irregulares e dos verbos defetivos (impessoais e unipessoais). 
4. Sistematizar padrões de formação de palavras complexas: derivação (afixal e não-afixal) e composi-
ção (por palavras e por radicais). 
5. Formar o plural de palavras compostas. 
6. Explicitar o significado de palavras complexas a partir do valor do radical e de prefixos e sufixos nomi-
nais, adjetivais e verbais do português. 
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DOMÍNIOS DE 
REFERÊNCIA TEXTOS/CONTEÚDOS OBLETIVOS E DESCRITORES DE DESEMPENHO CALENDARI-

ZAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
5) Gramática 
 

Leitura / Educação Literária 
 

Novo Acordo Ortográfico 
 Pontuação 
 Acentuação 
Classes de palavras 
 
 Grupos frásicos  
Funções sintáticas 
Frase complexa 
 

Formação de palavras 
Derivação e composição  
 

- Relações entre palavras:  
sinonímia / antonímia; hiperonímia / hiponímia; 
polissemia; homonímia; homofonia; homografia; 
paronímia 
- Tipos de frase 
- Variedades do português e registos de linguagem 
 

- Discurso direto e indireto 

2. Reconhecer e conhecer classes de palavras. 
1. Integrar as palavras nas classes a que pertencem: 
a) nome: próprio e comum (coletivo); 
b) adjetivo: qualificativo e numeral; 
c) verbo principal (intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto), copulativo e 
auxiliar (dos tempos compostos e da passiva); 
d) advérbio: valores semânticos – de negação, de afirmação, de quantidade e grau, de modo, de tempo, 
de lugar, de inclusão e de exclusão; funções – interrogativo e conectivo; 
e) determinante: artigo (definido e indefinido), demonstrativo, possessivo, indefinido, relativo, interrogati-
vo; 
f) pronome: pessoal, demonstrativo, possessivo, indefinido, relativo; 
g) quantificador numeral; 
h) preposição; 
i) conjunção coordenativa: copulativa, adversativa, disjuntiva, conclusiva e explicativa; 
j) conjunção subordinativa: causal e temporal; 
k) locução: prepositiva e adverbial; 
l) interjeição. 
23. Analisar e estruturar unidades sintáticas. 
1. Aplicar regras de utilização do pronome pessoal em adjacência verbal: em frases afirmativas; em 
frases que contêm uma palavra negativa; em frases iniciadas por pronomes e advérbios interrogativos; 
com verbos antecedidos de certos advérbios (bem, mal, ainda, já, sempre, só, talvez…). 
2. Consolidar o conhecimento sobre as funções sintáticas estudadas no ciclo anterior: sujeito, vocativo, 
predicado, complemento direto, complemento indireto, complemento oblíquo, complemento agente da 
passiva, predicativo do sujeito, modificador. 
3. Identificar o sujeito subentendido e o sujeito indeterminado. 
4. Transformar frases ativas em frases passivas e vice-versa (consolidação). 
5. Transformar discurso direto em indireto e vice-versa (todas as situações). 
6. Identificar processos de coordenação entre orações: orações coordenadas copulativas (sindéticas e 
assindéticas), adversativas, disjuntivas, conclusivas e explicativas. 
7. Identificar processos de subordinação entre orações: 
a) subordinadas adverbiais causais e temporais; 
b) subordinadas adjetivas relativas. 
8. Identificar oração subordinante. 

 
Nota: Todos os domínios de referência serão abordados ao longo do ano letivo. 
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Recursos: Manual; Aula Digital: Áudio, Vídeo, Gramáticas interativas; Guia gramatical; Caderno de Atividades; Guiões de Leitura e Escrita; textos dos alunos. 

Avaliação: Observação direta; trabalhos para casa; auto e heteroavaliação de atividades orais e escritas; avaliação formativa de atividades de escrita (individual e/ou em grupo); 
avaliação de atividades de expressão oral ; Fichas de Avaliação do final de unidade; fichas de avaliação final. 

 
18 de setembro de 2017 

Conceição Rodrigues 
Márcia  
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Educação Física 7º ano 

Tema/Unidade: Desportos individuais 
Período de aplicação: 1º Período 

Área de Exploração Atletismo (Salto em altura) 
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
• Conhecer e valorizar a 
prática das atividades de 
atletismo como factor 
de desenvolvimento pesso-
al e de melhor qualidade 
de vida. 
• Conhecer a origem histó-
rica. 
• Saber identificar as ativi-
dades de atletismo e as 
suas regras. 
• Aperfeiçoar os funda-
mentos das atividades de 
atletismo. 
• Avaliar atitudes. 
• Avaliar as atividades de 

atletismo. 

 

 

 

 

Origem histórica. 
• Identificação das activida-
des de atletismo. 
• Exercícios para a melhoria 
da técnica desportiva: 
 salto em comprimento. 
• Realização de “circuitos” 
técnicos em forma jogada. 
• Quadros competitivos. 
• Participação: responsabili-
dade, cooperação e jogo 
limpo 

Parte do nível elementar  
 
1 - Coopera com os companheiros, acei-
tando e dando sugestões que favoreçam 
a melhoria das suas ações, cumprindo as 
regras de segurança, bem como na pre-
paração, arrumação e preservação do 
material. 
 
2 - Salta em comprimento com a técnica 
de voo na passada, com corrida de ba-
lanço de oito a doze passadas e impul-
são na tábua de chamada. Aumenta a 
cadência nas últimas passadas para 
realizar uma impulsão eficaz, mantendo 
o tronco direito. “Puxa” a perna de im-
pulsão para junto da perna livre na fase 
descendente do voo, tocando o solo o 
mais longe possível, com flexão do tron-
co à frente. 
 
 

. Realizar elementos técni-
cos em situações facilita-
doras; 
 
. Criar situações joga-
das/lúdicas; 
 
. Associar elementos técni-
cos entre si; 
. Utilizar a ajuda entre 
pares; 
 
. Promover situações-
problema para os alunos 
resolverem; 
 
. Criar situações simplifica-
das que englobem 1 ou 2 
conteúdos. 

 
 
Colchão de queda 
 
Sinalizadores 
 
Postes e fasquia 
 

Teste diagnóstico 
  
Formativa 
  
Sumativa 
   
Observação  
 
Trabalhos indivi-
duais e/ou grupo 
 

 
8 

Nº de aulas 8 

 
4 de setembro de 2017 

 
Os Professores, 

 
__________________________ 

 
 
 



Educação Física 7º ano 

Tema/Unidade: Desportos Coletivos 
Período de aplicação: 1º Período 

Área de Exploração Voleibol 
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
• Conhecer e valorizar a 
prática do voleibol como 
factor de desenvolvimento 
pessoal e de melhor quali-
dade de vida. 
 
• Conhecer e compreender 
o jogo e as suas regras. 
 
• Aperfeiçoar os funda-
mentos técnico-tácticos de 
jogo. 
 
• Avaliar as acções de ata-
que e de defesa. 
 
• Avaliar as atitudes. 

 

 

 

• Origem e evolução do 
voleibol. 
 
• Identificação do jogo. 
 
• Regras do jogo. 
 
• Fundamentos técnico-
tácticos do jogo: ataque e 
defesa. 
 
• Exercícios para a melhoria 
da técnica desportiva. 
 
• Quadro competitivo. 
 
• Participação: responsabili-
dade, cooperação e jogo 
limpo. 

Parte do Nível Elementar 
1 - Coopera com os companheiros, quer 
nos exercícios, quer no jogo, escolhendo 
as acções favoráveis ao êxito pessoal e 
do grupo, admitindo as indicações que 
lhe dirigem e aceitando as opções e 
falhas dos seus colegas. 
2 - Aceita as decisões da arbitragem, 
identificando os respectivos sinais, e 
trata com igual cordialidade e respeito 
os colegas de equipa e os adversários. 
3 - Conhece o objectivo do jogo, a fun-
ção e o modo de execução das principais 
acções técnico-tácticas e as regras do 
jogo: a) dois toques, b) transporte, c) 
violações da rede e da linha divisória, d) 
formas de jogar a bola, e) número de 
toques consecutivos por equipa, f) bola 
fora, g) faltas no serviço, h) rotação ao 
serviço e i) sistema de pontuação, ade-
quando a sua acção a esse conhecimen-
to. 
4 - Em situação de jogo 4 x 4 num campo 
reduzido (4,5 m x 9 m), com a rede apro-
ximadamente a 2 m de altura: 
4.1 - Serve por baixo, colocando a bola 
numa zona de difícil recepção. 
4.2 - Recebe o serviço em manchete ou 
com as duas mãos por cima (de acordo 
com a trajectória da bola), posicionan-
do-se correcta e oportunamente para 
direccionar a bola para cima e para a 
frente por forma a dar continuidade às 
acções da sua equipa. 
4.3 - Na sequência da recepção do servi-

. Criar situações simplica-
das que englobem 1 ou 2 
conteúdos; 
 
. Utilizar diferentes tipos 
de bola; 
 
. Criar situações lúdicas e 
formas jogadas; 
 
. Condicionar / simplicarre-
gras; 
 
 
. Modificar o espaço do 
jogo; 
 
. Jogos reduzidos 
 

 
 
Bolas de voleibol 
 
Redes de voleibol 
 
Cones 
 
Sinalizadores  

Teste diagnóstico 
  
Formativa 
  
Sumativa 
   
Observação  
 
Trabalhos indivi-
duais e/ou grupo 
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Educação Física 7º ano 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
ço, posiciona-se correcta e oportuna-
mente para passar a bola a um compa-
nheiro em condições de este darconti-
nuidade às acções ofensivas, ou rece-
ber/enviar a bola empasse colocado 
para o campo contrário (se tem condi-
ções favoráveis). 
4.4 - Ao passe (segundo toque) de um 
companheiro, posiciona-se para finalizar 
o ataque, executando com oportunida-
de e correcção um passe colocado (para 
um espaço vazio) que, de preferência, 
dificulte a acção dos adversários.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
4.5 - Na defesa, e se é o jogador mais 
próximo da zona da queda da bola,  
posiciona-se para, de acordo com a sua 
trajectória, executar um passe alto ou 
manchete, favorecendo a continuidade 
das acções da sua equipa.o tronco à 
frente. 
 
 

Nº de aulas 12 

 
4 de setembro de 2017 

 
Os Professores, 

________________________  



Educação Física 7º ano 

Tema/Unidade: Aptidão Física 
Período de aplicação: 1º, 2º e 3º Períodos 

Área de Exploração Bateria de testes Fit-escola 
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRA-
TÉGIAS/ 
SITUA-

ÇÕES DE 
APREN-

DIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 

- Relacionar a aptidão física e 
saúde; 
 
- Identificar os fatores associados 
a um estilo de vida saudável, 
nomeadamente: 
Desenvolvimento das capacidades 
motoras; Composição corporal; 
Alimentação; Repouso; 
Higiene; Afetividade; Qualidade 
do meio ambiente. 
 
- Princípios fundamentais do 
treino das capacidades motoras; 
 
 
- Compreender a relação entre a 
intensidade e a duração do esfor-
ço; 
 
 
- Identificar sinais de fadiga e 
inadaptação ao exercício. 
 

 

 

 

 

 

- Capacidades condicionais: 
Força; 
Velocidade; 
Resistência; 
Flexibilidade; 
Destreza geral e específica. 

  

- Capacidades coordenativas: 
Diferenciação cinestésica; 
Reação; 
Ritmo; 
Equilíbrio; 
Orientação espacial. 

  

- Aptidão física e saúde; 
- Fatores associados a um estilo de 
vida saudável, nomeadamente: 
Desenvolvimento das capacidades 
motoras 
Composição corporal 
Alimentação 
Repouso 
Higiene 
Afetividade 
Qualidade do meio ambiente 
 
- Princípios fundamentais do treino 
das capacidades motoras (conti-
nuidade, progressão e reversibili-
dade); 
- Relação entre a intensidade e a 
duração do esforço; 
- Sinais de fadiga ou inadaptação ao 
exercício. 
 
- Cooperação: 
Nas ajudas e correções técnicas; 
No transporte e preservação do 
material; 
Na garantia da sua segurança e dos 

RESISTÊNCIA 
1. O aluno realiza, em situação de corrida contínua, de jogo, percursos 
de habilidades ou outras:  
1.1 Ações motoras globais de longa duração (acima dos oito minutos), 
com intensidade moderada a vigorosa, sem diminuição nítida de eficá-
cia, controlando o esforço, resistindo à fadiga e recuperando com relati-
va rapidez após o esforço.  
Corrida numa direção e na oposta (Vai-Vem) percorrendo de cada vez 
uma distância de 20m, aumentando o ritmo da passada em cada minuto, 
atingindo ou ultrapassando o número de percursos de referência (Zona 
Saudável de Aptidão Física - ZSAF). 
FORÇA  
2. O aluno realiza com correção, em circuitos de treino ou exercitação 
simples, com volume e intensidade definidas pelo professor:  
2.1. Ações motoras vencendo resistências fracas a ligeiras, com elevada 
velocidade de contração muscular. 
2.2. Ações motoras de contração muscular localizada, vencendo resis-
tências, de carga fraca ou ligeira, com elevada velocidade em cada ação, 
em esforços de duração relativamente prolongada, resistindo à fadiga, 
sem diminuição nítida de eficácia. 
VELOCIDADE  
3. O aluno nas situações definidas pelo professor, respeitando os tempos 
de trabalho e de recuperação adequados:  
3.1. Reage rapidamente a um sinal conhecido iniciando ações motoras 
previstas globais ou localizadas.  
3.2. Reage rapidamente e com eficácia, iniciando ações motoras globais 
ou localizadas, em situação de seleção, combinação ou correção de 
resposta.  
3.3. Realiza ações motoras acíclicas com a máxima velocidade, sem 
perda de eficácia dos movimentos.  
3.4. Realiza ações motoras cíclicas com a máxima velocidade em cada 
execução singular, sem perda de eficácia dos movimentos  
3.5. Realiza ações motoras globais cíclicas percorrendo curtas distâncias, 
no menor tempo possível, sem perda de eficácia.  
3.6. Realiza ações motoras globais de curta duração (até 45") com o 
máximo de intensidade naquele tempo, sem diminuição nítida de eficá-
cia. 
FLEXIBILIDADE  
4. O aluno, respeitando as indicações metodológicas específicas do 
treino de flexibilidade (ativa):  
4.1. Realiza ações motoras com grande amplitude, à custa de elevada 

- Exercícios 
em forma 
jogada; 
 
- Circuitos 
gerais e 
específicos; 
 
- Torneio 
intraturma; 
 

Material específico de 

cada modalidade 

desportiva. 

Avaliação diagnóstico 
 
 
 
 
Avaliação formativa 
 
 
 
 
Relacionamento de 
conceitos dentro de 
cada modalidade 
desportiva; 
 
 
 
Reflexão com os 
alunos. Auto-
avaliação. 
 

 
 
 
 
 

1ºP - 3 
tempos; 

 
 

2ºP - 2 
tempos; 

 
 

3ºP - 2 
tempos 
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Educação Física 7º ano 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRA-
TÉGIAS/ 
SITUA-

ÇÕES DE 
APREN-

DIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 

colegas. 
- Em exercício critério; 
- Em situação de jogo. 
 
- Jogo limpo: 
Aceitar as decisões da arbitrageme 
das indicações dadas pelos colegas 
e pelo professor, ser leal com os 
outros, saber vencer e aceitar a 
derrota. 
 

mobilidade articular e elasticidade muscular, (contribuindo para a quali-
dade de execução dessas ações).  
Chega com as duas mãos à frente, o mais longe possível, sentado no 
chão (seat- and-reach), alternadamente com uma e outra perna fletida, 
deixando a outra estendida, mantendo o alongamento máximo durante 
pelo menos 1”, alcançando ou ultrapassando (à 4ª tentativa) a distância 
definida (ZSAF)  
Mantém durante alguns segundos uma e outra das pernas, em extensão 
completa, a um plano mais alto que a bacia, apoiando o pé no espaldar 
ou num companheiro.  
Toca as pontas dos dedos atrás das costas, com um braço por cima do 
ombro e outro por baixo do cotovelo, com um e outro braço (ZSAF).  
Afasta lateralmente as pernas em extensão (posição de espargata), 
aproximando a região pubo-cox¡gea do solo a uma distância definida.  
DESTREZA GERAL  
5. O aluno realiza movimentos de deslocamento no espaço associados a 
movimentos segmentares, com alternância de ritmos e velocidade, em 
combinações complexas desses movimentos, globalmente bem coorde-
nadas 

Nº de aulas 7 

 
4 de setembro de 2017 

 
Os Professores, 

 
__________________________ 

                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Educação Física 7º ano 

Tema/Unidade: Ginástica 
Período de aplicação: 2º Período 

Área de Exploração Ginástica no solo e aparelhos 
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
• Conhecer e valorizar a 
prática da ginástica artística 
como factor de desenvol-
vimento 
pessoal e de melhor quali-
dade de vida. 
• Conhecer a origem histó-
rica. 
• Saber identificar as acti-
vidades de ginástica artísti-
ca. 
• Fixar os fundamentos 
gímnicos. 
• Avaliar atitudes. 
• Avaliar as atividades de 
ginástica artística. 

Origem e evolução 
da ginástica artística. 
• Identificação das 
atividades de ginásti-
ca artística. 
• Exercícios para 
melhorar a técnica 
desportiva: exercícios 
no solo. 
• Participação: res-
ponsabilidade, coo-
peração. 

Nível Elementar 
 
1 - Coopera com os companheiros nas ajudas e 
correcções que favoreçam a melhoria das suas 
prestações, garantindo condições de segurança 
pessoal e dos companheiros, e colabora na prepa-
ração, arrumação e preservação do material. 
2 - Elabora, realiza e aprecia uma sequência de 
habilidades no solo (em colchões), que combine, 
com fluidez, destrezas gímnicas, de acordo com as 
exigências técnicas indicadas, designadamente: 
2.1 - Cambalhota à frente, terminando em equilí-
brio com as pernas estendidas, afastadas ou 
unidas, com apoio das mãosno solo, respectiva-
mente entre e por fora das coxas, e junto da bacia, 
mantendo a mesma direção do ponto de partida. 
2.2 - Cambalhota à frente saltada, após alguns 
passos de corrida e chamada a pés juntos, termi-
nando em equilíbrio e com os braços em elevação 
anterior. 
2.3 - Cambalhota à retaguarda, com repulsão dos 
braços na fase final, terminando em equilíbrio, 
com as pernas unidas e estendidas, na direção do 
ponto de partida. 
2.4 - Pino de braços, com alinhamento e extensão 
dos segmentos do corpo (definindo a posição), 
terminando em cambalhota à frente com braços 
em elevação anterior e em equilíbrio. 
2.5 - Roda, com marcada extensão dos segmentos 
corporais e saída em equilíbrio, com braços em 
elevação lateral oblíqua superior, na direção do 
ponto de partida. 
2.6 - Avião, com o tronco paralelo ao solo e com 
os membros inferiores em extensão, mantendo o 
equilíbrio. 

. Realizar elementos técni-
cos em situações facilita-
doras; 
 
. Criar situações lúdicas; 
 
. Associar elementos técni-
cos entre si; 
 
. Utilizar a ajuda entre 
pares; 
 
. Promover situações-
problema para os alunos 
resolverem; 
 
. Criar situações simplifica-
das que englobem 1 ou 2 
conteúdos. 

Colchões 
 
Planos inclinados 
 
Espaldares  
 
Minitrampolim 

Teste diagnóstico 
  
Formativa 
  
Sumativa 
   
Observação  
 
Trabalhos indivi-
duais e/ou grupo 
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Educação Física 7º ano 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
2.7 - Posições de flexibilidade à sua escolha, com 
acentuada amplitude (ponte, espargata frontal e 
lateral, rã, etc. ). 
2.8 - Saltos, voltas e afundosem várias direções, 
utilizados como elementos de ligação, contribuin-
do para a fluidez e harmonia da sequência. 

 
3 - No minitrampolim, com chamada com eleva-
ção rápida dos braços e recepção equilibrada no 
colchão de queda, realiza os seguintes saltos: 
3.1 - Salto em extensão (vela), após corrida de 
balanço (saída ventral) e também após 2 ou 3 
saltos de impulsão no aparelho (saída dorsal), 
colocando a bacia em ligeira retroversão durante a 
fase aérea do salto. 
3.2 - Salto engrupado, após corrida de balanço 
(saída ventral) e também após 2 ou 3 saltos de 
impulsão no aparelho (saída dorsal), com fecho 
dos membros inferiores em relação ao tronco, na 
fase mais alta do voo, seguido de abertura rápida. 
3.3 - Pirueta vertical após corrida de balanço (saí-
da ventral) e também após 2 ou 3 saltos de impul-
são no aparelho (saída dorsal), quer para a direita 
quer para a esquerda, mantendo o controlo do 
salto. 
3.4 - Carpa de pernas afastadas, após corrida de 
balanço (saída ventral) e também após 2 ou 3 
saltos de impulsão no aparelho (saídadorsal),, 
realizando o fecho das pernas (em extensão) rela-
tivamente ao tronco, pouco antes de atingir o 
ponto mais alto do salto, seguido de abertura 
rápida. 

Nº de aulas 10 

 
4 de setembro de 2017 

 
Os Professores, 

 

__________________________ 



Educação Física 7º ano 

                                                                                                                                                                                             
Tema/Unidade: Desportos Coletivos 

Período de aplicação: 2º Período 
Área de Exploração Andebol 

 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 
ESTRATÉGIAS/ 
SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
• Conhecer e valorizar 
prática do basquetebol 
como factor de desenvol-
vimento pessoal e de me-
lhor qualidade de vida. 
 
• Conhecer e compreender 
o jogo e as suas regras. 
 
• Desenvolver os funda-
mentos técnico-tácticos de 
jogo. 
 
• Avaliar as acções de ata-
que e de defesa. 
 
• Avaliar as atitudes. 

• Origem e evolução do 
jogo. 
 
• Identificação do jogo. 
 
• Regras do jogo. 
 
• Fundamentos técnico-
tácticos do jogo: ataque e 
defesa. 
 
• Exercícios para melhorar a 
técnica desportiva. 
 
• Jogo condicionado e jogo 
dirigido. 
 
• Quadro competitivo. 
 
• Participação: responsabili-
dade, cooperação e jogo 
limpo. 

Nível Introdução 
1 - Coopera com os companheiros, quer nos 
exercícios quer no jogo, escolhendo as acções 
favoráveis ao êxito pessoal e do grupo, admitin-
do as indicações que lhe dirigem e aceitando as 
opções e falhas dos seus colegas. 

2 - Aceita as decisões da arbitragem e trata com 
igual cordialidade e respeito os companheiros e 
adversários, evitando acções que ponham em 
risco a sua integridade física, mesmo que isso 
implique desvantagem no jogo. 
3 - Conhece o objectivo do jogo, a função e o 
modo de execução das principais acções técnico-
tácticas e as regras do jogo: a) início e recomeço 
do jogo, b) formas de jogar a bola, c) violações 
por dribles e passos, d) violações da área de 
baliza, e) infracções à regra de conduta com o 
adversário e respectivas penalizações. 
4 - Em situação de jogo de Andebol de 5 (4+1 x 
4+1) num campo  reduzido, com aproximada-
mente 25m x 14m, baliza com aproximadamente 
1,80m de altura e área de baliza de 5m, utilizan-
do uma bola “afável” n.º 0: 
4.1 – Com a sua equipa em posse da bola: 

4.1.1 - Desmarca-se oferecendo linha de passe, 
se entre ele e o companheiro com bola se encon-
tra um defesa (“quebra do alinhamento”), garan-
tindo a ocupação equilibrada do espaço de jogo. 

4.1.2. - Com boa pega de bola, opta por passe, 
armando o braço, a um jogador em posição mais 
ofensiva ou por drible em progressão para finali-
zar. 

. Criar situações 
simplicadas que 
englobem 1 ou 2 
conteúdos; 
 
. Utilizar diferen-
tes tipos de bola; 
 
. Criar situações 
lúdicas e formas 
jogadas; 
 
. Condicionar / 
simplicarregras; 
 
. Proibição de 
contactos, restri-
ção do drible e 
dos passos…; 
 
. Modificar o es-
paço do jogo; 
 
. Jogos reduzidos 
 

Bolas de andebol 
 
Sinalizadores 
 
Cones 
 
Coletes 
 
Balizas 

Teste diagnóstico 
  
Formativa 
  
Sumativa 
   
Observação  
 
Trabalhos indivi-
duais e/ou grupo 
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Educação Física 7º ano 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 
ESTRATÉGIAS/ 
SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
4.1.3 - Finaliza em remate em salto, se recebe a 
bola, junto da área, em condições favoráveis. 
4. 2 - Logo que a sua equipa perde a posse da 
bola assume atitude defensiva, procurando de 
imediato recuperar a sua posse: 
4.2.1 – Tenta interceptar a bola, colocando-se 
numa posição diagonal de defesa, para intervir 
na linha de passe do adversário. 
4.2.2 - Impede ou dificulta a progressão em 
drible, o passe e o remate, colocando-se entre a 
bola e a baliza na defesa do jogador com bola. 
4.3 - Como guarda-redes: 
4.3.1 - Enquadra-se com a bola, sem perder a 
noção da sua posição relativa à baliza, procuran-
do impedir o golo. 
4.3.2 - Inicia o contra ataque, se recupera a pos-
se da bola, passando a um jogador desmarcado. 
5 - Realiza com oportunidade e correcção global, 
no jogo e em exercícios critério, as acções: a) 
passe-recepção em corrida, b) recepção-remate 
em salto, c) drible-remate em salto, d) acompa-
nhamento do jogador com e sem bola, e) inter-
cepção. 

Nº de aulas 9 

 
4 de setembro de 2017 

 
Os Professores, 

 
__________________________ 

 
  



Educação Física 7º ano 

Tema/Unidade: Raquetas 
Período de aplicação: 3º Período 

Área de Exploração Badminton e Ténis de mesa 
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 
ESTRATÉGIAS/ 
SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRU-
MENTOS 
DE AVA-
LIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 

• Conhecer e valorizar a 
prática do Badminton e do 
Ténis de mesa como fato-
res de desenvolvimento 
pessoal e de melhor quali-
dade de vida. 
 
• Conhecer e compreender 
o jogo e as suas regras. 
 
• Aperfeiçoar os funda-
mentos técnico-tácticos de 
jogo. 
 
• Avaliar as acções de ata-
que e de defesa. 
 
• Avaliar as atitudes. 

 

 

 

 

 

 

• Origem e evolu-
ção do Badminton 
e do Ténis de 
Mesa 
 
• Identificação do 
jogo. 
 
• Regras do jogo. 
 
• Fundamentos 
técnico-táticos do 
jogo: ataque e 
defesa. 
 
• Exercício para a 
melhoria da téc-
nica desportiva. 
 
• Quadro compe-
titivo. 
 
• Participação: 
responsabilidade, 
cooperação e 
jogo limpo. 

Nível Introdução 
1 - Coopera com os companheiros, nas diferentes situações, escolhendo as 
ações favoráveis ao êxito pessoal e do companheiro, admitindo as indica-
ções que lhe dirigem, aceitando as opções e falhas dos seus colegas, e tra-
tando com igual cordialidade e respeito os parceiros e os adversários. 
2 - Conhece o objetivo do jogo, a sua regulamentação básica e a pontuação 
do jogo de singulares, identifica e interpreta as condições que justificam a 
utilização diferenciada dos seguintes tipos de batimento: a) clear, b) lob, c) 
serviço curto e d) serviço comprido. 
3 - Coopera com o companheiro (distanciados cerca de 6 m), batendo e 
devolvendo o volante, evitando que este toque no chão: 
3.1 - Mantém uma posição base com os joelhos ligeiramente fletidos e com 
a perna direita avançada, regressando à posição inicial após cada batimen-
to, em condições favoráveis à execução de novo batimento. 
3.2 - Desloca-se com oportunidade, para conseguir o posicionamento cor-
reto dos apoios e uma atitude corporal que favoreçam o batimento equili-
brado e com amplitude de movimento, antecipando-se à queda do volante. 
3.3 - Diferencia os tipos de pega da raqueta (de direita e de esquerda) e 
utiliza-os de acordo com a trajetória do volante. 
3.4 - Coloca o volante ao alcance do companheiro, executando correta-
mente, os seguintes tipos de batimentos: 
4 - Em situação de exercício, num campo de Badminton, executa o serviço 
curto e comprido, colocando corretamente os apoios e dando continuidade 
ao movimento do braço após o batimento. 
 
5 - Conhece o objetivo do jogo de Ténis de mesa, a sua regulamentação 
básica e a pontuação do jogo de singulares, identifica e interpreta as condi-
ções que justificam a utilização diferenciada dos seguintes tipos de bati-
mento: a) direitas, b) esquerdas e c) serviço. 

. Criar situações 
simplificadas 
que englobem 1 
ou 2 conteúdos; 
 
. Utilizar dife-
rentes tipos de 
pega 
 
. Criar situações 
lúdicas e formas 
jogadas; 
 
. Condicionar / 
simplificar re-
gras; 
 
. Modificar o 
espaço do jogo; 
 
. Jogos singula-
res 
 

Volantes 
 
Raquetes  
 
Redes 
 
Mesas 
 
Bolas ténis 
de mesa 
 

Teste 
diagnós-
tico 
  
Formativa 
  
Sumativa 
   
Observa-
ção  
 
Trabalhos 
individu-
ais e/ou 
grupo 
 
 

7 

Nº de aulas 7 

 

4 de setembro de 2017 
Os Professores, 

__________________________ 



Educação Física 7º ano 

Tema/Unidade: Atividades de Exploração da Natureza 
Período de aplicação: 3º Período 

Área de Exploração Corrida de Orientação 
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 
ESTRATÉGIAS/ 
SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
• Conhecer e valorizar a 
prática das atividades de 
Exploração da natureza 
como fator 
de desenvolvimento pesso-
al e de melhor qualidade 
de vida. 
• Conhecer a origem histó-
rica da Orientação 
• Saber identificar as si-
naléticas e as suas regras. 
• Avaliar atitudes. 
 

 

 

 

 

 

 

Origem histórica. 
• Identificação dos percur-
sos  deorientação 
• Realização de percursos 
simples e complexos. 
• Participação: responsabili-
dade, cooperação e jogo 
limpo 

Nível Introdução 
1 - Coopera com os companheiros, de forma a 
contribuir para o êxitona realização de percursos 
de orientação, respeitando as regras estabelecidas 
de participação, de segurança e de preservação do 
equilíbrio ecológico. 
2 - Realiza um percurso de orientação simples, a 
par, num espaço apropriado (mata, parque, etc.), 
segundo um mapa simples (croqui ou planta), pre-
enchendo corretamente o cartão de controlo e 
doseando o esforço para resistir à fadiga. 
2.1 - Identifica no percurso a simbologia básica 
inscrita na carta: tipo de vegetação, tipo de terre-
no, habitação, caminhos, água e pontos altos, etc. 
2.2 - Orienta o mapa corretamente, segundo os 
pontos cardeais e/ou outros pontos de referência, 
utilizando a bússola como meio auxiliar. 
2.3 - Identifica, de acordo com pontos de referên-
cia, a sua localização no espaço envolvente e no 
mapa. 
2.4 - Identifica, após orientação do mapa, a me-
lhor opção de percurso para atingir os postos de 
passagem e utiliza-a para cumprir o percurso o 
mais rapidamente possível. 
3 - Realiza um percurso na escola, em equipa, com 
o cartão de controlo preenchido correctamente. 
 

. Criar situações 
lúdicas; 
 
 
. Utilizar a ajuda 
entre pares; 
 
. Promover situa-
ções-problema para 
os alunos resolve-
rem; 
 
. Criar situações 
simplificadas que 
englobem vários 
tipos de mapas 

Cronóme-
tros 
 
Mapas 
 
Cartões de 

controlo 

Teste diagnóstico 
  
Formativa 
  
Sumativa 
   
Observação  
 
Trabalhos individu-
ais e/ou grupo 
 
 

4 

Nº de aulas 4 

 
4 de setembro de 2017 

 
Os Professores, 

 
_________________________ 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE TA-
MEL 
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Domínio: 

 

1 - DAS SOCIEDADES RECOLETORAS ÀS PRIMEIRAS CIVILIZAÇÕES 
1.1. Das sociedades recoletoras às primeiras sociedades produtoras 
1.2. Contributos das civilizações urbanas 

Período de aplicação: 1º Período 

 
METAS CURRICULA-

RES/OBJETIVO GERAL DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS Letivos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Conhecer o processo de 
hominização 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            
Das sociedades recoletoras às 
primeiras sociedades produ-
toras 
 
1. Localizar as regiões do mun-
do onde foram encontrados os 
primeiros vestígios dos proces-
sos de diferenciação da espécie 
humana, sublinhando a origem 
africana da Humanidade.  
2. Reconhecer a proximidade do 
aparecimento do Homem no 
planeta quando comparado com 
a história da Terra.  

 
Apresentação. Diálogo com os 
alunos sobre as regras na sala de 
aula, programa curricular e crité-
rios de avaliação.  
Realização/correção de teste 
diagnóstico.  
 
 
 Explorar as ideias tácitas dos 
alunos como base para a constru-
ção do conhecimento 
 
Localizar no espaço e no tempo 
os dois períodos da Pré-História 
 
 Explorar e relacionar docu-
mentos escritos e material icono-
gráfico. 
 
 Criar situações de diálogo por 
forma a incentivar a participação 
e manifestação de opiniões. 

 
 
 
Manual  
Critérios de avaliação 
Ficha diagnostica 
 
 
 
Manual  
Manual digital  
Projetor multimédia 
Documentos históricos 
Caderno diário 
Caderno de atividades 
Quadro 
Mapas 
Cronologias 
Pesquisa na Biblioteca  
Postais 
Internet  
Testes formativos 
Teste sumativos 

 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação diagnostica 
Avaliação Formativa 
Observação e registo 
das capacidades de: 
Concentração 
Empenho 
Organização 
Participação 
Comportamento 
Avaliação do caderno 
diário 
Fichas de Trabalho 
Produção de textos 
Oralidade 
 Participação 

 
2 

 
 
 
 

24  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Períodos 7º A 7º B 7º C 7º D 

1º 25 26 26 26 
2º 23 23 21 20 
3º 19 17 18 19 

Total 67 66 65 65 



3 
 

METAS CURRICULA-
RES/OBJETIVO GERAL DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS Letivos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Conhecer e compreender 
as características das soci-
edades do Paleolítico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Identificar as principais fases 
de evolução desde o Austra-
lopithecus ao Sapiens Sapiens, 
realçando a lentidão do proces-
so.  
4. Conhecer a importância da 
arqueologia para o estudo das 
primeiras comunidades huma-
nas.  
5. Explicitar o conceito de “do-
cumento histórico”.  
6. Definir “Pré-História”.  
7. Reconhecer o fabrico de ins-
trumentos, o domínio do fogo e 
linguagem verbal como con-
quistas fundamentais no pro-
cesso de hominização.  
 
 
 
1. Relacionar as profundas alte-
rações climáticas com a distri-
buição geográfica dos primeiros 
grupos humanos.  
2. Relacionar a recoleção com o 
nomadismo.  
3. Relacionar metodologias de 
caça de animais de grande porte 
com a complexificação das inte-
rações humanas e com o cres-
cimento da população.  
4. Identificar os instrumentos 
fabricados pelo Homem, as 
respetivas funções e as implica-
ções em termos de divisão téc-
nica e sexual do trabalho.  
5. Definir “Paleolítico”.  
6. Descrever o modo de vida das 
primeiras sociedades humanas.  
 

 
  Análise cruzada de fontes 
escritas e de fontes iconográficas 
permitindo ao aluno formular 
hipóteses de interpretação das 
mesmas fontes, reconhecendo o 
caráter histórico dos valores 
culturais . 
 
 Comunicação oral aplicando o 
vocabulário específico da disci-
plina: documento histórico, Pré-
História, Hominização, arqueolo-
gia, economia recolectora, noma-
dismo, Paleolítico, ritos mágicos, 
arte rupestre, Neolítico, economia 
de produção, sedentarização, 
Revolução neolítica, monumentos 
megalíticos 
 
 Realizar fichas do Caderno de 
Atividades e/ou questionários 
sugeridos pelo manual e pelo 
professor. 
 
 Elaborar e organizar registos 
/sínteses dos assuntos em estudo 
/textos de escrita criativa. 
 
 Elaborar mapas-mundo para 
assinalar a localização dos pri-
meiros focos de agricultura, se-
dentarização e domesticação de 
animais. 
 
 Representações plásticas dos 
dois períodos em estudo.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalhos de casa 
Trabalhos de Pesquisa 
Artigo para o jornal 
Testes escritos 
Avaliação Sumativa 

Avaliação Final 
Grelha de registo da 
avaliação sumativa final 
de período 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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METAS CURRICULA-
RES/OBJETIVO GERAL DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS Letivos 
 

3. Compreender as vivências 
religiosas e as manifestações 
artísticas do Homem do Paleo-
lítico 
 
 

 

 

 

 

4. Compreender e comparar as 
sociedades produtoras com as 
sociedades recoletoras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Conhecer e compreender 
os cultos e a arte dos homens 
do neolítico 
 

1. Reconhecer a existência no 
paleolítico de crenças mágicas e 
religiosas e ritos funerários. 
2. Indicar possíveis explicações 
para a religião e arte do paleolí-
tico. 
3. Distinguir arte móvel de arte 
rupestre, referindo exemplos 
hoje situados nos territórios de 
alguns países europeus (com 
destaque para Portugal). 
 
 
1. Definir “Neolítico” 
2. Salientar a importância das 
regiões temperadas para o sur-
gimento da economia de produ-
ção (agricultura de sequeiro e 
domesticação de animais). 
3. Relacionar a economia de 
produção com a sedentarização 
(Revolução Neolítica). 
4. Relacionar a Revolução Neolí-
tica com o aumento da popula-
ção, com a acumulação de ri-
queza, com o surgimento da 
propriedade privada e com a 
diferenciação social. 
5. Integrar as novas atividades 
artesanais nas necessidades da 
economia de produção e das 
sociedades sedentárias. 
6. Comparar os modos de vida 
do paleolítico e do neolítico. 
 
 
1. Identificar o surgimento de 
objetos e construções associa-
dos aos cultos agrários. 
2. Descrever os monumentos 
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METAS CURRICULA-
RES/OBJETIVO GERAL DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS Letivos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Conhecer e compreender a 
formação das primeiras civi-
lizações urbanas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

megalíticos, associando-os quer 
a rituais funerários com dife-
renciação social, quer aos cultos 
agrários. 
3. Justificar a mudança nas te-
máticas da pintura rupestre do 
neolítico, por oposição às repre-
sentações do período paleolíti-
co. 
4. Exemplificar fenómenos do 
megalitismo na Península Ibéri-
ca. 
 
Contributos das civilizações 
urbanas 
 
1. Localizar no espaço e no tem-
po as civilizações da Suméria, 
Egito, Vale do Indo e Vale do Rio 
Amarelo, a civilização hebraica 
e a civilização fenícia, destacan-
do a relação com as grandes 
planícies aluviais. 
2. Relacionar a fertilidade des-
sas regiões com a acumulação 
de excedentes, o desenvolvi-
mento comercial e a transfor-
mação de aldeias em cidades. 
3. Destacar a crescente impor-
tância das atividades secundá-
rias e terciárias desenvolvidas 
nas cidades, fruto da libertação 
de mão-de-obra do trabalho 
agrícola (especialização de fun-
ções). 
4. Reconhecer a cidade como 
centro do comércio e da produ-
ção artesanal e do poder políti-
co, militar e religioso. 
5. Aplicar o conceito de “civili-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Explorar as ideias tácitas dos 
alunos como base para a constru-
ção do conhecimento 
 
Localizar no espaço e no tempo 
as primeiras civilizações da His-
tória 
 
 Elaborar um mapa-mundo com 
a localização das primeiras civili-
zações. 
 
 Observar imagens atuais das 
regiões onde se desenvolveram 
as primeiras civilizações. 
 
 Elaborar de tabelas cronológi-
cas comparadas. 
 
  Análise cruzada de fontes 
escritas e de fontes iconográficas 
permitindo ao aluno formular 
hipóteses de interpretação das 
mesmas fontes, reconhecendo o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação Formativa 

 
 
Observação e registo 
das capacidades de: 
Concentração 
Empenho 
Organização 
Participação 
Comportamento 
 
Avaliação do caderno 
diário 
 
Fichas de Trabalho 
Produção de textos 
Oralidade 
 Participação 
Trabalhos de casa 
Trabalhos de Pesquisa 
Artigo para o jornal 
Testes escritos 
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METAS CURRICULA-
RES/OBJETIVO GERAL DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS Letivos 
 

 
 
 
2. Conhecer e compreender 
as relações económicas e as 
estruturas sociais (a partir de 
exemplos de uma civilização 
dos Grandes Rios) 
 
 
 
 
 
 
 
3. Conhecer e compreender a 
complexificação da organiza-
ção política (a partir de 
exemplos de uma civilização 
dos Grandes Rios) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Conhecer e analisar a im-
portância das vivências reli-
giosas, culturais e artísticas 
(a partir de exemplos de uma 
civilização dos Grandes Rios) 
 

zação” a sociedades detentoras 
de grande complexidade. 
 
 
1. Apresentar as atividades 
económicas que viabilizaram o 
surgimento das cidades. 
2. Reconhecer a importância de 
tecnologias complexas como a 
metalurgia e a engenharia. 
3. Referir a forte estratificação 
social das civilizações dos 
Grandes Rios, destacando o 
acentuar das desigualdades 
sociais. 
 
 
1. Relacionar a criação de Esta-
dos com a necessidade de man-
ter infraestruturas hidráulicas e 
de defesa perante ameaças ex-
ternas. 
2. Identificar a centralização do 
poder como forma de conter a 
conflitualidade social. 
3. Reconhecer o surgimento de 
poderes políticos absolutos e 
sacralizados. 
4. Justificar a função dos impos-
tos como fator de sustentação 
dos aparelhos de estado e das 
elites. 
5. Relacionar a complexificação 
da organização política com a 
invenção da escrita. 
 
1. Referir a afirmação de religi-
ões politeístas, salientando a 
relação dos deuses com as for-
ças da Natureza. 

caráter histórico dos valores 
culturais . 
 
 Comunicação oral aplicando o 
vocabulário específico da disci-
plina: civilização, acumulação de 
excedentes, sociedade estratifica-
da, poder sacralizado, politeísmo, 
monoteísmo, cidade-estado, es-
crita alfabética.  
 
 
 Análise da importância da 
escrita para a História da Huma-
nidade 
 
 Elaborar e organizar registos 
/sínteses dos assuntos em estudo 
/textos de escrita criativa. 
 
 Realizar trabalho de grupo: 
pesquisa dos principais aspetos 
que caraterizam o Egipto (aspe-
tos económicos, sociais, políticos, 
culturais, religiosos, etc.) 
 
 Exposição dos trabalhos 
realizados. 
 
 Visionar filme sobre a civiliza-
ção egípcia 

 
Avaliação Sumativa 
 

Avaliação Final 
-Grelha de registo da 
avaliação sumativa final 
de período 
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METAS CURRICULA-
RES/OBJETIVO GERAL DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS Letivos 
 

 
 
 
 
 
 
5. Conhecer os principais 
contributos das primeiras 
civilizações urbanas para o 
funcionamento das socieda-
des até aos nossos dias 
 

2. Reconhecer na arte a expres-
são da religiosidade das civili-
zações dos Grandes Rios. 
3. Caracterizar sucintamente as 
expressões artísticas de uma 
das civilizações dos grandes 
rios. 
 
1. Indicar os domínios do co-
nhecimento mais desenvolvidos 
durante as primeiras civiliza-
ções (matemática, astronomia, 
química, medicina, engenharia, 
arquitetura). 
2. Referir a importância da es-
crita na consolidação de áreas 
do saber como a teologia, a 
história, o direito e economia. 
3. Referir que a origem dos 
alfabetos latino, grego, árabe e 
hebraico residiu na escrita alfa-
bética fenícia. 
4. Mostrar a importância do 
papel da escrita enquanto mar-
co de periodização clássica 
(passagem da “Pré-História” à 
“História”) e no alargamento do 
tipo de fontes disponíveis para 
os historiadores. 
5. Destacar o politeísmo das 
primeiras civilizações urbanas e 
o monoteísmo (nomeadamente 
o judaísmo) como estando na 
origem da diversidade de religi-
ões no mundo atual. 
 

 

Domínio 
2. A herança do Mediterrâneo Antigo        
2.1. O mundo helénico 
2.2. Roma e o império                                                                                                                           

Período de aplicação: 2º Período 
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METAS CURRICULA-

RES/OBJETIVO GERAL DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS Letivos 
 

 

 

1. Conhecer e compreender o 
processo de formação e afir-
mação das cidades-estado 
gregas originárias (séculos 
VIII a IV a.C.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Conhecer e compreender a 
organização económica e 
social no mundo grego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O mundo helénico 
 
1. Localizar no espaço e no tem-
po as principais cidades-estados 
gregas e os povos com quem 
estabeleceram contactos, por 
referência às civilizações já 
estudadas.  
2. Relacionar a adoção do mode-
lo de cidade-estado com as ca-
racterísticas do território e com 
a fixação de grupos humanos no 
espaço da Antiga Grécia. 
3. Comparar a organização polí-
tica da Polis ateniense com a da 
Polis espartana. 
4. Caracterizar o modelo de 
democracia ateniense do século 
V a.C. no seu pioneirismo e nos 
seus limites. 
5. Explicar as clivagens no modo 
como Atenas e Esparta encara-
vam a educação e o papel da 
mulher na sociedade. 
 
 
1. Identificar as principais ativi-
dades económicas da maioria 
das cidades-estado atenienses 
(ver o caso ateniense – comer-
cial, marítima e monetária). 
2. Conhecer a organização social 
das poleis gregas, tomando 
Atenas do século V a.C. como 
referência. 
3. Demonstrar as profundas 
diferenças sociais existentes na 
sociedade ateniense. 

 
 Explorar ideias prévias dos  
alunos como base para a  
construção do conhecimento 
histórico. 
 
 Pesquisar dados históricos em 
trabalho individual ou de grupo 
. 
 Analisar diversos tipos de fon-
tes. 
 
 Organizar dossiers sobre te-
mas estudados. 
 
 Organizar glossários. 
 
 Elaborar sínteses, esquemas e 
mapas conceptuais. 
 
 Comunicação oral aplicando o 
vocabulário específico da disci-
plina: Pólis, democracia, arte 
clássica, teatro, colónia, Império, 
romanização, economia comercial 
e monetária, Direito, urbanismo, 
cristianismo.  
 
 Realizar debates e apresenta-
ção de trabalhos realizados pelos 
alunos. 
 
Utilizar e explorar recursos 
informáticos. 
 
 Explorar documentos escritos 
e material iconográfico através do 
manual, acetatos e diapositivos. 
 

 
 
Manual  
Manual digital  
Projetor multime-dia 
Documentos históricos 
Caderno diário 
Caderno de atividades 
Quadro 
Mapas 
Cronologias 
Pesquisa na Biblioteca  
Postais 
Internet  
Testes formativos 
Teste sumativos 

 
 
Avaliação Formativa 

 
 
Observação e registo 
das capacidades de: 
Concentração 
Empenho 
Organização 
Participação 
Comportamento 
 
Avaliação do caderno 
diário 
 
Fichas de Trabalho 
Produção de textos 
Oralidade 
 Participação 
Trabalhos de casa 
Trabalhos de Pesquisa 
Artigo para o jornal 
Testes escritos 
 

Avaliação Sumativa 
 

Avaliação Final 
-Grelha de registo da 
avaliação sumativa final 
de período 
 

23 
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METAS CURRICULA-
RES/OBJETIVO GERAL DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS Letivos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Conhecer o elevado grau de 
desenvolvimento atingido no 
mundo grego pela cultura e 
pela arte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Conhecer o processo de 
estruturação do mundo grego 
e de relacionamento do mes-
mo com outros espaços civili-
zacionais 
 
 
 
 
 
 

4. Descrever o quotidiano dos 
membros dos diversos grupos 
sociais da polis ateniense. 
5. Reconhecer a situação de 
subalternidade das mulheres 
nas cidades-estado gregas, pro-
blematizando a questão com os 
debates atuais sobre a igualda-
de de género. 
 
 
1. Reconhecer a importância 
assumida na cultura grega por 
formas literárias como a epo-
peia (poemas homéricos) e o 
teatro (tragédia e comédia). 
2. Descrever a religião politeísta 
grega, destacando o papel dos 
jogos como expressão de religi-
osidade e factor unificador do 
mundo helénico. 
3. Identificar as principais ca-
racterísticas da arquitetura, da 
escultura e da cerâmica gregas. 
4. Referir a autonomia e o grau 
de sofisticação alcançado no 
mundo grego pela filosofia e 
pelas ciências. 
 
1. Descrever o processo de cria-
ção de colónias e identificar os 
respetivos limites geográficos. 
2. Referir a instituição de alian-
ças entre cidades-estado, as 
rivalidades e os conflitos que se 
verificaram entre as mesmas. 
3. Conhecer as relações estabe-
lecidas entre as cidades-estado 
gregas e as populações da Pe-
nínsula Ibérica, localizando 

 Criar situações de diálogo por 
forma a incentivar a participação 
e manifestação de opiniões. 
 
 Elaborar barras cronológicas. 
 
 Elaborar / Analisar mapas 
relativos às temáticas em estudo. 
 
 Elaborar e organizar registos 
dos assuntos em estudo. 
 
 Observar imagens da Grécia 
atual que mostram o ambiente 
onde se desenvolveu a Civilização 
Grega. 
 
 Recolher gravuras que 
possibilitem a reconstituição do 
quotidiano na Grécia clássica. 
 
  Pesquisar elementos relativos 
à Civilização Romana. 
 
 Observar e analisar plantas de 
casas e de cidades romanas e de 
figuras de monumentos romanos 
(ruínas ou reconstituições). 
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METAS CURRICULA-
RES/OBJETIVO GERAL DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS Letivos 
 

 
 
 
5. Avaliar o contributo da 
Grécia Antiga para a evolução 
posterior das sociedades hu-
manas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Conhecer e compreender a 
formação do Império e o pro-
cesso de romanização 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vestígios arqueológicos dessas 
interações. 
 
1. Referir a democracia grega do 
século V a.C. como um dos 
grandes legados do mundo 
ocidental. 
2. Exemplificar a influência da 
arte grega até ao tempo presen-
te. 
3. Confirmar a importância da 
língua como fator de unificação 
dos gregos e como vetor de 
transmissão de cultura erudita 
até aos nossos dias. 
4. Confirmar a cultura e educa-
ção gregas como fundamentais 
para a evolução futura dos sis-
temas culturais ocidentais. 
 
Roma e o Império 
 
1. Localizar no espaço e no tem-
po a fundação da cidade de 
Roma e as várias etapas de ex-
pansão do seu império, desta-
cando o processo de conquista 
da Península Ibérica.  
2. Relacionar a expansão roma-
na com a transformação do 
regime republicano em regime 
imperial.  
3. Caracterizar a instituição 
imperial como poder absoluto e 
de caráter divinizado.  
4. Explicar a eficácia dos fatores 
e agentes de integração dos 
povos vencidos no império.  
5. Salientar a reciprocidade 
(assimétrica) das influências 
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METAS CURRICULA-
RES/OBJETIVO GERAL DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS Letivos 
 

 
 
2. Conhecer e compreender a 
organização económica e 
social da Roma imperial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Conhecer e compreender a 
cultura e a arte romanas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

entre romanos e romanizados.  
 
1. Demonstrar a intensa ativi-
dade económica no tempo do 
regime imperial (baseada numa 
economia urbana, comercial e 
monetária).  
2. Relacionar a economia de 
mercado com o crescimento de 
latifúndios e consequente mi-
gração dos pequenos proprietá-
rios para as cidades.  
3. Descrever a organização soci-
al do Império romano, salien-
tando o caráter hierarquizado e 
esclavagista da sociedade.  
4. Relacionar as campanhas 
militares com a multiplicação 
do número de escravos.  
5. Descrever o quotidiano dos 
vários grupos sociais na Roma 
imperial.  
 
1. Referir as principais caracte-
rísticas da arquitetura, escultu-
ra e pintura romanas.  
2. Identificar as principais influ-
ências da arte romana.  
3. Caracterizar a originalidade 
artística dos romanos, subli-
nhando o seu caráter prático, 
utilitário e monumental.  
4. Reconhecer na arte romana 
uma forma de enaltecimento a 
Roma e ao Império (poesia épi-
ca, historiografia, escultura, 
arquitetura).  
5. Enumerar os principais géne-
ros literários cultivados pelos 
romanos e seus principais auto-
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METAS CURRICULA-
RES/OBJETIVO GERAL DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS Letivos 
 

 
 
4. Compreender a origem e a 
expansão do Cristianismo no 
seio das expressões religiosas 
do mundo romano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Conhecer as marcas do 
mundo romano para as civili-
zações que lhe sucederam e 
para as sociedades atuais 
 
 
 
 

res. 
 
1. Verificar no panteão romano 
a existência de aceitação, influ-
ência e assimilação aos deuses 
dos povos com quem contacta-
vam.  
2. Salientar as origens hebraicas 
do Cristianismo.  
 
3. Enumerar os princípios fun-
damentais da nova religião.  
4. Referir os fatores facilitado-
res da propagação da religião 
cristã no Império Romano.  
5. Relacionar a mensagem do 
Cristianismo com as persegui-
ções iniciais movidas pelo po-
der imperial.  
 
6. Sistematizar as principais 
etapas de afirmação do Cristia-
nismo (de religião marginal a 
religião oficial do Império Ro-
mano).  
 
1. Reconhecer o direito como 
uma das grandes criações da 
civilização romana, base de 
grande parte dos sistemas jurí-
dico-legais atuais. 
2. Salientar a importância do 
latim na formação de várias 
línguas nacionais europeias. 
3. Salientar a importância do 
modelo administrativo e urbano 
romano. 
4. Reconhecer a qualidade da 
engenharia romana através da 
durabilidade das suas constru-
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METAS CURRICULA-
RES/OBJETIVO GERAL DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS Letivos 
 

ções. 
5. Enumerar aspetos do patri-
mónio material e imaterial le-
gados pelos romanos no atual 
território nacional. 

 

Domínio 

3 - A formação da cristandade ocidental e a expansão islâmica 
3.1. A Europa do século VI ao XII 
3.2. O mundo muçulmano em expansão 
4. O contexto europeu dos séculos XII a XIV 
4.1. Apogeu e desagregação da “ordem” feudal 
4.2. As crises do século XIV 

Período de aplicação: 3º Período 

METAS CURRICULA-
RES/OBJETIVO GERAL DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS Letivos 
 

 

 

1. Conhecer e compreender o 
novo mapa político da Europa 
após a queda do Império Ro-
mano do Ocidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Compreender as relações 
entre o clima de insegurança e 
o predomínio de uma econo-
mia ruralizada na Alta Idade 
Média com a organização da 

 
A Europa do século VI ao XII 
 
1. Enumerar as razões da queda 
do Império Romano do Ociden-
te. 
2. Caracterizar os povos bárba-
ros. 
3. Identificar os povos invasores 
e os respetivos locais de fixação. 
4. Comparar a unidade política 
do Império Romano com a 
fragmentação ocorrida após as 
invasões bárbaras e, mais tarde, 
a sua recomposição a partir da 
estruturação de diversos reinos. 
5. Reconhecer as invasões bár-
baras como marco de periodi-
zação clássica (passagem da 
“Antiguidade” à “Idade Média”). 
 
1. Relacionar as invasões bárba-
ras do século V e a nova vaga de 
invasões entre o século VIII e o 
século X com o clima de insegu-
rança e a recessão económica 

 
 Explorar ideias prévias dos  
alunos como base para a  
construção do conhecimento 
histórico. 
 
 Interpretar documentos 
históricos que revelem o clima de 
insegurança e o papel da 
religiosidade no quotidiano das 
populações. 
 
 Comunicação oral aplicando o 
vocabulário específico da disci-
plina: bárbaros, invasões bárba-
ras, reino, Idade Média, Igreja 
católica romana, ruralização da 
economia, economia de subsis-
tência, sociedade trinitária, feudo, 
domínio senhorial, ordem religio-
sa, muçulmano, islamismo, re-
conquista cristã, condado, cruza-
do.  
 
  Redigir textos sobre o 
quotidiano de um mosteiro 

 
 
Manual  
Manual digital  
Projetor multimedia 
Documentos históricos 
Caderno diário 
Caderno de atividades 
Quadro 
Mapas 
Cronologias 
Pesquisa na Biblioteca  
Postais 
Internet  
Testes formativos 
Teste sumativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Avaliação Formativa 

Observação e registo 
das capacidades de: 
Concentração 
Empenho 
Organização 
Participação 
Comportamento 
 
Avaliação do caderno 
diário 
 
Fichas de Trabalho 
Produção de textos 
Oralidade 
 Participação 
Trabalhos de casa 
Trabalhos de Pesquisa 
Artigo para o jornal 
Testes escritos 
 

Avaliação Sumativa 
 

Avaliação Final 

19 
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sociedade medieval 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Conhecer a vivência religio-
sa no Ocidente europeu entre 
os séculos VI e XII 
 
 
 
 
 
 

verificada. 
2. Caracterizar a economia eu-
ropeia da Alta Idade Média, 
sublinhando o seu caráter de 
subsistência. 
3. Justificar o reforço do poder 
dos grandes senhores (proprie-
tários e líderes militares ou 
religiosos) perante a incapaci-
dade régia em garantir a defesa 
das populações. 
4. Salientar o duplo poder se-
nhorial sobre a terra e sobre os 
homens. 
5. Caracterizar as relações de 
dependência entre as ordens 
privilegiadas. 
6. Caracterizar a sociedade tri-
nitária medieval, salientando a 
divisão em ordens consoante a 
função e o nascimento, a mobi-
lidade social reduzida, as pro-
fundas clivagens entre ordens 
privilegiadas e não privilegiadas 
e o papel da igreja na manuten-
ção da ordem vigente. 
7. Enumerar os privilégios do 
clero e da nobreza e as obriga-
ções dos camponeses. 
8. Descrever sucintamente o 
quotidiano das ordens sociais 
medievais. 
 
1. Descrever o aumento do 
prestígio da Igreja durante as 
invasões bárbaras, perante a 
incapacidade do poder civil em 
defender as populações. 
2. Salientar a importância da 
religião cristã como elemento 
de unificação entre os bárbaros 
e as populações romanizadas. 

medieval. 
 
  Elaborar mapas da Península 
Ibérica e de Portugal em que se 
representa as várias fases da 
reconquista da Península Ibérica. 
 
  Elaborar barras cronológicas 
comparadas. 
 
 Analisar a planta de um 
castelo medieval. 
 
 Observar gravuras de forma a 
identificar as diferentes partes de 
um senhorio medieval. 
 
Dialogar sobre as atitudes de 
tolerância e respeito que deve-
mos ter por diferentes culturas e 
crenças religiosas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Grelha de registo da 
avaliação sumativa final 
de período 
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4. Conhecer e compreender as 
características fundamentais 
das expressões culturais e 
artísticas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Conhecer e compreender a 
génese e expansão do isla-
mismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Descrever o movimento de 
renovação da Igreja a partir do 
século VI, destacando a divisão 
entre clero regular e clero secu-
lar. 
 
1. Referir os mosteiros como 
centros culturais durante a Alta 
Idade Média. 
2. Indicar o papel da igreja na 
conservação de autores da An-
tiguidade (obras greco-latinas e 
muçulmanas). 
3. Identificar as características 
principais da arte românica na 
arquitetura, pintura e escultura. 
4. Relacionar os temas da pintu-
ra e da escultura com o grau de 
alfabetização da população. 
 
 
O mundo muçulmano em 
expansão 
 
1. Localizar no tempo e no espa-
ço o aparecimento da religião 
islâmica. 
2. Referir os princípios do Isla-
mismo. 
3. Comparar os princípios fun-
damentais do Islamismo e do 
Cristianismo. 
4. Apontar as razões que leva-
ram à conquista militar, por 
parte dos muçulmanos, de no-
vos territórios. 
5. Caracterizar o Império Mu-
çulmano, do século VII ao IX, em 
termos territoriais e económi-
cos. 
 
1. Localizar no tempo a ocupa-
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2. Conhecer e compreender a 
ocupação muçulmana e a 
resistência cristã na Península 
Ibérica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Conhecer e compreender as 
interações entre o mundo 
muçulmano e o mundo cristão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ção e presença na Península 
Ibérica da civilização muçulma-
na. 
2. Indicar as características da 
organização política, territorial 
e económica da Península Ibéri-
ca sob domínio muçulmano. 
3. Localizar no espaço e no tem-
po o início do processo de re-
conquista cristã, salientando o 
seu carácter lento e os seus 
avanços e recuos. 
4. Relacionar os ritmos da re-
conquista da Península com o 
apoio da Europa cristã e com as 
transformações do próprio 
império muçulmano. 
5. Relacionar o processo de 
Reconquista com a formação 
dos reinos ibéricos. 
 
1. Identificar as principais ca-
racterísticas da cultura muçul-
mana, sublinhando as suas liga-
ções ao mundo clássico, à China, 
à Pérsia e à Índia. 
2. Apontar, no contexto da Pe-
nínsula Ibérica, os contrastes 
entre o mundo cristão e o mun-
do muçulmano. 
3. Caracterizar a formas de rela-
cionamento entre cristãos e 
muçulmanos no território ibéri-
co (conflito e convivência). 
4. Indicar os principais contri-
butos da cultura muçulmana 
para a cultura ibérica. 
5. Identificar no espaço portu-
guês vestígios materiais e ima-
teriais da cultura muçulmana. 
6. Distinguir a mensagem de 
tolerância, defendida pela maio-
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4. Conhecer e compreender a 
formação do reino de Portugal 
num contexto de reconquista 
cristã 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ria dos muçulmanos, do radica-
lismo islâmico, praticado por 
uma minoria. 
 
1. Localizar no espaço o conda-
do Portucalense, sublinhando a 
sua dependência política em 
relação ao reino de Leão. 
2. Relacionar a oposição da 
nobreza do condado portuca-
lense à ação política de D. Tere-
sa com a subida ao poder de D. 
Afonso Henriques. 
3. Caracterizar a ação política e 
militar de D. Afonso Henriques. 
4. Conhecer os documentos que 
formalizaram o reino de Portu-
gal. 
5. Sintetizar as principais etapas 
da formação do reino de Portu-
gal. 
6. Indicar as estratégias de po-
voamento e de defesa do terri-
tório nacional. 

 
Apogeu e desagregação do 
“ordem” feudal 
 
1. Conhecer e compreender 
as transformações da econo-
mia europeia do século XII ao 
XIV 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1. Justificar o crescimento de-
mográfico nos séculos XII e XIII. 
2. Relacionar os progressos na 
produção agrícola com o incre-
mento das trocas a nível local, 
regional e internacional e con-
sequente reanimação das cida-
des. 
3. Explicar o fortalecimento da 
burguesia num contexto de 
intensificação da produção ar-

 
 
 
 
Realização de uma ficha de 
trabalho sobre as transformações 
da economia europeia.  
 Observação e análise de docu-
mentação diversificada; 
 Observação de imagens sobre a 
arte gótica.  
 Observação e análise de ma-
pas; 
 Exploração da secção “Grande 
Plano sobre… A Batalha de Alju-

 
 
 
 
Manual  
Manual digital  
Projetor multimédia 
Documentos históricos 
Caderno diário 
Caderno de atividades 
Quadro 
Mapas 
Cronologias 
Pesquisa na Biblioteca  
Internet  

 
 
Avaliação Formativa 
Observação e registo 
das capacidades de: 
Concentração 
Empenho 
Organização 
Participação 
Comportamento 
 
Fichas de Trabalho 
Produção de textos 
Oralidade 
 Participação 
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2. Conhecer e compreender 
algumas das características 
da organização do poder 
entre os séculos XII e o XIV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Conhecer e compreender 
as principais expressões da 
religião, cultura e artes do 
século XII ao XIV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tesanal especializada e do co-
mércio. 
4. Reconhecer o fim da servidão 
em alguns espaços europeus 
como uma importante alteração 
socioeconómica. 
5. Identificar os principais cen-
tros e circuitos comerciais eu-
ropeu. 
 
1. Salientar a persistência do 
poder dos senhores e a sua 
autonomia face ao poder régio, 
enumerando algumas expres-
sões desse poder. 
2. Assinalar o processo de forta-
lecimento do poder régio, subli-
nhando, contudo, a sua lentidão 
e as resistências dos senhores. 
3. Reconhecer os concelhos (no 
espaço ibérico) e comunas (na 
Europa do Norte) como formas 
de organização político-
administrativas que concediam 
alguma autonomia aos estratos 
populares face aos senhores. 
 
1. Reconhecer o aparecimento 
das ordens mendicantes e de 
movimentos heréticos como 
expressão de descontentamento 
relativamente à ostentação do 
alto clero. 
2. Caracterizar as expressões 
culturais irradiadas a partir dos 
mosteiros, das cortes, salienta-
do, contudo, a sua coexistência 
com expressões culturais de 
matriz popular. 
3. Relacionar a afirmação de 
escolas catedrais como centros 
de formação e de cultura com a 

barrota (pp. 12-13). 
 
 

Fichas de trabalho 
Testes formativos 
Teste sumativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalhos de casa 
Trabalhos de Pesquisa 
Testes escritos 
 
Avaliação Sumativa 
Avaliação Final 
-Grelha de registo da 
avaliação sumativa final 
de período 
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As crises do século XIV 
 
1. Conhecer e compreender 
as causas da crise do século 
XIV na Europa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

revitalização do mundo urbano. 
4. Salientar o desenvolvimento 
do ensino universitário nos 
séculos XII e XIII, relacionando-
o com os interesses convergen-
tes do poder régio, do clero e da 
burguesia. 
5. Relacionar as principais ca-
racterísticas da arte gótica com 
o clima político, social e econó-
mico, a partir da segunda meta-
de do século XII. 
 
 
 
1. Identificar a Guerra dos Cem 
Anos como o principal conflito 
europeu do século XIV. 
2. Apontar o aumento demográ-
fico, a escassez de áreas cultivá-
veis, as mudanças climáticas e a 
destruição causada pelas guer-
ras como causas (interligadas) 
das fomes que grassaram no 
século XIV. 
3.Relacionar a expansão das 
doenças epidémicas com a fo-
me, com a falta de condições de 
higiene e com o clima de guerra. 
4. Sublinhar a importância da 
peste negra neste contexto e o 
seu processo de difusão. 
5. Explicar as consequências 
demográficas e económicas da 
conjuntura de fome, peste e 
guerra. 
6. Relacionar a diminuição da 
mão-de-obra e o abandono dos 
campos com a quebra de produ-
ção e com a subida dos salários. 
7. Indicar as medidas tomadas 
pelos senhores e pelo poder 
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2. Conhecer e compreender 
os “levantamentos popula-
res” rurais, os conflitos soci-
ais urbanos e os “movimen-
tos milenaristas” 
 

 
 
 
 
 
 
 
3. Conhecer e compreender 
as especificidades da crise do 
século XIV em Portugal 

régio para fazer face à diminui-
ção das receitas. 
 
1. Relacionar as medidas régias 
e senhoriais para fazer face à 
crise com o surgimento de re-
voltas populares rurais na Eu-
ropa Ocidental. 
2. Caracterizar os movimentos 
populares rurais e os conflitos 
sociais urbanos. 
3. Contextualizar o aparecimen-
to de movimentos milenaristas 
(ideia de fim de mundo; morali-
zação dos comportamentos). 
 
1. Caracterizar os problemas 
sentidos em Portugal durante o 
reinado de D. Fernando, relaci-
onando-os com a situação euro-
peia. 
2. Identificar o problema da 
sucessão ao trono no contexto 
das relações entre as coroas 
portuguesa e castelhana. 
3. Descrever os momentos deci-
sivos da afirmação da indepen-
dência do Reino. 
4. Relacionar a chegada ao po-
der de uma nova dinastia com 
as alterações operadas no seio 
da sociedade portuguesa, sobre-
tudo ao nível da renovação da 
nobreza e da afirmação de cer-
tos estratos da burguesia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

setembro de 2017                                                                                                                                                                                                       A Coordenadora - Maria Teresa Costa Rodrigues 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE DO TAMEL 
ESCOLA BÁSICA E SEDUNDÁRIA VALE DO TAMEL 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA CATÓLICA 
 

PLANIFICAÇÃO ANUAL/TRIMESTAL  Ano 7º Ano  1º Período  2017/2018 

Metas Objetivos Conteúdos Metodologia/ 
Estratégias Recursos Avaliação Tempos 

letivos 

 
B. Construir uma 
chave de leitura 
religiosa da 
pessoa, da vida e 
da história. 
L. Estabelecer um 
diálogo entre a 
cultura e a fé. 
F. Conhecer a 
mensagem e 
cultura bíblicas. 
C. Identificar o 
núcleo central 
das várias 
tradições 
religiosas. 
O. Amadurecer a 
sua 
responsabilidade 
perante a pessoa, 
a comunidade e o 

 
1. Questionar a origem, o 
destino e o sentido do 
universo e do der humano. 
 
2. Conhecer a criação tal 
como relatada nos 
textos bíblicos. 
 
3. Conhecer o projeto de 
Deus presente na 
mensagem bíblica. 
 
4. Conhecer textos sagrados 
de outras tradições 
religiosas sobre a temática 
da origem da vida. 
 
5. Assumir comportamentos 
responsáveis em situações 
vitais no quotidiano que 
implicam o cuidado da 

UNIDADE DIDÁTICA: AS ORIGENS 
• Os dados da ciência sobre a origem do universo e do 
ser humano: 
- A teoria do Big-bang; 
- A teoria da evolução das espécies. 
• A maravilha do universo e a grandeza do ser humano. 
• A leitura religiosa sobre o sentido da vida e da 
existência humana e a sua relação com os dados das 
ciências: 
- Origem última e primeira; 
- Destino final. 
• A narrativa da criação no livro do Génesis (1-2,24): 
• Géneros literários; 
• O género narrativo mítico: características e finalidade. 
• A mensagem fundamental do Génesis: 
- A origem de todas as coisas é Deus; 
- Deus mantém as coisas na existência; 
- O amor de Deus cria e alimenta a natureza; 
- Todas as coisas materiais são boas; 
- O ser humano é a obra-prima de Deus; 
- Um hino ao criador e à dignidade do ser humano. 
•Islão: Sura 71, 12-20. 

-Diagnóstico da 
turma 
 
- Diálogo 
interpelativo; 
 
- Chuva de ideias; 
 
- Interpretação de 
textos; 
 
- Sopa de letras; 
 
- Interpretação de 
imagens; 
 
- Caça palavras; 
 
- Crucigramas; 
 
- Palavras cruzadas; 
 
- Visualização / 
exploração de Power 
Point’s; 
 

- Caderno diário do 
aluno. 
 
- Quadro. 
 
- Software de apoio 
à disciplina, na 
abordagem das 
diferentes 
temáticas.  
 
-Computador 
 
-Projetor 
multimédia. 

 
 
 
 
 
 
- Resposta às questões e 
execução das tarefas do 
caderno de atividades e 
outras. 
 
 
 
- Valores, atitudes e 
conhecimentos 
demonstrados na 
realização das atividades 
propostas (Grelha de 
observação diária). 
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Metas Objetivos Conteúdos Metodologia/ 
Estratégias Recursos Avaliação Tempos 

letivos 

mundo.  
 
B. Construir uma 
chave de leitura 
religiosa da 
pessoa, da vida e 
da história. 
A. Compreender o 
que são o 
fenómeno 
religioso e a 
experiencia 
religiosa. 
C. Identificar o 
núcleo central das 
várias tradições 
religiosas. 
K. Reconhecer 
exemplos 
relevantes do 
património 
artístico criados 
com o 
fundamento 
religioso. 

criação. 
 
 
1. Questionar a dimensão  
religiosa do ser 
humano. 
 
 
2. Perceber qual a função da 
Religião na vida das pessoas. 
 
 
3. Identificar várias 
manifestações religiosas.  
 
 
4. Identificar o núcleo 
central constitutivo 
da identidade das religiões 
abraâmicas. 

• Hinduísmo: Upanishads, 1.1 Ar, Fogo, Água e Terra. 
•Como se colabora com Deus na obra da criação: 
- cuidado e respeito por todas as coisas criadas; 
-  respeitar os seres vivos; 
- usar os recursos com parcimónia, só enquanto são 
necessários à vida humana. 
 
UNIDADE DIDÁTICA: AS RELIGIÕES 
• O que e ≪ser religioso≫? 
• Ser religioso faz ainda sentido? 
• Função da religião na vida pessoal e coletiva: 
‒ A aspiração do ser humano a relação com a 
transcendência; 
‒ A necessidade da salvação e da plenitude humana. 
‒ A resposta do ser humano a interpelação do Absoluto. 
•Símbolos, construções e comportamentos religiosos. 
• A questão do politeísmo e do monoteísmo; 
• As Religiões e a sua relação com a magia, os 
fenómenos naturais, o desejo de eternidade e a busca 
da felicidade. 
• A Religiosidade oriental (hinduísmo, budismo e 
confucionismo). 
· Abraão e o monoteísmo absoluto. 
· As religiões abraâmicas: Judaísmo, Cristianismo e 
Islamismo. 
‒ Elementos essenciais da história das religiões. 

- Visualização / 
exploração de Filmes; 
 
- Partilha de 
testemunhos; 
 
- Técnica de binas; 
 
- Debate de ideias; 
 
- Elaboração de 
trabalhos; 
 
- Grelhas de leitura 
de interpretações de 
textos; 
 
-Esquemas; 
-Registo de ideias 
cruciais. 
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PLANIFICAÇÃO ANUAL/TRIMESTAL  Ano 7º Ano  2º Período    

Metas Objetivos Conteúdos Metodologia/ 
Estratégias Recursos Avaliação 

Tempos 
letivos 

 
 
E. Identificar o 
núcleo central do 
cristianismo e do 
catolicismo 
 
F. Conhecer a 
mensagem e 
cultura bíblicas.  
 
D. Promover o 
diálogo inter-
religioso como 
suporte para a 
construção da paz 
e a colaboração 
entre os povos. 
 
 
 
 
 
 
 
Q. Amadurecer a 
sua 
responsabilidade 
perante a pessoa, 
a comunidade e o 

 
 
4. Reconhecer a mensagem 
essencial do cristianismo 
atraves da interpretacao de 
textos biblicos.  
 
5. Identificar os principios 
eticos comuns 
das varias religioes 
reconhecendo as suas 
implicacoes na vida 
quotidiana. 
 
 
 
 
 
 
1. Compreender que a 
pessoa humana cresce e se 
desenvolve. 

2. Identificar a etapa da 
adolescência como etapa 
relevante da formação da 
personalidade e no 
desenvolvimento da 
vocação pessoal. 

3. Conhecer as dimensões 

UNIDADE DIDÁTICA: AS RELIGIÕES 
• Deus no Antigo Testamento: 
‒ Deus criador e supremo: do qual todo o universo 
depende (Gn 17, 1-2); 
‒ Deus da Aliança (Ex 34, 10); 
‒ Deus Justo, clemente e compassivo (Ex 34, 6-7a) 
•O Deus de Jesus Cristo: 
‒ O Pai (Abba, papa) que denota proximidade, 
defesa, consolo e segurança (Mc 14, 36); 
‒ Deus é Amor (Lc 7,36-50); 
•A unidade entre todas as pessoas: todos temos 
origem em Deus; todos temos o mesmo fim (Deus): 
fraternidade entre todos os seres humanos. 
• O diálogo inter-religioso na construção da paz e do 
bem comum. 
• Máximas elementares da humanidade, alicercadas 
no absoluto e comuns as grandes tradições 
religiosas.  
•Atitudes a ter em relação aos crentes das outras 
religiões: ‒ Estima, respeito, acolhimento. 
 
UNIDADE DIDÁTICA: RIQUEZA E SENTIDO DOS 
AFETOS 
• O que é a adolescência? 
• Adolescência: momento em que se questiona o 
sentido da realidade. 
• As mudanças de referência social: a família e os 
amigos. 
• Experimentar novas formas de pensar: do 
pensamento concreto ao abstrato. 
- A construção de identidade: a procura de 
autonomia. 
- O equilíbrio entre o eu e os outros. 

-Diagnóstico da 
turma 
 
- Diálogo 
interpelativo; 
 
- Chuva de ideias; 
 
- Interpretação de 
textos; 
 
- Sopa de letras; 
 
- Interpretação de 
imagens; 
 
- Caça palavras; 
 
- Crucigramas; 
 
- Palavras cruzadas; 
 
- Visualização / 
exploração de 
Power Point’s; 
 
- Visualização / 
exploração de 
Filmes; 
 
- Partilha de 
testemunhos; 
 
- Técnica de binas; 
 

- Caderno diário do 
aluno. 
 
- Quadro. 
 
- Software de apoio à 
disciplina, na 
abordagem das 
diferentes temáticas.  
 
-Computador 
 
-Projetor multimédia. 

 
 
 
 
 
 
- Resposta às questões e 
execução das tarefas do 
caderno de atividades e 
outras. 
 
 
 
- Valores, atitudes e 
conhecimentos 
demonstrados na 
realização das atividades 
propostas (Grelha de 
observação diária). 
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Metas Objetivos Conteúdos Metodologia/ 
Estratégias Recursos Avaliação 

Tempos 
letivos 

mundo. 

S. Reconhecer, à 
luz da mensagem 
cristã, a dignidade 
da pessoa 
humana. 

G. Identificar os 
valores 
evangélicos. 

Q. Reconhecer a 
proposta do agir 
ético cristão em 
situações vitais do 
quotidiano. 

da personalidade humana. 

4. Descobrir os fatores de 
desenvolvimento da 
adolescência. 

5. Identificar as mudanças 
que ocorrem na pessoa 
durante a adolescência. 

6. Identificar as 
preocupações que sentem 
os adolescentes. 

7. Valorizar algumas formas 
de resolução de problemas 
no seu processo de 
crescimento. 

8. Conhecer a mensagem 
cristã sobre a felicidade e a 
realização pessoal. 

• A personalidade humana: identidade, 
continuidade, totalidade. 
• As dimensões da personalidade: 
-  Motivacional;  Intelectual; Social; Emocional; 
Sexual;  Moral; Religiosa. 
• A importância da família e da escola na formação 
da personalidade; 
•  O valor do estudo e do conhecimento; 
• Os amigos e a sua influência na personalidade e na 
vida. 
• O que muda quando crescemos. 
• A experiência de maturação dos adolescentes. 
• O contributo do diálogo com os adultos de 
confiança para a resolução de dificuldades; 
• O que o grupo de amigos pode fazer pela 
felicidade dos seus membros. 
• 1 Cor 12,31-13,8a: Hino ao amor. 
•Crescer e ser adulto é fazer escolhas na perspetiva 
do amor: - Procurar o bem-comum; 
- Viver a felicidade na entrega aos outros. 

- Debate de ideias; 
 
- Elaboração de 
trabalhos; 
 
- Grelhas de leitura 
de interpretações 
de textos; 
 
-Esquemas; 
-Registo de ideias 
cruciais. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 



PLANIFICAÇÃO ANUAL/TRIMESTAL  Ano 7º Ano  3º Período    

Metas Objetivos Conteúdos Metodologia/ 
Estratégias Recursos Avaliação 

Tempos 
letivos 

 
 
S. Reconhecer, à 
luz da mensagem 
cristã, a dignidade 
da pessoa 
humana. 
 
 
 
Q. Amadurecer a 
sua 
responsabilidade 
perante a pessoa, 
a comunidade e o 
mundo. 
 
 
I. Conhecer o 
percurso da Igreja 
no tempo e o seu 
contributo para a 
construção da 
sociedade. 
 
 
 
E. Identificar o 
núcleo central do 
cristianismo e do 

 
 
1. Valorizar a paz como valor 
orientador do sentido da 
realidade humana. 
 
 
 
 
2. Interpretar criticamente 
episódios históricos e factos 
sociais relacionados com a 
falência da paz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Reconhecer que o direito 
à paz é universal e deriva da 
igual dignidade de todos os 
seres humanos. 
 
 
 
 
 

UNIDADE DIDÁTICA – A PAZ UNIVERSAL 
• A paz, o grande sonho da humanidade; 
• A paz, mais do que ausência de guerra ou de 
conflito. 
• A paz mais do que equilíbrio entre forças em 
conflito. 
• A paz como plenitude da vida e realização plena da 
pessoa. 
• O direito e o dever da paz. 
• A falência da paz: 
• A rutura das relações interpessoais e das relações 
entre Estados, povos, etnias, culturas; 
• A violência: a ilusão de uma solução para os 
problemas; 
• A guerra: causas e consequências; 
• O negócio da venda de armas; 
• A utilização de crianças e jovens na guerra; 
• O terrorismo: causas e consequências; 
• O genocídio: causas e consequências; 
• A absolutização da economia como único valor 
político. 
• O direito à paz: 
• A legítima defesa nos limites da necessidade e da 
proporcionalidade; 
• A proteção dos inocentes e dos mais vulneráveis; 
• O desarmamento; 
• A resistência não violenta e o pacifismo: Mahatma 
Gandhi; 
• Mensagem para o dia Mundial da Paz, 2015. 
• Diálogo, perdão e reconciliação; 

-Diagnóstico da 
turma 
 
- Diálogo 
interpelativo; 
 
- Chuva de ideias; 
 
- Interpretação de 
textos; 
 
- Sopa de letras; 
 
- Interpretação de 
imagens; 
 
- Caça palavras; 
 
- Crucigramas; 
 
- Palavras cruzadas; 
 
- Visualização / 
exploração de 
Power Point’s; 
 
- Visualização / 
exploração de 
Filmes; 
 
- Partilha de 
testemunhos; 
 
- Técnica de binas; 
 

- Caderno diário do 
aluno. 
 
- Quadro. 
 
- Software de apoio à 
disciplina, na 
abordagem das 
diferentes temáticas.  
 
-Computador 
 
-Projetor multimédia. 

 
 
 
 
 
 
- Resposta às questões e 
execução das tarefas do 
caderno de atividades e 
outras. 
 
 
 
- Valores, atitudes e 
conhecimentos 
demonstrados na 
realização das atividades 
propostas (Grelha de 
observação diária). 
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Metas Objetivos Conteúdos Metodologia/ 
Estratégias Recursos Avaliação 

Tempos 
letivos 

catolicismo 
 
 
 
 
C. Identificar o 
núcleo central das 
várias tradições 
religiosas. 
 
 
 
D. Promover o 
dialogo inter-
religioso como 
suporte para a 
construção da paz 
e a colaboração 
entre os povos. 

4. Reconhecer soluções 
fundamentadas para 
situações de conflito de 
valores com base no 
reconhecimento da 
dignidade da pessoa. 
 
 
5. Identificar a paz como 
elemento essencial da 
identidade cristã a partir de 
textos bíblicos. 
 
6. Identificar o papel das 
religiões na construção da 
paz em situações vitais do 
quotidiano. 

• Prémios Nobel da Paz: critérios de escolha dos 
premiados; 
• Instituições de promoção da paz no mundo: 
• A Lei de Talião, contra os abusos de poder: «Olho 
por olho, dente por dente»: Lv 24,17-21; 
• A proposta de Jesus para a construção da paz: 
• Mt 5, 43-48; Mt 18, 21-22; 
• Regra de ouro, transversal aos vários credos: 
• «Aquilo que não desejas para ti, não o faças aos 
outros» (Confúcio); 
• «Nenhum de vós é um crente até que deseje a seu 
irmão aquilo que deseja para si mesmo» (Sunnah); 
• «Não faças aos outros aquilo que não queres que 
os outros te façam a ti» (Judaísmo: Rabi Hillel); 
• «O que quiserdes que os homens vos façam, fazei-
lho vós também» (Cristianismo: Lc 6, 31). 
• A construção da paz é um desejo e um imperativo 
ético para a humanidade; 
• Contributos que os cidadãos podem dar para a 
construção da paz. 

- Debate de ideias; 
 
- Elaboração de 
trabalhos; 
 
- Grelhas de leitura 
de interpretações 
de textos; 
 
-Esquemas; 
-Registo de ideias 
cruciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Pelo grupo Disciplinar: 

Data:___  / ___ /______          _______________________________ 
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ANO LETIVO 2017/ 2018 
OFERTA COMPLEMENTAR – EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 
PLANIFICAÇÃO DIDÁTICA 7ºA 

 
 

MÓDULO 1: EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE PERÍODO DE APLICAÇÃO: 1º Período 
DIMENSÕES DA 

FORMAÇÃO/ 
CONTEÚDOS 

METAS DE APRENDIZAGEM/ 
DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS AVALIAÇÃO TEMPOS 

LETIVOS 

Saúde mental e 

prevenção da 

violência 

• Conflito 

• Violência 

• Bullying 

 

 

• Identificar os vários tipos de 
comportamentos relacionados 
com a violência; 

• Promover a saúde das crianças e 
jovens; 

• Promover comportamentos 
assertivos conducentes à não 
violência; 

• Compreender o conceito de 
conflito; 

• Analisar diferentes formas de 
resolução de conflitos; 

• Compreender o conceito de 
Bullying e de violência em meio 
escolar; 

• Tomar atitudes assertivas em 
relação à violência em meio 
escolar e em relação ao bullying. 

• Brainstorming sobre o tema “conflito”; 
• Reflexão sobre conflitos da vida 

quotidiana e suas consequências; 
• Brainstorming sobre o tema bullying e 

“violência”; 
• Debate sobre o bullying com algumas 

questões orientadoras; 
• Análise de histórias sobre alunos 

sujeitos a bullying. 
 
 

 Apresentações 

multimédia 

 Fichas de Atividades. 

 Textos e fichas 

informativas. 

 Documentários / vídeos 

temáticos. 

 Computadores. 

 Projetor multimédia; 

 Internet; 

 Quadro negro; 

 Revistas. 

 

 

• Grelha de 
observação do 
professor; 

 
• Avaliação dos 

vários trabalhos 
/ atividades 
realizadas; 

 
• Questionários; 
 
 
• Autoavaliação; 
 
• Heteroavaliação. 
 

13 

Afetos e educação 
para a sexualidade 
• Dimensão ética da 

sexualidade 
humana 

• Sexualidade e 

• Contribuir para a melhoria dos 
relacionamentos afetivo-sexuais 
entre os jovens; 

• Contribuir para a tomada de 
decisões conscientes na área da 
educação para a saúde - educação 

• Diálogo com os alunos sobre os 
conceitos “sexualidade” e 
“adolescência”; 

• Aplicação do programa “PRESSE”; 
“Sexualidade em estrela” – análise de 
textos e pesquisa bibliográfica sobre as 
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adolescência 
• Conhecimento e 

valorização do 
corpo – mudanças 
pubertárias e 
imagem corporal 
 

sexual. 
• Compreender o conceito de 

sexualidade e de adolescência; 
• Compreender a sexualidade 

humana como uma das 
componentes mais sensíveis da 
pessoa, numa perspetiva global e 
ética, no contexto de um projeto 
de vida que integre valores 
humanos fundamentais; 

• Interiorizar uma visão mais 
alargada de sexualidade; 

• Perceber quais as diferenças entre 
a infância e a adolescência  

• Reconhecer as mudanças e 
alterações corporais.  

• Aumentar a consciência dos 
adolescentes sobre o seu aspeto 
físico; 

• Compreender a influência dos 
meios de comunicação social sobre 
a imagem de beleza que temos 
sobre 

dimensões da sexualidade humana. 
  “Quem sou agora” – preenchimento de 

imagens com as transformações que 
ocorrem na puberdade; 

 “Imagem do corpo” - trabalho de grupo 
sobre as partes do corpo que não 
gostam. Pesquisa de imagens 
interessantes em revistas. 

 
 

 
MÓDULO 2: EDUCAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO DE APLICAÇÃO: 2º Período 

DIMENSÕES DA 
FORMAÇÃO/ 
CONTEÚDOS 

METAS DE APRENDIZAGEM/ 
DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS AVALIAÇÃO TEMPOS 

LETIVOS 

• Planeamento e 
Gestão do 
Orçamento: 
despesas e 
rendimentos; 
planeamento 

• Sistema e 
Produtos 
Financeiros 
Básicos: meios de 

• Mobilizar saberes culturais, 
científicos e tecnológicos para 
compreender a realidade e para 
abordar situações e problemas do 
quotidiano. 

• Adotar estratégias adequadas à 
resolução de problemas e à tomada 
de decisões. 

• Compreender a diferença entre o 

• Conhecer as ideias pré-concebidas dos alunos 
relativamente às dimensões em estudo. 

• Possibilitar a discussão no grupo/turma com o 
confronto de diferentes ideias. 

• Desenvolver competências de comunicação 
oral. 

• Compreender conceitos e situações do dia-a-
dia. 

• Distinguir bens necessários e bens supérfluos, 

• Referencial de Educação 

Financeira 

• Caderno diário 

• Textos ou fichas 

informativas 

•  Apresentações 

• Vídeos 

• Comportamentos 
e atitudes; 

• Participação nas 
atividades; 

• Compreensão dos 
conceitos 
específicos; 
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pagamento; 
contas bancárias 

• Poupança: 
aplicações da 
Poupança 

• Crédito: 
necessidades e 
capacidades 
financeiras 

 

necessário e o supérfluo  
• Relacionar despesas e rendimentos 
• Caracterizar meios de pagamento 
• Compreender o funcionamento das 

contas de depósito à ordem 
• Saber o que é a poupança e quais os 

seus objetivos 
Caracterizar necessidades e 
capacidades financeiras 

analisando panfletos publicitários. 
• Calcular o rendimento líquido a partir do bruto 

e vice-versa, dados os impostos e as 
contribuições para a segurança social. 

• Elaborar e analisar um orçamento familiar. 
• Interpretar um extrato bancário 
• Calcular as necessidades de poupança para 

comprar determinado bem ou para acumular 
património num determinado período de 
tempo. 

• Calcular a taxa de esforço 

• Computador 

• Projetor multimédia 

Panfletos publicitários 

• Grelha de 
observação do 
professor; 

• Autoavaliação; 

• Heteroavaliação. 

 
 

MÓDULO 3:  PERÍODO DE APLICAÇÃO: 3º Período 
DIMENSÕES DA 

FORMAÇÃO/ 
CONTEÚDOS 

METAS DE APRENDIZAGEM/ 
DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS AVALIAÇÃO TEMPOS 

LETIVOS 

COMPREENDER O 
MUNDO ATUAL 

 
• O que se passa 

no mundo  
• Jornalismos  
• Vida e opinião 

públicas 
 

Compreender a relação dos media com 
o mundo atual. 

• Distinguir o espaço público do espaço 
privado 

• Saber o que é a globalização  
• Entender como a globalização encurta o 

tempo e o espaço  
• Perceber a influência dos media no modo 

como olhamos o mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
• Computador/quadro  

interactivo 
 

• Jornais locais 
 

• Jornal “Escola Activa” 
 

• Fichas técnicas 
 

• Site do AEVT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

• Comportamentos e 
atitudes; 

• Participação nas 
atividades; 

• Compreensão dos 
conceitos 
específicos; 

• Grelha de 
observação do 

 
 
 
 
 
 
 

9 

COMUNICAR E 
INFORMAR 

 
• Situações de 

comunicação 
 

• Problemas de 
comunicação 
 

• História da 
comunicação 
 

• Comunicar e 

• Contribuir para fomentar a 
leitura de jornais 

• Promover competências ao nível 
da utilização da Língua 
Portuguesa 

• Promover visões dinâmicas e 
problematizadas do mundo 
actual 

• Contribuir para a importância da 
leitura de jornais no processo de 

• ensino/aprendizagem e na 

 
• Valorizar a comunicação como processo 

pessoal e social;  
 

• Aprender a expressar ideias e sentimentos, a 
escutar os outros e a sentir empatia;  
 

• Desenvolver a capacidade de comunicar 
uma ideia, um acontecimento, uma opinião; 
 

• Colaborar/participar no projeto WebRádio 
Educativa” 
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informar 
 

• Meios de 
informação 

construção do pensamento 
crítico 

• Efetuar pesquisa em 
jornais/revistas sobre assuntos 
relacionados com a escola 

professor; 

• Autoavaliação; 

• Heteroavaliação. 

• Autoavaliação; 
 

• Heteroavaliação. 

As TIC e os ecrãs 
 

• Tecnologia 

Tecnologias de 

informação e 

comunicação;  

• Tipos de ecrãs; 

• Sociedade 

multiecrãs. 

 

• Compreender a importância dos 

novos media e das tecnologias 

de informação e comunicação. 

• Refletir sobre os usos da Internet, dos 
telemóveis e dos videojogos  

• Identificar as principais características da 
Internet  

• Identificar as vantagens e os inconvenientes 
do telemóvel  

• Refletir sobre os valores transmitidos 
através de diferentes tipos de videojogos 

• Conhecer os problemas decorrentes de um 
uso prolongado dos ecrãs  

• Refletir sobre o modo como as TIC e os ecrãs 
mudaram a forma de relação com os outros, 
com o tempo e com o espaço 

 
 
Lijó, 12/ 10 / 2017  
Docente: Adriana Costa 
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ANO LETIVO 2017/ 2018 
OFERTA COMPLEMENTAR – EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 
PLANIFICAÇÃO DIDÁTICA 7ºB 

 
MÓDULO 1: EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE PERÍODO DE APLICAÇÃO: 2º Período 

DIMENSÕES DA 
FORMAÇÃO/ 
CONTEÚDOS 

METAS DE APRENDIZAGEM/ 
DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS AVALIAÇÃO TEMPOS 

LETIVOS 

Saúde mental e 

prevenção da 

violência 

• Conflito 

• Violência 

• Bullying 

 

 

• Identificar os vários tipos de 
comportamentos relacionados 
com a violência; 

• Promover a saúde das crianças e 
jovens; 

• Promover comportamentos 
assertivos conducentes à não 
violência; 

• Compreender o conceito de 
conflito; 

• Analisar diferentes formas de 
resolução de conflitos; 

• Compreender o conceito de 
Bullying e de violência em meio 
escolar; 

• Tomar atitudes assertivas em 
relação à violência em meio 
escolar e em relação ao bullying. 

• Brainstorming sobre o tema “conflito”; 
• Reflexão sobre conflitos da vida 

quotidiana e suas consequências; 
• Brainstorming sobre o tema bullying e 

“violência”; 
• Debate sobre o bullying com algumas 

questões orientadoras; 
• Análise de histórias sobre alunos 

sujeitos a bullying. 
 
 

 Apresentações 

multimédia 

 Fichas de Atividades. 

 Textos e fichas 

informativas. 

 Documentários / vídeos 

temáticos. 

 Computadores. 

 Projetor multimédia; 

 Internet; 

 Quadro negro; 

 Revistas. 

 

 

• Grelha de 
observação do 
professor; 

 
• Avaliação dos 

vários trabalhos 
/ atividades 
realizadas; 

 
• Questionários; 
 
 
• Autoavaliação; 
 
• Heteroavaliação. 
 

11 

Afetos e educação 
para a sexualidade 
• Dimensão ética da 

sexualidade 
humana 

• Sexualidade e 
adolescência 

• Contribuir para a melhoria dos 
relacionamentos afetivo-sexuais 
entre os jovens; 

• Contribuir para a tomada de 
decisões conscientes na área da 
educação para a saúde - educação 
sexual. 

• Diálogo com os alunos sobre os 
conceitos “sexualidade” e 
“adolescência”; 

• Aplicação do programa “PRESSE”; 
“Sexualidade em estrela” – análise de 
textos e pesquisa bibliográfica sobre as 
dimensões da sexualidade humana. 
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• Conhecimento e 
valorização do 
corpo – mudanças 
pubertárias e 
imagem corporal 
 

• Compreender o conceito de 
sexualidade e de adolescência; 

• Compreender a sexualidade 
humana como uma das 
componentes mais sensíveis da 
pessoa, numa perspetiva global e 
ética, no contexto de um projeto 
de vida que integre valores 
humanos fundamentais; 

• Interiorizar uma visão mais 
alargada de sexualidade; 

• Perceber quais as diferenças entre 
a infância e a adolescência  

• Reconhecer as mudanças e 
alterações corporais.  

• Aumentar a consciência dos 
adolescentes sobre o seu aspeto 
físico; 

• Compreender a influência dos 
meios de comunicação social sobre 
a imagem de beleza que temos 
sobre 

  “Quem sou agora” – preenchimento de 
imagens com as transformações que 
ocorrem na puberdade; 

 “Imagem do corpo” - trabalho de grupo 
sobre as partes do corpo que não 
gostam. Pesquisa de imagens 
interessantes em revistas. 

 
 

 
 

MÓDULO 2: EDUCAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO DE APLICAÇÃO: 1º Período 
DIMENSÕES DA 

FORMAÇÃO/ 
CONTEÚDOS 

METAS DE APRENDIZAGEM/ 
DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS AVALIAÇÃO TEMPOS 

LETIVOS 

• Planeamento e 
Gestão do 
Orçamento: 
despesas e 
rendimentos; 
planeamento 

• Sistema e 
Produtos 
Financeiros 

• Mobilizar saberes culturais, 
científicos e tecnológicos para 
compreender a realidade e para 
abordar situações e problemas do 
quotidiano. 

• Adotar estratégias adequadas à 
resolução de problemas e à tomada 
de decisões. 

• Compreender a diferença entre o 

• Conhecer as ideias pré-concebidas dos alunos 
relativamente às dimensões em estudo. 

• Possibilitar a discussão no grupo/turma com o 
confronto de diferentes ideias. 

• Desenvolver competências de comunicação 
oral. 

• Compreender conceitos e situações do dia-a-
dia. 

• Distinguir bens necessários e bens supérfluos, 

• Referencial de Educação 

Financeira 

• Caderno diário 

• Textos ou fichas 

informativas 

•  Apresentações 

• Vídeos 

• Comportamentos 
e atitudes; 

• Participação nas 
atividades; 

• Compreensão dos 
conceitos 
específicos; 
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Básicos: meios de 
pagamento; 
contas bancárias 

• Poupança: 
aplicações da 
Poupança 

• Crédito: 
necessidades e 
capacidades 
financeiras 

 

necessário e o supérfluo  
• Relacionar despesas e rendimentos 
• Caracterizar meios de pagamento 
• Compreender o funcionamento das 

contas de depósito à ordem 
• Saber o que é a poupança e quais os 

seus objetivos 
Caracterizar necessidades e 
capacidades financeiras 

analisando panfletos publicitários. 
• Calcular o rendimento líquido a partir do bruto 

e vice-versa, dados os impostos e as 
contribuições para a segurança social. 

• Elaborar e analisar um orçamento familiar. 
• Interpretar um extrato bancário 
• Calcular as necessidades de poupança para 

comprar determinado bem ou para acumular 
património num determinado período de 
tempo. 

• Calcular a taxa de esforço 

• Computador 

• Projetor multimédia 

Panfletos publicitários 

• Grelha de 
observação do 
professor; 

• Autoavaliação; 

• Heteroavaliação. 

 
 

 
 

MÓDULO 3: EDUCAÇÃO PARA 0S MÉDIA PERÍODO DE APLICAÇÃO: 3º Período 
DIMENSÕES DA 

FORMAÇÃO/ 
CONTEÚDOS 

METAS DE APRENDIZAGEM/ 
DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS AVALIAÇÃO TEMPOS 

LETIVOS 

COMPREENDER O 
MUNDO ATUAL 

 
• O que se passa 

no mundo  
• Jornalismos  
• Vida e opinião 

públicas 
 

Compreender a relação dos media com 
o mundo atual. 

• Distinguir o espaço público do espaço 
privado 

• Saber o que é a globalização  
• Entender como a globalização encurta o 

tempo e o espaço  
• Perceber a influência dos media no modo 

como olhamos o mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
• Computador/quadro  

interactivo 
 

• Jornais locais 
 

• Jornal “Escola Activa” 
 

• Fichas técnicas 
 

• Site do AEVT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

• Comportamentos e 
atitudes; 

• Participação nas 
atividades; 

• Compreensão dos 
conceitos 
específicos; 

• Grelha de 
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COMUNICAR E 
INFORMAR 

 
• Situações de 

comunicação 
 

• Problemas de 
comunicação 
 

• História da 

• Contribuir para fomentar a 
leitura de jornais 

• Promover competências ao nível 
da utilização da Língua 
Portuguesa 

• Promover visões dinâmicas e 
problematizadas do mundo 
actual 

• Contribuir para a importância da 

 
• Valorizar a comunicação como processo 

pessoal e social;  
 

• Aprender a expressar ideias e sentimentos, a 
escutar os outros e a sentir empatia;  
 

• Desenvolver a capacidade de comunicar 
uma ideia, um acontecimento, uma opinião; 
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comunicação 
 

• Comunicar e 
informar 
 

• Meios de 
informação 

leitura de jornais no processo de 
• ensino/aprendizagem e na 

construção do pensamento 
crítico 

• Efetuar pesquisa em 
jornais/revistas sobre assuntos 
relacionados com a escola 

• Colaborar/participar no projeto WebRádio 
Educativa” 

observação do 
professor; 

• Autoavaliação; 

• Heteroavaliação. 

• Autoavaliação; 
 

• Heteroavaliação. 
As TIC e os ecrãs 

 
• Tecnologia 

Tecnologias de 

informação e 

comunicação;  

• Tipos de ecrãs; 

• Sociedade 

multiecrãs. 

 

• Compreender a importância dos 

novos media e das tecnologias 

de informação e comunicação. 

• Refletir sobre os usos da Internet, dos 
telemóveis e dos videojogos  

• Identificar as principais características da 
Internet  

• Identificar as vantagens e os inconvenientes 
do telemóvel  

• Refletir sobre os valores transmitidos 
através de diferentes tipos de videojogos 

• Conhecer os problemas decorrentes de um 
uso prolongado dos ecrãs  

• Refletir sobre o modo como as TIC e os ecrãs 
mudaram a forma de relação com os outros, 
com o tempo e com o espaço 

 
 
Lijó, 12/ 10 / 2017  
Docente: Maria do Carmo Fontes 
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ANO LETIVO 2017/ 2018 
OFERTA COMPLEMENTAR – EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 
PLANIFICAÇÃO DIDÁTICA 7ºC 

 
 

MÓDULO 1: EDUCAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO DE 
APLICAÇÃO: Ao longo do ano letivo 

DIMENSÕES DA 
FORMAÇÃO/ 
CONTEÚDOS 

METAS DE APRENDIZAGEM/ 
DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM RECURSOS 

DIDÁTICOS AVALIAÇÃO TEMPOS 
LETIVOS 

Planeamento e Gestão do 
Orçamento: despesas e 
rendimentos; planeamento 
Sistema e Produtos 
Financeiros Básicos: meios 
de pagamento; contas 
bancárias 
Poupança: aplicações da 
Poupança 
Crédito: necessidades e 
capacidades financeiras 

 

• Mobilizar saberes culturais, 
científicos e tecnológicos para 
compreender a realidade e para 
abordar situações e problemas do 
quotidiano. 

• Adotar estratégias adequadas à 
resolução de problemas e à tomada 
de decisões. 

• Compreender a diferença entre o 
necessário e o supérfluo  

• Relacionar despesas e rendimentos 
• Caracterizar meios de pagamento 
• Compreender o funcionamento das 

contas de depósito à ordem 
• Saber o que é a poupança e quais os 

seus objetivos 
• Caracterizar necessidades e 

capacidades financeiras 

• Conhecer as ideias pré-concebidas dos alunos 
relativamente às dimensões em estudo. 

• Possibilitar a discussão no grupo/turma com o confronto 
de diferentes ideias. 

• Desenvolver competências de comunicação oral. 
• Compreender conceitos e situações do dia-a-dia. 
• Distinguir bens necessários e bens supérfluos, analisando 

panfletos publicitários. 
• Calcular o rendimento líquido a partir do bruto e vice-

versa, dados os impostos e as contribuições para a 
segurança social. 

• Elaborar e analisar um orçamento familiar. 
• Fazer câmbios 
• Preencher um cheque 
• Interpretar um extrato bancário 
• Calcular as necessidades de poupança para comprar 

determinado bem ou para acumular património num 
determinado período de tempo. 

Calcular a taxa de esforço 

• Referencial de 
Educação 
Financeira 

• Caderno diário 
• Textos e fichas 

informativas 
•  Apresentações 
• Vídeos 
• Computador 
• Projetor 

multimédia 
Panfletos 
publicitários 

• Comportamentos 
e atitudes; 

• Participação nas 
atividades; 

Compreensão dos 
conceitos 
específicos 
 
• Auto e 

Heteroavaliação 
 

13 

 
 



 
 
    

            
 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE DO TAMEL | Rua 25 de Abril, n.º 350 | 4750 - 531 Lijó - Barcelos  | Tel.: 253808170/1 | Fax: 253808179 | www.aevt.pt | secretaria@aevt.pt |NIPC 600 077 900 
 
 

MÓDULO 2: EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE PERÍODO DE 
APLICAÇÃO: Ao longo do ano letivo 

DIMENSÕES DA 
FORMAÇÃO/ 
CONTEÚDOS 

METAS DE APRENDIZAGEM/ DESCRITORES − ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS AVALIAÇÃO TEMPOS 

LETIVOS 

Saúde mental e 
prevenção da violência 
• Conflito 
• Violência 
• Bullying 
 

 
 

 

• Dotar o aluno de competências que o tornem capaz de relacionar 
harmoniosamente o corpo com o espaço, numa perspetiva pessoal e 
interpessoal promotora de saúde e da qualidade de vida; 

• Identificar os vários tipos de comportamentos relacionados com a violência; 
• Promover a saúde das crianças e jovens; 
• Promover comportamentos assertivos conducentes à não violência; 
• Compreender o conceito de conflito; 
• Analisar diferentes formas de resolução de conflitos; 
• Compreender o conceito de Bullying e de violência em meio escolar; 

Tomar atitudes assertivas em relação à violência em meio escolar e em 
relação ao bullying. 

− Brainstorming sobre o tema 
“conflito”; 

− Reflexão sobre conflitos da vida 
quotidiana e suas consequências; 

− Visualização do filme “Jantar para 
Dois” e debate sobre o filme; 

− Brainstorming sobre o tema 
“bullying” e “violência”; 

− Debate sobre o bullying com algumas 
questões orientadoras; 

− Análise de histórias sobre alunos 
sujeitos a bullying. 
 

 Apresentações 
multimédia 

 Fichas de 
Atividades. 

 Textos e fichas 
informativas. 

 Documentário
s / vídeos 
temáticos. 

 Computadores
. 

 Projetor 
multimédia; 

 Internet; 
 Quadro negro; 
 Revistas. 

 

• Grelha de 
observação do 
professor. 

 
• Avaliação dos 

vários trabalhos / 
atividades 
realizadas. 

 
• Questionários 
 
• Caderno diário 
 
• Autoavaliação do 

aluno. 
 
• Auto e 

Heteroavaliação 
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Lijó, 09/ 10 / 2017  
Docente: Manuela Montenegro 

MÓDULO 3: EDUCAÇÃO PARA O VOLUNTARIADO PERÍODO DE 
APLICAÇÃO: Ao longo do ano letivo 

DIMENSÕES DA FORMAÇÃO/ CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM/ DESCRITORES 
ESTRATÉGIAS/ 
SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS AVALIAÇÃO TEMPOS 

LETIVOS 

 
Cooperação, solidariedade e Voluntariado: 

• Viver em sociedade 
• Ser cooperante 
• Ser solidário 
• Ser voluntário 

 
 

• 
Compreender os conceitos de  Voluntariado,  
solidariedade e cooperação.  

• 
Reconhecer a importância da Cooperação, 
solidariedade e Voluntariado no contexto da 
vida social 

 

• Chuva de ideias 
• Diálogo 
• Debate 
• Projeção e análise de um 

PowerPoint 

• Quadro  
• Computador 
• Internet 
• Projetor 

 

• Expressão oral 
 
• Grelhas de registo 

de observações 

3 

 
Enquadramento legal: 

• Princípios do voluntariado 
• Direitos do voluntário 
• Deveres dos voluntários 

 
 

• 
Tomar consciência que o voluntariado tem um 
enquadramento legal 

 

• Leitura e análise de textos.  
• Projeção e análise de um 

PowerPoint 
 

• Quadro  
• Computador 
• Internet 
• Projetor 

 

• Expressão oral 
• Grelhas de registo 

de observações 
3 

 
Organizações promotoras de Voluntariado de 
âmbito local, regional e nacional: 

• Banco alimentar 
• Cruz Vermelha 
• Cáritas 
• Bombeiros Voluntários 
• Casa de Saúde S. João de Deus 
• Associação de Voluntários do Hospital de 

Sta. Maria Maior 
• APACI e APAC 
• Casa do Povo de Alvito 
• Associação Social, Cultural e Recreativa de 

Alheira 

• 
Conhecer algumas organizações promotoras de 
voluntariado 

 

• Dinâmicas de grupo 
• Pesquisas 
• Apresentação dos 

trabalhos de pesquisa  
sobre uma organização 
promotora de 
Voluntariado 
 

• Quadro  
• Computador 
• Internet 
• Projetor 

 

• Expressão oral 
 
• Materiais 

produzidos pelos 
alunos: individual 
(caderno) em 
grupo (trabalho de 
pesquisa) 

 
• Grelhas de registo 

de observações 
 
• Auto e 

Heteroavaliação 
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ANO LETIVO 2017/ 2018 
OFERTA COMPLEMENTAR – EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 
PLANIFICAÇÃO DIDÁTICA 7ºD 

 
MÓDULO 2: EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE PERÍODO DE APLICAÇÃO: 1º Período 

DIMENSÕES DA 
FORMAÇÃO/ 
CONTEÚDOS 

METAS DE APRENDIZAGEM/ 
DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS AVALIAÇÃO TEMPOS 

LETIVOS 

Saúde mental e 

prevenção da 

violência 

• Conflito 

• Violência 

• Bullying 

 

 

• Identificar os vários tipos de 
comportamentos relacionados 
com a violência; 

• Promover a saúde das crianças e 
jovens; 

• Promover comportamentos 
assertivos conducentes à não 
violência; 

• Compreender o conceito de 
conflito; 

• Analisar diferentes formas de 
resolução de conflitos; 

• Compreender o conceito de 
Bullying e de violência em meio 
escolar; 

• Tomar atitudes assertivas em 
relação à violência em meio 
escolar e em relação ao bullying. 

• Brainstorming sobre o tema “conflito”; 
• Reflexão sobre conflitos da vida 

quotidiana e suas consequências; 
• Brainstorming sobre o tema bullying e 

“violência”; 
• Debate sobre o bullying com algumas 

questões orientadoras; 
• Análise de histórias sobre alunos 

sujeitos a bullying. 
 
 

 Apresentações 

multimédia 

 Fichas de Atividades. 

 Textos e fichas 

informativas. 

 Documentários / vídeos 

temáticos. 

 Computadores. 

 Projetor multimédia; 

 Internet; 

 Quadro negro; 

 Revistas. 

 

 

• Grelha de 
observação do 
professor; 

 
• Avaliação dos 

vários trabalhos 
/ atividades 
realizadas; 

 
• Questionários; 
 
 
• Autoavaliação; 
 
• Heteroavaliação. 
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Afetos e educação 
para a sexualidade 
• Dimensão ética da 

sexualidade 
humana 

• Sexualidade e 
adolescência 

• Contribuir para a melhoria dos 
relacionamentos afetivo-sexuais 
entre os jovens; 

• Contribuir para a tomada de 
decisões conscientes na área da 
educação para a saúde - educação 
sexual. 

• Diálogo com os alunos sobre os 
conceitos “sexualidade” e 
“adolescência”; 

• Aplicação do programa “PRESSE”; 
“Sexualidade em estrela” – análise de 
textos e pesquisa bibliográfica sobre as 
dimensões da sexualidade humana. 
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• Conhecimento e 
valorização do 
corpo – mudanças 
pubertárias e 
imagem corporal 
 

• Compreender o conceito de 
sexualidade e de adolescência; 

• Compreender a sexualidade 
humana como uma das 
componentes mais sensíveis da 
pessoa, numa perspetiva global e 
ética, no contexto de um projeto 
de vida que integre valores 
humanos fundamentais; 

• Interiorizar uma visão mais 
alargada de sexualidade; 

• Perceber quais as diferenças entre 
a infância e a adolescência  

• Reconhecer as mudanças e 
alterações corporais.  

• Aumentar a consciência dos 
adolescentes sobre o seu aspeto 
físico; 

• Compreender a influência dos 
meios de comunicação social sobre 
a imagem de beleza que temos 
sobre 

  “Quem sou agora” – preenchimento de 
imagens com as transformações que 
ocorrem na puberdade; 

 “Imagem do corpo” - trabalho de grupo 
sobre as partes do corpo que não 
gostam. Pesquisa de imagens 
interessantes em revistas. 
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MÓDULO 1: EDUCAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO DE APLICAÇÃO: 2º Período 
DIMENSÕES DA 

FORMAÇÃO/ 
CONTEÚDOS 

METAS DE APRENDIZAGEM/ 
DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS AVALIAÇÃO TEMPOS 

LETIVOS 

• Planeamento e 
Gestão do 
Orçamento: 
despesas e 
rendimentos; 
planeamento 

• Sistema e 
Produtos 
Financeiros 
Básicos: meios de 
pagamento; 
contas bancárias 

• Poupança: 
aplicações da 
Poupança 

• Crédito: 
necessidades e 
capacidades 
financeiras 

 

• Mobilizar saberes culturais, 
científicos e tecnológicos para 
compreender a realidade e para 
abordar situações e problemas do 
quotidiano. 

• Adotar estratégias adequadas à 
resolução de problemas e à tomada 
de decisões. 

• Compreender a diferença entre o 
necessário e o supérfluo  

• Relacionar despesas e rendimentos 
• Caracterizar meios de pagamento 
• Compreender o funcionamento das 

contas de depósito à ordem 
• Saber o que é a poupança e quais os 

seus objetivos 
Caracterizar necessidades e 
capacidades financeiras 

• Conhecer as ideias pré-concebidas dos alunos 
relativamente às dimensões em estudo. 

• Possibilitar a discussão no grupo/turma com o 
confronto de diferentes ideias. 

• Desenvolver competências de comunicação 
oral. 

• Compreender conceitos e situações do dia-a-
dia. 

• Distinguir bens necessários e bens supérfluos, 
analisando panfletos publicitários. 

• Calcular o rendimento líquido a partir do bruto 
e vice-versa, dados os impostos e as 
contribuições para a segurança social. 

• Elaborar e analisar um orçamento familiar. 
• Interpretar um extrato bancário 
• Calcular as necessidades de poupança para 

comprar determinado bem ou para acumular 
património num determinado período de 
tempo. 

• Calcular a taxa de esforço 

• Referencial de Educação 

Financeira 

• Caderno diário 

• Textos ou fichas 

informativas 

•  Apresentações 

• Vídeos 

• Computador 

• Projetor multimédia 

Panfletos publicitários 

• Comportamentos 
e atitudes; 

• Participação nas 
atividades; 

• Compreensão dos 
conceitos 
específicos; 

• Grelha de 
observação do 
professor; 

• Autoavaliação; 

• Heteroavaliação. 
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MÓDULO 3: EDUCAÇÃO PARA OS MÉDIA PERÍODO DE APLICAÇÃO: 3º Período 
DIMENSÕES DA 

FORMAÇÃO/ 
CONTEÚDOS 

METAS DE APRENDIZAGEM/ 
DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS AVALIAÇÃO TEMPOS 

LETIVOS 

COMPREENDER O 
MUNDO ATUAL 

 
• O que se passa 

no mundo  
• Jornalismos  
• Vida e opinião 

públicas 
 

Compreender a relação dos media com 
o mundo atual. 

• Distinguir o espaço público do espaço 
privado 

• Saber o que é a globalização  
• Entender como a globalização encurta o 

tempo e o espaço  
• Perceber a influência dos media no modo 

como olhamos o mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
• Computador/quadro  

interactivo 
 

• Jornais locais 
 

• Jornal “Escola Activa” 
 

• Fichas técnicas 
 

• Site do AEVT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

• Comportamentos e 
atitudes; 

• Participação nas 
atividades; 

• Compreensão dos 
conceitos 
específicos; 

• Grelha de 
observação do 
professor; 

• Autoavaliação; 

• Heteroavaliação. 

• Autoavaliação; 
 

• Heteroavaliação. 
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COMUNICAR E 
INFORMAR 

 
• Situações de 

comunicação 
 

• Problemas de 
comunicação 
 

• História da 
comunicação 
 

• Comunicar e 
informar 
 

• Meios de 
informação 

• Contribuir para fomentar a 
leitura de jornais 

• Promover competências ao nível 
da utilização da Língua 
Portuguesa 

• Promover visões dinâmicas e 
problematizadas do mundo 
actual 

• Contribuir para a importância da 
leitura de jornais no processo de 

• ensino/aprendizagem e na 
construção do pensamento 
crítico 

• Efetuar pesquisa em 
jornais/revistas sobre assuntos 
relacionados com a escola 

 
• Valorizar a comunicação como processo 

pessoal e social;  
 

• Aprender a expressar ideias e sentimentos, a 
escutar os outros e a sentir empatia;  
 

• Desenvolver a capacidade de comunicar 
uma ideia, um acontecimento, uma opinião; 
 

• Colaborar/participar no projeto WebRádio 
Educativa” 

As TIC e os ecrãs 
 

• Tecnologia 

Tecnologias de 

informação e 

• Compreender a importância dos 

novos media e das tecnologias 

de informação e comunicação. 

• Refletir sobre os usos da Internet, dos 
telemóveis e dos videojogos  

• Identificar as principais características da 
Internet  

• Identificar as vantagens e os inconvenientes 
do telemóvel  
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comunicação;  

• Tipos de ecrãs; 

• Sociedade 

multiecrãs. 

 

• Refletir sobre os valores transmitidos 
através de diferentes tipos de videojogos 

• Conhecer os problemas decorrentes de um 
uso prolongado dos ecrãs  

• Refletir sobre o modo como as TIC e os ecrãs 
mudaram a forma de relação com os outros, 
com o tempo e com o espaço 

 
 
Lijó, 13/ 09 / 2017  
Docente:  
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Tema: População e Povoamento 
Período de aplicação: 1º Período 

Unidade Evolução da População 

 
METAS 

CURRICULARES/OBJETIVO 
GERAL 

DESCRITORES ESTRATÉGIAS/SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 

1.Conhecer e compreender 
diferentes indicadores 
demográficos 
 

 

 

 

 

2. Aplicar o conhecimento 
de conceitos para 
determinar indicadores 
demográficos 
 
 
 
 
3. Compreender a evolução 

demográfica mundial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Explicar a importância dos recenseamentos gerais da 

população para a Geografia e o ordenamento do território. 
2. Definir: demografia, natalidade, mortalidade, crescimento 

natural, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de 
mortalidade infantil, taxa de crescimento natural, índice 
sintético de fecundidade, índice de renovação das gerações, 
índice de envelhecimento, esperança média de vida à 
nascença, migração, saldo migratório, crescimento real ou 
efetivo. 

 
1. Calcular: crescimento natural, crescimento real ou efetivo, 

taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de 
crescimento natural, taxa de mortalidade infantil, saldo 
migratório, índice de envelhecimento.  

2. Explicar o significado dos resultados obtidos através do 
cálculo de indicadores demográficos, refletindo sobre as 
respetivas implicações do ponto de vista demográfico. 

 
1. Descrever a evolução da população a nível mundial, a 

partir de leitura de gráficos.  
2. Distinguir regime demográfico primitivo de transição 

demográfica, explosão demográfica e regime demográfico 
moderno.  

3. Comparar a evolução da população em países com 
diferentes graus de desenvolvimento.  

4. Explicar a evolução das taxas de natalidade e mortalidade, 
e de outros indicadores demográficos, em países com 
diferentes graus de desenvolvimento.  

5. Problematizar as consequências da desigual evolução demo-
gráfica em países com diferentes graus de desenvolvimento. 
6. Explicar o impacte dos diferentes regimes demográficos 

no desenvolvimento sustentável mundial. 

 

 
• Resolução e correção da ficha 
de diagnóstico 

 
• Realização e correção de fichas 
de trabalho 

 
• Exploração de documentos 
vários: mapas, gráficos, textos, 
imagens… em suportes de 
apresentação variada (manual 
do aluno, banco de imagens, 
computador, vídeo…) 

 
• Análise de apresentações em 
PowerPoint 

 
• Exercícios interativos 
 
• Visualização e análise de 
animações interativas 

 
• Realização de trabalhos em 
grupo 

 
• Realização de trabalhos de 
pesquisa individual ou em pares 

 
• Recolha, tratamento 
representação gráfica de dados  

Estatísticos 
 
• Construção de quadros-resumo 
para sistematizar a informação 

 

 
Quadro 

Quadro interativo 

Manual 

E-manual 

Caderno de 
Atividades 

Bloco de fichas 

Globos 

Mapas 

Animações 

Apresentações em 
PowerPoint ® 
realizado pelo 
professor 

Exercícios 
interativos 

Escola Virtual 

Computador 
 
Projetor multimédia 

Máquina de calcular 

 
Ficha de Avaliação 
Diagnóstica 

 

Observação do 
desempenho dos 
alunos através da 
ficha de 
observação de 
aulas elaborada 
pelo/a docente 

 

Realização dos 
trabalhos de casa  

 

Fichas de trabalho 

 

Ficha de Avaliação 
Sumativa 
 
Trabalho de grupo 
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3 
 

METAS 
CURRICULARES/OBJETIVO 

GERAL 
DESCRITORES ESTRATÉGIAS/SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 

4. Representar a estrutura 
etária da população e 
compreender a adoção de 
diferentes políticas 
demográficas 
 
 
 
 
 

5. Compreender a 
diversidade demográfica em 
Portugal, através da análise 
de pirâmides etárias 
 
 

 
6. Compreender a 
implementação de políticas 
demográficas tendo em 
consideração a realidade 
demográfica de um país 

 

1. Caracterizar a estrutura etária da população, a partir da 
construção de pirâmides etárias de diferentes países.  

2. Identificar fatores que interferem na evolução da 
composição da população por grupos etários e sexo.  

3. Discutir as consequências da evolução da composição 
da população por grupos etários e sexo, assim como a 
necessidade de um ajustamento permanente entre os 
comportamentos demográficos e os recursos 
disponíveis. 

 

1. Comparar, com recurso a pirâmides etárias, a evolução 
da estrutura etária da população em Portugal, nas 
últimas décadas.  

2. Comparar as realidades demográficas regionais em 
Portugal. 

 

1. Distinguir políticas antinatalistas de políticas natalistas, 
enumerando medidas que promovam o aumento e a 
diminuição da natalidade.  

2. Referir exemplos de países onde são implementadas 
políticas natalistas e políticas antinatalistas.  

3. Discutir as políticas demográficas implementadas e a 
implementar em Portugal em função da sua realidade 
demográfica 

 
 
 

 
• Construção de mapas e gráficos 
 
• Realização de jogos didáticos 
 
• Utilização de meios audiovisuais  
• Pesquisa bibliográfica e na 
Internet 

 
• Estudo de caso 
 
• Fichas de Avaliação 
 
• Autoavaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Tema: População e Povoamento 
Período de aplicação: 1º Período 

Unidade 
Distribuição da população mundial e mobilidade da população 

 

 
 
 
 

METAS 
CURRICULARES/OBJE

TIVO GERAL 
DESCRITORES ESTRATÉGIAS/SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 
1. Compreender a 
distribuição da 
população mundial 
 
 
 
 
 
 

2. Compreender a 
distribuição da 
população em 
Portugal 

 

 

1. Compreender as 
causas e as 
consequências das 
migrações 

 

1. Distinguir população total de população 
relativa/densidade populacional. 

2. Descrever a distribuição da população mundial, a partir 
de mapas, através da localização dos principais vazios 
humanos e das grandes concentrações populacionais. 

3. Explicar os fatores naturais e humanos que influenciam 
a repartição mundial da população. 

 

1. Interpretar a distribuição da população em Portugal a 
partir da leitura de mapas, destacando a litoralização e 
a bipolarização da sua distribuição.  

2. Explicar os principais fatores que influenciam a 
distribuição da população em Portugal. 

 

1. Distinguir migração de emigração e de imigração. 

2. Caracterizar diferentes tipos de migração: permanente, 
temporária e sazonal; externa e interna; 
intracontinental e intercontinental; clandestina e legal; 
êxodo rural e deriva urbana. 

3. Explicar as principais causas das migrações. 

4. Explicar as principais consequências das migrações nas 
áreas de partida e nas áreas de chegada. 

 
• Resolução e correção da ficha de 
diagnóstico 
 
• Realização e correção de fichas 
de trabalho 

 
• Exploração de documentos 
vários: mapas, gráficos, textos, 
imagens,  em suportes de 
apresentação variada (manual 
do aluno, banco de imagens, 
computador, vídeo…) 

 
• Análise de apresentações em 
PowerPoint® 

 
• Exercícios interativos 
 
• Visualização e análise de 
animações interativas 

 
• Realização de trabalhos em 
grupo 

 
• Realização de trabalhos de 
pesquisa individual ou em pares 

 
• Recolha, tratamento e 
representação gráfica de dados 
estatísticos 

 
• Fichas de Avaliação 
 
• Autoavaliação 

 
Quadro 
 
Quadro interativo 
 
Manual 
 
E-manual 
 
Caderno de Atividades 
 
Bloco de fichas 
 
Globos 
 
Mapas 
 

Apresentações em Po-
werPoint® realizado pelo 
professor 
 
Animações 
 
Exercícios interativos 
 
Escola Virtual 
 
Computador 
 

Projetor multimédia 
 
 
 

 
Observação do 
desempenho dos 
alunos através da ficha 
de observação de aulas 
elaborada pelo/a 
docente 

Realização dos 
trabalhos de casa 

Fichas de trabalho 

Ficha de Avaliação Su-
mativa 
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5 
 

Tema: População e Povoamento 
Período de aplicação: 1º Período 

Unidade Distribuição da população mundial e mobilidade da população 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METAS 
CURRICULARES/OBJE

TIVO GERAL 
DESCRITORES ESTRATÉGIAS/SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 

2. Compreender os 
grandes ciclos 
migratórios 
internacionais 

 

 

 

 

 

 

3. Compreender, no 
tempo e no espaço, 
as migrações em 
Portugal 

 

1. Caracterizar os grandes ciclos migratórios 
internacionais, através da interpretação de mapas com 
os fluxos migratórios. 

2. Localizar as principais regiões/países de origem da 
população migrante e principais regiões/países de 
destino da população migrante. 

3. Caracterizar a população migrante. 

4. Referir os fatores atrativos/repulsivos que influenciam 
as migrações. 

5. Discutir a importância dos movimentos migratórios na 
redistribuição da população europeia e mundial. 

 
1. Caracterizar a evolução temporal da emigração em 

Portugal. 

2. Localizar os principais destinos da emigração 
portuguesa. 

3. Caracterizar a evolução da imigração em Portugal, 
referindo as principais origens dos imigrantes. 

4. Caracterizar a situação atual de Portugal no contexto das 
migrações internacionais. 
 
 
 

 

• Construção de quadros-resumo 
para sistematizar a informação 

 

• Construção de mapas e gráficos 

 

• Realização de jogos didáticos 

 

• Utilização de meios audiovisuais 

 

• Leitura, análise e audição da 
música “Quero voltar para os 
braços de minha mãe” 

 

• Visualização do filme “ A gaiola 
dourada” 

 
Animações 
 
Exercícios interativos 
 
Escola Virtual 
 
Computador 
 

Projetor multimédia 
 
Filme “A gaiola dourada” 
 
Letra e música “Quero 
voltar para os braços 
de minha mãe” 

 
Observação do 
desempenho dos 
alunos através da ficha 
de observação de aulas 
elaborada pelo/a 
docente 

Realização dos 
trabalhos de casa 

Fichas de trabalho 
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Tema: População e Povoamento 
Período de aplicação: 2º Período 

Unidade Cidades, principais áreas de fixação humana 

 

 

METAS 
CURRICULARES/OBJE

TIVO GERAL 
DESCRITORES ESTRATÉGIAS/SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 
1. Compreender a 
origem e o 
crescimento das 
cidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Compreender a 
organização 
morfofuncional 
das cidades 

 

 

 

 

 

 

3. Compreender a 
inter-relação entre 
o espaço rural e o 
urbano 

 
1. Referir critérios utilizados na definição de cidade. 
2. Referir fatores responsáveis pelo surgimento das cidades. 
3. Explicar os principais fatores de crescimento das cidades 

em países com diferentes graus de desenvolvimento. 
4. Explicar o processo de formação de uma área 

metropolitana e de uma megalópoles, localizando as 
principais megalópoles, a nível mundial. 

5. Discutir as consequências do forte crescimento urbano em 
países com diferentes graus de desenvolvimento. 

6. Mencionar possíveis soluções para os problemas das 
cidades. 

7. Discutir a importância das cidades sustentáveis. 
 
1. Distinguir função urbana de área funcional. 
2. Caracterizar as funções das cidades: residencial, 

comercial, industrial, político-administrativa, cultural, 
religiosa (…). 

3. Caracterizar as principais áreas funcionais das cidades. 
4. Relacionar o aparecimento de novas centralidades com o 

crescimento das cidades e a revitalização dos centros das 
cidades. 

5. Comparar planta irregular, planta radioconcêntrica e 
planta ortogonal. 

6. Relacionar as diferentes plantas com a evolução ou o 
planeamento das cidades. 

 
1. Descrever as diferenças entre modo de vida rural e modo 

de vida urbano. 
2. Explicar as relações de interdependência e 

complementaridade que se estabelecem entre o espaço 
rural e o espaço urbano. 

3. Discutir as potencialidades ambientais, sociais e económi-
cas do espaço rural. 

 
• Resolução e correção da ficha de 
diagnóstico 

 
• Realização e correção de fichas 
de trabalho 

 
• Exploração de documentos 
vários: mapas, gráficos, textos, 
imagens, em suportes de 
apresentação variada (manual do 
aluno, banco de imagens, 
computador, vídeo …) 

 
• Análise de apresentações em 
PowerPoint 

 
• Exercícios interativos 
 
• Visualização e análise de 
animações interativas 

 
• Realização de trabalhos em grupo 
 

• Realização de trabalhos de 
pesquisa individual ou em pares 

 

• Recolha, tratamento e 
representação gráfica de dados 
estatísticos 

 

• Construção de quadros-resumo 
para sistematizar a informação 

 

• Construção de mapas e gráficos 
 

• Realização de jogos didáticos 
 

• Utilização de meios audiovisuais 
 

• Pesquisa bibliográfica  
e na Internet 
 

• Estudo de caso 
 

 

Quadro 

Quadro Interativo 

Manual 

E-manual 

Caderno de Atividades 

Bloco de fichas 

Globos 

Mapas 

Apresentações em 
PowerPoint® realizado 
pelo professor 

Animações 

Exercícios interativos 

Escola Virtual 

Computador 

Projetor multimédia 

 
Observação do 
desempenho dos alunos 
através da ficha de 
observação de aulas 
elaborada pelo/a 
docente 

Realização dos 
trabalhos de casa 

Fichas de trabalho 

Ficha de Avaliação Suma-
tiva 
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Tema: População e Povoamento 
Período de aplicação: 2º Período 

Unidade Diversidade cultural 

 

 

METAS 
CURRICULARES/OBJE

TIVO GERAL 
DESCRITORES ESTRATÉGIAS/SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 

1. Compreender a 
importância dos 
fatores de 
identidade das 
populações no 
mundo 
contemporâneo 

 

1. Discutir os conceitos de identidade territorial, cultura, 
etnia, língua, religião; técnicas, usos e costumes, 
aculturação, globalização, racismo, xenofobia e 
multiculturalismo. 

2. Explicar de que forma a língua, a religião, a arte, os 
costumes, a organização social (…) são fatores de 
identidade cultural. 

3. Relacionar o respeito dos direitos humanos com a 
construção de sociedades inclusivas. 

4. Problematizar as consequências da globalização, tanto 
na unidade cultural como na afirmação da diversidade 
cultural mundial. 

5. Refletir sobre a importância da construção de comuni-
dades multiculturais inclusivas mas também culturalmen-
te heterogéneas, em diferentes territórios (país, cidade, 
escola). 

 
• Realização e correção de fichas 
de trabalho 

 
• Exploração de documentos 
vários: mapas, gráficos, textos, 
imagens, em suportes de 
apresentação variada (manual 
do aluno, banco de imagens, 
computador, vídeo…) 

 
• Análise de apresentações em 
PowerPoint® 

 
• Exercícios interativos 
 
• Visualização e análise de 
animações interativas 

 
• Realização de trabalhos em 
grupo 

 
• Realização de trabalhos de 
pesquisa em grupo ou em pares 

 
• Recolha, tratamento e 
representação gráfica de dados 
estatísticos 

 
• Construção de quadros-resumo 
para sistematizar a informação 

 
• Utilização de meios audiovisuais 
 

• Pesquisa bibliográfica e na 
Internet 

 

• Estudo de caso 
 

• Fichas de Avaliação 
 

• Autoavaliação 
 

 
Quadro 

Quadro interativo 

Manual 

E-manual 

Caderno de Atividades 

Bloco de fichas 

Mapas 

Apresentações em 
PowerPoint realizadas 
pelo/a professor/a 

Animações 

Exercícios interativos 

Escola Virtual 

Computador 

Projetor multimédia 

 
Observação do 
desempenho dos alunos 
através da ficha de 
observação de aulas 
elaborada pelo/a 
docente 
 
Realização dos 
trabalhos de casa  
 
Fichas de trabalho 
 

Ficha de Avaliação Suma-
tiva 
 
Trabalho de pares/grupo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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Tema: Atividades económicas 
Período de aplicação: 2º Período 

Unidade Recursos naturais 

 

 

METAS 
CURRICULARES/OBJE

TIVO GERAL 
DESCRITORES ESTRATÉGIAS/SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIOS 

 

1. Compreender a 
desigual 
distribuição dos 
recursos 

 

2. Compreender as 
relações entre a 
distribuição e o 
consumo dos 
diferentes tipos de 
recursos 

 

 

 

 

 

3. Compreender a 
repartição das 
atividades 
económicas em 
setores 

 

1. Distinguir recursos renováveis de recursos não 
renováveis, recorrendo a exemplos. 

2. Explicar a importância dos diferentes tipos de recursos. 

3. Interpretar a distribuição mundial dos recursos naturais. 

 

1. Interpretar a relação entre a evolução da população e o 
consumo de recursos, numa perspetiva de 
desenvolvimento sustentável. 

2. Explicar as causas do aumento do consumo dos 
recursos. 

3. Discutir a relação entre áreas produtoras e 
consumidoras de recursos e o grau de desenvolvimento 
das mesmas. 

4. Explicar os impactes decorrentes da exploração dos 
recursos naturais. 

 

1. Diferenciar os setores primário, secundário e terciário. 

2. Distinguir população ativa de população inativa. 

3. Relacionar a evolução da distribuição da população 
ativa por setores de atividade em países com diferentes 
graus de desenvolvimento. 

 
• Realização e correção de fichas 

de trabalho 
 
• Exploração de documentos 

vários: mapas, gráficos, textos, 
imagens, em suportes de 
apresentação variada (manual 
do aluno, banco de imagens, 
computador, vídeo…) 

 
• Análise de apresentações em 

PowerPoint® 
 
• Exercícios interativos 
 
• Visualização e análise de 

animações interativas 
 
• Realização de trabalhos em 

grupo 
 
• Realização de trabalhos de 
pesquisa individual ou em pares 

 
• Recolha, tratamento e 
representação gráfica de dados 
estatísticos 

 
• Construção de quadros-resumo 
para sistematizar a informação 

 
• Utilização de meios audiovisuais 
 

• Pesquisa bibliográfica e na 
Internet 

 

• Estudo de caso 
 

• Fichas de Avaliação 
 

• Autoavaliação 
 

 
Quadro 

Quadro interativo  

Manual  

E-manual  

Caderno de Atividades 

Bloco de fichas  

Mapas 

Apresentações em 
PowerPoint realizadas 
pelo/a professor/a 

Animações 

Exercícios interativos 

Escola Virtual 

Computador 

Projetor multimédia 

 
Observação do 
desempenho dos alunos 
através da ficha de 
observação de aulas 
elaborada pelo/a 
docente 

Realização dos 
trabalhos de casa  

Fichas de trabalho 

Ficha de Avaliação Suma-
tiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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Tema: Atividades económicas 
Período de aplicação: 2º Período 

Unidade Agricultura e Pesca 

 
METAS 

CURRICULARES/OBJE
TIVO GERAL 

DESCRITORES ESTRATÉGIAS/SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 

1. Conhecer e 
compreender os 
fatores que 
interferem na 
atividade agrícola 

 

2. Compreender as 
diferenças entre a 
agricultura 
tradicional e a 
agricultura 
moderna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Compreender a 
existência de 
formas de 
produção agrícola 
sustentáveis  

 

 

 

1. Referir os fatores físicos e humanos que condicionam a 
atividade agrícola.  

2. Explicar a influência de cada um dos fatores 
condicionantes da atividade agrícola.  

 

 

1. Distinguir: policultura de monocultura, rendimento de 
produtividade e agricultura extensiva de agricultura 
intensiva.  

2. Distinguir agricultura tradicional/subsistência de 
agricultura moderna/mercado, exemplificando com 
diferentes tipos.  

3. Localizar regiões onde predomine a agricultura 
tradicional e a agricultura moderna, à escala mundial.  

4. Relacionar o rendimento e a produtividade agrícola com 
o grau de desenvolvimento científico e tecnológico. 

5. Justificar as diferentes percentagens de população ativa 
agrícola em países com diferentes graus de 
desenvolvimento.  

6. Explicar as principais consequências da agricultura 
tradicional e da agricultura moderna. 

 

1. Caracterizar a agricultura biológica, identificando 
vantagens e desvantagens da sua utilização. 

2. Identificar outras formas de produção agrícola 
ambientalmente sustentáveis (biodinâmica, natural, 
permacultura…). 

 

 

 
• Realização e correção de fichas 
de trabalho 

 
• Exploração de documentos 
vários: mapas, gráficos, textos, 
imagens, em suportes de 
apresentação variada (manual 
do aluno, banco de imagens, 
computador, vídeo…) 

 
• Análise de apresentações em 
PowerPoint® 

 
• Exercícios interativos 

 
• Visualização e análise de 
animações interativas 

 
• Realização de trabalhos em 
grupo 

 
• Realização de trabalhos de 
pesquisa individual ou em pares 

 
• Recolha, tratamento e 
representação gráfica de dados 
estatísticos 

 
• Construção de quadros-resumo 

para sistematizar a informação 
 
• Utilização de meios audiovisuais  
 
• Pesquisa bibliográfica e na 

Internet 
 
• Estudo de caso 

 
• Fichas de Avaliação 

 

Quadro 

Quadro interativo 

Manual 

E-manual 

Caderno de Atividades 

Bloco de fichas 

Mapas 

Apresentações em 
PowerPoint realizadas 
pelo/a professor/a 

Animações 

Exercícios interativos 

Escola Virtual 

Computador 

Projetor multimédia 

 
Observação do 
desempenho dos alunos 
através da ficha de 
observação de aulas 
elaborada pelo/a 
docente 

Realização dos 
trabalhos de casa  

Fichas de trabalho 

Ficha de Avaliação Suma-
tiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
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4. Compreender a 
complexidade da 
agricultura em 
Portugal 
 
 
 

5. Compreender a 
importância da 
pecuária no mundo 
atual 

 

 

 

 

 

1. Compreender a 
importância do 
oceano como fonte 
de recursos e 
património natural 

 

2. Compreender as 
áreas oceânicas 
com maior 
potencial 
piscatório 

 

 

 

 

 

3. Compreender os 
diferentes tipos de 
pesca 

 
1. Caracterizar os principais tipos de agricultura praticados 
em Portugal. 

2. Explicar os fatores físicos e humanos que condicionam a 
agricultura em Portugal. 

3. Discutir as potencialidades do espaço agrícola em 
Portugal. 

 
1. Distinguir criação de gado em regime extensivo e 

intensivo, identificando as principais vantagens e 
inconvenientes de cada um dos regimes de criação. 

2. Localizar as principais áreas de criação de gado em 
regime extensivo e intensivo, à escala mundial e 
nacional. 

3. Explicar a complementaridade da criação de gado em 
relação à agricultura e à indústria. 

 
1. Explicar a importância do oceano como fonte de 

recursos, enfatizando os alimentares. 

2. Problematizar a importância da preservação ambiental 
dos oceanos. 

 

 
1. Referir os principais fatores físicos que condicionam a 

atividade piscatória. 

2. Caracterizar o relevo marinho: plataforma continental, 
talude, zona abissal. 

3. Localizar a plataforma continental e as correntes 
marítimas, relacionando-as com os recursos piscatórios.  

4. Relacionar a temperatura das águas com a quantidade 
e variedade de espécies. 

5. Localizar as principais áreas de pesca no Mundo, enume-
rando as espécies capturadas com maior relevância. 
 

1. Distinguir os diferentes tipos de pesca em função da 
localização, da permanência e dimensão das embarcações 
e tripulação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
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4. Conhecer as 
vantagens e 
desvantagens da 
aquacultura 

 

5. Compreender a 
pesca em Portugal 

2. Discutir os impactes da atividade piscatória industrial. 

3. Discutir as soluções para os problemas de 
sustentabilidade das pescas. 

 

1. Definir aquacultura. 

2. Localizar as principais áreas produtoras de aquacultura. 

3. Referir as vantagens e as desvantagens da aquacultura. 

 

 

1. Caracterizar os principais tipos de pesca praticados em 
Portugal. 

2. Identificar fatores que condicionam a atividade 
piscatória em Portugal. 

3. Refletir sobre a criação e ampliação da ZEE portuguesa e 
o seu potencial em termos piscatórios. 
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Tema: Atividades económicas 
Período de aplicação: 3º Período 

Unidade Indústria 

 

 

METAS 
CURRICULARES/OBJE

TIVO GERAL 
DESCRITORES ESTRATÉGIAS/SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 

1. Compreender 
o aparecimento e a 
evolução da 
indústria  

 

 

 

 

 

 

2.  Compreender a 
distribuição 
espacial da 
indústria 

 

 

 

 

 

 

 

3. Compreender a 
dinâmica da 
indústria em 
Portugal 

 

1. Distinguir cada uma das fases do desenvolvimento 
industrial no que se refere: às fontes de energia 
utilizadas, principais potências industriais, principais 
inovações na produção. 

2. Descrever a evolução dos fatores de localização 
industrial ao longo do tempo. 

3. Explicar as consequências, económicas, sociais e 
ambientais da atividade industrial a nível mundial. 

4. Mencionar soluções para os problemas económicos, 
sociais e ambientais da atividade industrial. 

 

1. Localizar as áreas mais industrializadas a nível mundial. 

2. Explicar os contrastes na distribuição da indústria a 
nível mundial. 

3. Localizar os Novos Países Industrializados (NPI). 

4. Mencionar os principais fatores que explicam a 
localização das indústrias nos NPI. 

5. Explicar o processo de deslocalização industrial em 
alguns países na atualidade. 

6. Explicar a importância da globalização no fenómeno de 
segmentação da produção. 

 

1. Explicar a evolução da indústria em Portugal. 

2. Localizar as principais áreas industriais em Portugal. 
3. Identificar os principais problemas da indústria em Portu-
gal. 

 
• Realização e correção de fichas 
de trabalho 

 
• Exploração de documentos 
vários: mapas, gráficos, textos, 
imagens, em suportes de 
apresentação variada (manual 
do aluno, banco de imagens, 
computador, vídeo…) 

 
• Análise de apresentações em 
PowerPoint® 

 
• Exercícios interativos 
 
• Visualização e análise de 
animações interativas 

 
• Realização de trabalhos em 
grupo 

 
• Realização de trabalhos de 
pesquisa individual ou em pares 

 
• Recolha, tratamento e 
representação gráfica de dados 
estatísticos 

 
• Construção de quadros-resumo 
para sistematizar a informação 

 
• Utilização de meios audiovisuais 
 
• Pesquisa bibliográfica e na 
Internet 

 
• Estudo de caso 
 
• Fichas de Avaliação 
 

 

Quadro 

Quadro interativo  

Manual  

E-manual  

Caderno de Atividades 

Bloco de fichas  

Mapas 

Apresentações em 
PowerPoint realizadas 
pelo/a professor/a 

Animações 

Exercícios interativos 

Escola Virtual 

Computador 

Projetor multimédia 

 
Observação do 
desempenho dos alunos 
através da ficha de 
observação de aulas 
elaborada pelo/a 
docente 

Realização dos 
trabalhos de casa  

Fichas de trabalho 

Ficha de Avaliação Suma-
tiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
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Tema: Atividades económicas 
Período de aplicação: 3º Período 

Unidade Serviços e Turismo 

 

 

METAS 
CURRICULARES/OBJE

TIVO GERAL 
DESCRITORES ESTRATÉGIAS/SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 
1. Compreender a 
importância 
crescente dos 
serviços à escala 
mundial 
 
 
1 Compreender a 
crescente 
importância da 
atividade turística à 
escala mundial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Compreender a 
crescente 
importância do 
turismo em 
Portugal 

 
1. Mencionar os principais tipos de serviços. 
2. Distinguir serviços vulgares de serviços raros. 
3. Explicar as causas do aumento da percentagem de ativos 

no setor dos serviços. 
4. Localizar as principais áreas de desenvolvimento dos 

serviços, tanto à escala internacional como nacional. 
5. Discutir a importância dos serviços na atualidade. 
 
1. Distinguir turismo de lazer. 
2. Interpretar a evolução do turismo à escala mundial, com 

base em dados estatísticos. 
3. Explicar o aumento da atividade turística. 
4. Relacionar os diferentes fatores físicos e humanos com a 

prática de diferentes formas de turismo. 
5. Caracterizar as principais formas de turismo: balnear/de 

montanha/cultural/religioso/termal/negócios/em espaço 
rural/de aventura/radical/turismo de natureza (…). 

6. Explicar os principais destinos turísticos mundiais e as 
áreas de proveniência dos turistas. 

7. Discutir os principais impactes do turismo. 
8. Refletir sobre a importância do desenvolvimento 

sustentável do turismo. 
 
1. Descrever a evolução da entrada de turistas em Portugal, 

assim como a sua proveniência, através da interpretação 
de dados estatísticos. 

2. Relacionar o destino preferencial dos turistas com a 
oferta turística em Portugal. 

3. Explicar o potencial turístico de Portugal relacionando-o 
com o de outros destinos turísticos. 

 
• Realização e correção de fichas 
de trabalho 

 
• Exploração de documentos 
vários: mapas, gráficos, textos, 
imagens, em suportes de 
apresentação variada (manual 
do aluno, banco de imagens, 
computador, vídeo…) 

 
• Análise de apresentações em 
PowerPoint® 

 
• Exercícios interativos 
 
• Visualização e análise de 
animações interativas 

 
• Realização de trabalhos em 
grupo 

 
• Realização de trabalhos de 
pesquisa individual ou em pares 

 
• Recolha, tratamento e 
representação gráfica de dados 
estatísticos 

 
• Construção de quadros-resumo 
para sistematizar a informação 

 
• Utilização de meios audiovisuais 
 
• Pesquisa bibliográfica e na 
Internet 

 

• Estudo de caso 
 

• Fichas de Avaliação 
 

• Autoavaliação 
 

 

Quadro 

Quadro interativo 

Manual 

E-manual 

Caderno de Atividades 

Bloco de fichas 

Mapas 

Apresentações em 
PowerPoint realizadas 
pelo/a professor/a 

Animações 

Exercícios interativos 

Escola Virtual 

Computador 

Projetor multimédia 

 
Observação do 
desempenho dos alunos 
através da ficha de 
observação de aulas 
elaborada pelo/a 
docente 

Realização dos 
trabalhos de casa  

Fichas de trabalho 

Ficha de Avaliação Suma-
tiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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Tema: Atividades económicas 
Período de aplicação: 3º Período 

Unidade As redes e modos de transporte e telecomunicações 

 
METAS 

CURRICULARES/OBJE
TIVO GERAL 

DESCRITORES ESTRATÉGIAS/SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 

1. Compreender a 
importância dos 
transportes nas 
dinâmicas dos 
territórios 

 

 

 

2. Espacializar 
distâncias 
absolutas e 
relativas 

 

 

3. Compreender a 
importância dos 
transportes 
terrestres e aéreos 
nas dinâmicas dos 
territórios 

 

 

 

 

 

 

 

1. Descrever os contrastes na distribuição das redes de 
transporte a nível mundial. 

2. Relacionar as redes de transporte com as características 
físicas dos territórios, a concentração da população e 
das principais atividades económicas. 

3. Relacionar o desenvolvimento dos transportes com as 
transformações dos territórios. 

 

1. Definir acessibilidade. 

2. Distinguir distância absoluta de distância relativa, a 
partir dos conceitos de distância-tempo e distância-
custo. 

3. Explicar a importância da intermodalidade na 
atualidade. 

 

1. Descrever os contrastes na distribuição da rede 
rodoviária e ferroviária a nível mundial. 

2. Explicar a recente especialização do transporte 
ferroviário. 

3. Descrever os principais contrastes na distribuição da 
rede aérea a nível mundial. 

4. Comparar as vantagens e inconvenientes dos 
transportes rodoviários, ferroviários e aéreos. 

5. Referir os impactes económicos, sociais e ambientais 
dos transportes terrestres e aéreos. 

6. Explicar a importância dos oleodutos e dos gasodutos no 
transporte de energia, salientando as principais áreas de 
proveniência. 
 
 

 
• Realização e correção de fichas 
de trabalho 

 
• Exploração de documentos 
vários: mapas, gráficos, textos, 
imagens, em suportes de 
apresentação variada (manual 
do aluno, banco de imagens, 
computador, vídeo…) 

 
• Análise de apresentações em 
PowerPoint® 

 
• Exercícios interativos 
 
• Visualização e análise de 
animações interativas 

 
• Realização de trabalhos em 
grupo 

 
• Realização de trabalhos de 
pesquisa individual ou em pares 

 
• Recolha, tratamento e 
representação gráfica de dados 
estatísticos 

 
• Construção de quadros-resumo 
para sistematizar a informação 

 
• Utilização de meios audio-
visuais  

 
• Pesquisa bibliográfica e na 
Internet 

 

• Estudo de caso 
 

• Fichas de Avaliação 
 

• Autoavaliação 
 

 

Quadro 

Quadro interativo 

Manual 

E-manual 

Caderno de Atividades 

Bloco de fichas 

Mapas 

Apresentações em 
PowerPoint realizadas 
pelo/a professor/a 

Animações 

Exercícios interativos 

Escola Virtual 

Computador 

Projetor multimédia 

 
Observação do 
desempenho dos alunos 
através da ficha de 
observação de aulas 
elaborada pelo/a 
docente 

Realização dos 
trabalhos de casa  

Fichas de trabalho 

Trabalho de grupo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
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4. Compreender a 
importância dos 
transportes 
aquáticos nas 
dinâmicas dos 
territórios 

 

 

 

 

5. Compreender a 
importância das 
telecomunicações 
no mundo global 

 

 

 

 

 

 

6. Compreender a 
importância dos 
transportes e 
telecomunicações 
nas dinâmicas do 
território nacional 

 

 

1. Descrever os contrastes na densidade das rotas 
marítimas a nível mundial. 

2. Localizar os principais portos marítimos. 

3. Explicar vantagens e inconvenientes do transporte 
marítimo, dando ênfase à sua crescente especialização. 

4. Explicar os contrastes na utilização do transporte fluvial 
em países com diferentes graus de desenvolvimento. 

5. Referir os impactes económicos, sociais e ambientais 
dos transportes aquáticos. 

 

1. Distinguir telecomunicações de redes de 
telecomunicações. 

2. Caracterizar os meios de comunicação tradicionais e 
modernos. 

3. Explicar a importância dos satélites e dos cabos de fibra 
ótica na revolução das telecomunicações. 

4. Explicar os contrastes espaciais na distribuição dos 
meios de comunicação e redes de telecomunicação. 

5. Discutir o papel das telecomunicações na dinamização 
da economia e das sociedades no mundo atual global. 

 

1. Explicar a distribuição das principais redes de 
transporte e das telecomunicações em Portugal. 

2. Explicar as assimetrias na distribuição da rede de 
transportes e telecomunicações em Portugal. 
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Domínio: 

1º Período 
Subdomínio 

  

OBJETIVOS/DESCRITORES CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS AVALIAÇÃO 

 
TEMPOS LETIVOS 

 
 
1-Compreender as condições próprias da Terra que a 
tornam o único planeta com vida conhecida no Sistema 
Solar. 
 
• Identificar a posição da Terra no Sistema Solar, através 

de representações esquemáticas. 
• Explicar três condições da Terra que permitiram o 

desenvolvimento e a manutenção da vida. 
• Interpretar gráficos da evolução da temperatura, da 

energia solar e do dióxido de carbono atmosférico ao 
longo do tempo geológico. 

• Descrever a influência da atividade dos seres vivos na 
evolução da atmosfera terrestre. 

• Inferir a importância do efeito de estufa para a manu-
tenção de uma temperatura favorável à vida na Terra. 

 
2-Compreender a Terra como um sistema capaz de gerar 
vida. 
 
• Descrever a Terra como um sistema composto por 

subsistemas fundamentais (atmosfera, hidrosfera, ge-
osfera, biosfera). 

• Reconhecer a Terra como um sistema. 
• Argumentar sobre algumas teorias da origem da vida 

na Terra. 
• Discutir o papel da alteração das rochas e da formação 

do solo na existência de vida no meio terrestre. 
• Justificar o papel dos subsistemas na manutenção da 

vida na Terra. 
 
 
 

 
Condições da Terra 
que permitem a 
existência de vida. 
 
• A Terra no Siste-

ma Solar. 
• Condições da 

Terra favoráveis à 
vida. 

• Evolução da at-
mosfera. 

• O efeito de estufa 
e a vida na Terra. 

 
 
A Terra como um 
sistema. 
 
• Subsistemas 

fundamentais. 
• Origem da vida na 

Terra. 
• Rochas, solo e 

vida no meio ter-
restre. 

• Subsistemas 
terrestres e ma-
nutenção da vida. 

 

 
- Exploração do manual adoptado. 
 
- Exploração de imagens.  
 
- Esquemas – resumo. 
 
- Mapas de conceitos. 
 
- Interpretação de tabelas e 
gráficos. 
 
- Promover debates e discussões 
na sala de aula. 
 
- Exploração de artigos de revistas, 
jornais, Internet, etc. 
 
- Exploração de documentários. 
 
- Exploração de apresentações em 
PowerPoint. 
 
- Actividades laboratoriais. 
 
- Trabalhos de investigação dos 
alunos, individual e/ou de grupo. 
 
- Promover na sala de aula traba-
lhos de grupo e/ou trabalhos 
individuais.  
 
- Resolução de exercícios. 
 
 

 
Manual adotado 
 
Caderno de atividades 
 
Quadro  
 
Computador 
 
Projetor multimédia 
 
Internet 
 
PowerPoint 
 
Fichas de trabalho 
 
Material de laboratório  
 
 

 
• Avaliação diagnóstica 
• Observação direta dos 

alunos: interesse demons-
trado; qualidade da partici-
pação nas atividades; capa-
cidade crítica e aporte de 
opiniões; criatividade; mo-
bilização de saberes. 

• Relatórios das atividades 
laboratoriais e aula de 
campo. 

• Pesquisas e reflexões. 
• Nível de execução de traba-

lhos de casa. 
• Ficha formativa. 
• Ficha sumativa. 

 
 

 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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OBJETIVOS/DESCRITORES CONTEÚDOS 
ESTRATÉ-

GIAS/SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS AVALIAÇÃO 

 
TEMPOS LETIVOS 

 
 
3-Compreender a célula como unidade básica da biodiver-
sidade existente na Terra. 
 
• Reconhecer a célula como unidade básica dos seres 

vivos. 
• Distinguir células procarióticas de células eucarióticas, 

com base em imagens fornecidas. 
• Identificar organismos unicelulares e organismos pluri-

celulares, com base em observações microscópicas. 
• Enunciar as principais características das células animais 

e das células vegetais, com base em observações mi-
croscópicas. 

• Descrever os níveis de organização biológica dos seres 
vivos. 

 
 
4-Compreender os níveis de organização biológica dos 
ecossistemas. 
 
• Apresentar uma definição de ecossistema. 
• Descrever os níveis de organização biológica dos ecos-

sistemas. 
• Usar os conceitos de estrutura, de funcionamento e de 

equilíbrio dos ecossistemas numa atividade prática de 
campo, próxima do local onde a escola se localiza. 

 
 
 
 
5-Analisar as dinâmicas de interação existentes entre os 
seres vivos e o ambiente. 
 
• Descrever a influência de cinco fatores abióticos (luz, 

água, solo, temperatura, vento) nos ecossistemas. 
• Apresentar exemplos de adaptações dos seres vivos aos 

fatores abióticos estudados. 
• Testar variáveis que permitam estudar, em laboratório, 

a influência dos fatores abióticos nos ecossistemas. 
• Concluir acerca do modo como as diferentes variáveis 

do meio influenciam os ecossistemas. 
• Relacionar as alterações do meio com a evolução ou 

extinção de espécies. 

 
A célula como unidade 
básica da biodiversidade. 
 
• Diversidade da vida. 
• Célula - a base da vida. 
• Organização biológica 

dos seres vivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Organização biológica dos 
ecossistemas. 
 
• O ecossistema. 
• Organização dos ecos-

sistemas. 
• Estrutura, funcionamen-

to e equilíbrio dos ecos-
sistemas. 

 
 
 

Dinâmicas de interação 
entre seres vivos e ambien-
te. 
 
• Fatores abióticos: as 

relações com o meio. 
• Influência da tempera-

tura nos ecossistemas. 
• Influência da água nos 

ecossistemas.  

 
 
- Exploração do manual 
adotado. 
 
- Exploração de imagens.  
 
- Esquemas – resumo. 
 
- Mapas de conceitos. 
 
- Interpretação de tabelas e 
gráficos. 
 
- Promover debates e discus-
sões na sala de aula. 
 
- Exploração de artigos de 
revistas, jornais, Internet, 
etc. 
 
- Exploração de documentá-
rios. 
 
- Exploração de apresenta-
ções em PowerPoint. 
 
- Atividades laboratoriais. 
 
- Trabalhos de investigação 
dos alunos, individual e/ou 
de grupo. 
 
- Promover na sala de aula 
trabalhos de grupo e/ou 
trabalhos individuais.  
 
- Resolução de exercícios. 
 

 
 
Manual adotado 
 
Caderno de atividades 
 
Quadro  
 
Computador 
 
Projetor multimédia 
 
Internet 
 
PowerPoint 
 
Fichas de trabalho 
 
Material de laboratório  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Avaliação diagnóstica 
• Observação direta dos 

alunos: interesse demons-
trado; qualidade da partici-
pação nas atividades; capa-
cidade crítica e aporte de 
opiniões; criatividade; mo-
bilização de saberes. 

• Relatórios das atividades 
laboratoriais e aula de 
campo. 

• Pesquisas e reflexões. 
• Nível de execução de traba-

lhos de casa. 
• Ficha formativa. 
• Ficha sumativa. 

 
 

 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
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OBJETIVOS/DESCRITORES CONTEÚDOS 
ESTRATÉ-

GIAS/SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS         AVALIAÇÃO 

 
TEMPOS LETIVOS 

 
 

 
• Prever a influência dos fatores abióticos na dinâmica 

dos ecossistemas da região onde a escola se localiza. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6-Explorar as dinâmicas de interação existentes entre os 
seres vivos. 
 
• Distinguir, dando exemplos, interações intraespecíficas 

de interações interespecíficas. 
• Identificar tipos de relações bióticas, em documentos 

diversificados. 
• Interpretar gráficos que evidenciem dinâmicas popula-

cionais decorrentes das relações bióticas. 
• Avaliar as consequências de algumas relações bióticas 

na dinâmica dos ecossistemas. 
• Explicar o modo como as relações bióticas podem con-

duzir à evolução ou à extinção de espécies. 
 

 
• Influência da luz nos 

ecossistemas. 
• Influência do solo nos 

ecossistemas. 
• Influência do vento nos 

ecossistemas. 
• Alterações no meio e 

evolução das espécies. 
• Os fatores abióticos e os 

ecossistemas em Portu-
gal. 

 
 

Dinâmicas de interação 
entre seres vivos. 
 
• Fatores bióticos: as 

relações entre seres vi-
vos. 

• Relações interespecífi-
cas. 

• Relações intraespecífi-
cas. 

• As relações bióticas na 
dinâmica dos ecossis-
temas. 

• Relações bióticas e 
evolução das espécies. 

• Conclusão do estudo 
das dinâmicas de inte-
ração entre seres vivos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Manual adotado 
 
Caderno de atividades 
 
Quadro  
 
Computador 
 
Projetor multimédia 
 
Internet 
 
PowerPoint 
 
Fichas de trabalho 
 
Material de laboratório  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Avaliação diagnóstica 
• Observação direta dos 

alunos: interesse demons-
trado; qualidade da partici-
pação nas atividades; capa-
cidade crítica e aporte de 
opiniões; criatividade; mo-
bilização de saberes. 

• Relatórios das atividades 
laboratoriais e aula de 
campo. 

• Pesquisas e reflexões. 
• Nível de execução de traba-

lhos de casa. 
• Ficha formativa. 
• Ficha sumativa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 
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OBJETIVOS/DESCRITORES CONTEÚDOS 
ESTRATÉ-

GIAS/SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS AVALIAÇÃO 

 
TEMPOS LETIVOS 

 
 
7-Compreender a importância dos fluxos de energia na 
dinâmica dos ecossistemas. 
 
• Indicar formas de transferência de energia existentes 

nos ecossistemas. 
• Construir cadeias tróficas de ambientes marinhos, 

fluviais e terrestres. 
• Elaborar diversos tipos de cadeias tróficas a partir de 

teias alimentares. 
• Indicar impactes da ação humana que contribuam para 

a alteração da dinâmica das teias alimentares.  
• Discutir medidas de minimização dos impactes da ação 

humana na alteração da dinâmica dos ecossistemas. 
 
 
 

 
Fluxos de energia na dinâ-
mica dos ecossistemas. 
 
• Transferência de ener-

gia nos ecossistemas. 
• Cadeias e teias alimen-

tares. 
 

 
 
- Exploração do manual 
adotado. 
 
- Exploração de imagens.  
 
- Esquemas – resumo. 
 
- Mapas de conceitos. 
 
- Interpretação de tabelas e 
gráficos. 
 
- Promover debates e discus-
sões na sala de aula. 
 
- Exploração de artigos de 
revistas, jornais, Internet, 
etc. 
 
- Exploração de documentá-
rios. 
 
- Exploração de apresenta-
ções em PowerPoint. 
 
- Atividades laboratoriais. 
 
- Trabalhos de investigação 
dos alunos, individual e/ou 
de grupo. 
 
- Promover na sala de aula 
trabalhos de grupo e/ou 
trabalhos individuais.  
 
- Resolução de exercícios. 
 
 

 
 
Manual adotado 
 
Caderno de atividades 
 
Quadro  
 
Computador 
 
Projetor multimédia 
 
Internet 
 
PowerPoint 
 
Fichas de trabalho 
 
Material de laboratório  
 

 
 
• Avaliação diagnóstica 
• Observação direta dos 

alunos: interesse de-
monstrado; qualidade da 
participação nas ativida-
des; capacidade crítica e 
aporte de opiniões; cria-
tividade; mobilização de 
saberes. 

• Relatórios das atividades 
laboratoriais e aula de 
campo. 

• Pesquisas e reflexões. 
• Nível de execução de 

trabalhos de casa. 
• Ficha formativa. 
• Ficha sumativa. 

 
 

 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Avaliação* 7 

 
Total: 38 
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Domínio: Sustentabilidade na Terra 
Período de aplicação: 2º Período 

Subdomínio Ecossistemas/Gestão sustentável de recursos  

 

OBJETIVOS/DESCRITORES CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/SITUAÇÕES  
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS  AVALIAÇÃO 

 
TEMPOS LETIVOS 

 
 
 8-Sintetizar o papel dos principais ciclos de matéria nos 
ecossistemas. 
 
• Explicar o modo como algumas atividades dos seres 

vivos (alimentação, respiração, fotossíntese) interferem 
nos ciclos de matéria. 

• Explicar a importância da reciclagem da matéria na 
dinâmica dos ecossistemas. 

• Interpretar as principais fases do ciclo da água, do ciclo 
do carbono, do ciclo do oxigénio e do ciclo do azoto, a 
partir de esquemas. 

• Justificar o modo como a ação humana pode interferir 
nos principais ciclos de matéria e afetar os ecossiste-
mas. 

 
9-Relacionar o equilíbrio dinâmico dos ecossistemas com a 
sustentabilidade do planeta Terra. 
 
• Descrever as fases de uma sucessão ecológica utilizan-

do um exemplo concreto. 
• Distinguir sucessão ecológica primária de sucessão 

ecológica secundária. 
• Identificar o tipo de sucessão ecológica descrita em 

documentos diversificados. 
• Explicar as causas e as consequências da alteração do 

equilíbrio dinâmico dos ecossistemas. 
• Concluir acerca da importância do equilíbrio dinâmico 

dos ecossistemas para a sustentabilidade da vida no 
planeta Terra. 

 
10-Analisar a forma como a gestão dos ecossistemas pode 
contribuir para alcançar as metas de um desenvolvimento 
sustentável. 
 
• Apresentar uma definição de desenvolvimento susten-

tável. 
• Diferenciar os serviços dos ecossistemas, ao nível da 

produção, da regulação, do suporte e da cultura.  

 
Os ciclos de matéria 
nos ecossistemas. 
 
• Atividade dos 

seres vivos e ciclos 
da matéria. 

• Reciclagem da 
matéria e dinâmi-
ca dos ecossiste-
mas. 

• Ciclos da matéria. 
• Ação humana e 

ciclos da matéria. 
 
 
Equilíbrio dinâmico e 
sustentabilidade da 
Terra. 
 
• Sucessões ecoló-

gicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestão dos ecossis-
temas e desenvolvi-
mento sustentável. 
 
• Serviços dos ecos-

sistemas. 

 
- Exploração do manual adotado. 
 
- Exploração de imagens.  
 
- Esquemas – resumo. 
 
- Mapas de conceitos. 
 
- Interpretação de tabelas e 
gráficos. 
 
- Promover debates e discussões 
na sala de aula. 
 
- Exploração de artigos de revistas, 
jornais, Internet, etc. 
 
- Exploração de documentários. 
 
- Exploração de apresentações em 
PowerPoint. 
 
- Actividades laboratoriais. 
 
- Trabalhos de investigação dos 
alunos, individual e/ou de grupo. 
 
- Promover na sala de aula traba-
lhos de grupo e/ou trabalhos 
individuais.  
 
- Sistematização de conteúdos. 
 
- Resolução de fichas de trabalho 
do manual e do caderno de ativi-
dades.  
 
- Resolução de exercícios. 
 
 

 
Manual adotado 
 
Caderno de atividades 
 
Quadro  
 
Computador 
 
Projetor multimédia 
 
Internet 
 
PowerPoint 
 
Fichas de trabalho 
 
Material de laboratório  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Avaliação diagnóstica 
• Observação direta dos 

alunos: interesse de-
monstrado; qualidade da 
participação nas ativida-
des; capacidade crítica e 
aporte de opiniões; cria-
tividade; mobilização de 
saberes. 

• Relatórios das atividades 
laboratoriais e aula de 
campo. 

• Pesquisas e reflexões. 
• Nível de execução de 

trabalhos de casa. 
• Ficha formativa. 
• Ficha sumativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
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OBJETIVOS/DESCRITORES CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/SITUAÇÕES  
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS  AVALIAÇÃO 

 
TEMPOS LETIVOS 

 
 
• Justificar o modo como os serviços dos ecossistema 

afetam o bem-estar humano. 
• Discutir opções disponíveis para a conservação dos 

ecossistemas e a sua contribuição para responder às 
necessidades humanas. 
 

11-Compreender a influência das catástrofes no equilíbrio 
dos ecossistemas. 
 
• Distinguir, dando exemplos, catástrofes de origem 

natural de catástrofes de origem antrópica. 
• Descrever as principais catástrofes de origem antrópica. 
• Extrapolar o modo como a poluição, a desflorestação, 

os incêndios e as invasões biológicas afetam o equilí-
brio dos ecossistemas. 

• Explicitar o modo como as catástrofes influenciam a 
diversidade intraespecífica, os processos de extinção 
dos seres vivos e o ambiente, através de pesquisa ori-
entada. 

• Testar a forma como alguns agentes poluentes afetam 
o equilíbrio dos ecossistemas, a partir de dispositivos 
experimentais. 
 

12-Sintetizar medidas de proteção dos ecossistemas. 
 
• Indicar três medidas que visem diminuir os impactes 

das catástrofes de origem natural e de origem antrópi-
ca nos seres vivos e no ambiente. 

• Categorizar informação sobre riscos naturais e de ocu-
pação antrópica existentes na região onde a escola se 
localiza, recolhida com base em pesquisa orientada. 

• Identificar medidas de proteção dos seres vivos e do 
ambiente num ecossistema próximo da região onde a 
escola se localiza. 

• Construir documentos, em diferentes formatos, sobre 
medidas de proteção dos seres vivos e do ambiente, 
implementadas na região onde a escola se localiza. 

• Explicitar o modo como cada cidadão pode contribuir 
para a efetivação das medidas de proteção dos ecossis-
temas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
As catástrofes e o 
equilíbrio dos ecossis-
temas. 
 
• Poluição do ar. 
• Poluição da água e 

do solo. 
• Desflorestação e 

incêndios. 
• Espécies invasoras  

 
 
 
 
 

 
 
Proteção dos ecossis-
temas. 
 
• Controlo dos 

impactes das ca-
tástrofes. 

• Riscos naturais e 
de ocupação an-
trópica. 

• Proteção dos 
ecossistemas em 
Portugal. 

• Cidadãos e prote-
ção dos ecossis-
temas. 

 
 
 

 

 
- Exploração do manual adotado. 
 
- Exploração de imagens.  
 
- Esquemas – resumo. 
 
- Mapas de conceitos. 
 
- Interpretação de tabelas e gráfi-
cos. 
 
- Promover debates e discussões 
na sala de aula. 
 
- Exploração de artigos de revistas, 
jornais, Internet, etc. 
 
- Exploração de documentários. 
 
- Exploração de apresentações em 
PowerPoint. 
 
- Actividades laboratoriais. 
 
- Trabalhos de investigação dos 
alunos, individual e/ou de grupo. 
 
- Promover na sala de aula traba-
lhos de grupo e/ou trabalhos 
individuais.  
 
- Sistematização de conteúdos. 
 
- Resolução de fichas de trabalho 
do manual e do caderno de ativi-
dades.  
 
- Resolução de exercícios. 
 
 
 
 

 
Manual adotado 
 
Caderno de atividades 
 
Quadro  
 
Computador 
 
Projetor multimédia 
 
Internet 
 
PowerPoint 
 
Fichas de trabalho 
 
Material de laboratório  
 

 
 
• Avaliação diagnóstica 
• Observação direta dos 

alunos: interesse de-
monstrado; qualidade da 
participação nas ativida-
des; capacidade crítica e 
aporte de opiniões; cria-
tividade; mobilização de 
saberes. 

• Relatórios das atividades 
laboratoriais e aula de 
campo. 

• Pesquisas e reflexões. 
• Nível de execução de 

trabalhos de casa. 
• Ficha formativa. 
• Ficha sumativa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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OBJETIVOS/DESCRITORES CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS  AVALIAÇÃO 

 
TEMPOS LETIVOS 

 
 
13-Compreender a classificação dos recursos naturais. 
 
• Apresentar uma definição de recurso natural. 
• Justificar a importância da classificação dos recursos 

naturais. 
• Enunciar os critérios de classificação dos recursos natu-

rais, apresentando exemplos. 
• Distinguir recursos energéticos de recursos não energé-

ticos, com exemplos. 
• Definir recursos renováveis e recursos não renováveis, 

apresentando exemplos. 
 
 

 

 
Classificação dos 
recursos naturais. 
• Recursos naturais. 
• Recursos energé-

ticos e recursos 
não energéticos. 

• Recursos renová-
veis e recursos 
não renováveis. 
 
 
 
 
 

 
- Exploração do manual adotado 
 
- Exploração de imagens.  
 
- Esquemas – resumo. 
 
- Mapas de conceitos. 
 
- Interpretação de tabelas e gráfi-
cos. 
 
- Promover debates e discussões 
na sala de aula. 
 
- Exploração de artigos de revistas, 
jornais, Internet, etc. 
 
- Exploração de documentários. 
 
- Exploração de apresentações em 
PowerPoint. 
 
- Atividades laboratoriais. 
 
- Trabalhos de investigação dos 
alunos, individual e/ou de grupo. 
 
- Promover na sala de aula traba-
lhos de grupo e/ou trabalhos 
individuais.  
 
- Sistematização de conteúdos. 
 
- Resolução de fichas de trabalho 
do manual e do caderno de ativi-
dades.  
 
- Resolução de exercícios 

Manual adotado 
 
Caderno de atividades 
 
Quadro  
 
Computador 
 
Projetor multimédia 
 
Internet 
 
PowerPoint 
 
Fichas de trabalho 
 
Material de laboratório  
 
 

 
• Avaliação diagnóstica 
• Observação direta dos 

alunos: interesse de-
monstrado; qualidade da 
participação nas ativida-
des; capacidade crítica e 
aporte de opiniões; cria-
tividade; mobilização de 
saberes. 

• Relatórios das atividades 
laboratoriais e aula de 
campo. 

• Pesquisas e reflexões. 
• Nível de execução de 

trabalhos de casa. 
• Ficha formativa. 
• Ficha sumativa. 

 
 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Avaliação* 5 

 
Total: 31 
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Domínio: Sustentabilidade na Terra 
Período de aplicação: 3º Período 

Subdomínio Gestão sustentável de recursos 

OBJETIVOS/DESCRITORES CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/SITUAÇÕES  
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS  AVALIAÇÃO 

 
TEMPOS LETIVOS 

 
 
14-Compreender o modo como são explorados e trans-
formados os recursos naturais 
 
• Identificar três formas de exploração dos recursos 

naturais. 
• Descrever as principais transformações dos recursos 

naturais. 
• Inferir os impactes da exploração e da transformação 

dos recursos naturais, a curto, a médio e a longo prazo, 
com base em documentos fornecidos. 

• Propor medidas que visem diminuir os impactes da 
exploração e da transformação dos recursos naturais.  

• Referir medidas que estão a ser implementadas em 
Portugal para promover a sustentabilidade dos recursos 
naturais. 

 
 
 
 
 
 
15-Relacionar o papel dos instrumentos de ordenamento 
e gestão do território com a proteção e a conservação da 
Natureza. 
• Apresentar um conceito de ordenamento do território. 
• Indicar exemplos de instrumentos de ordenamento e 

gestão do território. 
• Enunciar as tipologias de Áreas Protegidas. 
• Sistematizar informação acerca da criação de Áreas 

Protegidas em Portugal e no mundo, com base em pes-
quisa orientada. 

• Resumir três medidas de proteção e de conservação 
das Áreas Protegidas em Portugal. 

 

 
Exploração e trans-
formação dos recur-
sos naturais. 
• Exploração dos 

recursos naturais. 
• Transformação 

dos recursos natu-
rais. 

• Impactes da ex-
ploração e da 
transformação dos 
recursos naturais. 

•  Controlo dos 
impactes da ex-
ploração e da 
transformação dos 
recursos naturais. 

• Sustentabilidade 
dos recursos natu-
rais. 

Ordenamento e ges-
tão do território. 
 
• Ordenamento do 

território. 
• Áreas protegidas 

em Portugal e no 
mundo. 

 
 

 
 

- Exploração do manual adotado. 
 
- Exploração de imagens.  
 
- Esquemas – resumo. 
 
- Mapas de conceitos. 
 
- Interpretação de tabelas e 
gráficos. 
 
- Promover debates e discussões 
na sala de aula. 
 
- Exploração de artigos de revistas, 
jornais, Internet, etc. 
 
- Exploração de documentários. 
 
- Exploração de apresentações em 
PowerPoint. 
 
- Atividades laboratoriais. 
 
- Trabalhos de investigação dos 
alunos, individual e/ou de grupo. 
 
- Promover na sala de aula traba-
lhos de grupo e/ou trabalhos 
individuais.  
 
- Sistematização de conteúdos. 
 
- Resolução de fichas de trabalho 
do manual e do caderno de ativi-
dades.  
 
- Resolução de exercícios. 

 
Manual adotado 
 
Caderno de atividades 
 
Quadro  
 
Computador 
 
Projetor multimédia 
 
Internet 
 
PowerPoint 
 
Fichas de trabalho 
 
Material de laboratório  
 

 
• Avaliação diagnóstica 
• Observação direta dos 

alunos: interesse de-
monstrado; qualidade da 
participação nas ativida-
des; capacidade crítica e 
aporte de opiniões; cria-
tividade; mobilização de 
saberes. 

• Relatórios das atividades 
laboratoriais e aula de 
campo. 

• Pesquisas e reflexões. 
• Nível de execução de 

trabalhos de casa. 
• Ficha formativa. 
• Ficha sumativa. 
 

 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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OBJETIVOS/DESCRITORES CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS AVALIAÇÃO 

 
TEMPOS LECTIVOS 

 
 
16-Integrar conhecimentos de ordenamento e gestão do 
território. 
• Enumerar associações e organismos públicos de prote-

ção e de conservação da Natureza existentes em Portu-
gal, com base em pesquisa orientada. 

• Construir uma síntese sobre um problema ambiental 
existente na região onde a escola se localiza, indicando 
possíveis formas de minimizar danos, sob a forma de 
uma carta dirigida a um organismo de conservação da 
Natureza ou de um trabalho de projeto. 

 
 
17-Relacionar a gestão de resíduos e da água com o de-
senvolvimento sustentável. 
 
• Distinguir os diversos tipos de resíduos. 
• Resumir a importância da promoção da recolha, do 

tratamento e da gestão sustentável de resíduos. 
• Planificar a realização de campanhas de informação e 

de sensibilização sobre a gestão sustentável de resí-
duos. 

• Construir um plano de ação que vise diminuir o consu-
mo de água na escola e em casa, com base na Carta Eu-
ropeia da Água. 

• Propor medidas de redução de riscos e de minimização 
de danos relativos à contaminação da água procedente 
da ação humana. 

 
 
 
18-Relacionar o desenvolvimento científico e tecnológico 
com a melhoria da qualidade de vida das populações 
humanas. 
 
• Identificar exemplos de desenvolvimento científico e 

tecnológico na história da ciência, com base em pesqui-
sa orientada. 

• Debater os impactes ambientais, sociais e éticos de 
casos de desenvolvimento científico e tecnológico. 

• Prever as consequências possíveis de um caso de de-
senvolvimento tecnológico na qualidade de vida das 
populações humanas, com base em inquérito científico. 

 
Conservação da Natu-
reza e ordenamento 
do território. 
• Entidades de 

proteção e con-
servação da Natu-
reza em Portugal. 

• Cidadãos e pro-
blemas ambien-
tais. 

 
 
Gestão de resíduos e 
da água e desenvol-
vimento sustentável. 
 
• Os resíduos. 
• Gestão sustentá-

vel dos resíduos. 
• A água. 
• Construção de um 

plano de ação pa-
ra a diminuição do 
consumo de água 
na escola e em ca-
sa. 

• Gestão sustentá-
vel da água. 

 
 
Desenvolvimento 
científico e tecnológi-
co. 
 
• Inovações científi-

cas e tecnológicas. 
• Ciência e tecnolo-

gia para o desen-
volvimento sus-
tentável. 

 
 

- Exploração do manual adotado. 
 
- Exploração de imagens.  
 
- Esquemas – resumo. 
 
- Mapas de conceitos. 
 
- Interpretação de tabelas e 
gráficos. 
 
- Promover debates e discussões 
na sala de aula. 
 
- Exploração de artigos de revistas, 
jornais, Internet, etc. 
 
- Exploração de documentários. 
 
- Exploração de apresentações em 
PowerPoint. 
 
- Atividades laboratoriais. 
 
- Trabalhos de investigação dos 
alunos, individual e/ou de grupo. 
 
- Promover na sala de aula traba-
lhos de grupo e/ou trabalhos 
individuais.  
 
- Sistematização de conteúdos. 
 
- Resolução de fichas de trabalho 
do manual e do caderno de ativi-
dades.  
 
- Resolução de exercícios. 
 
 
 
 
 
 

 
Manual adotado 
 
Caderno de atividades 
 
Quadro  
 
Computador 
 
Projetor multimédia 
 
Internet 
 
PowerPoint 
 
Fichas de trabalho 
 
Material de laboratório  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Avaliação diagnóstica 
• Observação direta dos 

alunos: interesse de-
monstrado; qualidade da 
participação nas ativida-
des; capacidade crítica e 
aporte de opiniões; cria-
tividade; mobilização de 
saberes. 

• Relatórios das atividades 
laboratoriais e aula de 
campo. 

• Pesquisas e reflexões. 
• Nível de execução de 

trabalhos de casa. 
• Ficha formativa. 
• Ficha sumativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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• Discutir os contributos do desenvolvimento científico e 
tecnológico para o desenvolvimento sustentável. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Avaliação* 5 
 
Total: 30 

* Avaliação diagnóstica, preparação, realização e correção de fichas de avaliação, auto e heteroavaliação.  
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Tema: Energias renováveis/desenho/Materiais recicláveis 

Período de aplicação:   Semestral 
Unidade  
 
 
 
 
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE     APREN-
DIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 
 

 
 
 
 
 
 
 
(1) Mobilizar sabe-
res culturais, cien-
tíficos e tecnológi-
cos para compre-
ender a realidade e 
para abordar situa-
ções e problemas 
do quotidiano; 
(2) Usar adequa-
damente lingua-
gens das diferentes 
áreas do saber 
cultural, científico 
e 
tecnológico para se 
expressar; 
(3) Usar correta-
mente a língua 
portuguesa para 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sociabilização 
 
Energia 
Renováveis e Não reno-
váveis 
Formas de Energia 
 
 
Fontes de Energia 
 
Energia elétrica 
Conceito da 
eletricidade 
Transformação de 
energia elétrica 
Lei de Ohm 
 
Desenho técnico 

 
 
 
 
 
 
 
• Conhecer e identificar diversas formas 

de energia. 
• Inferir sobre a influência da utilização 

das 
• diferentes fontes de energia no 

ambiente. 
• Conhecer as normas de segurança na 

utilização técnica da eletricidade. 
• Conhecer e identificar a simbologia 

elétrica. 
 
 
 
Conhecer principais características das 
grandes famílias dos materiais, 

Aptidão para comparar as característi-
cas e aplicações técnicas em diferen-
tes materiais. 

 
 
Diálogo com os alunos 
Regras de conduta na sala de aula 
Teste diagnóstico 
 
 
 
 
Estes temas serão desenvolvidos pelos 
próprios alunos, através de pesquisas que 
serão solicitadas durante a execução do 
projeto. 
Elaboração de desdobráveis. 
 
 
 
 
 
Executar um projeto para a realização de 
um objeto utilizando as normas de dese-
nho técnico; pintura de azulejos. 
 

Exemplificação técnica das  máquinas  e 
das ferramentas; 

 
 
Caderno 
Sebenta 
 
Lá-
pis/Esferográfica 
 
Papel A4 
Manual escolar 
 
Fichas de trabalho 
Materiais e peças 
em desuso 
 
 
Ilustrações e 
elementos 
elétricos 
 
 
 
 
 
 
 

Observação 
direta; 
- sebenta, ficha. 
 
 
 
- Participação 
 
-Trabalhos de 
casa; 
 
- Fichas formati-
vas 
 
- Material neces-
sário à execução 
do trabalho 
- Assiduidade 
 
- Empenho; 
 
- Espírito crítico; 
 
- Autonomia; 
 
- Pontualidade 

 
 
1x 100mn 
 
 
 
 
1x  
100 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3x 
100min 
 
 
 
 
 



3 
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE     APREN-
DIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 
 

comunicar de for-
ma adequada e 
para 
estruturar pensa-
mento próprio; 
(4) Usar línguas 
estrangeiras para c 
 
 
omunicar adequa-
damente em situa-
ções do quotidiano 
e 
para apropriação 
de informação; 
(5) Adotar metodo-
logias personaliza-
das de trabalho e 
de aprendizagem 
adequadas a 
objetivos visados; 
(6) Pesquisar, sele-
cionar e organizar 
informação para a 
transformar em 
conhecimento 
mobilizável; 
(7) Adotar estraté-
gias adequadas à 
resolução de pro-
blemas e à tomada 
de decisões; 
(8) Realizar ativi-
dades de forma 
autónoma, respon-
sável e criativa; 
(9) Cooperar com 

Normas básicas: 
Tipos de papel, formatos 
de papel, utensílios de 
desenho, tipos de linha,  
tipos de escalas e cota-
gem. 
 
 
 
Projeções ortogonais: 
 
Representação das vis-
tas (método europeu), 
representação em pers-
petiva. 
Módulo/padrão 

Materiais: 
Origem dos materiais 
- Matérias primas 
- Propriedades dos ma-
teriais 

- Naturais e artificiais 

 

Fabricação construção 
Ferramentas e 
equipamentos de 
transformação 
Cuidados a ter 
com as ferramentas 
e equipamentos 
 

 

 

 

Manter comportamentos seguros 
perante a eventual nocividade de 
certos materiais. 

 

 

 

Identificar e utilizar adequadamente 
as ferramentas e equipamentos em 
função do trabalho a executar 
Conhecer e utilizar os dispositivos de 
segurança de ferramentas e máqui-
nas, 
Levar os alunos a repensar o uso dos 
materiais bem como a sua reutilização  
e reciclagem. 

 

Regras de segurança com os dispositivos 
de ferramentas e máquinas; 

 

 

Experiências de aprendizagens: constru-
ção de  objetos simples recorrendo a 
materiais e a técnicas básicas. 
Trabalhar colaborativa e cooperativa-
mente (individualmente 
Trabalhar colaborativa e cooperativa-
mente (individualmente, a pares e em 
grupo 

 
 
Projetor multimé-
dia 
Material de dese-
nho 
Régua 
Esquadro 
Compasso 
Transferidor 
Borracha 
Lápis 
Papel cavalinho 
 
 
 
 
 
Revistas/videos 
Visualização de 
trabalhos 
 
Materiais diversos 
 
Fichas de trabalho 
Vários tipos 
materiais  e 
seus derivados 
existentes na 
sala. 
Lápis 
Sebenta 
Ferramentas e 
equipamentos 
existentes na es-
cola 
Cola branca 

 
 
 
 
- Criatividade 
- Observação 
direta; 

-Material neces-
sário à execução 
do trabalho 

Realização do 
trabalho: 

- Empenho; 

- Criatividade 

- Participação 

- Autonomia; 

- Produto final 

 

- Assiduidade 

- Espírito crítico; 

- Pontualidade 

Ficha autoavalia-
ção 

Grelha avaliação 
final- Observação 
direta; 

-Material neces-
sário à execução 
do trabalho 

Realização do 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3x 100min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8x 100min 
 
 
 
 
1x 100min 
 
2x 100min 
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OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE     APREN-
DIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 
 

outros em tarefas 
e projetos comuns; 
(10) Relacionar 
harmoniosamente 
o corpo com o 
espaço, numa 
perspetiva pessoal 
e interpessoal 
promotora da 
saúde e da quali-
dade de vida 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auto e hetero avaliação 

Vernizes 
Tintas de diversas 
qualidades 
 

trabalho 

- Empenho; 

- Criatividade 

- Participação 

- Autonomia; 

- Produto final 

 

 

 
 
 
 
 
7 x 
100min 
 
 
 
 
1x 50 mn 
 
 
 

 
 
 

A Professora, 
 

Maria Barroso Pereira Moreira 
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1.º PERÍODO      
                                                                                                                                                       Aulas Previstas 

Domínio I – Reações Químicas 
                      Subdomínio: 1. Explicação e representação de reações químicas …………...........................….………...   19 
                                             2. Tipos de reações químicas………………………………………………………………..   10 

                                                                            
Apresentação/ Ficha de avaliação diagnóstica…………………………………………………………………...……….. 2 

Revisões para as fichas de avaliação sumativa ………………………………………………………………….………. 2 

Fichas de avaliação sumativa ……………………………………………………………………………………….……. 2 

Correção das fichas de avaliação ……………………………………………………………………………………........ 2 

Auto e Heteroavaliação …………………………………………………………………………………………….…….. 1 

Total ……………………………………………………………………………………………………………….………. 38 

 
 

2.º PERÍODO 
 

Domínio I – Reações químicas 
                            Subdomínio: 2. Tipos de reações químicas ………...…………………………….…..................................  2 
                                                   3. Velocidade das reações químicas ………………………………………………................  3 

 
Domínio II – Som 
                      Subdomínio: 1. Produção e propagação do som…………………………………………………………..   5 
                                             2. Som e ondas ………………………………….…………………………………….……. 5 
                                             3. Atributos do som e sua deteção pelo ser humano……………………………………….. 5 
                                             4. Fenómenos acústicos ………………………………….…………………………………. 4 
                      
Revisões para as fichas de avaliação sumativa ………………………………………………………………………..... 2 

Fichas de avaliação sumativa …………………………………………………………………………………………….  2 

Correção das fichas de avaliação …………………………………………………………………….…………………..  2 

Auto e Heteroavaliação ………………………………………………………………………………….………………  1 

Total ……………………………………………………………………………………………………………………..  31 
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3.º PERÍODO 
 

Domínio III – Luz 
                      Subdomínio: 1. Ondas de Luz e sua propagação ………………………………………………….……….  7 
                                          2. Fenómenos óticos ………………………………………………………………………….. 13 
Revisões para as fichas de avaliação sumativa ……………………………………………………………………………  2 

Fichas de avaliação sumativa …………………………………………………………………………………………….. 2 

Correção das fichas de avaliação ………………………………………………………………………………...……….  2 

Auto e Heteroavaliação …………………………………………………………………………………………………..  1 

Total ………………………………………………………………………………………………………………...........  27 
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Domínio: I – Reações químicas 
Período de aplicação: 1.º Período 

Subdomínio 1. Explicação e representação de reações químicas 

 
METAS DE APRENDIZAGEM: 

OBJETIVO GERAL / DESCRITORES CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
1. Reconhecer a natureza cor-

puscular da matéria e a di-
versidade de materiais atra-
vés das unidades estruturais 
das suas substâncias; com-
preender o significado da 
simbologia química e da con-
servação da massa nas rea-
ções químicas. 

 
1.1 Indicar que a matéria é 
constituída por corpúsculos 
submicroscópicos (átomos, 
moléculas e iões) com base na 
análise de imagens fornecidas, 
obtidas experimentalmente. 
 
1.2 Indicar que os átomos, 
moléculas ou iões estão em 
incessante movimento existin-
do espaço vazio entre eles. 
 
1.3 Interpretar a diferença 
entre sólidos, líquidos e gases 
com base na liberdade de mo-
vimentos e proximidade entre 
os corpúsculos que os consti-
tuem. 
 
 

1.1 Natureza corpus-
cular da matéria 

 
 

1.1.1 Evidências expe-
rimentais da existência 
de corpúsculos 
 
 
1.1.2 Os corpúsculos e 
os estados físicos da 
matéria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrição da constituição da matéria por corpúscu-
los submicroscópicos de tipos diferentes (caracte-
rizados mais adiante), em constante movimento e 
separados por espaços vazios. 
 
Observação de imagens de corpúsculos obtidas por 
microscopia eletrónica e, a partir do valor da am-
pliação, concluir sobre o seu reduzido tamanho. 
 
 Reconhecimento da necessidade de admitir a 
existência de corpúsculos para interpretar obser-
vações simples como o cheiro do perfume, a com-
pressibilidade/expansão dos gases e a dissolução. 
 
Associação da temperatura de um material à agita-
ção dos seus corpúsculos a partir da observação da 
facilidade da dissolução a temperaturas diferentes. 
 
Informação da existência de forças de ligação dos 
corpúsculos das quais dependem a liberdade de 
movimento e a sua proximidade, que explicam a 
diferença entre os três estados físicos da matéria e 
as mudanças de estado. 
 
Exploração do manual adotado. 
 
Exploração do programa de simulação em compu-
tador (PhET) para distinguir os estados físicos da 
matéria a nível microscópico). 

Realização e/ou demonstração de atividades expe-
rimentais para demonstrar a teoria cinético - cor-
puscular da matéria e para evidenciar que a agita-
ção corpuscular aumenta com a temperatura. 

 
 
• Papel e lápis 
• Quadro 
• Manual 
• Manual Interativo 
• Caderno de Ativida-

des 
• Computador 
• Vídeo/DVD 
• Fichas de trabalho 
• Vídeo experimental 

 
• Powerpoint 

 
• Material de labora-

tório 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fichas de avaliação 
- Trabalho de sala de aula: pes-
quisa, textos produzidos pelos 
alunos (resumos, sínteses, relató-
rios; produção de objetos; parti-
cipação oral e escrita, fichas de 
trabalho /exercícios. 
- Trabalho extra aula: pesquisa, 
textos produzidos pelos alunos 
(resumos, sínteses, relatórios; 
produção de objetos; participa-
ção oral e escrita, fichas de traba-
lho /exercícios. 
- Realização dos trabalhos de 
casa. 
- Grelhas de observação e registo: 
  - TPC 
  - organização dos cadernos 
diários 
  - assiduidade 
  - nível de expressão oral 
- empenho e interesse 
  -apresentação do material in-
dispensável 
  - pontualidade e comportamen-
to 
  - relacionamento com os colegas 
e professores 
 

 
3 
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METAS DE APRENDIZAGEM: 
OBJETIVO GERAL / DESCRITORES CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM RECURSOS 

Didáticos 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 
1.4 Associar a pressão de um 
gás à intensidade da força que 
os corpúsculos exercem, por 
unidade de área, na superfície 
do recipiente onde estão con-
tidos. 
 
1.5 Relacionar, para a mesma 
quantidade de gás, variações 
de temperatura, de pressão ou 
de volume mantendo, em cada 
caso, constante o valor de uma 
destas grandezas. 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 Descrever a constituição 
dos átomos com base em par-
tículas mais pequenas (protões, 
neutrões e eletrões) e concluir 
que são eletricamente neutros. 
 
1.7 Indicar que existem dife-
rentes tipos de átomos e que 
átomos do mesmo tipo são de 
um mesmo elemento químico, 
que se representa por um sím-
bolo químico universal. 
 

 
1.2 Estado gasoso – 

pressão de um gás 
 
 
1.2.1 Pressão dos gases 
 
 
1.2.2 Relação da tem-
peratura com o volume 
e a pressão de um gás 
 
 
1.2.3 Relação entre a 
pressão e o volume de 
um gás 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Átomos e molécu-
las – representação 
simbólica 
. 
1.3.1 Átomos, elemen-
tos e símbolos químicos 
 
1.3.2Moléculas e fór-
mulas químicas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Associação da pressão de um gás contido num 
recipiente à força exercida pelos corpúsculos do 
gás por unidade de área, na superfície do recipien-
te, sua unidade SI e aparelho de medida. 

 
Partindo da observação do que acontece ao gás 
contido num balão, concluir sobre a relação quali-
tativa entre: 

– variações da temperatura e do volume de 
um gás mantendo-se constante a pressão; 
– variações da temperatura e da pressão de 
um gás mantendo-se o volume constante; 
– variações do volume e da pressão de um gás 
mantendo-se contante a temperatura. 

 
Explicação destas relações com base no modelo 
corpuscular da matéria. 
 
Realização de atividades laboratoriais e/ou simula-
ções que permitem relacionar volume, pressão e 
temperatura de amostras de gases. 

 

Descrição/caracterização das partículas constituin-
tes dos átomos e sua distribuição pelo núcleo e 
pela nuvem eletrónica. 
 
Conclusão sobre a eletroneutralidade dos átomos 
a partir da carga total dos seus eletrões e protões. 
 
Distinção entre átomos diferentes, átomos do 
mesmo tipo, ou seja, do mesmo elemento químico, 
e átomos de elementos químicos diferentes. 
 
Identificação dos símbolos de elementos químicos 
comuns. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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METAS DE APRENDIZAGEM: 
OBJETIVO GERAL / DESCRITORES CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM RECURSOS 

Didáticos 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
1.8 Associar nomes de elemen-
tos a símbolos químicos para 
alguns elementos (H, C, O, N, 
Na, K, Ca, Mg, Al, Cl, S). 
 
1.9 Definir molécula como um 
grupo de átomos ligados entre 
si. 
 
1.10 Descrever a composição 
qualitativa e quantitativa de 
moléculas a partir de uma fór-
mula química e associar essa 
fórmula à representação da 
substância e da respetiva uni-
dade estrutural. 
Associar a fórmula à represen-
tação da substância e da respe-
tiva unidade estrutural. 
 
1.11 Classificar as substâncias 
em elementares ou compostas 
a partir dos elementos consti-
tuintes, das fórmulas químicas 
e, quando possível, do nome 
das substâncias. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Substâncias ele-
mentares e compostas. 
Misturas 
 
1.4.1 As substâncias e 
os seus corpúsculos 
 
1.4.2 Substâncias e 
misturas-diagramas que 
as representam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 Iões e substâncias 

Associação de moléculas a grupos de átomos liga-
dos e sua classificação quanto ao número de áto-
mos. 
Descrição do significado qualitativo e quantitativo 
de fórmulas químicas e representação de molécu-
las por fórmulas químicas. 
 
Associação da fórmula química à representação da 
molécula e da respetiva substância molecular. 
 
Recurso ao simulador PhET para construir átomos. 
 
Debate sobre o caráter evolutivo da Ciência a par-
tir das várias teorias explicativas da estrutura da 
matéria. 

Exploração dos modelos atómicos para inferir a 
diferença entre átomo e molécula. 

Sistematização de conteúdos. 
 
Reconhecimento de que os corpúsculos são todos 
iguais, podendo ser: 

– átomos ou moléculas feitas de átomos 
iguais, se é uma substância elementar; 
– moléculas feitas de átomos diferentes, se é 
uma substância composta. 
 

Identificação de substâncias elementares e com-
postas a partir de fórmulas químicas. 
 
Reconhecimento de que nas misturas há corpúscu-
los diferentes e construção de modelos de molécu-
las de substâncias elementares e compostas. 
 
 Identificação de diagramas que representam subs-
tâncias e misturas. 
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METAS DE APRENDIZAGEM: 
OBJETIVO GERAL / DESCRITORES CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM RECURSOS 

Didáticos 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 
1.12 Definir ião como um cor-
púsculo com carga elétrica 
positiva (catião) ou negativa 
(anião) que resulta de um áto-
mo ou grupo de átomos que 
perdeu ou ganhou eletrões e 
distinguir iões monoatómicos 
de iões poliatómicos. 
 
1.13 Indicar os nomes e as 
fórmulas de iões mais comuns 
(Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Al3+, NH4

+, 
Cl−, SO4

2−, NO3
−, CO3

2−, PO4
3−, 

OH−, O2−). 
1.14 Escrever uma fórmula 
química a partir do nome de 
um sal ou indicar o nome de 
um sal a partir da sua fórmula 
química. 
 
1.15 Concluir, a partir de re-
presentações de modelos de 
átomos e moléculas, que nas 
reações químicas há rearranjos 
dos átomos dos reagentes que 
conduzem à formação de no-
vas substâncias, conservando-
se o número total de átomos 
de cada elemento. 
 
1.16 Indicar o contributo de 
Lavoisier para o estudo das 
reações químicas. 

iónicas 
 
1.5.1 Iões 
 
1.5.2 Representação 
simbólica e nomes de 
iões 
 
1.5.3 Fórmulas quími-
cas de substâncias 
iónicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 Reações químicas e 
equações químicas 
 
1.6.1 As reações quími-
cas como rearranjo de 
átomos 
 
1.6.2 Lavoisier e as 
reações químicas 
 
1.6.3 Equações quími-
cas 
  
 
 
 
 
 

Realização de fichas de trabalho. 
 
Apresentação do significado de ião, distinguindo 
iões positivos ou catiões de iões negativos ou ani-
ões. 
 
 Explicação da formação de iões a partir de átomos 
ou grupos de átomos por perda ou captação de 
eletrões, relacionando a carga com o número de 
protões ou o número de eletrões em excesso. 
 
 Exploração do simulador PhET para construir iões. 
 
Representação de iões mono e poliatómicos e sua 
associação aos respetivos nomes. 
 
Explicação da constituição da fórmula química de 
uma substância iónica e sua associação ao nome 
da substância. 
 
Resolução de exercícios e sistematização de conte-
údos. 
 
Revisão: 

– do significado de reação química associada à 
formação de novas substâncias; 

– da representação de reações químicas por 
equações de palavras; 

– de evidências da ocorrência de reações quí-
micas. 

 
Explicação das reações químicas a partir de cho-
ques dos corpúsculos dos reagentes que levam à 
separação dos átomos que, ligando--se de outra 
maneira, vão formar os corpúsculos dos produtos, 
permanecendo o número e tipo de átomos. 
 
 

 
 

 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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METAS DE APRENDIZAGEM: 
OBJETIVO GERAL / DESCRITORES CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM RECURSOS 

Didáticos 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 
1.17 Verificar, através de uma 
atividade laboratorial, o que 
acontece à massa total das 
substâncias envolvidas numa 
reação química, em sistema 
fechado. 
 
1.18 Concluir que, numa rea-
ção química, a massa dos rea-
gentes diminui e a massa dos 
produtos aumenta, conservan-
do-se a massa total, associando 
este comportamento à lei da 
conservação da massa (lei de 
Lavoisier). 
 
1.19 Representar reações quí-
micas através de equações 
químicas, aplicando a lei da 
conservação da massa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referência a Lavoisier que, no estudo experimental 
das combustões, concluiu sobre a conservação da 
massa. 
 
Verificação experimental da conservação da massa 
numa reação química em que se forma um gás, em 
sistema fechado. 
 
Apresentação do enunciado da lei da conservação 
da massa ou lei de Lavoisier e reflexão sobre o que 
acontece à massa dos reagentes e dos produtos, 
para que a massa total se conserve. 
 
Aplicações numéricas da lei de Lavoisier. 
 
Explicação da representação de reações químicas 
por equações químicas e da necessidade do “acer-
to” para que seja evidente a conservação de áto-
mos. 
 
 Escrita e leitura de equações químicas. 
 
 
Exploração do PhET, do manual e do caderno de 
atividades para acertar equações químicas. 
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Domínio: I – Reações químicas 
Período de aplicação: 1.º Período 

Subdomínio 2. Tipos de reações químicas 

 
METAS DE APRENDIZAGEM: 

OBJETIVO GERAL/DESCRITORES CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
2. Conhecer diferentes tipos de 

reações químicas, represen-
tando-as por equações quími-
cas. 

2.1 Identificar, em reações de 
combustão no dia-a-dia e em 
laboratório, os reagentes e os 
produtos da reação, distin-
guindo combustível e combu-
rente. 
 
2.2 Representar reações de 
combustão, realizadas em ati-
vidades laboratoriais, por 
equações químicas. 
 
2.3 Associar as reações de 
combustão, a corrosão de me-
tais e a respiração a um tipo de 
reações químicas que se desig-
nam por reações de oxidação-
redução. 
 
2.4 Identificar, a partir de in-
formação selecionada, reações 
de combustão relacionadas 
com a emissão de poluentes 
para a atmosfera (óxidos de 

 
2.1 Reações de oxida-
ção-redução 
 
2.1.1 Combustões 
 
2.1.2 A oxidação e a 
redução 
 
2.1.3 As combustões e a 
poluição atmosférica 
 
 
 
 
2.2 As soluções aquo-
sas e o seu caráter 
químico 
 
2.2.1 Soluções ácidas, 
básicas e neutras co-
muns 
 
2.2.2Indicadores calo-
rimétricos de ácido-base 
 
2.2.3 O pH das soluções 
aquosas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referência a combustões vivas do dia-a-dia, com 
apresentação do significado de combustão, com-
bustível e comburente. 
 
Identificação de produtos resultantes da reação de 
combustão de combustíveis usados no dia-a-dia e 
escrita das equações químicas. 
 
Realização experimental de combustões, no labo-
ratório, com escrita das equações químicas. 
 
Referência a combustões explosivas e combustões 
lentas, no dia-a-dia e na natureza. 
 
Apresentação do significado de oxidação-redução 
em reações de combinação com o oxigénio, distin-
guindo o elemento que se oxida do elemento que 
se reduz e alargando o conceito à transferência de 
eletrões. 
 
Referência a gases poluentes atmosféricos resul-
tantes das combustões e formas de minimizar 
essas emissões de gases. 
 
Exploração de situações relativas à combustão e à 
corrosão dos metais. 

Atividade laboratorial: reações de combustão (por 
ex., carvão, magnésio, enxofre ou sódio). 

 
 
• Papel e lápis 
• Quadro 
• Manual 
• Manual Interativo 
• Caderno de Ativida-

des 
• Computador 
• Vídeo/DVD 
• Fichas de trabalho 
• Material de labora-

tório 
• Vídeo 
• Powerpoint 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fichas de avaliação 
- Trabalho de sala de aula: pes-
quisa, textos produzidos pelos 
alunos (resumos, sínteses, rela-
tórios; produção de objetos; 
participação oral e escrita, fi-
chas de trabalho /exercícios. 
- Trabalho extra aula: pesquisa, 
textos produzidos pelos alunos 
(resumos, sínteses, relatórios; 
produção de objetos; participa-
ção oral e escrita, fichas de 
trabalho /exercícios. 
- Realização dos trabalhos de 
casa. 
- Grelhas de observação e regis-
to: 
  - TPC 
  - organização dos cadernos 
diários 
  - assiduidade 
  - nível de expressão oral 
- empenho e interesse 
  -apresentação do material 
indispensável 
  - pontualidade e comporta-
mento 
  - relacionamento com os cole-
gas e professores 
 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 
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METAS DE APRENDIZAGEM: 
OBJETIVO GERAL/DESCRITORES CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM RECURSOS 

Didáticos 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
enxofre e nitrogénio) e referir 
consequências dessas emissões 
e medidas para minimizar os 
seus efeitos. 
 
2.5 Dar exemplos de soluções 
aquosas ácidas, básicas e neu-
tras existentes no laboratório e 
em casa. 
 
2.6 Classificar soluções aquosas 
em ácidas, básicas (alcalinas) 
ou neutras, com base no com-
portamento de indicadores 
colorimétricos (ácido-base). 
 
2.7 Distinguir soluções ácidas 
de soluções básicas usando a 
escala de Sorensen. 
 
2.8 Determinar o caráter ácido, 
básico ou neutro de soluções 
aquosas com indicadores colo-
rimétricos, e medir o respetivo 
pH com indicador universal e 
medidor de pH. 
 
2.9 Ordenar soluções aquosas 
por ordem crescente ou de-
crescente de acidez ou de alca-
linidade, dado o valor de pH de 
cada solução. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Realização de um debate a partir de notícias sobre 
os incêndios florestais, com vista a serem identifi-
cadas e divulgadas algumas medidas de prevenção. 

Pesquisa sobre as consequências para o ambiente 
de óxidos e partículas provenientes de queimas e 
possíveis soluções. 

Referência a soluções ácidas, básicas e neutras 
comuns usadas em casa e no laboratório. 
 
 
Verificação experimental do caráter ácido, básico 
ou alcalino e neutro de soluções aquosas com 
indicadores colorimétricos – fenolftaleína, tornesol 
e pigmento de couve-roxa. 
 
 
Apresentação da escala de pH de Sorensen, usan-
do-a para classificar soluções aquosas em ácidas, 
básicas ou neutras. 
 
 
Constatação da existência de soluções com dife-
rentes graus de acidez ou de basicidade, associa-
dos a um valor da escala de pH de Sorensen. 
 
 
Medição do pH de soluções aquosas com o indica-
dor universal e medidores de pH, para os ordenar 
por ordem crescente ou decrescente de acidez ou 
de basicidade. 
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METAS DE APRENDIZAGEM: 
OBJETIVO GERAL/DESCRITORES CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM RECURSOS 

Didáticos 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 
2.10 Prever se há aumento ou 
diminuição de pH quando se 
adiciona uma solução ácida a 
uma solução básica ou vice-
versa. 
 
 
2.11 Identificar ácidos e bases 
comuns: HCl, H2SO4, HNO3, 
H3PO4, NaOH, KOH, Ca(OH)2, 
Mg(OH)2. 

 
 

2.12 Classificar as reações que 
ocorrem, em solução aquosa, 
entre um ácido e uma base 
como reações ácido-base e 
indicar os produtos dessa rea-
ção. 
 
 
2.13 Representar reações áci-
do-base por equações quími-
cas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Reações ácido-base 
 
  

 
 
Atividade laboratorial: utilização de indicadores 
para caracterizar soluções ácidas e básicas de uso 
corrente (por ex., sumo de limão, vinagre, limpa-
vidros amoniacal). 

Determinação experimental do pH de uma solu-
ção. 
 
Descrição do que acontece à acidez de uma solu-
ção ácida, quando se lhe adiciona uma solução 
básica, e à basicidade de uma solução básica, 
quando se lhe adiciona uma solução ácida, referin-
do as correspondentes variações de pH. 
 
Referência a aplicações da alteração de aci-
dez/basicidade na vida real. 
 
Verificação experimental das alterações de pH de 
uma solução ácida após sucessivas adições de 
solução básica, com breve análise da representa-
ção gráfica do pH vs. volume adicionado. 
 
Indicação de nomes e fórmulas químicas de ácidos 
e bases mais comuns. 
 
Informação dos produtos da reação entre um ácido 
e uma base em solução aquosa, designada por 
reação ácido-base, comprovando experimental-
mente a obtenção de cloreto de sódio (sal) e água 
na reação de ácido clorídrico e hidróxido de sódio, 
em solução aquosa. 
 
Identificação de equações químicas que represen-
tam reações ácido-base, relacionando o nome do 
ácido com o do sal. 
Sistematização de conteúdos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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Domínio: I – Reações químicas 
Período de aplicação: 2.º Período 

Subdomínio 2. Tipos de reações 

 
METAS DE APRENDIZAGEM: 

OBJETIVO GERAL/DESCRITORES CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
2. Conhecer diferentes tipos de 

reações químicas, represen-
tando-as por equações quími-
cas. 
 

2.14 Concluir que certos sais 
são muito solúveis ao passo 
que outros são pouco solúveis 
em água. 
 
2.15 Classificar como reações 
de precipitação as reações em 
que ocorre a formação de sais 
pouco solúveis em água (preci-
pitados). 
 
2.16 Identificar reações de 
precipitação, no laboratório e 
no ambiente (formação de 
estalactites e de estalagmites). 
 
2.17 Representar reações de 
precipitação, realizadas em 
atividades laboratoriais, por 
equações químicas. 
 
2.18 Associar águas duras a 
soluções aquosas com elevada 
concentração em sais de cálcio 

 
 
2.4 Reações de precipi-
tação 
 
2.4.1 Os sais e a sua 
solubilidade em água 
 
2.4.2 Reações de preci-
pitação na natureza 
 
2.4.3 Dureza da água 
 
 
 
 

Deteção de sais que se dissolvem bem na água e 
sais que praticamente não se dissolvem. 
 
 
Informação de nomes e fórmulas químicas de al-
guns sais solúveis. 
 
 
Informação do significado de solubilidade. 
 
 
Descrição de reações de precipitação com realiza-
ção de algumas destas reações, observação do 
precipitado obtido e identificação do nome e fór-
mula química. 
 
 
 Representação de reações de precipitação por 
equações químicas. 
 
 
Informação sobre algumas reações de precipitação 
que ocorrem na natureza e no dia-a-dia. 
 
 
Apresentação do significado de dureza da água, 
causas e consequências indesejáveis. 
 
Descrição de processos que permitem amaciar 
águas duras. 
 
Exploração de imagens. 

 
 
• Papel e lápis 
• Quadro 
• Manual 
• Manual Interativo 
• Caderno de Ativida-

des 
• Computador 
• Televisão 
• Vídeo/DVD 
• Fichas de trabalho 
• Material de labora-

tório 
• Outros 
 

 

 
Fichas de avaliação 
- Trabalho de sala de aula: pes-
quisa, textos produzidos pelos 
alunos (resumos, sínteses, rela-
tórios; produção de objetos; 
participação oral e escrita, fi-
chas de trabalho /exercícios. 
- Trabalho extra aula: pesquisa, 
textos produzidos pelos alunos 
(resumos, sínteses, relatórios; 
produção de objetos; participa-
ção oral e escrita, fichas de 
trabalho /exercícios. 
- Realização dos trabalhos de 
casa. 
- Grelhas de observação. 

 
2 
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METAS DE APRENDIZAGEM: 
OBJETIVO GERAL/DESCRITORES CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM RECURSOS 

Didáticos 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
e de magnésio. 
 
2.19 Relacionar, a partir de 
informação selecionada, pro-
priedades da água com a sua 
dureza, referindo consequên-
cias do seu uso industrial e 
doméstico, e identificando 
processos usados no tratamen-
to de águas duras. 
 

 
Atividade laboratorial: reações de precipitação 
com vista a verificar a formação de sais pouco 
solúveis (precipitados) a partir de sais solúveis. 

Exploração de artigos de revistas, jornais, NET, 
etc,… 
 
Sistematização de conteúdos. 
 
Promover na sala de aula trabalhos de grupo e/ou 
trabalhos individuais. 
  
 
 

 
 

Domínio: I – Reações químicas 
Período de aplicação: 2.º Período 

Subdomínio 3. Velocidade das reações químicas 

 
METAS DE APRENDIZAGEM: 

OBJETIVO GERAL/DESCRITORES CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 

3. Compreender que as reações 
químicas ocorrem a velocida-
des diferentes, que é possível 
modificar e controlar. 

 
3.1 Associar a velocidade de 
uma reação química à rapidez 
com que um reagente é con-
sumido ou um produto é for-
mado. 
 

3.1 O que é e como se 
controla a velocidade 
das reações químicas 
 
3.1.1 Velocidade das 
reações químicas 
 
3.1.2 Fatores que influen-
ciam a velocidade das 
reações químicas 
 
 

Associação do termo velocidade de um movi-
mento ao mesmo termo aplicado às reações 
químicas: rapidez do consumo de um reagente 
ou da formação de um produto. 
 
Explicação do efeito de variações de temperatu-
ra, concentração de reagentes em solução, esta-
do de divisão de reagentes sólidos, da ação da luz 
e da presença de catalisadores na alteração da 
velocidade de reações químicas. 
 
 
 
 

 
 
• Papel e lápis 
• Quadro 
• Manual 
• Manual Interativo 
• Caderno de Ativida-

des 
• Computador 
• Televisão 
• Vídeo/DVD 
• Fichas de trabalho 
• Material de labora-

tório 

 
Fichas de avaliação 
- Trabalho de sala de aula: pes-
quisa, textos produzidos pelos 
alunos (resumos, sínteses, rela-
tórios; produção de objetos; 
participação oral e escrita, fi-
chas de trabalho /exercícios. 
- Trabalho extra aula: pesquisa, 
textos produzidos pelos alunos 
(resumos, sínteses, relatórios; 
produção de objetos; participa-
ção oral e escrita, fichas de 
trabalho /exercícios. 

 
 

3 
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METAS DE APRENDIZAGEM: 
OBJETIVO GERAL/DESCRITORES CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM RECURSOS 

Didáticos 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 
3.2 Identificar os fatores que 
influenciam a velocidade das 
reações químicas e dar exem-
plos do dia a dia, ou laboratori-
ais, em que esses fatores são 
relevantes. 
 
3.3 Identificar a influência que 
a luz pode ter na velocidade de 
certas reações químicas, justifi-
cando o uso de recipientes 
escuros ou opacos na proteção 
de alimentos, medicamentos e 
reagentes. 
 
3.4 Concluir, através de uma 
atividade experimental, quais 
são os efeitos na velocidade de 
reações químicas da concen-
tração dos reagentes, da tem-
peratura, do estado de divisão 
do(s) reagente(s) sólido(s) e da 
presença de um catalisador 
apropriado. 
 
 
 
3.5 Associar os antioxidantes e 
os conservantes a inibidores 
utilizados na conservação de 
alimentos. 
 
3.6 Indicar que os catalisadores 
e os inibidores não são consu-

 Indicação da função de conservantes e antioxi-
dantes alimentares, exemplificando com situa-
ções concretas. 
 
 
Verificação experimental do efeito de vários 
fatores na alteração da velocidade de uma mes-
ma reação química, seguida da sua interpretação 
a nível corpuscular. 
 
 
Interpretação de tabelas e gráficos. 
 
Exploração de artigos de revistas, jornais, NET, 
etc. 
 
Exploração de vídeos/DVD 
 
Sistematização de conteúdos. 
 
 
Realização de fichas de trabalho. 
 
Resolução de exercícios.  
 
 
Abordagem de situações do quotidiano, classifi-
cando-as de acordo com a sua rapidez, tais como: 
enferrujamento do ferro; formação dos combus-
tíveis fósseis; explosão de dinamite nas pedrei-
ras; fogo-de-artifício; incêndios florestais; oxida-
ção dos alimentos; digestão dos alimentos; fer-
mentação do vinho; etc. 

Discussão sobre as alterações da rapidez das 
reações químicas no dia-a-dia, ponderando as 
vantagens e desvantagens (Fermento para leve-

• Outros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Realização dos trabalhos de 
casa. 
- Grelhas de observação e regis-
to: 
  - TPC 
  - organização dos cadernos 
diários 
  - assiduidade 
  - nível de expressão oral 
- empenho e interesse 
  -apresentação do material 
indispensável 
  - pontualidade e comporta-
mento 
  - relacionamento com os cole-
gas e professores 
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METAS DE APRENDIZAGEM: 
OBJETIVO GERAL/DESCRITORES CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM RECURSOS 

Didáticos 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
midos nas reações químicas, 
mas podem perder a sua ativi-
dade. 
 

3.7 Interpretar a variação da 
velocidade das reações com 
base no controlo dos fatores 
que a alteram. 

dar o pão; enzimas que atuam, por exemplo, na 
digestão; catalisadores usados na indústria para 
aumentar a produção; uso do frigorífico e dos 
conservantes para a conservação dos alimentos, 
etc.). 

 

 
 

Domínio: II – Som 
Período de aplicação: 2.º Período 

Subdomínio 1. Produção e propagação do som 

 
METAS DE APRENDIZAGEM: 

OBJETIVO GERAL/DESCRITORES CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
1. Conhecer e compreender a 
produção e a propagação do 
som. 

 

1.1 Indicar que uma vibração é 
o movimento repetitivo de um 
corpo, ou parte dele, em torno 
de uma posição de equilíbrio. 
 
1.2 Concluir, a partir da obser-
vação, que o som é produzido 
por vibrações de um material 
(fonte sonora) e identificar as 
fontes sonoras na voz humana 
e em aparelhos musicais. 

 
 
1.3 Definir frequência da fonte 

 
 
1.1 Produção do som 
 
1.1.1 Vibrações 
 
  
1.1.2 Instrumentos musi-

cais e cordas vocais 
 
1.1.3 Frequência das 

fontes sonoras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observação de uma lâmina metálica presa numa 
extremidade que, quando posta a vibrar, produz 
um som, acontecendo o mesmo com um elástico 
preso nas extremidades. 
 
Apresentação do significado de vibração, conclu-
indo que a vibração dos corpos é a origem do 
som e que um corpo que vibra é uma fonte sono-
ra. 
 
Significado de vibração completa, meia e um 
quarto de vibração. 
 
Identificação das fontes sonoras em diferentes 
tipos de aparelhos musicais, no diapasão e na voz 
humana. 
 
 
 

 
 
• Papel e lápis 
• Quadro 
• Manual 
• Manual Interativo 
• Caderno de Ativida-

des 
• Computador 
• Televisão 
• Vídeo/DVD 
• Fichas de trabalho 
• Material de labora-

tório 
• Outros 

 

 
Fichas de avaliação 
- Trabalho de sala de aula: pes-
quisa, textos produzidos pelos 
alunos (resumos, sínteses, rela-
tórios; produção de objetos; 
participação oral e escrita, fi-
chas de trabalho /exercícios. 
- Trabalho extra aula: pesquisa, 
textos produzidos pelos alunos 
(resumos, sínteses, relatórios; 
produção de objetos; participa-
ção oral e escrita, fichas de 
trabalho /exercícios. 
- Realização dos trabalhos de 
casa. 
- Grelhas de observação e regis-
to: 
  - TPC 
  - organização dos cadernos 

 
 

3 
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METAS DE APRENDIZAGEM: 
OBJETIVO GERAL/DESCRITORES CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM RECURSOS 

Didáticos 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
sonora, indicar a sua unidade SI 
e determinar frequências nessa 
unidade. 
 
1.4 Indicar que o som se pro-
paga em sólidos, líquidos e 
gases com a mesma frequência 
da respetiva fonte sonora, mas 
não se propaga no vácuo. 
 
1.5 Explicar que a transmissão 
do som no ar se deve à propa-
gação do movimento vibratório 
em sucessivas camadas de ar, 
surgindo, alternadamente, 
zonas de menor densidade do 
ar (zonas de rarefação, com 
menor pressão) e zonas de 
maior densidade do ar (zonas 
de compressão, com maior 
pressão). 
 
1.6 Explicar que, na propaga-
ção do som, as camadas de ar 
não se deslocam ao longo do 
meio, apenas transferem ener-
gia de umas para outras. 
 
1.7 Associar a velocidade do 
som num dado material com a 
rapidez com que ele se propa-
ga, interpretando o seu signifi-
cado através da expressão v = d 
/ Δt. 
1.8 Interpretar tabelas de velo-

 
 
 
 
 
1.2 Propagação do som; 
velocidade de propaga-
ção 
 
1.2.1 Onde se propaga o 
som 
 
1.2.2 Como se propaga o 
som 
 
1.2.3 Velocidade do som 
 
1.2.4 A velocidade do 
som e o meio onde se 
propaga 

Apresentação do significado de frequência das 
fontes sonoras, unidade SI de medida e alguns 
múltiplos, seguida de aplicação na resolução de 
questões concretas. 
 
Informação de que o som se propaga apenas nos 
meios materiais, sólidos, líquidos ou gasosos. 
Significado de meio de propagação do som e 
abordagem do termo silêncio. 
 
 
 
Verificação experimental de que o som não se 
propaga no vácuo. 
 
 
 
Explicação da propagação do som no ar, relacio-
nando-a com a formação de zonas de compres-
são e de expansão dos corpúsculos do ar, que 
vão alternando, resultantes da propagação das 
vibrações a sucessivas camadas de ar. 
 
 
 
Associação do som no ar à transferência de ener-
gia de umas camadas de ar para outras mais 
afastadas da fonte sonora, sem que as camadas 
de ar se desloquem ao longo do meio. 
 
 
Definição de velocidade do som e aplicação da 
expressão, na determinação da velocidade do 
som no ar e na resolução de outras questões 
concretas. 
 
 

diários 
  - assiduidade 
  - nível de expressão oral 
- empenho e interesse 
  -apresentação do material 
indispensável 
  - pontualidade e comporta-
mento 
  - relacionamento com os cole-
gas e professores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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METAS DE APRENDIZAGEM: 
OBJETIVO GERAL/DESCRITORES CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM RECURSOS 

Didáticos 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
cidade do som em diversos 
materiais, ordenando valores 
da velocidade de propagação 
do som nos sólidos, líquidos e 
gases. 
 
1.9 Definir acústica como o 

estudo do som. 

Observação de tabelas de valores de velocidade 
do som em diferentes materiais e no mesmo 
material a diferentes temperaturas, concluindo 
que a velocidade depende do material onde o 
som se propaga e da temperatura, seguindo-se a 
interpretação destes factos. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
Domínio: II – Som 

Período de aplicação: 2.º Período 
Subdomínio 1. Som e ondas 

 
METAS DE APRENDIZAGEM: 

OBJETIVO GERAL/DESCRITORES CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
2. Compreender fenómenos 

ondulatórios num meio mate-
rial como a propagação de 
vibrações mecânicas nesse 
meio, conhecer grandezas fí-
sicas características de ondas 
e reconhecer o som como on-
da. 

2.1 Concluir, a partir da produ-
ção de ondas na água, numa 
corda ou numa mola, que uma 
onda resulta da propagação de 
uma vibração. 
 
2.2 Identificar, num esquema, 
a amplitude de vibração em 
ondas na água, numa corda ou 
numa mola. 
2.3 Indicar que uma onda é 

 
2.1 Fenómenos ondula-
tórios em meios materi-
ais 
 
 
2.1.1 Ondas 
 
2.1.2 Amplitude das 
ondas 
 
2.1.3 Frequência das 
ondas 
 
2.1.4 Período das ondas e 
sua representação por 
gráficos posição-tempo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Associação de ondas na água e numa corda à 
propagação de vibrações, destacando o movi-
mento de pontos desse meio para um lado e para 
o outro da posição de equilíbrio. 
 
Apresentação do significado de: 

– cristas e vales para as ondas referidas; 
– ondas mecânicas. 

Associação das ondas à transferência de energia 
de umas camadas de matéria para outras mais 
afastadas da fonte de vibrações, sem que haja 
transporte de matéria. 
 
Apresentação do significado, símbolo e unidade 
SI de medida das grandezas: 

– amplitude, associando-a ainda à energia 
transportada pela onda; 
– frequência, associando-a também à ener-
gia transportada pela onda; 
– período. 

 

 
 
• Papel e lápis 
• Quadro 
• Manual 
• Manual Interativo 
• Caderno de Ativida-

des 
• Computador 
• Televisão 
• Vídeo/DVD 
• Fichas de trabalho 
• Material de labora-

tório 
• Outros 

 

 
Fichas de avaliação 
- Trabalho de sala de aula: pes-
quisa, textos produzidos pelos 
alunos (resumos, sínteses, rela-
tórios; produção de objetos; 
participação oral e escrita, fi-
chas de trabalho /exercícios. 
- Trabalho extra aula: pesquisa, 
textos produzidos pelos alunos 
(resumos, sínteses, relatórios; 
produção de objetos; participa-
ção oral e escrita, fichas de 
trabalho /exercícios. 
- Realização dos trabalhos de 
casa. 
- Grelhas de observação e regis-
to: 
  - TPC 
  - organização dos cadernos 
diários 

 
3 
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METAS DE APRENDIZAGEM: 
OBJETIVO GERAL/DESCRITORES CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM RECURSOS 

Didáticos 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
caracterizada por uma fre-
quência igual à frequência da 
fonte que origina a vibração. 
 
2.4 Definir o período de uma 
onda, indicar a respetiva uni-
dade SI e relacioná-lo com a 
frequência da onda. 
 
2.5 Relacionar períodos de 
ondas em gráficos que mos-
trem a periodicidade temporal 
de uma qualquer grandeza 
física, assim como as frequên-
cias correspondentes. 
 
2.6 Indicar que o som no ar é 
uma onda de pressão (onda 
sonora) e identificar, num grá-
fico pressão-tempo, a amplitu-
de (da pressão) e o período. 
 
2.7 Indicar que um microfone 
transforma uma onda sonora 
num sinal elétrico. 
 
2.8 Determinar períodos e fre-
quências de ondas sonoras a 
partir dos sinais elétricos cor-
respondentes, com escalas 
temporais em segundos e mi-
lissegundos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Ondas sonoras 
 
2.2.1 Diferença entre 
ondas transversais e lon-
gitudinais 
 
2.2.2 Ondas de pressão e 
sua representação por 
gráficos pressão-tempo. 
 
2.2.3 Visualização de 
ondas sonoras num osci-
loscópio 
 
 
 
 

Dedução da relação entre o período e a frequên-
cia das ondas e sua aplicação. 
 
Exploração do PhET e de uma mola para estudar 
as características das ondas (amplitude, frequên-
cia, período e velocidade das ondas). 
 
Realização de ondas mecânicas transversais e 
longitudinais com uma mola em hélice para dis-
tinção dos dois tipos de ondas. 
 
Associação das ondas sonoras a: 

– ondas longitudinais, pois as vibrações dos 
corpúsculos ocorrem na mesma direção em 
que o som se propaga; 
– ondas de pressão, pois das vibrações resul-
tam zonas do ar onde a pressão é superior à 
de equilíbrio, alternando com outras em que 
a pressão é inferior à de equilíbrio e que es-
tão periodicamente a mudar. 

 
Apresentação de gráficos que representem a 
pressão num ponto do ar onde o som se propaga 
em função do tempo, sua interpretação e análise 
das informações que fornece (função do micro-
fone). 
 
Visualização de ondas sonoras num osciloscópio 
depois de convertidas em ondas elétricas num 
microfone. 
 
Interpretação da imagem obtida no ecrã do osci-
loscópio, partindo do estudo da escala dos tem-
pos para determinação do período e da frequên-
cia do som. 

 

  - assiduidade 
  - nível de expressão oral 
- empenho e interesse 
  -apresentação do material 
indispensável 
  - pontualidade e comporta-
mento 
  - relacionamento com os cole-
gas e professores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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Domínio: II – Som 
Período de aplicação: 2.º Período 

Subdomínio 3. Atributos do som e sua deteção pelo ser humano 

 
METAS DE APRENDIZAGEM: 

OBJETIVO GERAL/DESCRITORES 
CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM RECURSOS 

Didáticos 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
3. Conhecer os atributos do 
som, relacionando-os com as 
grandezas físicas que caracteri-
zam as ondas, e utilizar deteto-
res de som. 
 
 3.1 Indicar que a intensidade, 
a altura e o timbre de um som 
são atributos que permitem 
distinguir sons. 
 
3.2 Associar a maior intensida-
de de um som a um som mais 
forte. 
 
3.3 Relacionar a intensidade de 
um som no ar com a amplitude 
da pressão num gráfico pres-
são-tempo. 
 
3.4 Associar a altura de um 
som à sua frequência, identifi-
cando sons altos com sons 
agudos e sons baixos com sons 
graves. 
3.5 Comparar, usando um grá-
fico pressão-tempo, intensida-
des de sons ou alturas de sons. 
3.6 Associar um som puro ao 
som emitido por um diapasão, 
caracterizado por uma fre-

 
3.1 Atributos do som 
 
 
3.1.1 Intensidade do som 
 
3.1.2Altura do som 
 
3.1.3 Comparação de 
intensidades e alturas de 
sons emitidos por diapa-
sões 
 
3.1.4 Sons puros e sons 
complexos 
 
 
3.1.5 Timbre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informação dos três atributos que permitem 
distinguir sons. 
 
Associação da intensidade do som à sua classifi-
cação em forte ou fraco, que se relaciona com a 
amplitude da onda sonora. 
 
Relação da intensidade de um som com a energia 
transportada pela onda e a distância até à qual 
pode ser ouvido, focando a diminuição de inten-
sidade à medida que o som se propaga. 
 
Associação da altura do som à sua classificação 
em agudo ou grave, que se relaciona com a fre-
quência da onda sonora. 
 
Relação da altura do som com o comprimento, 
espessura e extensão das cordas, nos aparelhos 
de cordas, e o comprimento da coluna de ar, nos 
aparelhos de sopro. 
 
Comparação de intensidades de sons emitidos 
pelo mesmo diapasão percutido com batidas 
diferentes e de alturas de sons emitidos por 
diapasões diferentes, através da observação das 
ondas num osciloscópio ligado a um microfone. 
 
Distinção de sons puros e complexos partindo da 
sua visualização no osciloscópio. 
 
Apresentação do significado de timbre de som. 
 
 
Sistematização de conteúdos. 

 
 
• Papel e lápis 
• Quadro 
• Manual 
• Manual Interativo 
• Caderno de Ativida-

des 
• Computador 
• Televisão 
• Vídeo/DVD 
• Fichas de trabalho 
• Material de labora-

tório 
• Outros 

 

 
Fichas de avaliação 
- Trabalho de sala de aula: 
pesquisa, textos produzidos 
pelos alunos (resumos, sínteses, 
relatórios; produção de objetos; 
participação oral e escrita, fi-
chas de trabalho /exercícios. 
- Trabalho extra aula: pesquisa, 
textos produzidos pelos alunos 
(resumos, sínteses, relatórios; 
produção de objetos; participa-
ção oral e escrita, fichas de 
trabalho /exercícios. 
- Realização dos trabalhos de 
casa. 
- Grelhas de observação e regis-
to: 
  - TPC 
  - organização dos cadernos 
diários 
  - assiduidade 
  - nível de expressão oral 
- empenho e interesse 
  -apresentação do material 
indispensável 
  - pontualidade e comporta-
mento 
  - relacionamento com os cole-
gas e professores 
 

 
3 
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METAS DE APRENDIZAGEM: 
OBJETIVO GERAL/DESCRITORES 

CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
quência bem definida. 
3.7 Comparar intensidades e 
alturas de sons emitidos por 
diapasões a partir da visualiza-
ção de sinais obtidos em osci-
loscópios ou em programas de 
computador. 
3.8 Concluir, a partir de uma 
atividade experimental, se a 
altura de um som produzido 
pela vibração de um fio ou 
lâmina, com uma extremidade 
fixa, aumenta ou diminui com a 
respetiva massa e comprimen-
to. 
3.9 Concluir, a partir de uma 
atividade experimental, se a 
altura de um som produzido 
pela vibração de uma coluna 
de ar aumenta ou diminui 
quando se altera o seu com-
primento. 
3.10 Identificar sons complexos 
(sons não puros) a partir de 
imagens em osciloscópios ou 
programas de computador. 
3.11 Definir timbre como o 
atributo de um som complexo 
que permite distinguir sons 
com as mesmas intensidade e 
altura mas produzidos por dife-
rentes fontes sonoras. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realização de fichas de trabalho. 
 
Resolução de exercícios. 
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METAS DE APRENDIZAGEM: 
OBJETIVO GERAL/DESCRITORES 

CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
4. Compreender como o som é 
detetado pelo ser humano. 
 
4.1 Identificar o ouvido huma-
no como um recetor de som, 
indicar as suas partes principais 
e associar-lhes as respetivas 
funções. 
4.2 Concluir que o ouvido hu-
mano só é sensível a ondas 
sonoras de certas frequências 
(sons audíveis) e que existem 
infrassons e ultrassons, capta-
dos por alguns animais, locali-
zando-os no espetro sonoro. 
4.3 Definir nível de intensidade 
sonora como a grandeza física 
que se mede com um sonóme-
tro, se expressa em decibéis e 
se usa para descrever a respos-
ta do ouvido humano. 
4.4 Definir limiares de audição 
e de dor, indicando os respeti-
vos níveis de intensidade sono-
ra, e interpretar audiogramas. 
 
4.5 Medir níveis de intensidade 
sonora com um sonómetro e 
identificar fontes de poluição 
sonora. 

3.2 Deteção do som 
 
 3.2.1 O ouvido humano 
 
3.2.2 Espetro sonoro 
 
3.2.3 Nível sonoro 
 
3.2.3Testes auditivos e 
audiogramas 
 
3.2.4 Fontes de poluição 
sonora 

Descrição breve da constituição das três zonas do 
ouvido humano, focando as respetivas funções e 
o papel fundamental do cérebro na audição. 
 
 Apresentação do espetro sonoro e distinção 
entre infrassons, ultrassons e sons audíveis. 
 
 Comparação de sons audíveis pelo ser humano e 
por animais. 
 
Informação de que o ser humano, além de só ser 
capaz de ouvir sons de determinadas frequên-
cias, para cada frequência, só ouve sons com 
determinadas intensidades. 
 
Abordagem do significado de nível sonoro, uni-
dades e aparelho de medida. 
 
 
 
 
Apresentação de um gráfico de níveis sonoros 
para todas as frequências audíveis, para interpre-
tação e indicação dos correspondentes limiares 
de audição e de dor. 
 
 Apresentação de audiogramas e sua interpreta-
ção. 
 
Abordagem de fontes de poluição sonora. 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 
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Domínio: II – Som 
Período de aplicação: 2.º Período 

Subdomínio 4. Fenómenos acústicos 

 
METAS DE APRENDIZA-

GEM:OBJETIVO GE-
RAL/DESCRITORES 

CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
5. Compreender alguns fenó-

menos acústicos e suas apli-
cações e fundamentar medi-
das contra a poluição sonora. 

5.1 Definir reflexão do som e 
esquematizar o fenómeno. 
 
5.2 Concluir que a reflexão de 
som numa superfície é acom-
panhada por absorção de som 
e relacionar a intensidade do 
som refletido com a do som 
incidente. 
 
5.3 Associar a utilização de 
tecidos, esferovite ou cortiça, à 
absorção sonora, ao contrário 
das superfícies polidas, que são 
muito refletoras. 
 
5.4 Explicar o fenómeno do 
eco. 
 
5.5 Distinguir eco de reverbe-
ração e justificar o uso de cer-
tos materiais nas paredes das 

 
4.1. Reflexão, absorção e 
refração do som 
 
4.1.1 Reflexão do som 
 
4.1.2 Absorção do som 
 
4.1.3 Eco e reverberação 
do som 
 
4.1.4 Aplicações da refle-
xão de ultrassons 
 
4.1.5 Refração do som 
 
4.1.6 Isolamento acústico 
das habitações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informação do que pode acontecer ao som 
quando incide numa superfície e que depende 
das características da superfície e do tipo de 
material que existe para lá da superfície. 
 
Apresentação do significado de reflexão do som 
que pode ocasionar mudança da direção e senti-
do da propagação das ondas ou apenas de senti-
do. 
 
Apresentação do significado de ângulo de inci-
dência e de ângulo de reflexão, cujas amplitudes 
são iguais, ilustrando em esquemas. 
 
 Referência ao facto de a intensidade do som 
refletido ser inferior à do som incidente, conclu-
indo sobre a existência simultânea da absorção 
do som que é maior em superfícies rugosas e 
pouco duras. 
 
 Interpretação do eco e das condições em que 
ocorre. 
 
Abordagem da reverberação do som, referindo 
situações em que tem interesse e outras em que 
deve ser reduzida. 
 
 Apresentação do significado de refração do som 
que ocasiona quase sempre mudança da direção 

 
 
• Papel e lápis 
• Quadro 
• Manual 
• Manual Interativo 
• Caderno de Ativida-

des 
• Computador 
• Televisão 
• Vídeo/DVD 
• Fichas de trabalho 
• Material de labora-

tório 
• Outros 

 

 
Fichas de avaliação 
- Trabalho de sala de aula: pes-
quisa, textos produzidos pelos 
alunos (resumos, sínteses, rela-
tórios; produção de objetos; 
participação oral e escrita, fi-
chas de trabalho /exercícios. 
- Trabalho extra aula: pesquisa, 
textos produzidos pelos alunos 
(resumos, sínteses, relatórios; 
produção de objetos; participa-
ção oral e escrita, fichas de 
trabalho /exercícios. 
- Realização dos trabalhos de 
casa. 
- Grelhas de observação e regis-
to: 
  - TPC 
  - organização dos cadernos 
diários 
  - assiduidade 
  - nível de expressão oral 
- empenho e interesse 
  -apresentação do material 
indispensável 
  - pontualidade e comporta-
mento 
  - relacionamento com os cole-

 
4 
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METAS DE APRENDIZA-
GEM:OBJETIVO GE-
RAL/DESCRITORES 

CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
salas de espetáculo. 
 
5.6 Interpretar a ecolocalização 
nos animais, o funcionamento 
do sonar e as ecografias como 
aplicações da reflexão do som. 
 
5.7 Definir a refração do som 
pela propagação da onda sono-
ra em diferentes meios, com 
alteração de direção, devido à 
mudança de velocidades de 
propagação. 
 
5.8 Concluir que o som refrata-
do é menos intenso do que o 
som incidente. 

 
5.9 Indicar que os fenómenos 
de reflexão, absorção e refra-
ção do som podem ocorrer 
simultaneamente. 

 
5.10 Dar exemplos e explicar 
medidas de prevenção da polu-
ição sonora, designadamente o 
isolamento acústico. 

 
 
 

da propagação das ondas devido à alteração da 
velocidade do som. 
 
 
 
Referência ao facto de a refração ser sempre 
acompanhada de alguma reflexão e absorção do 
som. 
 
Abordagem de procedimentos que diminuem a 
refração do som, aumentam a reflexão e a absor-
ção, contribuindo para o isolamento acústico das 
habitações. 
 
Exploração de imagens 
 
Interpretação de tabelas e gráficos 
 
Promover debates na sala de aula 
 
Exploração de artigos de revistas, jornais, NET, 
etc,… 
 
Exploração de vídeos/DVD 
 
Realização e/ou demonstração de atividades 
experimentais 
 
Promover na sala de aula trabalhos de grupo 
e/ou trabalhos individuais  
 
Sistematização de conteúdos 
 
Realização de fichas de trabalho 
 
Resolução de exercícios 

gas e professores 
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Domínio: III – Luz 

Período de aplicação: 3.º Período 
Subdomínio 1. Ondas de luz e sua propagação 

 
METAS DE APRENDIZAGEM: OBJETIVO 

GERAL/DESCRITORES CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE APRENDIZA-
GEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 
1. Compreender fenómenos do dia a 
dia em que intervém a luz (visível e não 
visível) e reconhecer que a luz é uma 
onda eletromagnética, caracterizando-
a 
 
1.1 Distinguir, no conjunto dos vários 
tipos de luz (espetro eletromagnético), 
a luz visível da luz não visível. 
 
1.2 Associar escuridão e sombra à au-
sência de luz visível e penumbra à di-
minuição de luz visível por interposição 
de um objeto. 
 
1.3 Distinguir corpos luminosos de 
iluminados, usando a luz visível, e dar 
exemplos da astronomia e do dia a dia. 
 
1.4 Dar exemplos de objetos tecnológi-
cos que emitem ou recebem luz não 
visível e concluir que a luz transporta 
energia e, por vezes, informação. 
 
1.5 Distinguir materiais transparentes, 
opacos ou translúcidos à luz visível e 
dar exemplos do dia a dia. 
 
1.6 Concluir que a luz visível se propa-

 
 
1.1 Luz visível e luz 

não visível 
 

 
1.1.1 Espetro eletromagnéti-
co 
 
 
1.1.2 Corpos luminosos e 
iluminados 
 
1.1.3 Materiais transparentes, 
translúcidos e opacos à luz 
visível 
 
 
1.1.4 Como se propaga a luz 
 
 
 
1.1.5 Sombra e penumbra 
 
 
 
1.1.6 Emissores e recetores 
de luz não visível 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exploração do manual adotado 
 
Distinção entre luz visível e luz não visível no 
espetro eletromagnético. 
 
Apresentação do significado de: 

– corpo luminoso, associado a fonte de 
luz visível; 
– corpo iluminado, associado a recetor 
de luz visível; 
– escuridão como ausência de luz visível. 
 

Identificação de objetos tecnológicos emisso-
res/recetores dos diferentes tipos de luz não 
visível que transporta energia e informação. 
 
Distinção entre materiais transparentes, 
translúcidos e opacos. 
 
Reconhecimento da propagação retilínea da 
luz visível que tem como consequência a 
formação de sombras, zonas de ausência de 
luz visível, e de penumbras, zonas de diminui-
ção de luz visível. 
 
Realização de atividades laboratoriais sobre a 
propagação retilínea da luz, evidenciando a 
existência de três tipos de feixes luminosos. 

Debater com os alunos os fenómenos da 
formação das sombras, como por exemplo os 
eclipses do Sol e da Lua. 

 
 
• Papel e lápis 
• Quadro 
• Manual 
• Manual Interati-

vo 
• Caderno de Ati-

vidades 
• Computador 
• Televisão 
• Vídeo/DVD 
• Fichas de traba-

lho 
• Material de labo-

ratório 
• Outros 

 

 
Fichas de avaliação 
- Trabalho de sala de aula: 
pesquisa, textos produzidos 
pelos alunos (resumos, sínte-
ses, relatórios; produção de 
objetos; participação oral e 
escrita, fichas de trabalho 
/exercícios. 
- Trabalho extra aula: pesqui-
sa, textos produzidos pelos 
alunos (resumos, sínteses, 
relatórios; produção de obje-
tos; participação oral e escri-
ta, fichas de trabalho 
/exercícios. 
- Realização dos trabalhos de 
casa. 
- Grelhas de observação e 
registo: 
  - TPC 
  - organização dos cadernos 
diários 
  - assiduidade 
  - nível de expressão oral 
- empenho e interesse 
  -apresentação do material 
indispensável 
  - pontualidade e comporta-
mento 
  - relacionamento com os 
colegas e professores 
 

 
3 
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METAS DE APRENDIZAGEM: OBJETIVO 
GERAL/DESCRITORES CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE APRENDIZA-

GEM 
RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
ga em linha reta e justificar as zonas de 
sombra com base nesta propriedade. 
 
1.7 Indicar que a luz, visível e não visí-
vel, é uma onda (onda eletromagnética 
ou radiação eletromagnética). 
 
1.8 Distinguir ondas mecânicas de on-
das eletromagnéticas, dando exemplos 
de ondas mecânicas (som, ondas de 
superfície na água, numa corda e numa 
mola). 
 
1.9 Associar à luz as seguintes grande-
zas características de uma onda num 
dado meio: período, frequência e velo-
cidade de propagação. 
 
1.10 Identificar luz de diferentes fre-
quências no espetro eletromagnético, 
nomeando os tipos de luz e ordenan-
do-os por ordem crescente de fre-
quências, e dar exemplos de aplicações 
no dia a dia. 
 
1.11 Indicar que a velocidade máxima 
com que a energia ou a informação 
podem ser transmitidas é a velocidade 
da luz no vácuo, uma ideia proposta 
por Einstein. 
 
1.12 Definir ótica como o estudo da luz. 
 

 
 
 
 
 
1.2 Luz e ondas 

 
 
1.2.1 Ondas luminosas 
 
 
1.2.2 A luz e as grandezas 
caraterísticas das ondas 
 
1.2.3 A frequência e o espe-
tro eletromagnético 
 
1.2.4 Velocidade da luz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exploração de imagens. 
 
Associação de ondas de luz visível e não visí-
vel a ondas eletromagnéticas que resultam de 
vibrações de uma propriedade elétrica e ou-
tra magnética, que se propagam no vácuo à 
velocidade de 300 000 000 m/s. 
 
Distinção entre ondas eletromagnéticas e 
mecânicas. 
 
 Associação de grandezas características das 
ondas à luz: amplitude, período, frequência e 
velocidade de propagação. 
 
Identificação dos diferentes tipos de luz não 
visível e da luz visível, em função da frequên-
cia, no espetro eletromagnético e de algumas 
das suas aplicações para fins muito diferen-
tes. 
 
 Reconhecimento do valor da velocidade da 
luz no vácuo ou no ar, como: 

– o valor máximo de velocidade que exis-
te; 
– um valor que é igual para todos os ti-
pos de luz; 

         – a velocidade máxima a que a energia e 
a informação podem ser transmitidas. 
 
Realização de fichas de trabalho. 
 
Sistematização de conteúdos. 

  
 
 
 

4 
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Domínio: III – Luz 
Período de aplicação: 3.º Período 

Subdomínio 2. Fenómenos óticos 

 

METAS DE APRENDIZAGEM: 
OBJETIVO GERAL/DESCRITORES CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM RECURSOS 

Didáticos 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEM-
POS 

Letivos 
 

2. Compreender alguns 
fenómenos óticos e algu-
mas das suas aplicações e 
recorrer a modelos da óti-
ca geométrica para os re-
presentar. 

2.1 Representar a direção de 
propagação de uma onda de 
luz por um raio de luz. 
 
2.2 Definir reflexão da luz, 
enunciar e verificar as suas leis 
numa atividade laboratorial, 
aplicando-as no traçado de 
raios incidentes e refletidos. 
 
2.3 Associar a reflexão especu-
lar à reflexão da luz em super-
fícies polidas e a reflexão difusa 
à reflexão da luz em superfícies 
rugosas, indicando que esses 
fenómenos ocorrem em simul-
tâneo, embora predomine um. 
 
2.4 Explicar a nossa visão dos 
corpos iluminados a partir da 
reflexão da luz. 
 
 
2.5 Interpretar a formação de 

2.1 Reflexão da luz 
 
2.1.1 Raios de Luz 
 
2.1.2 Leis da reflexão 
 
2.1.3 Reflexão especular e 
reflexão difusa 
 
2.1.4Absorção da luz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Associação de raio luminoso à direção de propa-
gação de uma onda de luz, efetuando a sua re-
presentação. 
 
Identificação de diferentes tipos de feixes lumi-
nosos. 
 
Apresentação do significado de reflexão da luz, 
enunciando as suas leis e aplicando-as no traçado 
geométrico de raios incidentes e refletidos. 
 
 Verificação experimental das leis da reflexão da 
luz. 
 
Distinção entre reflexão especular e reflexão 
difusa da luz, referindo que ocorrem em simultâ-
neo, predominando a primeira em superfícies 
polidas e a segunda em superfícies rugosas. 
 
Associação da reflexão especular à formação de 
imagens e a reflexão difusa à visão dos objetos. 
 
Observação da diferença de intensidade da luz 
incidente e da luz refletida, concluindo sobre a 
existência de absorção que acompanha a refle-
xão. 
 
Referência a instrumentos cujo funcionamento 
se baseia na reflexão da luz. 
 
 
 
 

 
 
• Papel e lápis 
• Quadro 
• Manual 
• Manual Interativo 
• Caderno de Ativida-

des 
• Computador 
• Televisão 
• Vídeo/DVD 
• Fichas de trabalho 
• Material de labora-

tório 
• Outros 

 

 
Fichas de avaliação 
- Trabalho de sala de aula: pes-
quisa, textos produzidos pelos 
alunos (resumos, sínteses, rela-
tórios; produção de objetos; 
participação oral e escrita, fi-
chas de trabalho /exercícios. 
- Trabalho extra aula: pesquisa, 
textos produzidos pelos alunos 
(resumos, sínteses, relatórios; 
produção de objetos; participa-
ção oral e escrita, fichas de 
trabalho /exercícios. 
- Realização dos trabalhos de 
casa. 
- Grelhas de observação e regis-
to: 
  - TPC 
  - organização dos cadernos 
diários 
  - assiduidade 
  - nível de expressão oral 
- empenho e interesse 
  -apresentação do material 
indispensável 
  - pontualidade e comporta-
mento 
  - relacionamento com os cole-
gas e professores 
 

 
3 
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METAS DE APRENDIZAGEM: 
OBJETIVO GERAL/DESCRITORES CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM RECURSOS 

Didáticos 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEM-
POS 

Letivos 
 

imagens e a menor ou maior 
nitidez em superfícies, com 
base na predominância da re-
flexão especular ou da reflexão 
difusa. 
 
2.6 Concluir que a reflexão da 
luz numa superfície é acompa-
nhada por absorção e relacio-
nar, justificando, as intensida-
des da luz refletida e da luz 
incidente. 
 
2.7 Dar exemplos de objetos e 
instrumentos cujo funciona-
mento se baseia na reflexão da 
luz (espelhos, caleidoscópios, 
periscópios, radar, etc.). 
 
2.8 Distinguir imagem real de 
imagem virtual. 
 
2.9 Aplicar as leis da reflexão 
na construção geométrica de 
imagens em espelhos planos e 
caracterizar essas imagens. 
 
2.10 Identificar superfícies 
polidas curvas que funcionam 
como espelhos no dia a dia, 
distinguir espelhos côncavos de 
convexos e dar exemplos de 
aplicações. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Os espelhos e as 
imagens que produ-
zem 
 
2.2.1 Imagens reais e 
virtuais 
 
2.2.2 Imagens e espe-
lhos planos 
 
2.2.3 Espelhos curvos 
 
2.2.4 Imagens em espe-
lhos esféricos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicação da diferença entre imagens reais e 
virtuais, recorrendo à observação da imagem de 
uma vela a diferentes distâncias de um espelho 
plano e de um espelho côncavo. 
 
Construção geométrica das imagens de diferen-
tes objetos num espelho plano, por aplicação das 
leis da reflexão, e caracterização das imagens. 
 
Identificação de espelhos côncavos e convexos e 
de algumas aplicações no dia-a-dia. 
 
Associação dos espelhos côncavos ao seu poder 
de convergência dos raios luminosos num foco 
real e dos convexos ao poder de divergência dos 
raios luminosos a partir de um foco virtual. 
 
Traçado de raios incidentes e refletidos em espe-
lhos côncavos e convexos por aplicação das leis 
da reflexão. 
 
Caracterização das imagens virtuais em espelhos 
côncavos e convexos em função da proximidade 
dos objetos ao espelho, partindo da sua observa-
ção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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METAS DE APRENDIZAGEM: 
OBJETIVO GERAL/DESCRITORES CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM RECURSOS 

Didáticos 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEM-
POS 

Letivos 
 

2.11 Concluir, a partir da ob-
servação, que a luz incidente 
num espelho côncavo origina 
luz convergente num ponto 
(foco real) e que a luz incidente 
num espelho convexo origina 
luz divergente de um ponto 
(foco virtual). 
 
2.12 Caracterizar as imagens 
virtuais formadas em espelhos 
esféricos convexos e côncavos, 
a partir da observação de ima-
gens em espelhos esféricos 
usados no dia a dia ou numa 
montagem laboratorial. 
 
 
2.13 Definir refração da luz, 
representar geometricamente 
esse fenómeno em várias situ-
ações (ar-vidro, ar-água, vidro-
ar e água-ar) e associar o des-
vio da luz à alteração da sua 
velocidade. 
 
 
2.14 Concluir que a luz, quando 
se propaga num meio transpa-
rente e incide na superfície de 
separação de outro meio 
transparente, sofre reflexão, 
absorção e refração, represen-
tando a reflexão e a refração 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Refração da luz 
 
2.3.1 O que é a refração 
da luz 
 
2.3.2 Reflexão e absorção 
que acompanha a refração 
 
2.3.3 A refração da luz no 
dia-a-dia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definição de refração da luz, explicando os des-
vios da direção de propagação das ondas com 
base na variação da velocidade da luz ao mudar 
de meio. 
 
 
Representação geométrica da refração da luz em 
diferentes situações e com incidências diferen-
tes. 
 
 
Conclusão sobre a existência de absorção e refle-
xão de luz que acompanham a refração, a partir 
da observação da refração da luz em diferentes 
situações e comparação das intensidades da luz 
incidente e refratada. 
 
Constatação, através da observação experimen-
tal, de que na passagem da luz para um meio 
onde a sua velocidade é maior não ocorre refra-
ção a partir de um certo valor do ângulo de inci-
dência, ocorrendo reflexão total. 
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METAS DE APRENDIZAGEM: 
OBJETIVO GERAL/DESCRITORES CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM RECURSOS 

Didáticos 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEM-
POS 

Letivos 
 

num só esquema. 
 
2.15 Concluir que a luz refrata-
da é menos intensa do que a 
luz incidente. 
 
2.16 Dar exemplos de refração 
da luz no dia a dia. 
 
 
2.17 Distinguir, pela observa-
ção e em esquemas, lentes 
convergentes (convexas, bor-
dos delgados) de lentes diver-
gentes (côncavas, bordos es-
pessos). 
 
2.18 Concluir quais são as ca-
racterísticas das imagens for-
madas com lentes convergen-
tes ou divergentes, a partir da 
sua observação numa atividade 
no laboratório. 
 
2.19 Definir vergência (potên-
cia focal) de uma lente, distân-
cia focal de uma lente e relaci-
onar estas duas grandezas, 
tendo em conta a convenção 
de sinais e as respetivas unida-
des SI. 
 
2.20 Concluir que o olho hu-
mano é um recetor de luz e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 As lentes e a visão 
dos objetos 
 
2.4.1 O que são lentes 
 
2.4.2 Lentes convergentes 
e divergentes 
 
2.4.3 Vergência das lentes 
 
2.4.4 As imagens que as 
lentes nos fornecem 
 
2.4.5 A visão dos objetos 
 
2.4.6 Correção de defeitos 
de visão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Referência a situações do dia-a-dia explicadas 
pela refração da luz. 
 
 
 
 
 
Identificação de dispositivos que correspondem a 
lentes, distinguindo lentes convexas e lentes 
côncavas pela observação e em esquemas. 
 
Conclusão, a partir da observação experimental, 
sobre a capacidade de convergência da luz pelas 
lentes convexas e de divergência da luz pelas 
lentes côncavas. 
 
Distinção entre focos reais, das lentes convexas e 
virtuais, das lentes côncavas. 
 
 Informação do significado de distância focal e 
potência focal ou vergência das lentes e da rela-
ção das duas grandezas, considerando a conven-
ção de sinais utilizada. 
 
Verificação experimental das características das 
imagens fornecidas por lentes convergentes e 
divergentes. 
 
 Descrição da constituição do olho humano com 
relevância para os meios transparentes que con-
tém e que funcionam como lentes. 
 
Caracterização das imagens formadas na retina 
dos olhos. 
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METAS DE APRENDIZAGEM: 
OBJETIVO GERAL/DESCRITORES CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM RECURSOS 

Didáticos 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEM-
POS 

Letivos 
 

indicar que ele possui meios 
transparentes que atuam como 
lentes convergentes, caracteri-
zando as imagens formadas na 
retina. 
 
2.21 Caracterizar defeitos de 
visão comuns (miopia, hiper-
metropia) e justificar o tipo de 
lentes para os corrigir. 
 
 
2.22 Distinguir luz monocromá-
tica de luz policromática, dan-
do exemplos. 
 
2.23 Associar o arco-íris à dis-
persão da luz e justificar o fe-
nómeno da dispersão num 
prisma de vidro, com base em 
refrações sucessivas da luz e no 
facto de a velocidade da luz no 
vidro depender da frequência. 
 
2.24 Justificar a cor de um 
objeto opaco com o tipo de luz 
incidente e com a luz visível 
que ele reflete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 A luz visível e a cor 
dos objetos 
 
2.5.1 Luz monocromática 
e policromática 
 
2.5.2 Dispersão da luz 
branca 
 
2.5.3 Combinação das 
cores da luz visível 
 
2.5.4 A cor dos objetos 
opacos 

 Caracterização de defeitos de visão comuns, 
reconhecendo os tipos de lentes usadas na sua 
correção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distinção entre luz visível monocromática e poli-
cromática. 
 
Explicação da ocorrência da dispersão da luz 
branca num prisma e da formação do arco-íris 
com base na refração da luz e no facto de a luz 
de diferentes cores ter velocidades diferentes, 
quer no vidro quer na água. 
 
Descrição do espetro da luz visível. 
 
Observação da combinação de luzes de cores 
primárias. 
 
Explicação da cor de um objeto opaco, iluminado 
com luz branca e com luz monocromática, com 
base na reflexão da luz. 
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PLANIFICAÇÃO TEMÁTICA DE MATEMÁTICA 

(8º Ano de escolaridade) 

Ano Letivo: 2017/2018 

Nº de aulas previstas: 126 

- Manual escolar - 
 
 

 

TÍTULO: Novo Espaço 
AUTORES: Belmiro Costa. Ermelinda Rodrigues 
EDITORA: Porto Editora 

 

1º PERÍODO: 50 Aulas 

PROGRAMA Nº de aulas previstas 
(50 minutos) 

APRESENTAÇÃO. CONSIDERAÇÕES GERAIS DA DISCIPLINA. 1 

UNIDADE 1 - CONJUNTO DE NÚMEROS REAIS, IR 

1. Dízimas finitas e infinitas periódicas 
1.1. Caracterização de frações irredutíveis equivalentes a frações decimais 
1.2. Representação de números racionais através de dízimas finitas ou infinitas periódicas 
1.3. Conversão em fração de uma dízima infinita periódica  
1.4. Representação na reta numérica de números racionais dados na forma de dízima 

2. Dízimas infinitas não periódicas e números reais  
       2.1. Pontos irracionais da reta numérica 
       2.2. Números irracionais e dízimas infinitas não periódicas 
       2.3. Conjunto de números reais, IR 
Atividades de síntese e aplicação. 

TOTAL: 16 
 
 

2 
2 
2 
3 

 
1 
1 
1 
4 

UNIDADE 2 - POTÊNCIAS DE EXPOENTE INTEIRO 

1. Potências de expoente inteiro 
1.1. Potência de expoente nulo 
1.2. Potência de expoente negativo 
1.3. Operações com potências de expoente inteiro 

2. Notação científica  
       2.1. Representação de números racionais em notação científica 
       2.2. Operações em notação científica 
 Atividades de síntese e aplicação. 

TOTAL: 15 
 
 

1 
1 
4 

 
2 
3 
4 

UNIDADE 3 – TEOREMA DE PITÁGORAS 

1. Teorema de Pitágoras 
1.1. Decomposição de um triângulo pela altura relativa à hipotenusa 
1.2. Recíproco do Teorema de Pitágoras 

2. Problemas  
Atividades de síntese e aplicação. 

TOTAL: 11 
 
 

3 
1 
 

7 
Atividades de avaliação e correção. 6 

AUTOAVALIAÇÃO. 1 

 
 
 



 

2 

 
 
2º PERÍODO: 40 AULAS 

PROGRAMA Nº de aulas previstas  
(50 minutos) 

UNIDADE 4 – Vetores, translações e isometrias. 

1. Vetores 
1.1. Segmento de reta orientado 
1.2. Conceito de vetor 
1.3. Soma de um ponto com um vetor 

2. Translação determinada por um vetor  
       2.1. Translação determinada por um vetor  
       2.2. Composta de translações 

2.3. Adição de vetores 
3. Isometrias 

3.1. Translação 
3.2. Reflexão deslizante 
3.3. Classificação das isometrias 

Atividades de síntese e aplicação. 

TOTAL: 12 
 
 

0,5 
0,5 
1 
 

1 
1 
2 
 

1 
1 
2 
2 

UNIDADE 5 – GRÁFICOS DE FUNÇÕES AFINS 

1. Função linear e função afim 
2. Equação de uma reta não vertical e gráfico de uma função linear ou afim  
       2.1. Reta não vertical e função linear 
       2.2. Reta não vertical e função afim 
       2.3. Declive da reta não vertical definida por dois pontos 
Atividades de síntese e aplicação. 

TOTAL: 16 
 

2 
 

3 
4 
3 
4 

UNIDADE 6 – MONÓMIOS E POLINÓMIOS 

1. Monómios 
1.1. Soma de monómios 
1.2. Produto de monómios 

2. Polinómios 
       2.1. Soma de polinómios 
       2.2. Produto de polinómios 
Atividades de síntese e aplicação. 

TOTAL: 5 
 
 

1 
1 
 

1 
1 
1 

Atividades de avaliação e correção. 6 
AUTOAVALIAÇÃO. 1 

 
 
3º PERÍODO: 34 Aulas 

PROGRAMA Nº de aulas previstas  
(50 minutos) 

UNIDADE 6 – MONÓMIOS E POLINÓMIOS (continuação) 

2.3. Casos notáveis da multiplicação de binómios 
2.4. Decomposição de polinómios em fatores 

Atividades de síntese e aplicação. 

TOTAL: 9 
 

3 
3 
3 

UNIDADE 7 – EQUAÇÕES E SISTEMAS DE EQUAÇÕES 

1. Equações incompletas do 2º grau 
1.1. Lei do anulamento do produto 
1.2. Resolução de equações do 2º grau 

2. Equações literais 
3. Sistemas de duas equações do 1º grau a duas incógnitas 
Atividades de síntese e aplicação. 

TOTAL: 16 
 
 

2 
5 
2 
5 
2 

UNIDADE 8 – DIAGRAMA DE EXTREMOS E QUARTIS 

1. Quartis e diagramas de extremos e quartis 
1.1. Quartis 
1.2. Diagramas de extremos e quartis 

Atividades de síntese e aplicação. 

TOTAL: 4 
 
 

1 
1 
2 

Atividades de avaliação e correção. 4 
AUTOAVALIAÇÃO. 1 
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Disciplina Semestral – Planificação do semestre 
 
DOMÍNIO: Comunicação e Colaboração CC8 
 
SUBDOMÍNIO: CC8.1. Conhecimento e utilização adequada e segura de diferentes tipos de ferramentas de comunicação, de acordo com as situações de comunicação e as re-
gras de conduta e de funcionamento de cada ambiente digital. 

OBJETIVOS GERAIS DESCRITORES TEMPOS LETIVOS (50 MIN.) 

• Identificar diferentes ferramentas de comunica-

ção, sabendo selecionar a(s) adequada(s) ao tipo 

de comunicação pretendida. 

1. Explorar sumariamente diferentes ferramentas e ambientes de comunicação na 

Internet. 

2. Adequar a ferramenta de comunicação ao seu contexto de utilização.  

1 

• Conhecer e utilizar o correio eletrónico em 

situações reais de realização de trabalhos práti-

cos. 

1. Criar uma conta de correio eletrónico respeitando as boas práticas de proteção de 

dados pessoais. 

2. Aceder, gerir e encerrar em segurança a sua conta de correio eletrónico, reconhe-

cendo os cuidados a ter quando o faz e adotando comportamentos seguros. 

3. Adotar comportamentos seguros na gestão das mensagens de correio eletrónico 

não solicitadas e estar alerta para a prática do phishing. 

4. Enviar mensagens de correio eletrónico de forma adequada e responsável. 

5. Utilizar, de forma adequada, no envio de mensagens, os campos “Para”, “Cc” e 

“Cco”. 

6. Anexar documentos a uma mensagem de correio electrónico. 

7. Abrir em segurança ficheiros recebidos em anexo e guardar, noutro meio de arma-

zenamento, o(s) anexo(s) de uma mensagem de correio electrónico. 

8. Criar e organizar uma lista de contactos, com a criação de pelo menos um grupo 

de destinatários. 

2 
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• Utilizar fóruns na Internet de forma segura e 

adequada, em situações reais de realização de 

trabalhos práticos. 

1. Registar-se num fórum, respeitando as boas práticas de proteção de dados pesso-

ais. 

2. Identificar as regras de participação num fórum. 

3. Interagir e participar, de forma adequada, num fórum. 

4. Conhecer e adotar medidas de participação segura num fórum. 

5. Ter um comportamento adequado quando participa num fórum. 

1 

• Conhecer e utilizar mensageiros instantâneos e 

salas de conversação em direto (chats) de forma 

segura e adequada, em situações reais de reali-

zação de trabalhos práticos.  

 

1. Utilizar um mensageiro instantâneo para comunicar com uma ou mais pessoas da 

sua rede de contactos em simultâneo e, sempre que se justifique, utilizar sistemas 

de videoconferência. 

2. Criar e gerir a sua rede de contactos de forma segura e responsável. 

3. Conhecer e aplicar as boas práticas na utilização dos mensageiros instantâneos e 

adotar comportamentos seguros de utilização. 

4. Aceder a salas de conversação em direto, nomeadamente as disponibilizadas na 

plataforma de apoio à aprendizagem da escola. 

5. Participar em salas de conversação em direto de forma segura e responsável. 

6. Aplicar os seus conhecimentos numa situação prática de debate entre alunos ou 

entre alunos e um professor e/ou especialista, sobre uma temática específica, no 

âmbito de um trabalho concreto na disciplina de TIC ou noutra. 

1 

• Conhecer e adotar normas de conduta nas situa-

ções comunicacionais em linha 

 

1. Utilizar de forma segura e responsável as diferentes ferramentas de comunicação a 

distância. 

2. Conhecer e adotar comportamentos seguros na partilha de dados em situações de 

comunicação. 

1 
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3. Identificar comportamentos deliberados, repetidos e hostis praticados por um indi-

víduo ou grupo com a intenção de prejudicar outro e conhecer os procedimentos a 

tomar nessas circunstâncias.   

 
 

DOMÍNIO: Comunicação e Colaboração CC8 
 
SUBDOMÍNIO: C.C.8.2. Uso da língua e adequação linguística aos contextos de comunicação através da Internet 

OBJETIVOS GERAIS DESCRITORES TEMPOS LETIVOS (50 MIN.) 

• Conhecer diferentes usos da língua asso-

ciados aos contextos de comunicação 

através da Internet. 

1. Distinguir registo formal de registo informal, em função do contexto comunicativo 

(situação, tema, estatuto do interlocutor, grau de proximidade/distância entre os 

participantes). 

2. Conhecer estratégias linguísticas diversificadas em função da intenção comunica-

tiva (pedido de informação, resposta a pedido de informação, agradecimento, apre-

sentação de desculpas, entre outras). 

3. Realizar atividades de caráter prático, com uma ou mais ferramentas de comunica-

ção, que envolvam situações de pedido de informação, resposta a pedido de infor-

mação, agradecimento, apresentação de desculpas, entre outras. 

1 

• Adequar o uso da língua aos contextos de 

comunicação na Internet:  

 

1. Adequar as produções linguísticas ao grau de formalidade da situação de comuni-

cação através da Internet. 

2. Utilizar estratégias linguísticas próprias do modo escrito e recorrer, com pondera-

ção e em função do contexto, a estratégias próprias do modo oral (abreviaturas, 

vocabulário informal). 

3. Adequar as escolhas linguísticas à intenção comunicativa. 

1 
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DOMÍNIO: Comunicação e Colaboração CC8 
 
SUBDOMÍNIO: CC8.3. Comunicação e colaboração em rede 

OBJETIVOS GERAIS DESCRITORES TEMPOS LETIVOS (50 MIN.) 

• Participar em ambientes colaborativos na rede 

como estratégia de aprendizagem individual e 

como contributo para a aprendizagem dos ou-

tros, através da partilha de informação e conhe-

cimento, usando plataformas de apoio ao ensino 

e aprendizagem. 

1. Conhecer e utilizar plataformas para interagir com colegas, professores e especia-

listas ou outros, apoiando aprendizagens individuais ou de grupo. 

2. Efetuar o registo e aceder a uma plataforma de apoio ao ensino e aprendizagem. 

3. Distinguir diferentes tipos de utilização de uma plataforma de apoio ao ensino e 

aprendizagem. 

4. Participar em atividades disponíveis numa plataforma (entendem-se como ativida-

des possíveis, por exemplo, as desenvolvidas no âmbito da disciplina de TIC, na 

plataforma da escola do aluno). 

5. Colaborar em equipas de trabalho ou em projetos onde se produzem trabalhos 

originais sobre uma temática específica, a definir no âmbito dos trabalhos práticos 

a realizar na disciplina de TIC. 

6. Ter um comportamento adequado quando participa numa plataforma de apoio ao 

ensino e aprendizagem. 

2 
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• Utilizar as redes sociais de forma segura e 

responsável para comunicar, partilhar e inte-

ragir:  

1. Conhecer e respeitar os participantes e as regras básicas de funcionamento de uma 

rede social estabelecida na Internet. 

2. Reconhecer os riscos de utilização das redes sociais e adotar práticas de segurança 

na sua utilização, nomeadamente no que diz respeito à privacidade dos dados. 

3. Gerir o seu perfil de forma adequada, mantendo-o disponível apenas para os mem-

bros da família e amigos próximos. 

4. Disponibilizar e gerir informações pessoais de forma segura e responsável. 

5. Gerir, de forma segura e responsável, a lista de utilizadores da sua rede de amiza-

des, de contatos e de seguidores.  

6. Respeitar os direitos de autor quando disponibiliza ou partilha textos, imagens, 

sons e/ou vídeos. 

7. Conhecer o potencial das redes sociais no que respeita às capacidades de partilha 

de informação, de colaboração, de acesso ao conhecimento e de divulgação de 

ideias. 

8. Construir, de modo colaborativo, uma página sobre uma temática de interesse para 

a disciplina de TIC, numa rede social. 

9. Criar um grupo de interesse e nele participar ativamente, dentro de uma rede soci-

al, sobre uma temática relevante para a disciplina de TIC. 

2 

 
 

 
DOMÍNIO: Informação I8 
 
SUBDOMÍNIO: I8.1. Pesquisa de informação 

OBJETIVOS GERAIS DESCRITORES TEMPOS LETIVOS (50 MIN.) 
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• Pesquisar informação na Internet, de 

acordo com uma temática pré-

estabelecida. 

1. Agregar, de forma autónoma, a informação de acordo com os objetivos propostos. 

2. Pesquisar a informação, de forma sistemática e consistente, de acordo com objeti-

vos concretos. 

3. Aplicar as funções avançadas de um motor de pesquisa. 

4. Implementar estratégias de redefinição dos critérios de pesquisa para filtrar os 

resultados obtidos. 

5. Explorar, de forma autónoma, informação em diferentes fontes e com diferentes 

formatos. 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 

DOMÍNIO: Informação I8 
 
SUBDOMÍNIO: I8.2. Análise da informação 

OBJETIVOS GERAIS DESCRITORES TEMPOS LETIVOS (50 MIN.) 

• Analisar a informação disponível, recolhida 

no âmbito de um trabalho específico, de for-

ma crítica e autónoma. 

1. Analisar, de forma sistemática, consistente e autónoma, os resultados da pesquisa 

efetuada com base nos objetivos definidos. 

2. Avaliar a pertinência da informação para o contexto em que está a trabalhar. 

3. Conhecer os critérios usados na seleção da informação, tendo em conta a credibili-

dade das fontes seleccionadas. 

4. Reconhecer a qualidade da informação selecionada, verificando diferentes fontes, 

autoria e actualidade. 

1 
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• Respeitar os direitos de autor. 1. Adotar um comportamento consciente de não realização de plágio. 

2. Identificar atos de violação de direitos de autor e de propriedade intelectual. 

3. Conhecer as regras de licenciamento proprietário/aberto, gratuito/comercial e 

Creative Commons ou similar. 

4. Saber integrar, num documento de temática escolar, conteúdos licenciados para 

uso gratuito, recorrendo à Internet. 

1 

 
DOMÍNIO: Informação I8 
 
SUBDOMÍNIO: I8.3. Gestão da informação 

OBJETIVOS GERAIS DESCRITORES TEMPOS LETIVOS (50 MIN.) 

• Gerir, de forma eficiente, dados guarda-

dos na internet. 

1. Explorar serviços de armazenamento de dados na internet. 

2. Abrir uma conta de utilizador num serviço de armazenamento. 

3. Guardar dados localmente e na internet, estabelecendo a respetiva diferença. 

4. Gerir e partilhar documentos na internet, nomeadamente trabalhos produzidos no 

âmbito da disciplina de TIC ou outras. 

1 

• Garantir a segurança dos dados. 

 

1. Conhecer os critérios de criação de palavras-passe seguras. 

2. Administrar, de forma adequada, as suas palavras-passe. 

3. Compreender, de forma genérica, o tipo de atuação e propagação de diferentes 

tipos de vírus. 

4. Aplicar procedimentos de proteção dos dados da infeção por vírus informáticos. 

5. Efetuar cópias de segurança e saber da sua importância. 

6. Compreender, de forma genérica, os cuidados a ter para se proteger de um ataque 

1 
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de phishing. 

7. Identificar procedimentos seguros a adotar no uso de serviços de comércio eletró-

nico. 
 

 
 

DOMÍNIO: Produção P8 
 
SUBDOMÍNIO: P8.1. Imagem e Vídeo 

OBJETIVOS GERAIS DESCRITORES TEMPOS LETIVOS (50 MIN.) 

• Criar um vídeo original, com base num projeto 

negociado e estabelecido na turma ou decorren-

te do trabalho de pesquisa anterior, utilizan-

do as funcionalidades elementares de uma 

ferramenta de edição e de produção de ví-

deos, instalada localmente ou disponível na In-

ternet. 

1. Recolher, na Internet ou através de dispositivos eletrónicos, imagem, som e 

vídeo em formato digital, de acordo com o projeto de produção em curso; 

2. Analisar e selecionar conteúdos de acordo com o projeto;  

3. Verificar o respeito pelos direitos de autor e pela propriedade intelectual da 

informação selecionada;  

4. Integrar os conteúdos selecionados, provenientes de diferentes tipos de 

suportes digitais, com base nos objetivos estabelecidos para o projeto de 

produção em curso;  

5. Realizar operações elementares de edição de texto, imagem, som e vídeo, a 

partir de funcionalidades existentes na ferramenta em utilização e/ou numa 

aplicação autónoma;  

6. Adequar o produto ao fim proposto;  

7. Apresentar o resultado do trabalho à turma (ou noutro contexto público 

semelhante). 
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DOMÍNIO: Produção P8 
 
SUBDOMÍNIO: P8.2. Exploração de ambientes computacionais 

OBJETIVOS GERAIS DESCRITORES TEMPOS LETIVOS (50 MIN.) 

• Criar um produto original de forma colabora-

tiva e com uma temática definida, com recur-

so a ferramentas e ambientes computacionais 

apropriados à idade e ao estádio de desenvol-

vimento cognitivo dos alunos, instalados lo-

calmente ou disponíveis na Internet, que de-

senvolvam um modo de pensamento compu-

tacional, centrado na descrição e resolução de 

problemas e na organização lógica das ideias. 

1. Identificar um problema a resolver ou conceber um projeto desenvolvendo perspe-

tivas interdisciplinares e contribuindo para a aplicação do conhecimento e pensa-

mento computacional em outras áreas disciplinares (línguas, ciências, história, ma-

temática, etc.). 

2. Analisar o problema e decompô-lo em partes. 

3. Explorar componentes estruturais de programação (variáveis, estruturas de decisão 

e de repetição, ou outros que respondam às necessidades do projeto) disponíveis 

no ambiente de programação. 

4. Implementar uma sequência lógica de resolução do problema, com base nos fun-

damentos associados à lógica da programação e utilizando componentes estrutu-

rais da programação. 

5. Efetuar a integração de conteúdos (texto, imagem, som e vídeo) com base nos 

objetivos estabelecidos no projeto, estimulando a criatividade dos alunos na cria-

ção dos produtos (jogos, animações, histórias interativas, simulações, etc.).  

6. Respeitar os direitos de autor e a propriedade intelectual da informação utilizada. 

7. Analisar e refletir sobre a solução encontrada e a sua aplicabilidade e se necessá-

rio, reformular a sequência lógica de resolução do problema, de forma colaborati-

va. 
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METODOLOGIAS/ESTRATÉGIAS 
 
• Utilizar vários meios audiovisuais. 

• Demonstrar procedimentos a realizar nas aplicações (método demonstrativo e instrução direta). 

• Disponibilizar roteiros/guiões orientadores. 

• Aplicar, na prática, através da proposta de atividades, projetos ou fichas de trabalho. 

• Realizar atividades individuais/pares. 

• Fomentar o trabalho colaborativo em grupo. 

• Proporcionar momentos de reflexão, partilha, discussão e avaliação presencialmente ou através de uma plataforma de e-learning. 

• Promover a articulação disciplinar. 

• Apresentação de trabalhos de grupo/individuais. 

MODALIDADES E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO:  
 
• Projetos 

• Fichas de trabalho 

• Trabalhos de grupo 

• Grelhas de observação 
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Unidades ESTRUTURA/ FORMA/ESPAÇO/LUZ COR/ / COMUNICAÇÃO – 8º ano Período de aplicação: 1ºPeríodo 

 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS 
 

METAS DE APRENDIZAGEM  
 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE  

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

 
TEMPOS 
Letivos 

 
 
 
 

R8/OG8 - Dominar tipologias de 
representação bi e tridimensio-
nal. 
 
 
 
 
T8/OG1 - Compreender concei-
tos teórico-científicos do 
fenómeno luz-cor. 
T8/OG2 - Reconhecer a impor-
tância da luz-cor na perceção 
do meio envolvente. 
T8/OG3 - Distinguir característi-
cas e diferenças entre a síntese 
aditiva e a síntese subtrativa. 
T8/OG4 - Dominar a aquisição 
de conhecimento sincrónico e 
diacrónico. 
 
 

R8/OG5 - Conhecer elementos 
de expressão e de composição 
da forma. 
R8/OG6 - Relacionar elementos 
de organização e de suporte da 
forma. 
R8/OG7 - Distinguir elementos 
de organização na análise de 
composições bi e tridimensio-
nais. 
 
 
D8/OG9 - Reconhecer signos 
visuais, o poder das imagens e a 
imagem publicitária.  
D8/OG10 - Aplicar e explorar 
elementos da comunicação 
visual. 
D8/OG11 - Dominar processos 
de referência e inferência no 
âmbito da comunicação visual. 

 
 

DESENHO EXPRESSIVO 
PERCEÇÃO VISUAL 
PERSPETIVA 
 
 
 
LUZ/COR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTE E PATRIMÓNIO 
DESENHO EXPRESSIVO 
EXPRESSÃO E DECOMPOSI-
ÇÃO DA FORMA 
LUZ/COR 
 
 
 
 
 
 

DESIGN GRÁFICO 
COMUNICAÇÃO VISUAL 
LUZ/COR 
Projeto artístico  
Composição temática 
Ilustração 
 
 
 

 
Apresentação (1 aula) 
Teste diagnóstico (1 aula) 
1ºTrab.- Restauro do lettring da capa ( 1 aula) 
REPRESENTAÇÃO 
8.1: Desenvolver ações orientadas para a representação bidimensional da forma, da dimensão e da 
posição dos objetos/imagem de acordo com as propriedades básicas do mundo visual decifradas através 
de elementos como ponto, linha e plano. 
8.2: Desenvolver capacidades de representação gráfica que reproduzem a complexidade morfológica e 
estrutural do objeto, decifrada através de elementos como volume e espaço. 

 
Teoria sobre a Luz/Cor (2 aulas) 
TÉCNICA 
1.1: Analisar o fenómeno de decomposição da cor, através do prisma de Newton. 
1.2: Interpretar e distinguir contributos de teóricos da luz-cor (Issac Newton, Wolfgang von Goethe, 
Johannes Itten, Albert H. Munsell). 
2.1: Identificar a influência dos elementos luz-cor na perceção visual dos espaços, formas e objetos 
(espectro eletromagnético visível, reflexão, absorção). 
2.2: Investigar a influência da luz-cor no comportamento humano. 
3.1: Explorar propriedades e qualidades da luz-cor, em diversos suportes e contextos (tom ou matiz, valor, 
saturação, modulação). 
3.2: Manipular a síntese aditiva (luz) e síntese subtrativa (pigmentos) na combinação de cores (cores 
primárias e secundárias, sistema cor-luz /RGB, sistema cor-pigmento/CMYK, impressão). 
3.3: Aplicar contrastes de luz-cor em produções plásticas (claro/escuro; quente/frio; cores neutras; cores 
complementares; extensão; sucessivo; simultâneo). 
4.1: Desenvolver ações orientadas para o estudo da evolução histórico-temporal, identificando as relações 
existentes entre fatores técnicos e científicos. 
4.2: Estudar e compreender características e diferenças dos fenómenos da luz-cor num determinado 
momento, não considerando a sua evolução temporal 
 
2º Trab. - Reprodução de metade de uma obra famosa (6 aulas) 
REPRESENTAÇÃO 
5.2: Reconhecer e representar princípios formais de profundidade (espaço envolvente, sobreposição, cor, 
claro/escuro, nitidez). 
5.3: Reconhecer e representar princípios formais de simetria (central, axial, plana). 
6.1: Explorar e desenvolver tipologias de estruturas (maciças, moduladas, em concha, naturais, construídas 
pelo homem, malhas, módulo, padrão). 
6.2: Distinguir e caracterizar a expressão do movimento (movimento implícito; repetição de formas: 
translação, rotação, rebatimento; expressão estática e dinâmica). 
6.3: Perceber a noção de composição em diferentes produções plásticas (proporção, configuração, 
composição formal, campo retangular, peso visual das formas: situação, dimensão, cor, textura, movimen-
to). 
7.1: Identificar e analisar elementos formais em diferentes produções plásticas. 
7.2: Decompor um objeto simples, identificando os seus constituintes formais (forma, geometria, 
estrutura, materiais, etc.). 
 
3º Trab. – Criação de um Livro, imagem, texto e paginação (10 aulas) 
DISCURSO 
9.1: Identificar signos da comunicação visual quotidiana (significante, significado, emissor, mensagem, 
meio de comunicação, recetor, ruído, resultado da comunicação, código, ícone, sinal, sinalética, símbolo, 
logótipo, mapas, diagramas, esquemas). 
9.2: Demonstrar o poder das imagens que induzem a raciocínios de interpretação (imagens: visuais, 
olfativas, auditivas; denotação, conotação, informação, emoções intensas, impacto visual, lógica visual, 
metáfora visual). 
9.3: Interpretar a importância da imagem publicitária no quotidiano (a publicidade condiciona as escolhas, 
convence usando princípios éticos). 
10.1: Identificar áreas do design de comunicação (gráfico, corporativo ou de identidade, embalagem, 
editorial, publicidade, sinalética). 
10.2: Dominar conceitos de paginação, segundo as noções implícitas no design de comunicação (mensa-
gem: informação, imagem, palavras, emissor, público destino; arranjo gráfico: tema, slogan, texto, 
imagens, grelhas, enquadramento e margens). 
10.3: Decompor uma curta-metragem ou um anúncio televisivo português (elementos; espaços; story-
board; etc.). 
11.1: Desenvolver ações orientadas para interpretação, que se fundamenta na recuperação de uma ideia 
ou reflexão que retoma informação ainda presente na memória. 
11.2: Desenvolver capacidades de antecipação de informação que vai ser apresentada e discriminada 
posteriormente no mesmo contexto. 
 
(2 aulas para avaliação dos trabalhos) 
(1 aula para autoavaliação) 

 
Apresentação de diferentes 
exemplos. 
 
 
Explicação dos conceitos 
fundamentais. 
 
 
Trabalho prático envolven-
do a aplicação dos conhe-
cimentos na representação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Materiais riscadores 
vários: 
-grafites; 
- lápis de cor; 
- lápis de cera; 
- canetas; 
- marcadores. 
 
Materiais de registo 
rigoroso: 
-régua; 
-esquadros; 
-compasso; 
-aristo. 
 
Materiais de corte: 
-tesouras; 
-x-atos. 
 
Materiais para colagem: 
- papeis vários; 
- cola de tubo. 
 
Tintas de água: 
- aguarela; 
- guache. 
 
Suportes de várias 
dimensões, gramagens 
e texturas: 
-papel cavalinho; 
-papel de aguarela; 
-cartolinas. 
 
Suportes digitais: 
-computadores; 
-projetores de vídeo; 
-leitor de dvd. 

 
Diagnóstica  
(através da observa-
ção das capacidades.) 
 
 
Formativa 
(capacidade de execu-
ção, investigação e 
participação) 
 
 
Sumativa 
(Execução de exercí-
cios práticos/testes 
visando por um lado 
explorar a criatividade 
e despoletar a imagi-
nação, por outro 
estruturar raciocínios 
lógicos, rigorosos e 
capacidade de síntese) 
 
 
(Realização de fichas 
de trabalho com vista 
à aferição da aquisição 
dos conteúdos lecio-
nados) 

 
8ºA  
24 tempos 
 
8ºB 
26 tempos 
 
8ºC  
26 tempos 
 
8ºD  
26 tempos 
 
8ºE  
26 tempos 
 
8ºF  
26 tempos 
 
8ºG  
26 tempos 
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Unidades ESTRUTURA/FORMA/ESPAÇO – 8º ano Período de aplicação: 2º Período 

 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS 
 

METAS DE APRENDIZAGEM  
 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

 
TEMPOS 
Letivos 

 
 
 
P8/OG12 - Explorar princípios 
básicos da Arquitetura e da 
sua metodologia. 
 
 
 
 
 
 
 

R8/OG8 - Dominar tipologias 
de representação bi e tridi-
mensional. 
 
P8/OG13 - Aplicar princípios 
básicos da Arquitetura na 
resolução de problemas. 
P8/OG14 - Reconhecer o 
papel da análise e da inter-
pretação no desenvolvimento 
do projeto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ARQUITETURA 
ARTE E PATRIMÓNIO 
 
 
 
 
 
REPRESENTAÇÃO DE 
FORMAS GEOMÉTRICAS 
Método europeu 
Metodologia Projetual 
 
 
 
 
 
Maquete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Teoria da arquitetura  (2 aulas) 
PROJETO 
12.1: Analisar e valorizar o contexto de onde vem a arquitetura (evolução 
histórica, primeiros tratados de arquitetura, mito da cabana primitiva). 
12.2: Reconhecer e descrever a metodologia da arquitetura (enunciação do 
problema, análise do lugar, tipologia de projeto). 
12.3:Identificar disciplinas que integram a arquitetura (estruturas, constru-
ções, etc.). 
13.1: Distinguir e analisar as diversas áreas da arquitetura (paisagista, 
interiores, reabilitação, urbanismo). 
 
4º Trab. – Método Europeu (planta e 1 alçado) de um projeto 
paisagístico  (6 aulas) 
REPRESENTAÇÃO 
8.1: Desenvolver ações orientadas para a representação bidimensional da 
forma, da dimensão e da posição dos objetos/imagem de acordo com as 
propriedades básicas do mundo visual decifradas através de elementos 
como ponto, linha e plano. 
8.2: Desenvolver capacidades de representação gráfica que reproduzem a 
complexidade morfológica e estrutural do objeto, decifrada através de 
elementos como volume e espaço. 
 
5º Trab. – Maquete do projeto paisagístico  (10 aulas) 
PROJETO 
13.2: Desenvolver soluções criativas no âmbito da arquitetura, aplicando os 
seus princípios básicos na criação de um espaço vivencial, em articulação 
com áreas de interesse da escola. 
14.1: Desenvolver ações orientadas para a análise e interpretação, que 
determinam objetivos e permitem relacionar diferentes perspetivas que 
acrescentam profundidade ao tema. 
14.2: Identificar, no âmbito do projeto, perspetivas e critérios que influen-
ciam o problema em análise. 
 
 
(1 aulas para avaliação dos trabalhos) 
(1 aula para autoavaliação) 

 
Apresentação de diferentes 
exemplos. 
 
 
Explicação dos conceitos 
fundamentais. 
 
 
Trabalho prático envolvendo 
a aplicação dos conhecimen-
tos na representação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Materiais riscadores 
vários: 
- grafites; 
- lápis de cor; 
- canetas; 
- marcadores. 
 
Materiais de registo 
rigoroso: 
-régua; 
-esquadros; 
-compasso; 
-aristo. 
 
Materiais de corte: 
-tesouras; 
-x-atos. 
 
Materiais para cola-
gem: 
-papeis vários; 
-cola de tubo. 
 
Tintas de água: 
- guache; 
- aguarela; 
- tinta da china. 
 
Suportes de várias 
dimensões, gramagens 
e texturas: 
-papel cavalinho; 
-papel de aguarela; 
-cartolinas; 
-esferovite de alta 
densidade (lixas) ou K-
line. 
 
 
Suportes digitais: 
-computadores; 
-projetores de vídeo; 
-leitor de dvd. 

 
Diagnóstica  
(através da observa-
ção das capacidades.) 
 
 
Formativa 
(capacidade de 
execução, investiga-
ção e participação) 
 
 
Sumativa 
(Execução de exercí-
cios práticos/testes 
visando por um lado 
explorar a criativida-
de e despoletar a 
imaginação, por 
outro estruturar 
raciocínios lógicos, 
rigorosos e capacida-
de de síntese) 
 
 
(Realização de fichas 
de trabalho com vista 
à aferição da aquisi-
ção dos conteúdos 
lecionados) 
 

 
 
8ºA  
24 tempos 
 
8ºB 
22 tempos 
 
8ºC  
20 tempos 
 
8ºD  
24 tempos 
 
8ºE  
20 tempos 
 
8ºF  
22 tempos 
 
8ºG  
20 tempos 
 
Entre 20 e 24 
tempo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
Unidades ESTRUTURA/ FORMA/ ESPAÇO – 8º ano Período de aplicação: 3º Período 

 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS 
 

METAS DE APRENDIZAGEM  
 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

 
TEMPOS 
Letivos 

 
 
 

R8/OG8 - Dominar tipologias de 
representação bi e tridimensio-
nal. 
 
 
 
 
 
  
 

R8/OG5 - Conhecer elementos 
de expressão e de composição 
da forma. 
R8/OG6 - Relacionar elementos 
de organização e de suporte da 
forma. 
R8/OG7 - Distinguir elementos 
de organização na análise de 
composições bi e tridimensio-
nais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
T8/OG1 - Compreender concei-
tos teórico-científicos do 
fenómeno luz-cor. 
T8/OG2 - Reconhecer a impor-
tância da luz-cor na perceção 
do meio envolvente. 
T8/OG3 - Distinguir característi-
cas e diferenças entre a síntese 
aditiva e a síntese subtrativa. 
T8/OG4 - Dominar a aquisição 
de conhecimento sincrónico e 
diacrónico. 
 

 
 
REPRESENTAÇÃO DE 
FORMAS GEOMÉTRICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

ARTE; 
REPRESENTAÇÃO DE 
FORMAS GEOMÉTRICAS; 
EXPRESSÃO E DECOMPO-
SIÇÃO DA FORMA; 
Escultura 
Estrutura/forma 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
COMUNICAÇÃO 
LUZ-COR 
Projeto artístico 
 

 
 
 

Revisão de Geometria [preparação para a prova de aferição] (6 aulas) 
REPRESENTAÇÃO 
8.1: Desenvolver ações orientadas para a representação bidimensional da forma, da 
dimensão e da posição dos objetos/imagem de acordo com as propriedades básicas do 
mundo visual decifradas através de elementos como ponto, linha e plano. 
8.2: Desenvolver capacidades de representação gráfica que reproduzem a complexidade 
morfológica e estrutural do objeto, decifrada através de elementos como volume e 
espaço. 
 
 

 
6º Trab. – Escultura a partir de um pormenor de uma obra pictórica 2D         
(8 aulas) 
REPRESENTAÇÃO 
5.1: Explorar a textura, identificando-a em espaços ou produtos (rugosa, lisa, brilhante, 
baça, áspera, macia, tácteis, artificiais, visuais). 
5.2: Reconhecer e representar princípios formais de profundidade (espaço envolvente, 
sobreposição, cor, claro/escuro, nitidez). 
5.3: Reconhecer e representar princípios formais de simetria (central, axial, plana). 
6.1: Explorar e desenvolver tipologias de estruturas (maciças, moduladas, em concha, 
naturais, construídas pelo homem, malhas, módulo, padrão). 
6.2: Distinguir e caracterizar a expressão do movimento (movimento implícito; repetição 
de formas: translação, rotação, rebatimento; expressão estática e dinâmica). 
6.3: Perceber a noção de composição em diferentes produções plásticas (proporção, 
configuração, composição formal, campo retangular, peso visual das formas: situação, 
dimensão, cor, textura, movimento). 
7.1: Identificar e analisar elementos formais em diferentes produções plásticas. 
7.2: Decompor um objeto simples, identificando os seus constituintes formais (forma, 
geometria, estrutura, materiais, etc.). 
 
 
7º Trab. - Cenário para o Sarau Cultural ( 2aulas) 
TÉCNICA 
1.1: Analisar o fenómeno de decomposição da cor, através do prisma de Newton. 
1.2: Interpretar e distinguir contributos de teóricos da luz-cor (Issac Newton, Wolfgang 
von Goethe, Johannes Itten, Albert H. Munsell). 
2.1: Identificar a influência dos elementos luz-cor na perceção visual dos espaços, 
formas e objetos (espectro eletromagnético visível, reflexão, absorção). 
2.2: Investigar a influência da luz-cor no comportamento humano. 
3.1: Explorar propriedades e qualidades da luz-cor, em diversos suportes e contextos 
(tom ou matiz, valor, saturação, modulação). 
3.2: Manipular a síntese aditiva (luz) e síntese subtrativa (pigmentos) na combinação de 
cores (cores primárias e secundárias, sistema cor-luz /RGB, sistema cor-
pigmento/CMYK, impressão). 
3.3: Aplicar contrastes de luz-cor em produções plásticas (claro/escuro; quente/frio; 
cores neutras; cores complementares; extensão; sucessivo; simultâneo). 
4.1: Desenvolver ações orientadas para o estudo da evolução histórico-temporal, 
identificando as relações existentes entre fatores técnicos e científicos. 
4.2: Estudar e compreender características e diferenças dos fenómenos da luz-cor num 
determinado momento, não considerando a sua evolução temporal 
 
(1 aulas para avaliação dos trabalhos) 
(1 aula para autoavaliação) 

 
Apresentação de diferentes 

exemplos. 
 
 
Explicação dos conceitos 

fundamentais. 
 
 
Trabalho prático envolven-

do a aplicação dos conheci-
mentos na representação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Materiais riscadores 
vários: 
- grafites; 
- lápis de cor; 
- canetas; 
- marcadores. 
 
Materiais de registo 
rigoroso: 
-régua; 
-esquadros; 
-compasso; 
-aristo. 
 
Materiais de corte: 
-tesouras; 
-x-atos. 
 
Materiais para cola-
gem: 
-papeis vários; 
-cartolina; 
-cartão; 
-arame; 
-cola de tubo. 
 
Tintas de água: 
- guache; 
- aguarela; 
- tinta da china. 
 
Suportes de várias 
dimensões, gramagens e 
texturas: 
-papel cavalinho; 
-cartolinas. 
 
Suportes digitais: 
-computadores; 
-projetores de vídeo; 
-leitor de dvd. 

 
Diagnóstica  
(através da observa-
ção das capacidades.) 
 
 
Formativa 
(capacidade de 
execução, investiga-
ção e participação) 
 
 
Sumativa 
(Execução de exercí-
cios práticos/testes 
visando por um lado 
explorar a criativida-
de e despoletar a 
imaginação, por 
outro estruturar 
raciocínios lógicos, 
rigorosos e capacida-
de de síntese) 
 
 
(Realização de fichas 
de trabalho com vista 
à aferição da aquisi-
ção dos conteúdos 
lecionados) 

 
8ºA  
20 tempos 
 
8ºB 
18 tempos 
 
8ºC  
20 tempos 
 
8ºD  
18 tempos 
 
8ºE  
20 tempos 
 
8ºF  
18 tempos 
 
8ºG  
20 tempos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observações: 1- Estando definidos as metas da disciplina, as diversas abordagens poderão sofrer alterações/ajustamentos face às necessidades pontuais de condições de trabalho verificadas (materiais disponíveis), pausas para prestação de provas nacionais,  
esfericidades dos alunos/turma /professor e ainda da disponibilidade para colaboração em projetos de Turma/Escola. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               11 setembro de 2017 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Área disciplinar de educação visual 3ºciclo 
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OBJETIVOS GERAIS AVALIAÇÃO MATERIAIS 

/RECURSOS 
CONTEÚDOS CALENDARI-

ZAÇÃO TEMÁTICOS GRAMATICAIS 
 
* Desenvolver as compe-
tências básicas de comuni-
cação na língua francesa: 
 
- compreender textos orais 
e escritos, de natureza 
diversificada e de acessibi-
lidade adequada ao seu 
desenvolvimento linguísti-
co, psicológico e social; 
 
- produzir, oralmente e 
por escrito, enunciados de 
complexidade adequada 
ao seu desenvolvimento 
linguístico, psicológico e 
social. 
 
* Tornar-se sensível aos 
aspetos estéticos da língua 
francesa. 
 
* Selecionar e utilizar es-
tratégias que promovam a 
compreensão da leitura 
extensiva do texto. 
 
* Exprimir, com alguma 
criatividade, a sua inten-
ção de comunicação, em 
mensagens adequadas ao 
seu desenvolvimento lin-
guístico, psicológico e so-

 
1. Objetivos a ter em 
conta 
 
* no domínio cognitivo-
operatório: 
- compreensão oral e 
escrita; 
- produção/interação oral 
e escrita. 
 
* no domínio de atitudes 
e valores: 
- participação 
- responsabilidade 
- cooperação 
- tolerância 
- autonomia 
 
2. Tipos 
 
* diagnóstica 
* contínua e formativa 
* sumativa 
* autoavaliação 
* heteroavaliação 
 
3. Instrumentos 
 
* observação direta e 
indireta 
* exercícios e trabalhos 
de casa 
* trabalhos individuais, 

 
Manual adotado 
Caderno da atividades 
Super Magique 2 
Flashcards 
Powerpoints 
Slides digitais 
Fichas de trabalho 
CD áudio 
Canções 
Vídeos 
Voki 
Goanimate 
 
Caderno diário 
Quadro 
Materiais autênticos e 
materiais elaborados 
Leitor de CD 
Aparelho leitor de CD 
Computador 
Internet 
Documentos autênti-
cos 

 
Unidade 0 – francofonia 
* cumprimentar / despedir-se 
* identificar regras de sala de aula 
* alfabeto 
 
Unidade 1 – Amigos/tempos li-
vres 
* perguntar / responder 
* exprimir hábitos relativos a tem-
pos livres 
* convidar / aceitar / recusar 
* combinar um encontro 
 
Unidade 2 – Moda 
* perguntar / dizer o preço 
* descrever uma peça de roupa 
* exprimir uma opinião 
 
Unidade 3 – Viagens / Transpor-
tes 
* pedir / dar informações 
* comprar um bilhete de comboio 
* perguntar / indicar o preço 
* perguntar / indicar um trajeto 
 
Unidade 4 – Alimentação 
* pedir / dar informações sobre ali-
mentos 
* propor / pedir num restaurante 
 
 
 
Unidade 5 – Comércio / Publici-
dade 
* identificar lojas e produtos 
* pedir um produto/objeto numa loja 
* dizer como gasta o seu dinheiro 

 
 
- alfabeto 
 
 
 
 
-presente do indica-
tivo 
- determinantes e 
pronomes possessi-
vos 
 
 
 
- numerais 
- determinantes e 
pronomes demons-
trativos 
 
 
- passé composé 
- expressão de 
tempo 
 
 
 
- artigos partitivos 
- verbos manger e 
boire 
- expressão de 
quantidade 
 
 
 
- gaus comparativo 
e superlativo 
- futuro simples 

 
1º per. 

25 aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º per. 
24 aulas 
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cial. 
 
* Aprofundar o conheci-
mento da sua própria rea-
lidade sociocultural, atra-
vés do confronto com 
aspetos da cultura e da 
civilização dos povos de 
expressão francesa. 
 
* Progredir na construção 
da sua identidade pessoal 
e social, através do desen-
volvimento do espírito 
crítico, de atitudes de so-
ciabilidade, de tolerância e 
de cooperação. 
 
* Desenvolver o sentido 
de tolerância e de auto-
nomia. 
 

em pares e em grupos, 
em contexto da sala de 
aula 
* compreensão oral e 
escrita 
* expressão oral e escrita 
* fichas de avaliação for-
mativa 
* fichas de avaliação su-
mativa 
* grelhas de observação e 
avaliação 
* grelhas de autoavalia-
ção 

 
Unidade 6 – Saúde 
* pedir / dar conselhos 
* indicar sintomas 
* fazer recomendações 
 
Unidade 7 – Casa / Alojamento 
* indicar tipos de casa 
* identificar serviços de um hotel 
* identificar objetos 
* reservar um quarto 
 
Unidade 8 – Férias / Ambiente 
* identificar lugares 
* descrever lugares 
* dar opinião 

 
 
- pronomes pesso-
ais CD e CI 
- imperativo 
 
 
- pronomes y e en 
- imperfeito do indi-
cativo 
 
 
 
- pronomes relati-
vos 
- condicional 

 
 
 
 
 
 

3º per. 
16 aulas 
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First Term 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unit 0 Warm-up  7 lessons 

No. of lessons Vocabulary 
MC 15.13 

Skills     Culture 
MC 12/13/14 Listening 

MC 1/2 
Speaking 
MC 6/7/8/9 

Reading 
MC 3/4/5 

Writing 
MC 10/11 

Grammar 
MC 15 

3 • Diagnostic test  
• American/British English; American/British culture English speaking 

countries 

4 

• Hobbies and free 
time activities 

• At the box office: 
buying a ticket 

 
• A film trailer 

 
MC 1.1/1.2/1.3 

• Buying tickets 
• Asking about time 
• Asking about prices 
MC 6.1/6.2/6.5/ 
7.1/7.2/8.1 

A blog comment 
 
 
 
MC 3.2 

A blog comment 
 
 
 
MC 10.1 

Present Simple and 
Present Continuous 
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Unit 1 Media and Technology 16 lessons 

No. of 
lessons 

Vocabulary 
MC 15.13 

Skills     
Culture 
MC 12/13/14 Listening 

MC 1/2 
 

Speaking 
MC 6/7/8/9 

Reading 
MC 3/4/5 

Writing 
MC 10/11 

Grammar 
MC 15 

11 

• Types of media 
• Technology 

• A phone conversation 
• A song 
• A commercial 
• A news report 

 
 
 
 
 
MC 1.1/1.2/1.3 
2.1/2.2 
 
 
 
 
 

 

• Talking about 
technology and types of 
media 

• A phone conversation 
• Inviting, suggesting, 

accepting 
 
MC 6.1/6.2/6.3/ 
6.5/8.1/8.2/9.4 

• A web news article 
• A newspaper article 

 
 
 
 
 
 
MC 3.2/3.3/ 
4.1/4.2/4.3 

• A comment 
• A school newspaper 

article 
 
 
 
 
 
 
MC 10.1/11.1 

Verbs: 
• Past Simple 
• Past 

Continuous 
• Used to/didn’t use to 
• Phrasal verbs 

 
 
MC 15.7/15.12 

Great Britain: The 
British Press and teen 
magazines 

 
 
 
 
 
 
MC 13.2/12.1/ 
14.2 

1 Revision for the test 

2 Written test and listening test 

2 Oral presentations (5 to 10 students) 
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Unit 2 Fashion and Body Image 15 lessons 

No. of 
lessons 

Vocabulary 
MC 15.13 

Skills      
Culture 
MC 12/13/14 Listening 

MC 1/2 
Speaking 
MC 6/7/8/9 

Reading 
MC 3/4/5 

Writing 
MC 10/11 

Grammar 
MC 15 

10 

• Fashion: clothes 
and accessories 

• Body image 

• An interview 
• Going shopping 
• A song 
• A news report 
• An MTV 

interview 
 
 
 
MC 1.1/1.2/1.3/ 
2.1/12.1 

• Expressing one’s 
opinion about fashion 

• Asking for and giving 
information about 
prices 

• Talking about 
preferences 

 
MC 6.1/6.2/6.3/ 
6.5/7.1/7.2/8.1/ 
8.2/9.4 

• A web article 
• A blog entry 

(biography) 
 
 
 
 
 
 
 
MC 3.1/3.2/4.3/ 
4.4 

• Informal notes 
• A biography 

 
 
 
 
 
 
 
MC 10.1/10.2/ 
11.2 

Adjectives: 
• adjective order 
• so + adjective 
• adjectives with the suffixes -

ible, 
-able, -ful, -ness 

Relative pronouns 
• who, which, whose, 

that 
 
MC 15.2/15.3/15.4 

Australia: 
A body image campaign 

 
 
 
 
 
 
 
MC 14.2/12.1 

1 Revision for the test 
2 Written test and listening test 
2 Oral presentations (5 to 10 students) 
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Second Term 
 

Unit 3 Healthy Eating Habits 14 lessons 

No. of 
lessons 

Vocabulary 
MC 15.13 

Skills     
Culture 
MC 12/13/14 Listening 

MC 1/2 
Speaking 
MC 6/7/8/9 

Reading 
MC 3/4/5 

Writing 
MC 10/11 

Grammar 
MC 15 

9 

• Food 
• Containers 
• Eating habits 

• Ordering a meal 
• A song 
• An informative video 
• The Biggest 

Loser game 
 
 
 
 
MC 1.1/1.2/1.3/ 
2.1/2.2 

• Expressing one’s 
opinion about food and 
eating habits 

• Ordering in a 
restaurant 

 
 
 
 
MC 6.1/6.2/6.3/ 
8.1/8.2/9.4 

• A web article 
• An email 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MC 3.1/3.2/3.3 
4.3/4.4 

• Informal notes 
• An informal email 

 
 
 
 
 
 
 
MC 10.1/10.2 

Nouns: 
• countable, 

uncountable 
Quantifiers: 
• much, many, 

a lot of, lots of, a few, a 
little 

Verbs: 
• Collocation: 

make/do 
 
MC 15.1/15.5/ 
4.4 

USA 
The book “Fast 
Food Nation” 

 
 
 
 
 
 
 
 
MC 12.1/14.1/ 
14.2 

1 Revision for the test 
2 Written test and listening test 
2 Oral presentations (5 to 10 students) 
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Unit 4 The Environment  16 lessons 

No. of 
lessons 

Vocabulary 
MC 15.13 

Skills     
Culture 
MC 12/13/14 Listening 

MC 1/2 
Speaking 
MC 6/7/8/9 

Reading 
MC 3/4/5 

Writing 
MC 10/11 

Grammar 
MC 15 

 
 
 
 
 
 
11 

• The environment 
• Environmental 

problems 
and solutions 

• An interview 
• A song 
• Earth Hour 

Initiative 
• A film trailer 

 
 
 
 
MC 1.1/1.2/1.3/ 
2.1/2.2/3.3 

• Talking about solutions 
for environmental 
problems 

 
 
 
 
 
MC 6.1/6.2/6.3/ 
6.4/6.5/8.1/9.2/ 
9.3/9.4 

• A web news article 
• An excerpt of a 

short story 
 
 
 
 
MC 3.1/3.2/ 
4.1/4.3/5.1/ 
5.2 

• About a person 
• A short story 

 
 
 
 
 

MC 11.2 

If clauses: 
• Conditionals type 0 

and 1 
Verbs: 
• would, could, must, 

have to 
• phrasal verb 

‘look’ 
 
MC 15.6/15.11 

India: Schools take action for 
Earth Day 

 
 
 
 
 
MC 13.2/12.1 

1 Revision for the test 
2 Written test and listening test 
2 Oral presentations (5 to 10 students)  
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Third term 
 

 
 
 
 
 
 
 

Unit 5 Places to visit 22 lessons  

No. of 
lessons 

Vocabulary 
MC 15.13 

Skills     
Culture 
MC 12/13/14 Listening 

MC 1/2 
Speaking 
MC 6/7/8/9 

Reading 
MC 3/4/5 

Writing 
MC 10/11 

Grammar 
MC 15 

 
 
 
 
 
 
9 

• Travelling 
• Places to visit 

• Buying tickets for public 
transportation/ 
museums, monuments 

• A song 
• Teenink – a teenage 

writing programme 
• Couch surfing 

 
 
MC 1.1/1.2/1.3/ 
2.1/2.2/12.1 

• Buying tickets for public 
transportation 

• Asking for information 
about prices and 
schedules 

• Going on holiday 
 
 
 
 
MC 6.2/6.3/6.5/ 
7.1/7.2/ 9.1/9.4 

• A web article taken 
from a teen 
magazine 

• An informal letter 
 
 
 
 
 
 
 
MC 3.2/3.3/ 
4.1/4.3 

• About a museum/ 
monument 

• An informal letter 
 
 
 
 
 
 
 
 
MC 10.1/10.2/ 
11.2 

Verbs: 
• Present 

Perfect 
• For, since, just, 

already, never, ever, 
yet 

• Past Simple vs 
Present Perfect 

• Phrasal verb 
‘take’ 

 
MC 15.8/15.9/ 
15.10/15.12 

Scotland: Tourist 
attractions in Glasgow 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MC 12.1/12.2/ 
12.3 
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Unit 5 Places to visit   

No. of 
lessons 

Vocabulary 
MC 15.13 

Skills     
Culture 
MC 12/13/14 Listening 

MC 1/2 
Speaking 
MC 6/7/8/9 

Reading 
MC 3/4/5 

Writing 
MC 10/11 

Grammar 
MC 15 

8 

• Travelling 
• Places to visit 

• Buying tickets for public 
transportation/ 
museums, monuments 

• A song 
• Teenink – a teenage 

writing programme 
• Couch surfing 

 
 
MC 1.1/1.2/1.3/ 
2.1/2.2/12.1 

• Buying tickets for public 
transportation 

• Asking for information 
about prices and 
schedules 

• Going on holiday 
 
 
 
 
MC 6.2/6.3/6.5/ 
7.1/7.2/ 9.1/9.4 

• A web article taken 
from a teen magazine 

• An informal letter 
 
 
 
 
 
 
 
MC 3.2/3.3/ 
4.1/4.3 

• About a museum/ 
monument 

• An informal letter 
 
 
 
 
 
 
 
 
MC 10.1/10.2/ 
11.2 

Verbs: 
• Present 

Perfect 
• For, since, just, 

already, never, ever, 
yet 

• Past Simple vs 
Present Perfect 

• Phrasal verb 
‘take’ 

 
MC 15.8/15.9/ 
15.10/15.12 

Scotland: Tourist 
attractions in Glasgow 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MC 12.1/12.2/ 
12.3 

1 Revision for the test 

2 Written test and listening test 

2 Final oral presentations  

 
Extensive reading, included in the coursebook material: (5 lessons) – Unsolved Mystery 
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DOMÍNIOS DE 
REFERÊNCIA TEXTOS/CONTEÚDOS OBJETIVOS E DESCRITORES DE DESEMPENHO 

CALEN-
LEN-
DARI-
ZAÇÃO 

 

1) Oralidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Compreensão de enunciados orais: 
 - informação pertinente; 
 - intencionalidade comunicativa; 
 - recursos verbais e não verbais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Expressão verbal em interação: 
- intencionalidade comunicativa; 
- adequação comunicativa; 
- organização das ideias; 
- organização frásica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Interpretar discursos orais com diferentes graus de formalidade e complexidade. 
- Identificar o tema e explicitar o assunto. 
- Identificar os tópicos. 
- Distinguir informação objetiva e informação subjetiva. 
- Distinguir diferentes intencionalidades comunicativas em diversas sequências textuais (narrar; infor-
mar; descrever; explicar; e persuadir). 
- Manifestar ideias e pontos de vista pertinentes relativamente aos discursos ouvidos.  
 
  Registar, t ratar e reter a informação. 
- Identificar ideias-chave.  
- Tomar notas organizando-as. 
- Reproduzir o material ouvido recorrendo à síntese.  
 
 Part icipar oportuna e construtivamente em situações de interação oral. 
- Respeitar as convenções que regulam a interação verbal. 
- Pedir e dar informações, explicações, esclarecimentos. 
- Retomar, precisar ou resumir ideias, para facilitar a interação. 
- Solicitar informação complementar. 
- Debater e justificar ideias e opiniões. 
- Estabelecer relações com outros conhecimentos. 
- Utilizar pontualmente ferramentas tecnológicas como suporte adequado de intervenções orais. 
 
 
 Produzir discursos orais corretos, usando vocabulário e estruturas gramaticais diversifi-
cados e recorrendo a mecanismos de organização e de coesão discursiva. 
- Planificar o texto oral a apresentar, elaborando tópicos a seguir na apresentação.  
- Utilizar informação pertinente, mobilizando conhecimentos pessoais ou dados obtidos em diferentes 
fontes, citando-as. 
- Usar a palavra com fluência e correção, utilizando recursos verbais e não verbais com um grau de 
complexidade adequado ao tema e às situações de comunicação.  
- Diversificar o vocabulário e as estruturas utilizadas no discurso.  
 
 
 Produzir textos orais (5 minutos) de diferentes tipos e com diferentes finalidades. 
- Fazer a apresentação oral de um tema, justificando pontos de vista.  
- Argumentar, no sentido de persuadir os interlocutores.  
- Fazer apreciações críticas. 
 

 
1º, 2º 
e 3º 
Perío-
dos 
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DOMÍNIOS DE 
REFERÊNCIA TEXTOS/CONTEÚDOS OBJETIVOS E DESCRITORES DE DESEMPENHO 

CALEN-
LEN-
DARI-
ZAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
2) Leitura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  Leitura recreativa: 
 - sentido global; 
 - receção afetiva e estética. 
 
  Leitura orientada: 
 
-  tema ou temas; 
- intencionalidade comunicativa; 
- valores estéticos e simbólicos. 
 
 
TEXTOS INFORMATIVOS / IMPRENSA 
 
 Intencionalidade comunicativa. 
 Adequação comunicativa. 
 
TEXTO NARRATIVO 
 
 Categorias do texto narrativo: 
 - ação (relevância dos acontecimentos; ordenação dos aconte-
cimentos); 
 - espaço; 
 - tempo; 
 - personagens (retrato físico; sentimentos; comportamento); 
 - narrador (presente; ausente; subjetivo; objetivo). 
 
  Modos de apresentação (narração; descrição; diálogo). 
 
  Recursos expressivos. 
 
 

 Reconhecer a variação da língua. 
- Identificar, em textos orais, a variação nos planos fonológico, lexical e sintático;  
- Distinguir contextos geográficos em que ocorrem diferentes variedades do português. 
 
 
 Ler em voz alta 
- Ler expressivamente em voz alta textos variados, após preparação da leitura. 
 
 
 Ler textos diversos 
- Ler textos narrativos, textos expositivos, textos de opinião, textos argumentativos, textos científicos, 
críticas, recensões de livros, comentários, entrevistas. 
 
 
 
 Interpretar textos de diferentes tipologias e graus de complexidade 
- Formular hipóteses sobre os textos e comprová-las com a respetiva leitura. 
- Identificar temas e ideias principais, justificando. Identificar pontos de vista e universos de referência. 
- Identificar pontos de vista e universos de referência, justificando. 
- Fazer deduções e inferências, justificando. 
- Reconhecer elementos de persuasão. 
- Distinguir facto de opinião. 
- Reconhecer a forma como o texto está estruturado (diferentes partes e subpartes).  
- Identificar relações intratextuais: semelhança, oposição, parte-todo, causa-consequência e genérico-
específico. 
- Detetar elementos do texto que contribuem para a construção da continuidade e da progressão te-
mática e que conferem coerência e coesão ao texto. 
- Explicitar o sentido global do texto. 
 
 
 
 Utilizar procedimentos adequados à organização e tratamento da informação 
- Identificar ideias-chave.  
- Organizar em tópicos a informação do texto.  
 
 
 
 Ler para apreciar textos variados 
- Expressar, de forma fundamentada e sustentada, pontos de vista e apreciações críticas suscitados 
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DOMÍNIOS DE 
REFERÊNCIA TEXTOS/CONTEÚDOS OBJETIVOS E DESCRITORES DE DESEMPENHO 

CALEN-
LEN-
DARI-
ZAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTO POÉTICO 
 
- Organização do texto; 
- Versificação (verso, estrofe, rima, métrica); 
- Recursos fónicos (sonoridade, aliteração); 
- Recursos expressivos. 
 
TEXTO DRAMÁTICO 
 
 Categorias do texto dramático: 
 - personagens; 
 - ação; 
 - espaço. 
 
 Modos de representação do discurso. 
 
 Recursos expressivos. 
 
 
 
 
 Escrita expressiva e lúdica: 
 - divulgação dos escritos. 
 
 
 Escrita para apropriação de técnicas e modelos: 
 - planificação do texto (exploração do tema; intencionalidade 
comunicativa; adequação comunicativa; organização das ideias);  
 - construção do texto (encadeamento das partes do texto, cons-
trução do parágrafo e da frase; pontuação; vocabulário; ortogra-
fia); 
 - apresentação do texto (organização gráfica; grafia). 
 
 
 
 
 
 

pelos textos lidos em diferentes suportes.  
- Reconhecer o papel de diferentes suportes (papel, digital, visual) e espaços de circulação (jornal, 
internet…) na estruturação e receção dos textos. 
 
 
 Reconhecer a variação da língua 
- Identificar, em textos escritos, a variação nos planos fonológico, lexical, e sintático. 
- Distinguir contextos históricos e geográficos em que ocorrem diferentes variedades do português. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planificar a escrita de textos 
- Fazer planos: estabelecer objetivos para o que se pretende escrever, registar ideias e organizá-las; 
organizar a informação segundo a tipologia do texto. 
 
 Redigir textos com coerência e correção linguística 
- Ordenar e hierarquizar a informação, tendo em vista a continuidade de sentido, a progressão temáti-
ca e a coerência global do texto. 
- Dar ao texto a estrutura e o formato adequados, respeitando convenções tipológicas e (orto)gráficas 
estabelecidas.  
- Adequar os textos a públicos e finalidades comunicativas diferenciados. 
- Diversificar o vocabulário e as estruturas sintáticas utilizadas nos textos. 
- Consolidar as regras de uso de sinais de pontuação para delimitar constituintes de frase e para veicu-
lar valores discursivos.  
- Respeitar os princípios do trabalho intelectual: produção de bibliografia.  
- Utilizar, com progressiva autonomia, estratégias de revisão e aperfeiçoamento de texto, no decurso 
da redação.  
- Utilizar com critério as potencialidades das tecnologias da informação e comunicação na produção, na 
revisão e na edição de texto. 
 
 Escrever para expressar conhecimentos 
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DOMÍNIOS DE 
REFERÊNCIA TEXTOS/CONTEÚDOS OBJETIVOS E DESCRITORES DE DESEMPENHO 

CALEN-
LEN-
DARI-
ZAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Educação 
Literária 

 
 
 
 
 Aperfeiçoamento de texto: 
 - intencionalidade comunicativa; 
 - adequação comunicativa; 
 - encadeamento das partes do texto; 
 - construção do parágrafo e da frase; 
 - pontuação; 
 - vocabulário; 
 - ortografia; 
 - organização gráfica e grafia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3 narrativas de autores portugueses : 
- Conto, «Vicente», Miguel Torga 

- Responder por escrito, de forma completa, a questões sobre um texto.  
- Responder com eficácia e correção a instruções de trabalho, detetando rigorosamente o foco da 
pergunta.  
- Elaborar planos, resumos e sínteses de textos informativos e expositivos. 
 
 Escrever textos informativos 
- Escrever textos informativos contemplando o seguinte: uma introdução ao tópico; o desenvolvimento 
deste, com a informação agrupada em parágrafos e apresentando factos, definições, pormenores e 
exemplos; e uma conclusão. 
 
 Escrever textos expositivos 
- Escrever textos expositivos sobre questões objetivas propostas pelo professor, respeitando:  
a) o predomínio da função informativa;  
b) a estrutura interna: introdução ao tema; desenvolvimento expositivo, sequencialmente encadeado e 
corroborado por evidências; conclusão;  
c) o uso predominante da frase declarativa. 
 
 Escrever textos argumentativos 
- Escrever textos argumentativos com a tomada de uma posição; a apresentação de razões que a justi-
fiquem; e uma conclusão coerente.  
 
 Escrever textos diversos  

- Escrever textos narrativos. 
- Escrever textos biográficos. 
- Escrever páginas de um diário e de memórias. 
- Fazer retratos e autorretratos.  
- Escrever comentários subordinados a tópicos fornecidos. 
- Escrever cartas de apresentação. 
- Fazer roteiros. 
- Escrever o guião de uma entrevista. 
 
 Rever os textos escritos 
- Avaliar a correção e a adequação do texto e proceder a todas as reformulações necessárias. 
 
 
 
Ler e interpretar textos literários; 

- Ler textos literários, portugueses e estrangeiros, de diferentes épocas e de géneros diversos. 
- Identificar temas, ideias principais, pontos de vista e universos de referência, justificando. 
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DOMÍNIOS DE 
REFERÊNCIA TEXTOS/CONTEÚDOS OBJETIVOS E DESCRITORES DE DESEMPENHO 

CALEN-
LEN-
DARI-
ZAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Conto, «Saga», Sophia de Mello Breyner Andresen 
- Conto , «Assobiando à vontade», Mário Dionísio. 

 
 1 texto de autor de país de língua oficial portuguesa 
 O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, Jorge Amado (integral) 
- Madrugada», Jorge Amado  
 
 
 
 1 texto de autor estrangeiro  
  Diário, Diário de Anne Frank, Anne Frank 
 
 
 1 texto de literatura juvenil: 
 «O mundo em que vivi», Ilse Llosa 
  
 
 
  12 Poemas: 
- Cantiga, «Descalça vai para a fonte», Luís de Camões 
- Soneto, «Amor é um fogo que arde sem se ver», Luís de Ca-
mões 
- Soneto, «Alma minha gentil, que te partiste», Luís de Camões 
- Cantiga, «Cantiga sua, partindo-se», João Roiz de Castel branco 
- Soneto, «De ti me separei na primavera», William Shakespeare 
- Esparsa, «Ao desconcerto do mundo», Luís de Camões 
- Cantiga, «Comigo me desavim», Sá de Miranda 
- Poema, «Barca bela», Almeida Garrett 
- Soneto, «O colchão dentro do toucado», Nicolau Tolentino de 
Almeida 
- Soneto, «Magro, de olhos azuis, carão Moreno», Bocage 
- Poema «Boas noites», João de Deus 
- Poema, «De tarde», Cesário Verde 
 
 
 

- Explicitar o sentido global do texto. 
- Sistematizar elementos constitutivos do texto dramático (ato, cena, fala e indicação cénica). 
- Distinguir diálogos, monólogos e apartes. 
- Analisar o ponto de vista de diferentes personagens. 
- Detetar a forma como o texto está estruturado (diferentes partes e subpartes). 
- Identificar e reconhecer o valor dos recursos expressivos já estudados e, ainda, dos seguintes: antíte-
se, perífrase, eufemismo, ironia.  
- Reconhecer o uso de sinais de pontuação para veicular valores discursivos. 
- Distinguir a novidade de um texto em relação a outro(s). 
- Estabelecer relações de intertextualidade. 
  
Apreciar textos literários 
- Ler textos literários, portugueses e estrangeiros, de diferentes épocas e de géneros diversos. 
- Reconhecer valores culturais e éticos presentes nos textos. 
- Exprimir opiniões e problematizar sentidos, oralmente e por escrito, como reação pessoal à audição 
ou leitura de um texto ou de uma obra. 
- Escrever um pequeno comentário crítico (cerca de 120 palavras) a um texto lido.  
 
 
Ler e escrever para fruição estét ica 
- Ler por iniciativa e gosto pessoal, aumentando progressivamente a extensão e complexidade dos 
textos selecionados. 
- Fazer leitura em voz alta (individualmente ou em grupo), recitação e dramatização de textos lidos. 
- Analisar recriações de obras literárias com recurso a diferentes linguagens (por exemplo: música, 
teatro, cinema, adaptações a séries de TV). 
- Escrever, por iniciativa e gosto pessoal, textos diversos. 
- Desenvolver projetos e circuitos de comunicação escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

DOMÍNIOS DE 
REFERÊNCIA TEXTOS/CONTEÚDOS OBJETIVOS E DESCRITORES DE DESEMPENHO 

CALEN-
LEN-
DARI-
ZAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Gramática 
 

1 texto dramático de autor português: 
- «História Breve da Lua», de António Gedeão. 
 

Classes de palavras:  
- nome, adjetivo, advérbio e locução adverbial, determinante 
(artigo, demonstrativo, possessivo, indefinido, relativo, inter-
rogativo), pronome (pessoal, demonstrativo, possessivo, inde-
finido, interrogativo, relativo), quantificador, preposição e lo-
cução prepositiva, verbo principal (intransitivo, transitivo dire-
to, transitivo indireto, transitivo direto e indireto) verbos defe-
tivos impessoais, unipessoais 

• Flexão nominal, adjetival e verbal (verbo regular/irregular) 
• Colocação do pronome pessoal em adjacência verbal 
• Formação de palavras: composição e derivação 
• Funções sintáticas: sujeito (simples, composto, nulo subenten-

dido, indeterminado e expletivo) predicado, vocativo, com-
plemento (direto, indireto, oblíquo), predicativo do sujeito, 
modificador, complemento agente da passiva, modificador do 
nome restritivo e apositivo 

• Processos sintáticos: concordância 
• Frase ativa e passiva  

• Coordenação: orações coordenadas 
• Subordinação: orações subordinadas adverbiais (temporal, 

causal, final, comparativa, condicional, concessiva e consecuti-
va), substantivas relativas, substantivas completivas (função de 
complemento direto), adjetivas relativas (restritiva e explicati-
va) 

• Relações semânticas entre palavras: sinonímia, antonímia, 
holonímia, hiperonímia 

• Campo semântico e lexical 
• Monossemia e polissemia  
• Neologismo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicitar aspetos da morfologia 
- Identificar e conjugar verbos em todos os tempos (simples e compostos) e modos.  
- Sistematizar paradigmas flexionais dos verbos regulares da 1.a, da 2.a e da 3.a conjugação.  
- Identificar as formas dos verbos irregulares e dos verbos defetivos (impessoais e unipessoais).  
- Sistematizar padrões de formação de palavras complexas: derivação (afixal e não-afixal) e composição 
(por palavras e por radicais).  
- Formar o plural de palavras compostas.  
- Explicitar o significado de palavras complexas a partir do valor do radical e de prefixos e sufixos nomi-
nais, adjetivais e verbais do português. 
 
 
Conhecer classes de palavras 
- Integrar as palavras nas classes a que pertencem:  

− conjunção subordinativa: condicional, final, comparativa, consecutiva, concessiva e completiva; 
− locução conjuncional. 

 
 
 Analisar e estruturar unidades sintát icas 
- Aplicar as regras de utilização do pronome pessoal em adjacência verbal. 
- Consolidar o conhecimento sobre as funções sintáticas estudadas: sujeito, vocativo, predicado, com-
plemento direto, complemento indireto, complemento oblíquo, complemento agente da passiva, 
predicativo do sujeito, modificador do grupo verbal, modificador de frase. 
- Identificar as funções sintáticas de modificador do nome restritivo e apositivo. 
- Transformar frases ativas em frases passivas e vice-versa. 
- Transformar discurso direto em indireto e vice-versa. 
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DOMÍNIOS DE 
REFERÊNCIA TEXTOS/CONTEÚDOS OBJETIVOS E DESCRITORES DE DESEMPENHO 

CALEN-
LEN-
DARI-
ZAÇÃO 

- Identificar processos de coordenação entre orações: orações coordenadas copulativas (sindéticas e 
assindéticas), adversativas, disjuntivas, conclusivas e explicativas. 
- Identificar processos de subordinação entre orações: 

- subordinadas adverbiais causais, temporais, condicionais, finais, comparativas, consecutivas e con-
cessivas; 
- subordinadas adjetivas relativas; 
- subordinadas substantivas completivas (função de complemento direto). 

- Estabelecer relações de subordinação entre orações, identificando os elementos de que dependem as 
orações subordinadas. 

- Dividir e classificar orações. 

 
 Reconhecer propriedades das palavras e formas de organização do léxico 
- Identificar neologismos. 
- Identificar palavras polissémicas e seus significados. 
- Distinguir palavras polissémicas de monossémicas. 
- Determinar os significados que dada palavra pode ter em função do seu contexto de ocorrência: 
campo semântico. 
- Reconhecer e estabelecer as seguintes relações semânticas: sinonímia, antonímia, hiperonímia e 
holonímia. 
 
 

 
Nota: Todos os domínios de referência serão abordados ao longo do ano letivo. 

Recursos: Manual; Aula Digital: Áudio, Vídeo, Gramáticas interativas; Guia gramatical; Caderno de Atividades; Guiões de Leitura e Escrita; textos dos alunos. 

Avaliação: Observação direta; trabalhos para casa; auto e heteroavaliação de atividades orais e escritas; avaliação formativa de atividades de escrita (individual e/ou em grupo); 
avaliação de atividades de expressão oral; Fichas de Avaliação do final de unidade; fichas de avaliação final. 
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Educação Física 8º Ano 

 
Tema/Unidade: Ginástica 

Período de aplicação: 1º Período 
Área de Exploração Ginástica no solo 

 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 
ESTRATÉGIAS/ 
SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
• Conhecer e valorizar a 
prática da ginástica artística 
como factor de desenvol-
vimento pessoal e de me-
lhor qualidade de vida. 
 
• Conhecer a origem histó-
rica. 
 
• Saber identificar as acti-
vidades de ginástica artísti-
ca. 
 
• Fixar os fundamentos 
gímnicos. 
 
• Avaliar atitudes. 
 
• Avaliar as actividades de 
ginástica artística. 

• Origem e evolu-
ção da ginástica 
artística. 
 
• Identificação das 
actividades de 
ginástica artística. 
 
• Exercícios para 
melhorar a técnica 
desportiva: exercí-
cios no solo, mesa 
de saltos, trave e 
barra fixa. 
 
• Realização de 
circuitos técnicos 
em forma jogada. 
 
• Participação: 
responsabilidade, 
cooperação e jogo 
limpo. 

Avançado Elementar 
 

1 - Coopera com os companheiros nas ajudas e correcções 
que favoreçam a melhoria das suas prestações, garantindo 
condições de segurança pessoal e dos companheiros, e cola-
bora na preparação, arrumação e preservação do material. 
 
2 - Elabora, realiza e aprecia uma sequência de habilidades 
no solo (em colchões), que combine, com fluidez, destrezas 
gímnicas, de acordo com as exigências técnicas indicadas, 
designadamente: 
 
2.1 - Cambalhota à frente, terminando em equilíbrio com as 
pernas estendidas, afastadas ou unidas, com apoio das mãos 
no solo, respetivamente entre e por fora das coxas, e junto 
da bacia, mantendo a mesma direção do ponto de partida. 
 
2.2 - Cambalhota à frente saltada, após alguns passos de 
corrida e chamada a pés juntos, terminando em equilíbrio e 
com os braços em elevação anterior. 
 
2.3 - Cambalhota à retaguarda, com repulsão dos braços na 
fase final, terminando em equilíbrio, com as pernas unidas e 
estendidas, na direção do ponto de partida. 
 
2.4 - Pino de braços, com alinhamento e extensão dos seg-
mentos do corpo (definindo a posição), terminando em cam-
balhota à frente com braços em elevação anterior e em equi-
líbrio. 
 
2.5 - Roda, com marcada extensão dos segmentos corporais e 
saída em equilíbrio, com braços em elevação lateral oblíqua 
superior, na direção do ponto de partida. 
2.6 - Avião, com o tronco paralelo ao solo e com os membros 

. Realizar elemen-
tos técnicos em 
situações facilita-
doras; 
 
. Criar situações 
jogadas/lúdicas; 
 
. Associar elemen-
tos técnicos entre 
si; 
 
. Utilizar a ajuda 
entre pares; 
 
. Promover situa-
ções-problema 
para os alunos 
resolverem; 
 
. Criar situações 
simplificadas que 
englobem 1 ou 2 
conteúdos. 

- Colchões 
 
- Planos 
Inclinados 
 
- Espaldares  
 
 

Teste 
Diagnóstico 
  
Avaliação  
Formativa 
  
Avaliação Suma-
tiva 
   
Observação  
 
Trabalhos indivi-
duais e/ou grupo 
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Educação Física 8º Ano 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 
ESTRATÉGIAS/ 
SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
inferiores em extensão, mantendo o equilíbrio. 
 
2.7 - Posições de flexibilidade à sua escolha, com acentuada 
amplitude (ponte, espargata frontal e lateral, rã, etc. ). 
 
2.8 - Saltos, voltas e afundos em várias direções, utilizados 
como elementos de ligação, contribuindo para a fluidez e 
harmonia da sequência. 

 
3 – Em situação de exercício, faz: 
3.1 - Rodada, com chamada e ritmo dos apoios correctos, 
impulsão de braços e fecho rápido dos membros inferiores 
em relação ao tronco (ao mesmo tempo que eleva o tronco, a 
cabeça e os braços), para recepção a pés juntos sem desequi-
líbrios laterais, com braços em elevação superior. 
 
3.2 - Cambalhota à retaguarda com passagem por pino, com 
repulsão enérgica dos membros superiores e abertura simul-
tânea dos membros inferiores em relação ao tronco, aproxi-
mando-se do alinhamento dos segmentos e terminando a 
uma ou duas pernas. 
 
 

Nº de aulas 6 

 
4 de setembro de 2017 

 
Os Professores, 

 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Educação Física 8º Ano 

Tema: Ginástica 
Período de aplicação: 1º Período 

Unidade Ginástica Acrobática 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 
ESTRATÉGIAS /  

SITUAÇÕES DE APRENDI-
ZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRU-
MENTOS 

DE AVALIA-
ÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

• Conhecer e valori-
zar a prática da 
ginástica acrobática 
como factor de 
desenvolvimento 
pessoal e de melhor 
qualidade de vida. 
 
• Conhecer a origem 
histórica. 
 
• Saber identificar as 
actividades acrobá-
ticas. 
 
• Aperfeiçoar a 
formação gímnica. 
 
• Avaliar atitudes. 
 
• Avaliar as activida-
des acrobáticas. 

• Origem histórica. 
 
• Identificação das 
actividades acrobá-
ticas. 
 
• Exercícios para a 
melhoria da técnica 
desportiva: exercí-
cios de pares e de 
trios. 
 
• Quadro competi-
tivo (9.º ano). 
 
• Participação: 
responsabilidade, 
cooperação e jogo 
limpo. 

Conclusão do nível introdução 
 
4. - Combina numa coreografia (com música e sem exceder dois 
minutos), a par, utilizando diversas direcções e sentidos, afun-
dos, piruetas, rolamentos, passo-troca- passo, tesouras (saltos), 
posições de equilíbrio e outras destrezas gímnicas, com os se-
guintes elementos técnicos: 
 
4.5 - Com o base de joelhos sentado sobre os pés, o volante faz 
um monte lateral com o primeiro apoio na face interna do terço 
superior da coxa do base (braço contrário à entrada, estendido 
na vertical) e realiza um equilíbrio de pé nos ombros do base, 
que o segura pelas pernas, ao nível do terço superior dos gé-
meos. 
 
5 - Em situação de exercício em trios, realizam os seguintes ele-
mentos técnicos com coordenação e fluidez: 
 
5.4 - Dois bases, frente a frente, de joelhos sentados sobre os 
pés, sustentam o volante em pino sobre as suas coxas, seguran-
do-o pela bacia e auxiliando-o a manter o alinhamento dos seus 
segmentos. O desmonte deve ser controlado e com os braços em 
elevação superior. 
 

. Realizar elementos técni-
cos em situações facilitado-
ras; 
 
. Criar situações joga-
das/lúdicas; 
 
. Associar elementos técni-
cos entre si; 
. Utilizar a ajuda entre pa-
res; 
 
. Promover situações-
problema para os alunos 
resolverem; 
 
. Criar situações simplifica-
das que englobem 1 ou 2 
conteúdos. 

Colchões 
 
Aparelhagem 
de música 
 
CDs 
 
 

Teste 
Diagnóstico 
  
Avaliação  
Formativa 
  
Avaliação 
Sumativa 
   
Observação  
 
Trabalhos 
individuais 
e/ou grupo 
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Nº de aulas 6 

 
 

4 de setembro de 2017 
 

Os Professores, 
 

__________________________ 
 



Educação Física 8º Ano 

 
 
 
 

Tema/Unidade: Jogos Desportivos Coletivos 
Período de aplicação: 1º Período 

Área de Exploração Basquetebol 
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 
ESTRATÉGIAS/ 
SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
• Conhecer e valorizar 
prática do basquetebol 
como factor de desenvol-
vimento pessoal e de me-
lhor qualidade de vida. 
 
• Conhecer e compreender 
o jogo e as suas regras. 
 
• Desenvolver os funda-
mentos técnico-tácticos de 
jogo. 
 
• Avaliar as acções de ata-
que e de defesa. 
 
• Avaliar as atitudes. 

• Origem e evolução 
do jogo. 
 
• Identificação do 
jogo. 
 
• Regras do jogo. 
 
•Fundamentos 
técnico-tácticos do 
jogo: ataque e defe-
sa. 
 
 
• Exercícios para 
melhorar a técnica 
desportiva. 
 
• Jogo condicionado 
e jogo dirigido. 
 
• Quadro competiti-
vo. 
 
• Participação: res-
ponsabilidade, coo-
peração e jogo limpo. 

Nível elementar 
 
1 - Coopera com os companheiros, quer nos exercícios, 
quer no jogo, escolhendo as acções favoráveis ao êxito 
pessoal e do grupo, admitindo as indicações que lhe diri-
gem, aceitando as opções e falhas dos seus colegas e dando 
sugestões que favoreçam a sua melhoria. 
2 - Aceita as decisões da arbitragem, identificando os res-
pectivos sinais, e trata com igual cordialidade e respeito os 
companheiros e os adversários, evitando acções que po-
nham em risco a sua integridade física, mesmo que isso 
implique desvantagem no jogo. 
3 - Conhece o objectivo do jogo, a função e o modo de 
execução das principais acções técnico-tácticas e as regras: 
a) formas de jogar a bola, b) início e recomeço do jogo, c) 
bola fora, d) passos, e) dribles, f) bola presa, g) faltas pes-
soais e h)três segundos, adequando as suas acções a esse 
conhecimento. 
4 - Em situação de jogo 5 x5, coopera com os companheiros 
para alcançar o objectivo do jogo o mais rápido possível: 
4.1 - Logo que a sua equipa recupera a posse da bola, em 
situação de transição defesa-ataque: 
4.1.1 - Desmarca-se oportunamente, para oferecer uma 
linha de primeiro passe ao jogador com bola e, se esta não 
lhe for passada, corta para o cesto. 
4.1.2 - Quando está em posição de linha de segundo passe 
e o colega da primeira linha cortou para o cesto (ou na sua 
direção), oferece linha de primeiro passe ao portador da 
bola. 
4.1.3 - Durante a progressão para o cesto, selecciona a ação 
mais ofensiva: 

. Criar situações 
simplificadas que 
englobem 1 ou 2 
conteúdos; 
 
. Utilizar diferentes 
tipos de bola; 
 
. Criar situações 
lúdicas e formas 
jogadas; 
 
. Condicionar / 
simplificar regras; 
 
. Proibição de con-
tactos, restrição do 
drible e dos pas-
sos…; 
 
. Modificar o espa-
ço do jogo; 
 
. Jogos reduzidos 
 

Bolas de 
basquetebol 
 
Sinalizadores 
 
Cones 
 
Coletes 
 
Cestos de 
basquetebol 
 
 
 

Teste 
Diagnóstico 
  
Avaliação  
Formativa 
  
Avaliação Suma-
tiva 
   
Observação  
 
Trabalhos indivi-
duais e/ou grupo 
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Educação Física 8º Ano 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 
ESTRATÉGIAS/ 
SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
- Passa a um companheiro que lhe garante linha de passe 
ofensiva ou, 
- Progride em drible, preferencialmente pelo corredor 
central (utilizando, se necessário, fintas e mudanças de 
direção e ou de mão, para se libertar do seu adversário 
directo), para finalizar ou abrir linha de passe. 
 
4.2 - Ao entrar em posse da bola, enquadra-se em atitude 
ofensiva básica, optando pela ação mais ofensiva: 
4.2.1 - Lança, se tem ou consegue situação de lançamento, 
utilizando o lançamento na passada ou de curta distância 
de acordo com a ação do defesa. 
4.2.2 - Liberta-se do defensor (utilizando se necessário 
fintas e drible), para finalizar ou, na impossibilidade de o 
fazer, passar a bola com segurança a um companheiro. 
4.2.3 - Passa, se tem um companheiro desmarcado em 
posição mais ofensiva, utilizando a técnica mais adequada à 
situação, desmarcando-se de seguida na direção do cesto e 
repondo o equilíbrio ofensivo, se não recebe a bola. 
 
4.3 - Se não tem bola, no ataque: 
4.3.1 - Desmarca-se em movimentos para o cesto e para a 
bola (trabalho de recepção), oferecendo linhas de passe 
ofensivas ao portador da bola. 
4.3.2 - Aclara, em corte para o cesto: 
- se o companheiro dribla na sua direção, deixando espaço 
livre para a progressão do jogador com bola, 
- se na tentativa de recepção não consegue abrir linha de 
passe. 
4.3.3 - Participa no ressalto ofensivo procurando recuperar 
a bola sempre que há lançamento. 
 
4.4 - Logo que perde a posse da bola, assume de imediato 
atitude defensiva acompanhando o seu adversário directo 
(defesa individual), procurando recuperar a posse da bola o 
mais rápido possível: 
4.4.1 - Dificulta o drible, o passe e o lançamento, colocan-
do-se entre o jogador e o cesto na defesa do jogador com 
bola. 
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4.4.2 - Dificulta a abertura de linhas de passe, colocando-
se entre o jogador e a bola, na defesa do jogador sem bola. 
4.4.3 - Participa no ressalto defensivo, reagindo ao lança-
mento, colocando-se entre o seu adversário directo e o 
cesto. 
5 - Realiza com correcção e oportunidade, no jogo e em 
exercícios critério, as acções referidas no programa Introdu-
ção e ainda: a) fintas de arranque em drible, b) recepção-
enquadramento, c) lançamento em salto, d) drible de 
progressão com mudanças de direção pela frente, e) drible 
de protecção, f) passe com uma mão, g) passe e corte, h) 
ressalto, i) posição defensiva básica, j) enquadramento 
defensivo e em exercícios critério, l) mudanças de direção 
entre pernas e por trás das costas, m) lançamento com 
interposição de uma perna e n) arranque em drible (direc-
to ou cruzado). 

Nº de aulas 10 

 
 

4 de setembro de 2017 
 

Os Professores, 
 

__________________________ 
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Tema: Aptidão Física 
Período de aplicação: 1º 2º 3º Períodos 

Unidade Aptidão Física / Bateria de testes Fitescolas 
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUA-
ÇÕES DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMEN-
TOS 

DE AVALIA-
ÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 

 

 
- Relacionar a aptidão física 
e saúde; 
 
 
- Identificar os fatores 
associados a um estilo de 
vida saudável, nomeada-
mente: 
Desenvolvimento das 
capacidades motoras; 
Composição corporal; 
Alimentação; 
Repouso; 
Higiene; 
Afetividade; 
Qualidade do meio ambien-
te. 
 
 
- Princípios fundamentais 
do treino das capacidades 
motoras; 
 
 
- Compreender a relação 
entre a intensidade e a 
duração do esforço; 
 
 
- Identificar sinais de fadiga 
e inadaptação ao exercício. 
 
 
 
 
 
 

- Capacidades condicionais: 
Força; 
Velocidade; 
Resistência; 
Flexibilidade; 
Destreza geral e específica. 

  

- Capacidades coordenativas: 
Diferenciação cinestésica; 
Reação; 
Ritmo; 
Equilíbrio; 
Orientação espacial. 

  

- Aptidão física e saúde; 
- Fatores associados a um estilo de vida 
saudável, nomeadamente: 
Desenvolvimento das capacidades 
motoras 
Composição corporal 
Alimentação 
Repouso 
Higiene 
Afetividade 
Qualidade do meio ambiente 
 
- Princípios fundamentais do treino das 
capacidades motoras (continuidade, 
progressão e reversibilidade); 
- Relação entre a intensidade e a dura-
ção do esforço; 
- Sinais de fadiga ou inadaptação ao 
exercício. 
 
- Cooperação: 
Nas ajudas e correções técnicas; 
No transporte e preservação do materi-
al; 
Na garantia da sua segurança e dos 

RESISTÊNCIA 
1. O aluno realiza, em situação de corrida contínua, de jogo, 
percursos de habilidades ou outras:  
1.1 Ações motoras globais de longa duração (acima dos oito 
minutos), com intensidade moderada a vigorosa, sem diminuição 
nítida de eficácia, controlando o esforço, resistindo à fadiga e 
recuperando com relativa rapidez após o esforço.  
Corrida numa direção e na oposta (Vai-Vem) percorrendo de cada 
vez uma distância de 20m, aumentando o ritmo da passada em 
cada minuto, atingindo ou ultrapassando o número de percursos 
de referência (Zona Saudável de Aptidão Física - ZSAF). 
FORÇA  
2. O aluno realiza com correção, em circuitos de treino ou exerci-
tação simples, com volume e intensidade definidas pelo profes-
sor:  
2.1. Ações motoras vencendo resistências fracas a ligeiras, com 
elevada velocidade de contração muscular. 
2.2. Ações motoras de contração muscular localizada, vencendo 
resistências, de carga fraca ou ligeira, com elevada velocidade em 
cada ação, em esforços de duração relativamente prolongada, 
resistindo à fadiga, sem diminuição nítida de eficácia. 
VELOCIDADE  
3. O aluno nas situações definidas pelo professor, respeitando os 
tempos de trabalho e de recuperação adequados:  
3.1. Reage rapidamente a um sinal conhecido iniciando ações 
motoras previstas globais ou localizadas.  
3.2. Reage rapidamente e com eficácia, iniciando ações motoras 
globais ou localizadas, em situação de seleção, combinação ou 
correção de resposta.  
3.3. Realiza ações motoras acíclicas com a máxima velocidade, 
sem perda de eficácia dos movimentos.  
3.4. Realiza ações motoras cíclicas com a máxima velocidade em 
cada execução singular, sem perda de eficácia dos movimentos  
3.5. Realiza ações motoras globais cíclicas percorrendo curtas 
distâncias, no menor tempo possível, sem perda de eficácia.  
3.6. Realiza ações motoras globais de curta duração (até 45") com 
o máximo de intensidade naquele tempo, sem diminuição nítida 
de eficácia. 
 
 

 
- Exercícios em forma jogada; 
 
- Circuitos gerais e específicos; 
 
- Torneio intraturma; 
 
 
 

 

 
Material especí-
fico de cada 
modalidade 
desportiva. 
 
 

Avaliação diag-
nóstica 
 
 
 
 
Avaliação forma-
tiva 
 
 
 
 
Relacionamento 
de conceitos 
dentro de cada 
modalidade 
desportiva; 
 
 
 
Reflexão com os 
alunos. Auto-
avaliação. 
 

 
 
 
 
 
 
Ao longo de 
todo o ano 
e de acordo 
com a carga 
horária de 
cada moda-
lidade. 
 
Aplicação 
dos testes 
Fitescolas 
 
- 1º P: 3 
tempos; 
- 3º P: 3 
tempos. 
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colegas. 
- Em exercício critério; 
- Em situação de jogo. 
 
- Jogo limpo: 
Aceitar as decisões da arbitrageme das 
indicações dadas pelos colegas e pelo 
professor, ser leal com os outros, saber 
vencer e aceitar a derrota. 
 

FLEXIBILIDADE  
4. O aluno, respeitando as indicações metodológicas específicas 
do treino de flexibilidade (ativa):  
4.1. Realiza ações motoras com grande amplitude, à custa de 
elevada mobilidade articular e elasticidade muscular, (contribuin-
do para a qualidade de execução dessas ações).  
Chega com as duas mãos à frente, o mais longe possível, sentado 
no chão (seat- and-reach), alternadamente com uma e outra 
perna fletida, deixando a outra estendida, mantendo o alonga-
mento máximo durante pelo menos 1”, alcançando ou ultrapas-
sando (à 4ª tentativa) a distância definida (ZSAF)  
Mantém durante alguns segundos uma e outra das pernas, em 
extensão completa, a um plano mais alto que a bacia, apoiando o 
pé no espaldar ou num companheiro.  
Toca as pontas dos dedos atrás das costas, com um braço por 
cima do ombro e outro por baixo do cotovelo, com um e outro 
braço (ZSAF).  
Afasta lateralmente as pernas em extensão (posição de esparga-
ta), aproximando a região pubo-cox¡gea do solo a uma distância 
definida.  
DESTREZA GERAL  
5. O aluno realiza movimentos de deslocamento no espaço asso-
ciados a movimentos segmentares, com alternância de ritmos e 
velocidade, em combinações complexas desses movimentos, 
globalmente bem coordenadas 

Nº de aulas 10 

 
 

4 de setembro de 2017 
 

Os Professores, 
 

__________________________ 
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Tema/Unidade: Jogos Desportivos Coletivos 

Período de aplicação: 2º Período 
Área de Exploração Voleibol 

 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 
ESTRATÉGIAS/ 
SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
• Conhecer e valorizar a 
prática do voleibol co-
mo factor de desenvol-
vimento pessoal e de 
melhor qualidade de 
vida. 
 
• Conhecer e compre-
ender o jogo e as suas 
regras. 
 
• Aperfeiçoar os fun-
damentos técnico-
tácticos de jogo. 
 
• Avaliar as acções de 
ataque e de defesa. 
 
• Avaliar as atitudes. 

• Origem e evolu-
ção do voleibol. 
 
• Identificação do 
jogo. 
 
• Regras do jogo. 
 
• Fundamentos 
técnico-tácticos 
do jogo: ataque e 
defesa. 
 
• Exercícios para 
a melhoria da 
técnica desporti-
va. 
 
• Quadro compe-
titivo. 
 
• Participação: 
responsabilidade, 
cooperação e 
jogo limpo. 

Nível Avançado 
 
4 - Em situação de jogo 4 x 4 num campo reduzido (12 m x 6 m), 
com a rede aproximadamente a 2,10 m/2,15 m de altura: 
 
4.1 - Serve por baixo ou por cima (tipo ténis), colocando a bola 
numa zona de difícil recepção ou em profundidade 
4.2. – Idem 7º  
4.3 - Na sequência da recepção do serviço, posiciona-se correcta e 
oportunamente para passar a bola a um companheiro em condi-
ções de este dar continuidade às acções ofensivas (segundo to-
que), ou receber/enviar a bola, em passe colocado ou remate (em 
apoio), para o campo contrário (se tem condições vantajosas). 
 
5 - Em situação de exercício no campo de Voleibol, com a rede 
colocada aproximadamente a 2,10 m/2,15 m de altura 
5.1 - Remata ao passe do companheiro, executando correctamen-
te a estrutura rítmica da chamada e impulsionando-se para bater a 
bola no ponto mais alto do salto. 
5.2 - Desloca-se e posiciona-se correctamente para defesa baixa 
do remate (em manchete). 
 
6 - Realiza com correcção e oportunidade, no jogo e em exercícios 
critério, as técnicas de a)passe alto de frente, b) manchete, c) 
serviço por baixo, d) serviço por cima e e) remate em apoio, e, 
em situação de exercício, o f) passe alto de costas e g) remate com 
salto. 

. Criar situações 
simplificadas que 
englobem 1 ou 2 
conteúdos; 
 
. Utilizar diferen-
tes tipos de bola; 
 
. Criar situações 
lúdicas e formas 
jogadas; 
 
. Condicionar / 
simplificar regras; 
 
. Proibição de 
contactos, restri-
ção do drible e 
dos passos…; 
 
. Modificar o 
espaço do jogo; 
 
. Jogos reduzidos 
 

Bolas de 
voleibol 
 
Redes de 
voleibol 
 
Cones 
 
Sinalizadores 

Teste 
Diagnóstico 
  
Avaliação  
Formativa 
  
Avaliação Suma-
tiva 
   
Observação  
 
Trabalhos indivi-
duais e/ou grupo 
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4 de setembro de 2017 
 

Os Professores, 
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__________________________ 
Tema/Unidade: Desportos individuais 

Período de aplicação: 2º Período 
Área de Exploração Atletismo (comprimento, estafetas, velocidades)  

 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 
ESTRATÉGIAS/ 
SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
• Conhecer e valorizar a 
prática das actividades de 
atletismo como factor 
de desenvolvimento pesso-
al e de melhor qualidade 
de vida. 
 
• Conhecer a origem histó-
rica. 
 
• Saber identificar as acti-
vidades de atletismo e as 
suas regras. 
 
• Aperfeiçoar os funda-
mentos das actividades de 
atletismo. 
 
• Avaliar atitudes. 
 
• Avaliar as actividades de 
atletismo. 

• Origem histórica. 
 
• Identificação das 
actividades de atletis-
mo. 
 
• Exercícios para a 
melhoria da técnica 
desportiva: corrida de 
velocidade, corrida de 
barreiras, corrida de 
estafeta, corrida pelo 
campo, salto em com-
primento, salto em 
altura, triplo- 
-salto, lançamento do 
peso e lançamento do 
dardo. 
 
• Realização de “circui-
tos” técnicos em forma 
jogada. 
 
• Quadros competiti-
vos. 
 
• Participação: respon-
sabilidade, cooperação 
e jogo limpo 

Nível elementar e parte do nível avançado 
 
1 - Coopera com os companheiros, aceitando e dando 
sugestões que favoreçam a melhoria da suas acções, 
cumprindo as regras de segurança, bem como na prepa-
ração, arrumação e preservação do material. 
2 - Efectua uma corrida de velocidade (40 m a 60 m), 
com partida de tacos. Acelera até à velocidade máxima, 
realizando apoios activos sobre a parte anterior do pé 
(extensão completa da perna de impulsão) e termina 
sem desaceleração nítida, com inclinação do tronco à 
frente nas duas últimas passadas. 
3 - Efectua uma corrida de estafetas de 4 x 60 m, rece-
bendo o testemunho em movimento, na zona de trans-
missão e entregando-o, após sinal sonoro, com seguran-
ça e sem acentuada desaceleração. 
4 - Efectua uma corrida de barreiras com partida de 
tacos. “Ataca” a barreira, apoiando o terço anterior do 
pé longe desta, facilitando a elevação do joelho e a 
extensão da perna de ataque.  Passa as barreiras com 
trajectória rasante, mantendo o equilíbrio nas recep-
ções ao solo e sem desaceleração nítida. 
5 - Salta em comprimento com a técnica de voo na 
passada, com corrida de balanço de oito a doze passa-
das e impulsão na tábua de chamada. Aumenta a ca-
dência nas últimas passadas para realizar uma impulsão 
eficaz, mantendo o tronco direito. “Puxa” a perna de 
impulsão para junto da perna livre na fase descendente 
do voo, tocando o solo o mais longe possível, com flexão 
do tronco à frente. 
6 - Salta em altura com técnica de Fosbury Flop, com 
cinco a oito passadas de balanço, sendo as últimas 
três/quatro em curva.  Apoia activamente o pé de cha-
mada no sentido da corrida, com elevação enérgica da 

. Realizar ele-
mentos técnicos 
em situações 
facilitadoras; 
 
. Criar situações 
jogadas/lúdicas; 
 
. Associar ele-
mentos técnicos 
entre si; 
. Utilizar a ajuda 
entre pares; 
 
. Promover situ-
ações-problema 
para os alunos 
resolverem; 
 
. Criar situações 
simplificadas 
que englobem 1 
ou 2 conteúdos. 

 
Corredor de ba-
lanço 
 
Caixa de saltos 
 
Cronómetros 
 
Pista 
 
Testemunhos 

Teste diagnóstico 
  
Formativa 
  
Sumativa 
   
Observação  
 
Trabalhos indivi-
duais e/ou grupo 
 
 

9 
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coxa da perna livre, conduzindo o joelho para dentro 
(provocando a rotação da bacia). Transpõe a fasquia 
com o corpo ligeiramente “arqueado”. Flexão das coxas 
e extensão das pernas na fase descendente do voo, 
caindo de costas no colchão com os braços afastados 
lateralmente. 
7 - Lança a bola (tipo hóquei), com quatro a sete passa-
das de balanço em aceleração progressiva.  Executa as 
três passadas finais com os apoios e ritmo correctos, 
com a mão à retaguarda e o braço em extensão, reali-
zando o último apoio pelo calcanhar da perna contrária. 
8 - Lança o peso de 3 kg/4 kg, de costas (duplo apoio) e 
sem balanço, num círculo de lançamentos.  Roda e 
avança a bacia do lado do peso com extensão total (das 
pernas e do braço do lançamento), para empurrar o 
engenho para a frente e para cima, mantendo o cotove-
lo afastado em relação ao tronco. 
9 - Executa o triplo salto com corrida de balanço de seis 
a dez passadas e impulsão na tábua de chamada.  Rea-
liza correctamente o encadeamento dos apoios - 1.º 
salto em pé coxinho, 2.º salto para o outro pé e o último 
com a técnica de passada, com queda a dois pés na 
caixa de saltos. 
10 - Lança o dardo, após seis a dez passadas de balan-
ço, executando correctamente a pega e o ritmo das 
cinco passadas finais.  Avança a bacia e o ombro do lado 
do dardo (bloqueio do movimento sobre o eixo do pé da 
frente), no momento do último apoio, mantendo o 
cotovelo e o dardo à retaguarda, para forte ação de 
“chicotada” do braço (por cima do ombro), trocando a 
posição dos pés na parte final, mantendo-se em equilí-
brio. 

Nº de aulas 9 

 
4 de setembro de 2017 

 
Os Professores, 

__________________________ 
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Tema/Unidade: Jogos Desportivos Coletivos 
Período de aplicação: 3º Período 

Área de Exploração Futebol  
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
• Conhecer e valorizar a 
prática do futebol como 
factor de desenvolvimento 
pessoal e de melhor quali-
dade de vida. 
 
• Conhecer e compreender 
o jogo e as suas regras. 
 
• Fixar e aperfeiçoar os 
fundamentos técnico-
tácticos de jogo. 
 
• Avaliar as acções de ata-
que e de defesa. 
• Avaliar atitudes. 

• Origem e evolução do 
futebol. 
 
• Identificação do jogo. 
 
• Regras do jogo. 
 
• Fundamentos técnico-
tácticos do jogo: ataque e 
defesa. 
 
• Exercícios para a melhoria 
da técnica desportiva. 
 
• Jogo condicionado e jogo 
dirigido. 
 
• Participação: responsabili-
dade, cooperação e jogo 
limpo. 

Parte do nível avançado 
1 - Coopera com os companheiros, quer 
nos exercícios, quer no jogo, escolhendo 
as acções favoráveis ao êxito pessoal e 
do grupo, admitindo as indicações que 
lhe dirigem, e aceitando as opções e 
falhas dos seus colegas e dando suges-
tões que permitam a sua melhoria. 
2 - Aceita as decisões da arbitragem, 
identificando os respectivos sinais e 
trata com igual cordialidade e respeito 
os companheiros e os adversários, evi-
tando acções que ponham em risco a 
sua integridade física, mesmo que isso 
implique desvantagem no jogo. 
3 - Adequa a sua actuação quer como 
jogador, quer como árbitro, ao objectivo 
do jogo, à função e ao modo de execu-
ção das principais acções técnico-
tácticas e às regras do jogo. 
4 - Em situação de jogo 7 x 7 ou 11 x 11: 

4.1 - Logo que recupera a posse da bo-
la, reage de imediato, colaborando na 
organização das acções ofensivas. En-
quadra-se ofensivamente, controlan-
do a bola, e realiza a ação mais ade-
quada, com oportunidade, de acordo 
com a sua leitura do jogo: 
4.1.1 - Penetra, protegendo a bola, 
fintando ou driblando para finalizar 
ou fixar a ação do adversário directo 
e/ou outros defensores. 
4.1.2 - Remata, se conseguir posição 

. Criar situações simplifica-
das que englobem 1 ou 2 
conteúdos; 
 
. Utilizar diferentes tipos 
de bola; 
 
. Criar situações lúdicas e 
formas jogadas; 
 
. Condicionar / simplificar 
regras; 
 
. Proibição de contactos, 
restrição do drible e dos 
passos…; 
 
. Modificar o espaço do 
jogo; 
 
. Jogos reduzidos 
 

Bolas de Futebol 
 
Balizas 
 
Cones 
 
Sinalizadores 
 
Coletes 

Teste diagnóstico 
  
Formativa 
  
Sumativa 
   
Observação  
 
Trabalhos indivi-
duais e/ou grupo 
 
 

9 
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OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
vantajosa. 
4.1.3 - Passa a um companheiro em 
desmarcação para a baliza ou em 
apoio, utilizando, conforme situação, 
passes rasteiros ou passes por alto. 
4.1.4 - Após passe a um companheiro 
próximo, desmarca-se (“sai”) no 
mesmo corredor ou em diagonal para 
outro corredor (sentido contrário ao 
passe), de acordo com a posição do 
companheiro e adversários, criando 
nova linha de passe mais ofensiva. 
4.1.5 - Devolve a bola, colocando-a à 
frente do receptor (de forma a permi-
tir a continuidade da ação ofensiva), 
se a recebeu de um companheiro pró-
ximo que, entretanto, abriu linha de 
passe. 
4.2 - Desmarca-se, para oferecer linha 
de passe para penetração ou remate 
ou linha de passe de apoio (de acordo 
com a movimentação geral), procu-
rando criar situações de superioridade 
numérica favoráveis à continuação 
das acções ofensivas da sua equipa, 
garantindo a largura e a profundidade 
do ataque. 
4.3 - Logo que a sua equipa perde a 
posse da bola, reage de imediato pro-
curando impedir a construção das ac-
ções ofensivas, realizando com opor-
tunidade e de acordo com a situação, 
as seguintes acções: 
4.3.1 – Pressiona o jogador emposse 
da bola, reduzindo o seu espaço ofen-
sivo. 
4.3.2 - Colabora com um companheiro 
criando situações de superioridade 
numérica defensiva sobre o portador 
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da bola. 
4.3.3 - Fecha as linhas de passe mais 
ofensivas impedindo a recepção da 
bola. 
4.3.4 - Realiza as dobras quando os 
companheiros são ultrapassados por 
atacantes em penetração. 
4.3.5 - Ajusta a sua posição defensiva, 
ocupando a posição do companheiro 
que realizou a ação anterior (compen-
sação). 
4.4 - Como guarda-redes, enquadra-se 
coma bola para impedir o golo. Ao re-
cuperar a bola, passa a um jogador 
desmarcado. 

5 - Realiza com correcção e oportunida-
de, no jogo e em exercícios critério, os 
padrões técnicos das acções: a)recepção 
e controlo da bola, b) remate, c) remate 
de cabeça, d) condução da bola, e) 
drible, f) passe, g) finta, h) desmarca-
ção, i) marcação, j) pressão, l) intercep-
ção e m) desarme. 

Nº de aulas 9 

 
 
 

4 de setembro de 2017 
 

Os Professores, 
 

__________________________ 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                             



Educação Física 8º Ano 

 
Tema/Unidade: Jogos Desportivos Coletivos 

Período de aplicação: 3º Período 
Área de Exploração Bitoque Râguebi 

 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
• Conhecer e valorizar a 
prática do Râguebi como 
factor de desenvolvimento 
pessoal e de melhor quali-
dade de vida. 
 
• Conhecer e compreender 
o jogo e as suas regras. 
 
• Aperfeiçoar os funda-
mentos técnico-tácticos de 
jogo. 
 
• Avaliar as acções de ata-
que e de defesa. 
 
• Avaliar as atitudes. 

• Origem e evolução do 
Râguebi. 
 
• Identificação do jogo. 
 
• Regras do jogo. 
 
• Fundamentos técnico-
tácticos do jogo: ataque e 
defesa. 
 
• Exercícios para a melhoria 
da técnica desportiva. 
 
• Quadro competitivo. 
 
• Participação: responsabili-
dade, cooperação e jogo 
limpo. 

Nível Introdução 
1 - Coopera com os companheiros, quer 
nos exercícios quer no jogo, procurando 
escolher as acções favoráveis ao êxito 
pessoal e do grupo, admitindo as indica-
ções que lhe dirigem e aceitando as 
opções e falhas dos companheiros. 
2 - Aceita as decisões da arbitragem, 
trata os colegas e adversários com igual 
cordialidade e respeito, evitando acções 
que, infringindo o espírito ou letra das 
leis do jogo, ponham em risco a sua 
integridade física, mesmo que isso im-
plique desvantagem no jogo. 
3 - Conhece o objectivo do jogo, a fun-
ção e o modo de execução das acções 
técnico-tácticas e as leis do jogo: a) 
forma de jogar (com limitações do jogo 
ao pé), b) vantagem, c) pontapé de 
saída (adaptado), d) pontapé de reco-
meço (adaptado), e) ensaio e f) toque-
na-meta, g) área de validação ou meta, 
h) toque ou passe para diante, i) placa-
gem, j) permanecer deitado com, sobre 
ou perto da bola, 1) bola fora (adapta-
do), m) fora de jogo (no jogo corrente), 
n) em jogo, o) jogo ilegal, p) pontapé 
livre (adaptado), e q) exclusões tempo-
rárias. 
4 - Em situação de jogo 5 x 5 a 7 x 7: 
4.1 - Na posse da bola 
4.1.1 - Avança no terreno, quando dis-
põe de espaço sem oposição, e procura 
finalizar se tem condições favoráveis 

. Criar situações simplifica-
das que englobem 1 ou 2 
conteúdos; 
 
. Utilizar diferentes tipos 
de bola; 
 
. Criar situações lúdicas e 
formas jogadas; 
 
. Condicionar / simplificar 
regras; 
 
. Proibição de contactos, 
restrição do drible e dos 
passos…; 
 
. Modificar o espaço do 
jogo; 
 
. Jogos reduzidos 
 

Bolas de Râguebi 
 
Cones 
 
Sinalizadores 
 
Coletes 

Teste diagnóstico 
  
Formativa 
  
Sumativa 
   
Observação  
 
Trabalhos indivi-
duais e/ou grupo 
 
 

6 
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para o fazer. 
4.1.2 - Utiliza técnicas de evasão- mu-
danças de direção, troca de pés e fintas 
ou repulsão (“hand-off”) - para ultrapas-
sar o adversário mais próximo (1x1). 
4.1.3 - Passa oportunamente a um com-
panheiro em melhor posição (que dis-
ponha de espaço, sem oposição, para 
avançar), quando não tem condições 
para avançar no terreno. 
4.1.4 - Procura manter a posse da bola e 
virar-se para o seu terreno, se não dis-
põe de espaço nem consegue vencer a 
oposição directa. 
4.1.5 - Procura libertar a bola, controla-
damente e no melhor local para a sua 
equipa, quando é placado. 
4.1.6 - Pontapeia oportunamente se 
pressionado na sua área de defesa (atrás 
dos 22 m). 
4.2 - Quando não tem bola, mas é da 
equipa que a possui: 
4.2.1 - Apoia o portador pelo lado me-
lhor (menor densidade defensiva) ou 
abre a segunda linha de passe (lado 
desguarnecido), colocando-se atrás da 
bola e a uma distância que permita o 
passe ou progressão do companheiro. 
4.2.2 – Aproxima-se do portador da 
bola, quando este é agarrado ou placa-
do, procurando assegurar a manutenção 
da posse da bola da sua equipa. 
4.2.3 - Segue os pontapés, quando em 
jogo, aproximando-se do local onde a 
bola será disputada. 
4.2.4 - Recoloca-se constantemente em 
jogo, quando em fora de jogo ou à fren-
te da bola. 
4.2.5 - Comunica com os companheiros 
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para organizar as acções. 
4.3 - Quando da equipa que não tem 
bola: 
4.3.1 - Pressiona o jogador com bola, 
quando se encontra próximo deste, 
avançando no terreno; placa-o ou agar-
ra-o, lutando pela posse da bola (ten-
tando virá-lo para o seu terreno - linha 
de meta). 
4.3.2 - Coloca-se próximo da linha da 
bola, em condições de pressionar os 
adversários em apoio, procurando inter-
ceptar o passe, quando não se encontra 
em oposição directa ao portador da 
bola. 
4.3.3 - Procura colocar-se constante-
mente em jogo quando em posição de 
fora de jogo ou à frente da linha da bola. 
4.3.4 - Fala com os companheiros, cola-
borando na organização defensiva. 
5 - Realiza com oportunidade e correc-
ção global, em jogo e em exercícios 
critério, as acções: a) passe directo (pa-
rado e em corrida), b) passe cruzado, c) 
passe com contacto, d) recepção, e) 
pontapé de balão, f) ensaio e g) toque-
na-meta, h) encaixe da bola, i) repulsão 
(hand-off), j) troca de pés, k) mudança 
de direção e l) fintas. 
 

Nº de aulas 6 

 
4 de setembro de 2017 

 
Os Professores, 

 
__________________________                                                                                                                                                                                          
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Domínio: 
 

E. Expansão e Mudança nos séculos XV w XVI 
1. O expansionismo europeu 
2. Renascimento, Reforma e Contrarreforma 

Período de aplicação: 1º Período 

METAS CURRICULA-
RES/OBJETIVO GERAL DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS Letivos 
 

 

1. O expansionismo europeu 

1. Conhecer e compreender  
o pioneirismo português no 
processo de expansão europeu 

 

 

 

 

 

 

 

2. Conhecer e compreender os 
processos de expansão dos 
Impérios Peninsulares 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
1.1 Relacionar o arranque do 
processo de expansão europeu 
com as dificuldades e tensões 
acumuladas na segunda metade 
do século XIV.  
1.2. Relacionar o crescimento 
demográfico e comercial europeu 
do século XV com as necessida-
des de expansão interna e exter-
na da Europa. 
1.3. Explicar as condições políti-
cas, sociais, técnicas, científicas e 
religiosas que possibilitaram o 
arranque da expansão portugue-
sa. 
 
2.1. Descrever as prioridades 
concedidas à expansão nos perí-
odos do infante D. Henrique, de 
D. Afonso V, de D. João II e de D. 
Manuel I e os seus resultados.  
2.2. Caracterizar os principais sis-
temas de exploração do Império 
Português nas ilhas atlânticas, 
costa ocidental africana, Brasil e 
Império Português do Oriente.  

 
 
 
 
– Observação e análise de docu-
mentação diversificada sobre as 
necessidades da expansão euro-
peia no século XV (p. 13). 

– Leitura e análise de documentos 
sobre as condições técnicas e as 
motivações económicas, sociais e 
políticas do arranque da expansão 
portuguesa (p. 15). 

– Exploração da animação interati-
va “Viagens e etapas da expansão 
marítima portuguesa” referente à 
expansão marítima até à morte do 
infante D. Henrique (1460). 

– Observação e análise de docu-
mentação referente às prioridades 
da expansão nos reinados de D. 
Afonso V, D. João II e D. Manuel I 
(p. 19). 

– Exploração da secção “Grande 
Plano sobre… No Atlântico, rumo 
às descobertas” (pp. 20-21). 

– Análise de documentos escritos 
sobre o povoamento das ilhas 
atlânticas e a exploração da costa 

 
 
 
 
Manual  
Manual digital  
Projetor multimédia 
DVD/vídeos 
Documentos históricos 
Caderno diário 
Caderno de atividades 
Quadro 
Mapas 
Cronologias 
Pesquisa na Biblioteca  
Internet  
Testes formativos 
Teste sumativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Avaliação Formativa 

Observação e registo 
das capacidades de: 
Concentração 
Empenho 
Organização 
Participação 
Comportamento 
 
Avaliação do caderno 
diário 
 
Fichas de Trabalho 
Produção de textos 
Oralidade 
 Participação 
Trabalhos de casa 
Trabalhos de Pesquisa 
Artigo para o jornal 
Testes escritos 
 
Avaliação Sumativa 

Avaliação Final 
-Grelha de registo da 
avaliação sumativa final 
de período 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 
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3. Compreender as transfor-
mações decorrentes do 
comércio à escala mundial 

 

 

 

 

 

 

 
4. Conhecer e compreender 

os séculos XV e XVI como 
período de ampliação dos 

2.3 Caracterizar a conquista e 
construção do Império Espanhol 
da América. 
2.4. Identificar os conflitos entre 
Portugal e Castela pela posse de 
territórios ultramarinos, relacio-
nando-os com os tratados das 
Alcáçovas e de Tordesilhas e com 
a consolidação da teoria do mare 
clausum. 
2.5 Reconhecer o apogeu de 
Portugal como a grande potência 
mundial na primeira metade do 
século XVI e de Espanha na se-
gunda metade da mesma centú-
ria.  

3.1 Caracterizar as grandes rotas 
do comércio mundial do século 
XVI.  
3.2 Avaliar as consequências do 
comércio intercontinental no 
quotidiano e nos consumos mun-
diais. 
3.3 Descrever a dinamização dos 
centros económicos europeus 
decorrente da mundialização da 
economia.  
3.4 Explicar o domínio de An-
tuérpia na distribuição e venda 
dos produtos coloniais na Europa.  
 
4.1 Identificar, no âmbito de 
processos de colonização, fenó-
menos de intercâmbio, acultura-

africana (p. 23). 

– Observação e análise de variada 
documentação sobre modelos de 
exploração do império no Oriente e 
no Brasil (p. 25). 

– Análise de documentos sobre os 
conflitos entre Portugal e Castela 
pela posse dos territórios ultrama-
rinos (p. 27). 

– Exploração da animação interati-
va “A nau quinhentista”. 

– Exploração da secção “Grande 
Plano sobre… A bordo dos barcos 
da “carreira da Índia” (pp. 28-29). 

– Observação e análise de diversa 
documentação sobre a colonização 
espanhola (p. 31). 

– Leitura e análise de documenta-
ção diversificada sobre períodos de 
apogeu de Portugal e Espanha no 
século XVI (p. 33). 

– Observação e análise de mapas 
para localização das grandes rotas 
comerciais do século XVI e respeti-
vos produtos em circulação inter-
continental (p. 35). 

– Leitura e análise de documentos 
sobre o dinamismo económico de 
Antuérpia (p. 37). 

– Exploração da animação interati-
va “A multiculturalidade das socie-
dades nos séculos XV e XVI” para 
abordagem dos fenómenos de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

níveis de multiculturalida-
de das sociedades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Conhecer o processo de 
união dos impérios peninsu-
lares e a restauração da in-
dependência portuguesa em 
1640 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ção e assimilação. 
4.2 Caracterizar a escravatura nos 
séculos XV e XVI e as atitudes dos 
Europeus face a negros e índios. 
4.3 Referenciar a intensificação 
das perseguições aos judeus que 
culminaram na expulsão ou na 
conversão forçada e na persegui-
ção dos mesmos de muitos terri-
tórios da Europa Ocidental, com 
destaque para o caso português.  
4.4 Constatar a permanência e a 
universalidade de valores e atitu-
des racistas até à atualidade. 
 
 
 
5.1 Indicar os motivos da crise do 
Império Português a partir da 
segunda metade do século XVI.  
5.2 Descrever os fatores que 
estiveram na origem da perda de 
independência portuguesa em 
1580 e da concretização de uma 
monarquia dual.  
5.3 Relacionar a ascensão eco-
nómica e colonial da Europa do 
Norte com a crise do Império 
Espanhol e as suas repercussões 
em Portugal. 
5.4 Relacionar o incumprimento 
das promessas feitas por Filipe I, 
nas cortes de Tomar, pelos seus 
sucessores com o crescente des-
contentamento dos vários grupos 

intercâmbio e aculturação. 

– Análise de documentos escritos 
sobre atitudes dos europeus face a 
negros, índios e judeus (p. 41). 

- Visualização/exploração de uma 
parte do filme “1492 - Cristovão 
Colombo”.  

- Pesquisa e elaboração de peque-
nas biografias sobre personalida-
des ligadas à Expansão portuguesa. 

– Exploração da animação interati-
va “A crise do império português 
do Oriente e a União Ibérica” para 
compreensão dos motivos da crise 
do império português do Oriente e 
dos fatores da perda da indepen-
dência em 1580.       

– Leitura e análise de documenta-
ção diversificada sobre a ascensão 
económica e social da Holanda e da 
Inglaterra (p. 45). 

– Análise de documentação refe-
rente ao 1.º de Dezembro de 1640 
(p. 47). 
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2. Renascimento, Reforma e 
Contrarreforma 
 
1. Conhecer e compreender o 
Renascimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

sociais portugueses.  
5.5 Descrever os principais acon-
tecimentos da Restauração da 
independência de Portugal no 1.o  
de dezembro de 1640. 
 
 
 
 
1.1 Localizar no tempo e no espa-
ço o aparecimento e a difusão do 
movimento cultural designado 
como Renascimento.  
1.2 Enumerar as razões que favo-
receram a eclosão do Renasci-
mento em Itália.  
1.3. Relacionar a redescoberta da 
cultura clássica com a emergên-
cia dos novos valores europeus 
(antropocentrismo, individualis-
mo, valorização da Natureza, 
espírito crítico). 
1.4. Relacionar os valores cultiva-
dos pelo movimento renascentis-
ta com o alargamento da com-
preensão da Natureza e do pró-
prio Homem, salientando exem-
plos do grande desenvolvimento 
da ciência e da técnica operado 
neste período (séculos XV e XVI).  
1.5. Identificar alguns dos princi-
pais representantes do huma-
nismo europeu e algumas das 
obras mais relevantes.  
1.6. Caracterizar a arte do Renas-
cimento nas suas principais ex-

 
 
 
 
 
 
 
– Leitura e análise de variada do-
cumentação para compreensão da 
simultaneidade dos fatores que 
levaram à eclosão variada do Re-
nascimento em Itália (p. 55). 

– Análise de documentação sobre a 
nova mentalidade/valores do Re-
nascimento (p. 57). 

– Exploração da animação interati-
va “O Renascimento: novos valores 
e novas atitudes”.    

– Exploração da secção “Grande 
Plano sobre…Renascimento, obra 
de mecenas e artistas” (pp. 60-61). 

– Exploração da animação interati-
va “Principais centros culturais do 
Renascimento. 

– Exploração da animação interati-
va “A arte renascentista” para 
análise de algumas das principais 
obras artísticas do Renascimento.  

– Visionamento do vídeo “O estilo 
manuelino. 

– Observação e análise de docu-
mentação sobre a arte renascentis-
ta em Portugal (p. 63). 

– Análise de documentos escritos 
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2. Conhecer e compreender 

a Reforma Protestante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pressões (arquitetura, pintura e 
escultura).  
1.7. Caracterizar o estilo manue-
lino, identificando os seus mo-
numentos mais representativos.  
1.8. Reconhecer o caráter tardio 
da arte renascentista em Portu-
gal, identificando algumas obras 
do renascimento português. 
 
2.1. Identificar os fatores que 
estiveram na base de uma crise 
de valores no seio da Igreja e da 
crescente contestação sentida, 
sobretudo, no início do século 
XVI.  
2.2. Relacionar o espírito e os 
valores do Renascimento com as 
críticas à hierarquia e com o ape-
lo ao retorno do cristianismo 
primitivo.  
2.3. Descrever a ação de Marti-
nho Lutero como o decisivo mo-
mento de rutura no seio da cris-
tandade ocidental.  
2.4. Caracterizar as principais 
Igrejas Protestantes (Luterana, 
Calvinista e Anglicana).  
2.5. Identificar as principais alte-
rações introduzidas no culto 
cristão pelo reformismo protes-
tante.  
2.6. Relacionar o aparecimento e 
a difusão das igrejas protestantes 
com as condições e com as aspi-

para compreensão da época de 
contestação vivida pela Igreja de 
Roma, nos inícios do século XVI (p. 
69). 

– Exploração da animação interati-
va “A Reforma Protestante”.                  

– Leitura e análise de documenta-
ção diversificada referente à ação 
da Igreja Católica para travar o 
avanço do protestantismo (p. 69). 

– Observação de documentos ico-
nográficos para identificação dos 
principais vultos do humanismo 
português (p. 71). 

– Exploração da secção “Grande 
Plano sobre… Nas masmorras da 
Inquisição” (pp. 72-73). 

 

 

- Pesquisa e elaboração de peque-
nas biografias sobre personalida-
des ligadas ao Renascimento 
/Reforma.  
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3. Conhecer e compreender a 
reação da Igreja Católica à 
Reforma Protestante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Conhecer e compreender a 
forma como Portugal foi mar-
cado por estes processos de 
transformação cultural e religi-
osa 

rações políticas, sociais e econó-
micas da Europa central e do 
Norte. 
 
3.1 Distinguir na Reforma Católi-
ca os movimentos de renovação 
interna e de Contrarreforma.  
3.2 Enumerar as principais medi-
das que emergiram do concílio de 
Trento para enfrentar o refor-
mismo protestante.  
3.3 Sublinhar o papel das ordens 
religiosas na defesa da expansão 
do catolicismo e na luta contra as 
heresias.  
3.4 Relacionar o ressurgimento 
da Inquisição e da Congregação 
do Index, no século XVI, com a 
necessidade do mundo católico 
suster o avanço do protestantis-
mo e consolidar a vivência religi-
osa de acordo com as determina-
ções do concílio de Trento. 

 

4.1 Sublinhar a adesão de muitos 
intelectuais e artistas portugue-
ses ao Humanismo e aos valores 
e estética do Renascimento, na 
literatura, na arte e na produção 
científica.  
4.2 Identificar o âmbito da ação 
da Inquisição em Portugal, no-
meadamente a identificação e 
controle de heresias – ligadas à 
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prática do judaísmo, do protes-
tantismo, de superstições, de 
práticas pagãs e de condutas 
sexuais diferentes – e a vigilância 
da produção e difusão cultural 
através do Index.  
4.3 Sublinhar a importância da 
ação da Companhia de Jesus no 
ensino, na produção cultural e na 
missionação em Portugal e nos 
territórios do império. 
4.4 Reconhecer o impacto da 
atuação da Inquisição em Portu-
gal, ao nível da produção cultural, 
da difusão de ideias e do controle 
dos comportamentos. 

 
 

Domínio 

 F. O contexto europeu dos séculos XVII e XVIII 
1. O Antigo Regime europeu: regra e exceção 
2. Um século de mudanças – o século XVIII 
 

Período de aplicação: 2º Período 

METAS CURRICULA-
RES/OBJETIVO GERAL DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS Letivos 
 

  
 
 
 
F. O contexto europeu dos 
séculos XVII e XVIII 
 
O Antigo Regime europeu: 
regra e exceção 
 
1. Conhecer e compreender o 
Antigo Regime europeu a nível 
político e social 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Definir Antigo Regime.  
1.2 Reconhecer o absolutismo 
régio como o ponto de chegada 
de um processo de centralização 

 
Conclusão da Unidade E2- Renas-
cimento, Reforma e Contrarrefor-
ma  
 
 
 
 
 
 
 
 
– Análise de documentação diversi-
ficada para caracterização do Anti-

 
 
 
 
 
Manual  
Manual digital  
Projetor multimédia 
Vídeos 
Documentos históricos 
Caderno diário 
Caderno de atividades 
Quadro 
Mapas 
Cronologias 

 
 
 
 
 
Avaliação Formativa 

 
Observação e registo 
das capacidades de: 
Concentração 
Empenho 
Organização 
Participação 
Comportamento 
 

22 
3 

 
 

19 
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2. Conhecer os elementos fun-
damentais de caracterização da 
economia do Antigo Regime 
europeu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

do poder régio iniciado na Idade 
Média.  
1.3 Identificar os pressupostos 
fundamentais do absolutismo 
régio, nomeadamente a teoria da 
origem divina do poder e as suas 
implicações.  
1.4 Reconhecer a corte régia e os 
cerimoniais públicos como ins-
trumentos do poder absoluto.  
1.5 Caracterizar a sociedade de 
ordens de Antigo Regime, salien-
tando as permanências e as mu-
danças relativamente à Idade 
Média.  
1.6 Destacar a relevância alcan-
çada por segmentos da burguesia 
mercantil e financeira nas estru-
turas sociais da época. 
 
2.1 Reconhecer o peso da eco-
nomia rural no Antigo Regime, 
sublinhando o atraso da agricul-
tura devido à permanência do 
regime senhorial. 
2.2 Salientar a importância do 
comércio internacional na eco-
nomia de Antigo Regime.  
2.3 Explicar os objetivos e medi-
das da política mercantilista.  
2.4 Relacionar o mercantilismo 
com a grande competição eco-
nómica e política entre os esta-
dos europeus no século XVII.  
2.5 Explicar a adoção de políticas 

go Regime (p. 81). 
– Exploração pedagógico-didática 
da secção “Grande Plano sobre… 
Versalhes, a imagem do poder 
absoluto do rei Luís XIV”(pp. 82-
83). 
– Exploração da animação interati-
va “A sociedade de ordens” para 
caracterização dos principais gru-
pos sociais do Antigo Regime. 
– Observação e análise de diversa 
documentação para compreensão 
do predomínio da economia rural e 
da importância do comércio inter-
nacional (p. 87). 
– Leitura e análise de documenta-
ção (pp. 88 e 89) a fim de identifi-
car as práticas mercantilistas em 
França e Inglaterra. 
– Análise de um esquema para 
compreensão da economia mer-
cantilista (p. 89). 
– Observação e análise de docu-
mentos iconográficos para caracte-
rização da arte barroca (p. 91). 
– Visionamento do vídeo “A arqui-
tetura barroca”. 
– Leitura e análise de documenta-
ção a fim de se destacar o papel 
das universidades e academias no 
desenvolvimento das ciências (p. 
93). 
– Exploração da animação interati-
va “Grandes nomes da revolução 
científica”.               

Pesquisa na Biblioteca  
Internet  
Testes formativos 
Teste sumativos 

Avaliação do caderno 
diário 
 
Fichas de Trabalho 
Produção de textos 
Oralidade 
 Participação 
Trabalhos de casa 
Trabalhos de Pesquisa 
Artigo para o jornal 
Testes escritos 
 

Avaliação Sumativa 
 

Avaliação Final 
-Grelha de registo da 
avaliação sumativa final 
de período 
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3. Conhecer e compreender os 
elementos fundamentais da 
arte e da cultura no Antigo 
Regime 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Conhecer e compreender a 
afirmação política e económica 
da Holanda e da Inglaterra, nos 
séculos XVII e XVIII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

económicas menos protecionis-
tas, por parte da Inglaterra e da 
Holanda, num contexto de pre-
domínio de teorias mercantilis-
tas. 

3.1. Caracterizar a arte barroca 
nas suas principais expressões. 
3.2. Reconhecer a importância do 
método experimental e da dúvida 
metódica cartesiana para o pro-
gresso científico ocorrido. 
3.3. Reconhecer a consolidação, 
nestes séculos, do desenvolvi-
mento da ciência e da técnica, 
referindo os principais avanços 
científicos e os seus autores. 
 
4.1 Apontar as características da 
organização política das Províncias 
Unidas (República com um governo 
federal).  
4.2 Referir a recusa da sociedade 
inglesa em aceitar a instauração 
do absolutismo. 
4.3 Reconhecer, nas Províncias 
Unidas e em Inglaterra, no século 
XVII, a existência de uma burgue-
sia urbana, protestante, com 
capacidade de intervenção políti-
ca e de pôr o seu poder económi-
co ao serviço do Estado.  
4.4 Relacionar o dinamismo e os 
valores dessa burguesia com a 
criação de instrumentos comerci-

  – Análise de documentos referen-
tes à organização política das Pro-
víncias Unidas e da Inglaterra (p. 
95). 
– Leitura e análise de documentos 
de diverso tipo para se evidenciar a 
capacidade política e económica 
burguesas da Inglaterra e das Pro-
víncias Unidas (p. 97). 
– Análise de um esquema para a 
compreensão do desenvolvimento 
do capitalismo comercial (p. 97). 
– Análise de documentos escritos 
para identificar o caráter absolutis-
ta do governo de D. João V (p. 99). 
– Análise de documentação diversi-
ficada para se caracterizar a socie-
dade portuguesa na primeira me-
tade do século XVIII. 
– Exploração pedagógico-didática 
da secção “Grande Plano sobre… 
Luxo e lazer em Lisboa, na 1.ª me-
tade do século XVIII” (pp. 100-101). 
– Leitura e análise de variada do-
cumentação para caracterização do 
mercantilismo em Portugal (p. 
103). 
– Análise de documentos de diver-
so tipo para evidenciar a influência 
do Tratado de Methuen e das re-
messas de ouro brasileiro no afrou-
xamento das práticas mercantilis-
tas (p. 103). 
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5. Conhecer as diferentes eta-
pas da evolução de Portugal, 
em termos políticos, sociais e 
económicos, no século XVII e 
na primeira metade do século 
XVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ais, financeiros e políticos inova 
dores e eficazes.  
4.5 Reconhecer a capacidade que 
Ingleses e Holandeses demons-
traram ao nível da acumulação de 
capital e do seu reinvestimento 
no comércio internacional (capi-
talismo comercial). 
 
5.1 Reconhecer o reinado de D. 
João V como um momento de 
afirmação da monarquia absoluta 
de direito divino em Portugal, 
mas limitado pela necessidade de 
respeitar os costumes, a justiça e 
as leis fundamentais do reino.  
5.2 Caracterizar a sociedade por-
tuguesa como uma sociedade de 
ordens, salientando quer o pre-
domínio das ordens privilegiadas 
na apropriação dos recursos 
económicos e da existência de 
uma burguesia sem grande apti-
dão pelo investimento nas ativi-
dades produtivas e com aspira-
ções de ascender à nobreza e ao 
seu modo de vida. 
5.3 Caracterizar a economia por-
tuguesa na primeira metade do 
século XVII, salientando a prospe-
ridade dos tráfegos atlânticos 
(especialmente a rota do comér-
cio triangular).  
5.4 Identificar as dificuldades da 
economia portuguesa no final do 
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2. Um século de mudanças – o 
século XVIII 

1. Conhecer e compreender os 
vetores fundamentais do ilu-
minismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

século XVII.  
5.5 Relacionar as dificuldades 
vividas pela economia portugue-
sa no final do século XVII com a 
implementação de medidas mer-
cantilistas. 
5.6 Avaliar o impacto das medi-
das mercantilistas no sector ma-
nufatureiro e na balança comer-
cial portuguesa.  
5.7 Explicar o impacto do tratado 
de Methuen e do afluxo do ouro 
brasileiro no sector manufaturei-
ro e na balança comercial portu-
guesa.  
5.8 Avaliar as consequências 
internas e externas do afluxo do 
ouro do Brasil a Portugal. 
 
 

 

1.1 Relacionar as ideias iluminis-
tas com a crença na razão poten-
ciada pelo pensamento científico 
do século XVII.  
1.2 Identificar os princípios nor-
teadores do iluminismo e os seus 
principais representantes.  
1.3 Identificar os meios de difu-
são das ideias iluministas e os 
estratos sociais que mais cedo a 
elas aderiram.  
1.4 Analisar as propostas do ilu-
minismo para um novo regime 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Exploração da animação interati-
va “Grandes nomes do Iluminismo” 
para identificação dos grandes 
vultos e princípios do Iluminismo. 
 – Análise de um esquema (doc. 6, 
p. 111) para evidenciar as ideias 
iluministas como propostas para o 
estabelecimento de um novo regi-
me político. 
– Observação e análise de docu-
mentação diversificada para com-
preensão da política mercantilista 
encetada pelo Marquês de Pombal 
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2.Conhecer e compreender a 
realidade portuguesa (2.ª metade 
do século XVIII) 

 

 

 

 

 

 

 

político e social baseado na sepa-
ração dos poderes, na soberania 
da nação e no contrato social, na 
tolerância religiosa, na liberdade 
de pensamento, na igualdade à 
nascença e perante a lei. 
1.5 Reconhecer a aceitação por 
parte de alguns dos iluministas da 
existência de monarcas absolu-
tos, mas cuja governação seria 
feita em nome da razão e apoia-
da pelos filósofos (despotismo 
esclarecido).  
1.6 Reconhecer a influência das 
propostas iluministas nas demo-
cracias atuais. 
 
2.1 Caracterizar os aspetos fun-
damentais da governação do 
marquês de Pombal, no âmbito 
económico.  
2.2 Relacionar essas medidas com 
a situação económica vivida em 
Portugal. 
2.3 Analisar a influência das idei-
as iluministas na governação do 
marquês de Pombal, salientando 
a submissão de certos grupos 
privilegiados, o reforço do apare-
lho de Estado e a laicização e 
modernização do ensino.  
2.4 Integrar o projeto urbanístico 
de Lisboa, após o terramoto de 
1755, no contexto da governação 
pombalina.  

(p. 113). 
– Exploração da animação interati-
va “A governação económica de 
Marquês de Pombal”. 
– Análise de vários documentos a 
fim de se mostrar a submissão dos 
tradicionais grupos privilegiados e 
a promoção social da burguesia, 
durante a governação do Marquês 
de Pombal (p. 115). 
– Leitura e observação de docu-
mentação diversificada para com-
preensão das reformas pombalinas 
do ensino (p. 117). 
– Visionamento do vídeo “O terra-
moto de 1755” para integração da 
reconstrução pombalina no contex-
to da governação do Marquês de 
Pombal. 
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Domínio 

G. O arranque da revolução industrial e o triunfo dos regimes liberais conservadores. 
1. Da “Revolução agrícola” à “Revolução industrial”. 
2. Revoluções e Estados Liberais conservadores. 
Tema H – A civilização industrial no século XIX  
1- Mundo industrializado e países de difícil industrialização. 
2-Burgueses e proletários, classes médias e camponeses. 

Período de aplicação: 3º Período 

METAS CURRICULA-
RES/OBJETIVO GERAL DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS Letivos 
 

 

G. O arranque da revolução 
industrial e o triunfo dos re-
gimes liberais conservadores. 

1. Da “Revolução agrícola” à 
“Revolução industrial”. 

1. Conhecer e compreender os 
principais condicionalismos 
explicativos do arranque da 
“Revolução Industrial” na 
Inglaterra 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. Explicar o processo de mo-
dernização agrícola, na Inglaterra 
e na Holanda, no final do 
século XVIII. 
1.2. Indicar os principais efeitos 
da modernização agrícola. 
1.3. Enumerar os factores que 
explicam o aumento demográfico 
registado na Inglaterra 
nos finais do século XVIII/início 
do século XIX. 
1.4. Enunciar as condições políti-
cas e sociais da prioridade ingle-
sa. 
1.5. Relacionar o desenvolvimen-
to do comércio colonial e do 
sector financeiro com a 
disponibilidade de capitais, maté-
rias primas e mercados, essenci-
ais ao arranque da 
industrialização. 
1.6. Referir as condições naturais 
e as acessibilidades do território 

 
 
– Exploração pedagógico-didática 
da animação interativa “Inovações 
agrícolas na Inglaterra do século 
XVIII . 

– Leitura e análise de documenta-
ção diversificada para compreen-
são do aumento demográfico na 
Inglaterra no século XIX (p. 131). 

– Análise de um esquema e leitura 
de documento escrito (p. 133) a 
fim de se compreender as condi-
ções da prioridade inglesa na in-
dustrialização. 

– Exploração pedagógico-didática 
da animação interativa “A máquina 
a vapor”. 

– Observação de documentos para 
se distinguir manufatura de maqui-
nofatura (p. 135). 

– Leitura e análise de documenta-
ção diversificada para identificação 
dos progressos técnicos no século 
XVIII e inícios do século XIX (p. 
135). 

 
 
 
 
 
Manual  
Manual digital  
Projetor multimédia 
Vídeos 
Documentos históricos 
Caderno diário 
Caderno de atividades 
Quadro 
Mapas 
Cronologias 
Internet  
Testes formativos 
Teste sumativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Avaliação Formativa 

Observação e registo 
das capacidades de: 
Concentração 
Empenho 
Organização 
Participação 
Comportamento 
 
Avaliação do caderno 
diário 
 
Fichas de Trabalho 
Produção de textos 
Oralidade 
 Participação 
Trabalhos de casa 
Trabalhos de Pesquisa 
Artigo para o jornal 
Testes escritos 
 

Avaliação Sumativa 
 

Avaliação Final 
-Grelha de registo da 
avaliação sumativa final 
de período 
 

18 
 

14 
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2. Conhecer e compreender as 
características das etapas do 
processo de industrialização 
europeu (meados do século 
XVIII e início do século) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Conhecer e compreender as 
implicações ambientais da 
atividade das comunidades 
humanas e, em particular, das 
sociedades industrializadas 

 

 

inglês que contribuíram 
para o pioneirismo da sua indus-
trialização. 
 
 
 
2.1 Definir os conceitos de ma-
quinofatura e de indústria, distin-
guindo-os das noções de artesa-
nato, manufatura e indústria 
assalariada ao domicílio. 
2.2 Identificar as principais carac-
terísticas da primeira fase da 
industrialização («Idade do Va-
por»).  
2.3 Referir a importância da in-
corporação de avanços científicos 
e técnicos nas indústrias de ar-
ranque (têxtil e metalurgia).  
2.4 Reconhecer as «revoltas ludi-
tas» como primeira modalidade 
de reação a consequências nega-
tivas, para as classes populares, 
do processo de industrialização.  

3.1. Questionar a proposta inter-
pretativa segundo a qual apenas 
na Época Contemporânea as 
sociedades humanas geraram 
problemas ambientais graves.  
3.2. Relacionar industrialização 
com agravamento de condições 
de higiene e segurança no traba-
lho, com poluição e com degra-
dação das condições de vida em 
geral. 

– Exploração pedagógico-didática 
da secção “Grande Plano sobre… 
Máquinas e fábricas da 1.a fase de 
industrialização” (pp. 136-137). 

– Exploração pedagógico-didática 
da animação interativa “Implica-
ções ambientais e sociais da 1.ª 
Revolução Industrial”. 
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 2. Revoluções e Estados Libe-
rais conservadores. 

1. Conhecer e compreender a 
Revolução Americana e a 
Revolução Francesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Relacionar a industrialização 
com consumo intensivo de recur-
sos não renováveis e com altera-
ções graves nos equilíbrios ambi-
entais. 
 
 
 
 
1.1 Descrever o processo que 
levou à criação dos EUA, tendo 
em conta a relação de proximi-
dade/conflito com a Inglaterra e 
o apoio por parte da França.  
1.2 Verificar no regime político 
instituído pela Revolução Ameri-
cana a aplicação dos ideais ilumi-
nistas.  
1.3 Analisar as condições econó-
micas, sociais e políticas que 
conduziram à Revolução Francesa 
de 1789.  
1.4 Reconhecer a influência das 
ideias iluministas na produção 
legislativa da assembleia consti-
tuinte (abolição dos direitos se-
nhoriais, Declaração dos Direitos 
do Homem e do Cidadão e Cons-
tituição de 1791). 
1.5 Descrever as principais etapas 
da Revolução Francesa.  
1.6 Mostrar a importância da 
Revolução Francesa de 1789 
enquanto marco de periodização 
clássica (passagem do Antigo 
Regime à Idade Contemporânea). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Leitura e análise de documenta-
ção diversificada para compreen-
são da formação dos Estados Uni-
dos da América (p. 147). 
– Análise de vária documentação a 
fim de se destacar a Constituição 
Americana como a primeira aplica-
ção prática das ideias iluministas e 
a sua influência na Europa (p. 149). 
– Exploração pedagógico-didática 
da animação interativa “A Revolu-
ção Francesa” a fim de se descrever 
as etapas da Revolução Francesa.                  
– Observação e análise de docu-
mentos de diverso tipo para identi-
ficação das fases de governação de 
Napoleão Bonaparte (p. 157). 
– Observação e análise de docu-
mentação a fim de se realçar a 
importância da Revolução Francesa 
no estabelecimento de um Estado 
estruturalmente moderno, assente 
na soberania da nação e nos ideais 
de liberdade e igualdade (p. 159). 
- Exploração pedagógico-didática 
da secção “Grande Plano sobre… 
As mulheres e a Revolução France-
sa”(pp. 156-157). 
– Exploração da animação interati-
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2. Conhecer e compreender a 
evolução do sistema político 
em Portugal desde as Invasões 
Francesas até ao triunfo do 
liberalismo após a guerra civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema H – A civilização in-
dustrial no século XIX  
 
1- Mundo industrializado e 
países de difícil industriali-

 

2.1 Apresentar a situação política 
portuguesa imediatamente antes 
e durante o período das Invasões 
Francesas, com destaque para a 
retirada da Corte para o Rio de 
Janeiro e para a forte presença 
britânica, relacionando-as com a 
eclosão da Revolução de 1820. 
2.2 Caracterizar o sistema político 
estabelecido pela Constituição de 
1822.  
2.3 Descrever sucintamente as 
causas e consequências da inde-
pendência do Brasil.  
2.4 Reconhecer o carácter mais 
conservador da Carta Constituci-
onal de 1826. 
2.5 Integrar a guerra civil de 
1832-1834 no contexto da difícil 
implantação do liberalismo em 
Portugal, nomeadamente peran-
te a reação absolutista.  
2.6 Identificar na ação legislativa 
de Mouzinho da Silveira e Joa-
quim António de Aguiar medidas 
decisivas para o desmantelamen-
to do Antigo Regime em Portugal. 
 
 
 
 
1.1 Identificar as principais carac-
terísticas da segunda fase da 
industrialização «Idade do cami-

va “As invasões francesas” para se 
destacar os percursos das três 
invasões, assim como, as principais 
batalhas e personalidades.     
– Observação e análise de docu-
mentação diversificada para com-
preensão da eclosão da Revolução 
de 1820 e seguinte instauração da 
monarquia constitucional (p. 161). 
– Análise de um esquema (p. 165) a 
fim de se destacar o caráter con-
servador da Carta Constitucional. 
– Observação e análise de docu-
mentos de variado tipo referentes 
às dificuldades de implantação do 
liberalismo, desde os golpes milita-
res absolutistas ao fim da guerra 
civil em 1834 (p. 165). 
– Leitura da rubrica “Sabias que…” 
(p. 164) a fim de se identificar me-
didas legislativas para abolição das 
estruturas do Antigo Regime. 
- Exploração pedagógico-didática 
da secção “Grande Plano sobre… 
Episódios das invasões france-
sas”(pp. 162-163). 
* Visionamento do vídeo “A Revo-
lução Liberal portuguesa”. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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zação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nho-de-ferro», salientando a 
hegemonia inglesa e o crucial 
desenvolvimento dos transpor-
tes.  
1.2 Relacionar a revolução dos 
transportes (terrestres e maríti-
mos) com o crescimento dos 
mercados nacionais e a acelera-
ção das trocas.  
1.3 Identificar as principais carac-
terísticas da terceira fase da in-
dustrialização «Idade da eletrici-
dade e petróleo».  
1.4 Identificar a expansão de 
processos de industrialização nos 
espaços europeus e extraeuro-
peus, salientando e emergência 
de potências como a Alemanha, 
os EUA ou o Japão.  
1.5 Sublinhar a dependência das 
empresas em relação ao capital 
financeiro, relacionando- a com o 
desenvolvimento deste sector 
(capitalismo financeiro). 
1.6 Caracterizar os princípios 
fundamentais do liberalismo 
económico relacionando-o com o 
crescimento económico verifica-
do no século XIX.  
1.7 Reconhecer a existência de 
crises cíclicas de superprodução 
no seio da economia capitalista, 
especialmente na segunda meta-
de do século XIX.  
1.8 Reconhecer como o aumento 

– Observação e análise de docu-
mentação diversificada para carac-
terizar a 2.ª fase da industrialização 
(p. 173). 

– Exploração da animação interati-
va “A locomotiva a vapor”. 

– Visionamento do vídeo “A 3.ª 
fase de industrialização” para iden-
tificação das principais característi-
cas da “idade da eletricidade e do 
petróleo” . 

– Análise de documentos para se 
destacar a emergência de novas 
potências industriais (p. 175). 

– Análise de variados documentos 
para compreensão dos princípios 
fundamentais do liberalismo eco-
nómico e do capitalismo financeiro 
(p. 177). 

– Observação de diversa documen-
tação para identificação dos avan-
ços técnicos e científicos do século 
XIX e consequente contributo para 
a melhoria da qualidade de vida 
das populações (p. 179). 

– Exploração da animação interati-
va “A Torre Eiffel” como exemplo 
da “Arquitetura do Ferro”. 

– Observação e análise de obras 
representativas dos movimentos 
artísticos do século XIX – roman-
tismo, realismo e impressionismo 
(p. 181). 

 
Manual  
Manual digital  
Projetor multimédia 
Vídeos 
Documentos históricos 
Caderno diário 
Caderno de atividades 
Quadro 
Mapas 
Cronologias 
Internet  
Testes formativos 
Teste sumativos 
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2. Conhecer e compreender os 
principais aspetos da cultura 
do século XIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

das diferenças nos níveis de de-
senvolvimento entre países ou 
regiões facilitou e potenciou o 
reforço das situações de domina-
ção económica, cultural e/ou 
político-militar.  
1.9 Sublinhar que as colónias e os 
protetorados dos países industri-
alizados se foram transformando 
em fornecedores de matérias-
primas e consumidores de bens e 
serviços de elevado valor acres-
centado oriundos das metrópo-
les. 
 
 
2.1. Relacionar a industrialização 
com o reforço do prestígio e da 
capacidade de intervenção da 
ciência e da tecnologia e do seu 
impacto no quotidiano das popu-
lações.  
2.2. Demonstrar o triunfo do 
«cientismo» no século XIX. 
2.3. Caracterizar a «arquitetura 
do ferro» como expressão estéti-
ca funcional de sociedades indus-
trializadas e urbanizadas.  
2.4 Indicar as principais caracte-
rísticas do impressionismo.  
2.5 Indicar as principais caracte-
rísticas do romantismo. 
2.6 Apontar as principais caracte-
rísticas do realismo, relacionando 
este movimento estético com a 

- Exploração pedagógico-didática 
da secção “Grande Plano sobre… O 
mundo industrializado na pintura 
do século XIX”(pp. 182-183). 

– Observação e análise de docu-
mentação diversificada para com-
preensão dos obstáculos ao pro-
cesso de industrialização português 
e do atraso económico do país na 
1.ª metade do século XIX (p. 185). 

– Exploração da animação interati-
va “O Fontismo”. 

– Análise de documentos referen-
tes ao endividamento do país e à 
dependência ao estrangeiro (p. 
189). 

– Análise de gráfico (doc. 7, p. 189) 
para compreensão da emigração 
como reflexo do aumento demo-
gráfico e da falta de emprego na 
2.ª metade do século XIX. 
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3. Conhecer e compreender 
os sucessos e bloqueios do 
processo português de in-
dustrialização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Burgueses e proletários, 
classes médias e camponeses 

1. Conhecer e compreender a 
evolução demográfica e urba-
na no século XIX 

 

 

afirmação das classes médias, 
com a crítica das condições de 
trabalho e de vida das classes 
populares. 
 
 
3.1 Enumerar os momentos mais 
marcantes da conflitualidade 
político-militar, no seio do libera-
lismo português, verificada de 
1834 a 1850/1851. 
3.2 Referir os obstáculos à mo-
dernização portuguesa na primei-
ra metade do século XIX.  
3.3 Relacionar a estabilidade 
política obtida em meados do 
século XIX com as tentativas de 
modernização económica duran-
te a Regeneração. 
3.4 Relacionar as prioridades do 
Fontismo com o aumento da 
dívida pública e com a dependên-
cia financeira face ao estrangeiro.  
3.5 Avaliar os resultados da Re-
generação ao nível económico, 
demográfico e social. 
 
 
 
 
1.1 Explicar as condições que 
conduziram a uma explosão de-
mográfica nos países industriali-
zados.  
1.2 Relacionar esse impressio-
nante crescimento demográfico e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Observação e análise de docu-
mentação diversificada para com-
preensão da evolução demográfica 
e urbana no século XIX (p. 197). 

– Análise de documento iconográ-
fico (doc. 6) para enquadramento 
do surto emigratório europeu (p. 
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2.Conhecer e compreender o 
processo de afirmação da 
burguesia e crescimento das 
classes médias 

 

 

 

 

as transformações na economia 
com processos de intensificação 
de êxodo rural e de emigração.  
1.3 Reconhecer que, exceção 
feita à Grã-Bretanha, no século 
XIX, a generalidade dos países 
que se industrializaram mantive-
ram percentagens muito signifi-
cativas de população rural, ape-
sar do crescimento do operaria-
do. 
1.4 Sublinhar o crescimento das 
cidades e da população urbana.  
1.5 Relacionar o crescimento das 
cidades e e da população urbana 
com as transformações 
demográficas e económicas do 
século XIX. 
6. Referir processos de transfor-
mação do espaço urbano, subli-
nhando a crescente 
importância do urbanismo neste 
contexto. 
 
 
2.1. Descrever as características 
fundamentais da burguesia (co-
mercial e financeira, industrial e 
agrícola) no século XIX. 
2.2. Identificar os processos de 
fusão entre a burguesia emergen-
te e parcelas significativas 
das elites tradicionais. 
2.3. Descrever o processo de 
ampliação, melhoria da qualifica-

197). 
– Exploração da animação intera-
tiva “A vida nas cidades do século 
XIX” . 
– Observação e análise de variada 
documentação para caracteriza-
ção da burguesia e das classes 
médias no século XIX (p. 199). 
– Visionamento do vídeo “O mun-
do operário e o sindicalismo”. 
 – Exploração pedagógico-
didática da secção “Grande Plano 
sobre… O mundo operário e a luta 
sindical” (pp. 202-203). 
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3. Conhecer e compreender a 

evolução do operariado 

ção e reforço da qualidade de 
vida/autonomia de profissionais 
liberais, funcionários públicos e 
funcionários do sector 
privado. 
2.4. Caracterizar os comporta-
mentos das classes médias como 
sendo tendencialmente mais 
próximos dos da burguesia do 
que dos das classes populares. 
 
3.1. Descrever os processos de 
proletarização dos artesãos e dos 
trabalhadores das grandes 
manufacturas fruto da introdução 
das máquinas, da revogação da 
regulamentação 
corporativa e do aumento da 
concorrência por parte de traba-
lhadores recém-chegados 
das zonas rurais ou de outros 
países. 
3.2. Descrever as condições-tipo 
de vida do operariado no século 
XIX. 
3.3. Relacionar liberalismo eco-
nómico e as crises do capitalismo 
com os baixos salários e a 
precariedade das condições de 
emprego. 
3.4. Relacionar as condições de 
vida e de trabalho do proletaria-
do com o surgimento de 
sindicatos e de formas de luta 
organizada. 
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3.5. Enumerar conquistas do 
movimento sindical. 
3.6. Relacionar as condições de 
vida e de trabalho do proletaria-
do com o surgimento das 
doutrinas socialistas. 
3.7. Caracterizar sucintamente as 
propostas das doutrinas socialis-
tas. 

 
 

Setembro de 2017 
 

A Coordenadora, 
 

________________________________________________________ 
(Maria Teresa Costa Rodrigues) 

 
 
 
 
 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE DO TAMEL 
ESCOLA BÁSICA E SEDUNDÁRIA VALE DO TAMEL 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA CATÓLICA 
 

PLANIFICAÇÃO ANUAL/TRIMESTAL  Ano 8º Ano  1º Período  2017/2018  

Metas Objetivos Conteúdos Metodologia/ 
Estratégias Recursos Avaliação 

Tempos 
letivos 

 
 
S. Reconhecer, à 
luz da mensagem 
cristã, a dignidade 
da pessoa 
humana. 
 
 
 
 
O. Reconhecer a 
proposta do agir 
ético cristão em 
situações vitais do 
quotidiano. 
 
 
H. Articular uma 
perspetiva sobre 
as principais 
propostas da 

 
 
1. Reconhecer a 
sexualidade, a fecundidade 
e o amor humano como 
essenciais à realização da 
pessoa. 
 
 
 
 
 
2. Relacionar os dados das 
ciências sobre o 
planeamento familiar com a 
interpretação cristã 
da realidade e da pessoa 
humana. 
 
3. Organizar um universo de 
valores fundado na 
perspetiva cristã e na 

UNIDADE DIDÁTICA – O AMOR HUMANO 
 
• Amor e fecundidade humana: 
- Fecundidade é sinal e fruto do amor, todo o amor é 
fecundo e criativo; 
- O amor abre a família à relação com os outros (a 
família, a adoção, a opção por ideais e causas); 
- A fecundidade sexual é um bem social: 
- realização pessoal; 
- sobrevivência da espécie; 
- participação na construção da sociedade. 
 
• Noção de planeamento familiar; 
• Os métodos anticoncecionais: 
- sua eficácia; 
- suas vantagens e desvantagens; 
- suas limitações éticas. 
• A paternidade e a maternidade responsáveis. 
 
• A proposta da Igreja católica sobre o controlo da 
natalidade, uma perspetiva ética que defende o bem 
da pessoa: 

-Diagnóstico da 
turma 
 
- Diálogo 
interpelativo; 
 
- Chuva de ideias; 
 
- Interpretação de 
textos; 
 
- Sopa de letras; 
 
- Interpretação de 
imagens; 
 
- Caça palavras; 
 
- Crucigramas; 
 
- Palavras cruzadas; 
 
- Visualização / 
exploração de 
Power Point’s; 
 

- Caderno diário do 
aluno. 
 
- Quadro. 
 
- Software de apoio à 
disciplina, na 
abordagem das 
diferentes temáticas.  
 
-Computador 
 
-Projetor multimédia. 

 
 
 
 
 
 
- Resposta às questões e 
execução das tarefas do 
caderno de atividades e 
outras. 
 
 
 
- Valores, atitudes e 
conhecimentos 
demonstrados na 
realização das atividades 
propostas (Grelha de 
observação diária). 
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Metas Objetivos Conteúdos Metodologia/ 
Estratégias Recursos Avaliação 

Tempos 
letivos 

outrinais da Igreja 
Católica. 
 
 
F. Conhecer a 
mensagem e 
cultura bíblicas. 
 
 
 
 
B. Construir uma 
chave de leitura 
religiosa da 
pessoa, da vida e 
da história. 

liberdade responsável de 
cada pessoa. 
 
 
 
 
4. Descobrir a mensagem 
cristã sobre o amor e a 
fecundidade, reconhecendo 
as suas implicações na 
prática da vida quotidiana. 
 
5. Desenvolver uma atitude 
responsável perante a 
sexualidade. 

- O respeito pela vida humana; 
- A abertura à vida; 
- A vivência da plenitude do ato sexual: união, 
relação pessoal e procriação; 
- O discernimento responsável do casal. 
 
• A fecundidade, bênção de Deus: Sl 127(126), 3-5; 
• A aceitação da vontade de Deus e o amor edificam 
a família universal: Mc 3, 31-35. 
 
 
 
• Ser responsável, antecipando as consequências 
dos próprios atos. 
• O respeito pelo corpo, os sentimentos próprios e 
os dos outros. 
• A importância da fidelidade e da doação no amor e 
na sexualidade. 
• Podemos sempre adotar uma posição mais 
responsável, mesmo quando anteriormente 
agimos sem uma boa reflexão. 

- Visualização / 
exploração de 
Filmes; 
 
- Partilha de 
testemunhos; 
 
- Técnica de binas; 
 
- Debate de ideias; 
 
- Elaboração de 
trabalhos; 
 
- Grelhas de leitura 
de interpretações 
de textos; 
 
-Esquemas; 
-Registo de ideias 
cruciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANIFICAÇÃO ANUAL/TRIMESTAL  Ano 8º Ano  2º Período    

Metas Objetivos Conteúdos Metodologia/ 
Estratégias Recursos Avaliação 

Tempos 
letivos 

E. Identificar o 
núcleo central do 
cristianismo e do 
catolicismo 
 
D. Promover o 
diálogo 
interreligioso 
como suporte 
para a construção 
da paz e a 
colaboração entre 
os povos. 
 
F. Conhecer a 
mensagem e 
cultura bíblicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Identificar o cristianismo 
como uma comunidade de 
crentes na história humana. 
 
2. Interpretar criticamente 
factos históricos sobre a 
separação entre as Igrejas 
cristãs. 
 
3. Identificar o núcleo 
central constitutivo das 
Igrejas saídas da Reforma e 
da Igreja Ortodoxa, 
distinguindo os elementos 
convergentes e divergentes 
entre si e em relação à Igreja 
Católica Romana. 
 
4. Interpretar textos bíblicos 
sobre a unidade fundada na 
adesão confiante a Deus e a 
Cristo, reconhecendo as 
suas implicações no diálogo 
ecuménico. 
 
5. Organizar um universo de 
valores orientado para a 
unidade entre todos os 
cristãos, identificando o 
fundamento religioso do 

UNIDADE DIDÁTICA – O ECUMENISMO 
• Cristianismo: identidade e missão na história. 
• Cristianismo: religião universal que viveu durante o 
I milénio quase sem separações internas. 
• O cisma entre Ocidente e Oriente; 
•· A Reforma Protestante; 
• O Anglicanismo. 
• A unidade da Igreja: 
- Vontade de Cristo: Jo 13,34;17,11.20-23; 
- A unidade em torno da pessoa de Cristo e de Deus: 
1Cor 1,10-13; 3,5-7.10-11.21-23; Ef 4,1-6. 
• Meios para a construção da unidade: 
- eliminação de juízos, palavras e ações que afastem 
os cristãos; - oração comum entre pessoas de 
comunhões diferentes; - acolhimento generoso do 
outro e aceitação do testemunho que dá da 
mensagem cristã; - reconhecimento dos próprios 
erros; - cooperação no campo social. 
• O movimento ecuménico: o desejo da unidade 
perdida; 
• O testemunho do Irmão Roger e a experiência de 
Taizé; 
• A experiência dos Focolares e da Comunidade de 
Sant’Egídio. 
• Luta comum contra o Nazismo e o Estalinismo (e 
outras ditaduras) na defesa do pacifismo cristão e de 
empenho na unidade dos cristãos. 
• O Concílio Vaticano II e a relação da Igreja Católica 
com as outras confissões cristãs. 
• Construção de pontes para a unidade: o contributo 

-Diagnóstico da 
turma 
 
- Diálogo 
interpelativo; 
 
- Chuva de ideias; 
 
- Interpretação de 
textos; 
 
- Sopa de letras; 
 
- Interpretação de 
imagens; 
 
- Caça palavras; 
 
- Crucigramas; 
 
- Palavras cruzadas; 
 
- Visualização / 
exploração de 
Power Point’s; 
 
- Visualização / 
exploração de 
Filmes; 
 
- Partilha de 
testemunhos; 
 
- Técnica de binas; 
 

- Caderno diário do 
aluno. 
 
- Quadro. 
 
- Software de apoio à 
disciplina, na 
abordagem das 
diferentes temáticas.  
 
-Computador 
 
-Projetor multimédia. 

 
 
 
 
 
 
- Resposta às questões e 
execução das tarefas do 
caderno de atividades e 
outras. 
 
 
 
- Valores, atitudes e 
conhecimentos 
demonstrados na 
realização das atividades 
propostas (Grelha de 
observação diária). 
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Metas Objetivos Conteúdos Metodologia/ 
Estratégias Recursos Avaliação 

Tempos 
letivos 

 
 
 
S. Reconhecer, à 
luz da mensagem 
cristã, a dignidade 
da pessoa 
humana. 
 
 
O. Reconhecer a 
proposta do agir 
ético cristão em 
situações vitais do 
quotidiano. 
 
 
G. Identificar os 
valores 
evangélicos. 

movimento ecuménico. 
 
 
1. Questionar o sentido da 
realidade enquanto espaço 
onde o ser humano exerce a 
sua liberdade. 

2. Reconhecer que a 
consciência autónoma da 
pessoa deriva da sua 
condição de ser livre e está 
orientada para o bem. 

3. Interpretar a Páscoa como 
experiência de libertação. 

4. Conhecer a mensagem 
cristã sobre a relação entre 
a bondade de deus e a 
liberdade humana. 

 

pessoal de cada um. 
 
UNIDADE DIDÁTICA – A LIBERDADE 
• Os conceitos de liberdade e livre arbítrio; 
• A liberdade orientada para o bem; 
• Definição de bem e “bem maior”; 
• Condicionamentos à liberdade e resposta do ser 
humano 
• A consciência moral; 
• Heteronomia e autonomia morais; 
• A opção pelo bem; 
• “Os fins não justificam os meios.” 
• O discernimento e o juízo crítico. 
 
• O Deus dos cristãos é um Deus libertador: 
- Moisés e a libertação do Egito, a Páscoa judaica; 
- Jesus Cristo e a Páscoa cristã. 
• Um Deus que respeita a liberdade humana: a 
parábola do Filho pródigo e do pai misericordioso,  
Lc 15,11-24; 

- Debate de ideias; 
 
- Elaboração de 
trabalhos; 
 
- Grelhas de leitura 
de interpretações 
de textos; 
 
-Esquemas; 
-Registo de ideias 
cruciais. 
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PLANIFICAÇÃO ANUAL/TRIMESTAL  Ano 8º Ano  3º Período   

Metas Objetivos Conteúdos Metodologia/ 
Estratégias Recursos Avaliação 

Tempos 
letivos 

 
 
 
 
 
O. Reconhecer a 
proposta do agir 
ético cristão em 
situações vitais do 
quotidiano. 
 
 
 
 
 
R. Identificar o 
fundamento 
religioso da moral 
cristã. 
 
 
 
 
 
 
B. Construir uma 
chave de leitura 
religiosa da 
pessoa, da vida e 

 
 
1. Interpretar criticamente 
situações de manipulação da 
consciência humana. 

 

2. Tomar consciência dos 
riscos das dependências. 

 
 
 
 
 
3. Tomar consciência da 
liberdade como um bem 
para a realização pessoal. 
 
 
1. Reconhecer na dignidade 
humana a sua relação com a 
totalidade da criação 
enquanto dádiva de Deus. 

2. Interpretar criticamente a 
ação humana sobre a 
natureza, recorrendo aos 
dados da ciência. 

UNIDADE DIDÁTICA – A LIBERDADE 
• Liberdade e manipulação: 
- O que é a manipulação. 
- Tipos de manipulação. 
• Tomar consciência da manipulação de que se está 
a ser alvo e libertar-se dela; 
- Como libertar os outros da manipulação de que 
estão a ser vítimas. 
• Quando a liberdade se autodestrói. 
• As dependências que escravizam a pessoa. 
• Fatores motivacionais para a adesão aos 
comportamentos de risco. 
• O agir segundo a própria consciência e valores 
fundamentados. 
• A dependência e liberdade na relação com os bens 
materiais: Mt 6,25-32; 
• Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém: 
1 Cor 10, 23-24; 
• A dignidade humana exige que o ser humano atue 
segundo a sua consciência e livre escolha (GS 17). 
 
UNIDADE DIDÁTICA – ECOLOGIA E VALORES 
• O mundo é a nossa casa; 
• A ecologia como reflexão acerca da casa de todos 
os seres humanos, dádiva de Deus. 
• Tudo na natureza está interligado: a relação dos 
seres vivos entre si e a relação do ser humano com 
os outros seres vivos; 
• A natureza existe em função da felicidade do ser 
humano mas tem também autonomia que deriva de 

-Diagnóstico da 
turma 
 
- Diálogo 
interpelativo; 
 
- Chuva de ideias; 
 
- Interpretação de 
textos; 
 
- Sopa de letras; 
 
- Interpretação de 
imagens; 
 
- Caça palavras; 
 
- Crucigramas; 
 
- Palavras cruzadas; 
 
- Visualização / 
exploração de 
Power Point’s; 
 
- Visualização / 
exploração de 
Filmes; 
 
- Partilha de 
testemunhos; 
 
- Técnica de binas; 
 

- Caderno diário do 
aluno. 
 
- Quadro. 
 
- Software de apoio à 
disciplina, na 
abordagem das 
diferentes temáticas.  
 
-Computador 
 
-Projetor multimédia. 

 
 
 
 
 
 
- Resposta às questões e 
execução das tarefas do 
caderno de atividades e 
outras. 
 
 
 
- Valores, atitudes e 
conhecimentos 
demonstrados na 
realização das atividades 
propostas (Grelha de 
observação diária). 
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Metas Objetivos Conteúdos Metodologia/ 
Estratégias Recursos Avaliação 

Tempos 
letivos 

da história. 

C. Identificar o 
núcleo central das 
várias tradições 
religiosas. 

 

P. Promover o 
bem comum e o 
cuidado do outro. 

 

Q. Amadurecer a 
sua 
responsabilidade 
perante a pessoa, 
a comunidade e o 
mundo. 

 

3. Conhecer a perspetiva 
religiosa sobre a natureza 
como local de encontro com 
Deus. 

4. Reconhecer as 
implicações, na vida 
quotidiana, de uma 
perspetiva religiosa sobre a 
natureza, interpretando 
textos bíblicos sobre a 
relação Deus/Natureza. 

5. Organizar um universo de 
valores em que se relaciona 
o fundamento religioso do 
agir com a necessidade de 
se assumir uma perspetiva 
não utilitarista em relação à 
natureza. 

ter sido criada por Deus e por ele amada. 
• A destruição do ambiente vital onde todos 
habitamos. 
• Razões que conduzem ao comportamento 
destrutivo. 
• O reconhecimento da natureza como lugar 
permeado pela presença de Deus; 
• A natureza como local onde se pode fazer a 
experiência do encontro com Deus; 
• A responsabilidade do ser humano em relação a 
toda a natureza. 
• A responsabilidade em relação às gerações 
vindouras. 
• Instituições de defesa da natureza: objetivos e 
atuações. 
• Dn 3,57-82: «Todas as criaturas, bendizei o 
Senhor!» 
• O exemplo de S. Francisco de Assis; 
• Como viver com empenho pessoal o criar das 
condições de habitabilidade no mundo. 

- Debate de ideias; 
 
- Elaboração de 
trabalhos; 
 
- Grelhas de leitura 
de interpretações 
de textos; 
 
-Esquemas; 
-Registo de ideias 
cruciais. 

 

 Pelo grupo Disciplinar: 

Data:___  / ___ /______          _______________________________ 
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ANO LETIVO 2017/ 2018 
OFERTA COMPLEMENTAR – EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 
PLANIFICAÇÃO DIDÁTICA 8ºA 

 
 

MÓDULO 1: EDUCAÇÃO A SAUDE  PERÍODO DE APLICAÇÃO: 1º periodo 
DIMENSÕES DA 

FORMAÇÃO/ 
CONTEÚDOS 

METAS DE APRENDIZAGEM/ 
DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS AVALIAÇÃO TEMPOS 

LETIVOS 

 
 

 
Educação Alimentar 
 

Distúrbios 
alimentares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Dotar o aluno de competências 
que o tornem capaz de 
relacionar harmoniosamente o 
corpo com o espaço, numa 
perspetiva pessoal e 
interpessoal promotora de saúde 
e da qualidade de vida; 

• Promover a saúde dos jovens, 
especificamente em matéria de 
alimentação saudável 
e atividade física; 

• Inverter a tendência crescente 
de perfis de doença associadas a 
uma deficiente nutrição; 

• Compreender as razões pelas 
quais nos alimentamos. 
 

• Compreender a noção de 
alimentação saudável; 

• Compreender o significado de 
índice de massa corporal; 

• Analisar situações de possíveis 
distúrbios alimentares. 

 
 

. Sensibilizar os alunos para as questões de 
saúde. 
 
Aplicação do programa “PRESSE”: 
• “As tuas qualidades únicas” - 

preenchimento de uma ficha sobre as 
qualidades das pessoas e posterior 
debate; 

• A adolescencia 
 
“Bingo da Reprodução”, questões sobre 

diferentes conceitos relacionados com a 
fecundação, gravidez e parto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Apresentações 
multimédia 

• Fichas de Atividades. 
• Documentários/vídeo

s temáticos. 
• Textos e fichas 

informativas. 
• Computadores. 
• Projetor multimédia; 
• Internet; 
• Quadro negro; 
• Revistas. 
 
 
 
 

• Grelha de 
observação 
do professor. 

 
• Avaliação dos 

vários 
trabalhos / 
atividades 
realizadas. 

 
• Questionários 
 
• Caderno 

diário 
 
• Autoavaliaçã

o do aluno. 
 
• Heteroavaliaç

ão 
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Afetos e educação 
para a sexualidade 
• Conhecimento e 

valorização do 
corpo – 
mudanças 
pubertárias e 
imagem corporal 

 
• Saúde sexual e 

reprodutiva 
 

 
 
 
 

• Dimensão ética 
da sexualidade 
humana. 

 
 

Aplicação do programa “PRESSE”: 
• “Métodos contracetivos” – 

apresentação dos métodos 
contracetivos existentes. Debate 
sobre os mitos relacionados com a 
contraceção.  

•  “Gravidez na adolescência” - análise 
de um folheto da DGS e análise de 
uma história com posterior debate. 
 

 
• Diálogo com os alunos sobre as funções 

dos alimentos e respetivos nutrientes; 
• Análise da roda dos alimentos 

 
• Visualização de uma apresentação 

multimédia sobre alimentação saudável; 
 

 

 

 
 

• Contribuir para a melhoria dos 
relacionamentos afetivo-sexuais 
entre os jovens; 

• Contribuir para a redução de 
possíveis ocorrências negativas 
decorrentes dos 
comportamentos sexuais, como 
gravidez precoce e infeções 
sexualmente transmissíveis 
(IST); 

• Contribuir para a tomada de 
decisões conscientes na área da 
educação para a saúde - 
educação sexual. 

• Perceber que as pessoas são 
diferentes; 

• Promover uma boa imagem do 
corpo; 

• Aumentar a autoestima; 
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• identificar as principais  
características da reprodução; 

− Reconhecer o papel das células 
sexuais na reprodução; 

− Aprender os principais 
mecanismos de fecundação, 
gravidez e parto; 

− Conhecer em profundidade os 
métodos contracetivos 
disponíveis; 

− Discutir a gravidez na 
adolescência; 

− Consolidar os conhecimentos já 
adquiridos sobre gravidez 
adolescente. conhecimentos já 
adquiridos sobre gravidez 
adolescente. 

 
 

MÓDULO 2: EDUCAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO DE APLICAÇÃO: 2º periodo 
DIMENSÕES DA 

FORMAÇÃO/ 
CONTEÚDOS 

METAS DE APRENDIZAGEM/ 
DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS AVALIAÇÃO TEMPOS 

LETIVOS 

Planeamento e 
Gestão do 
Orçamento: riscos e 
incertezas 

Sistema e Produtos 
Financeiros Básicos: 
empréstimos; sistema 
financeiro 

Poupança: aplicações 
da poupança 

Crédito: custos do 
crédito 

Ética: Ética e 

• Mobilizar saberes culturais, 
científicos e tecnológicos para 
compreender a realidade e para 
abordar situações e problemas do 
quotidiano. 

• Adotar estratégias adequadas à 
resolução de problemas e à tomada 
de decisões. 

• Avaliar os riscos e a incerteza no 
plano financeiro. 

• Saber como pode ser concedido um 
empréstimo e quais são as 
características principais do seu 
contrato. 

• Caracterizar empréstimos. 

• Conhecer as ideias pré-concebidas dos 
alunos relativamente às dimensões em 
estudo. 

• Possibilitar a discussão no grupo/turma com 
o confronto de diferentes ideias. 

• Desenvolver competências de comunicação 
oral. 

• Identificar e compreender conceitos e 
situações do dia-a-dia. 

• Análise de um plano financeiro. 
• Analisar diferentes tipos de empréstimos e 

verificar a existência de riscos.  
• Simular casos práticos de empréstimos. 
• Compreender a organização do sistema 

financeiro. 

• Referencial de Educação 
Financeira 

• Caderno diário 

• Textos e fichas informativas 

•  Apresentações 

• Vídeos 

• Computador 

Projetor multimédia 

• Referencial de 
Educação 
Financeira 

• Caderno diário 

• Textos e fichas 
informativas 

•  Apresentações 

• Vídeos 

• Computador 

Projetor multimédia 
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Responsabilidade 
Social nas questões 
financeiras 

 

• Compreender o funcionamento do 
sistema financeiro. 

• Compreender formas de aplicação e 
de remuneração da poupança. 

• Identificar diferentes custos do 
crédito. 

Compreender a importância da ética 
nas questões financeiras 

• Conhecer o fluxo do dinheiro. 
• Analisar diferentes custos do crédito, 

atendendo às diversidades e tipos, e 
verificar a existência de riscos. 

Simular casos práticos relacionados com a ética. 

      

  
 

MÓDULO 3: EDUCAÇÃO  PARA O VOLUNTARIADO PERÍODO DE APLICAÇÃO:  3º periodo 
DIMENSÕES DA 

FORMAÇÃO/ 
CONTEÚDOS 

METAS DE APRENDIZAGEM/ 
DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS AVALIAÇÃO TEMPOS 

LETIVOS 

A importância 
do voluntariado 
-O que é ser 
voluntário 
-Perfil do voluntário 
Direitos e deveres 

 

Sensibilizar os  alunos  para a 
importância do voluntariado 
 
Conhecer as várias instituições de 
voluntariado 

 
Reconhecer a importância do 
Voluntariado no contexto da vida 
social. 

• Projeção e análise de um PowerPoint 
• Observação e análise de imagens 
• Diálogo 
• Debate 
 
• Dinâmicas de grupo 
• Pesquisas 
Apresentação dos trabalhos 

• Computador 
• Internet 
• Projetor 
• Cartolinas 
• cadernos 

 

• Expressão oral 
• Grelhas de 

registo de 
observações 

• Materiais 
produzidos 
pelos alunos 

• Grelhas de 
registo de 
observações 
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Lijó, 11/ 010 / 2017  
Docente: Maria Barroso Pereira Moreira 
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ANO LETIVO 2017/ 2018 
OFERTA COMPLEMENTAR – EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 
PLANIFICAÇÃO DIDÁTICA 8ºB 

 
 

MÓDULO 1: EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE PERÍODO DE APLICAÇÃO: 1º período 
DIMENSÕES DA 

FORMAÇÃO/ 
CONTEÚDOS 

METAS DE APRENDIZAGEM/ 
DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS AVALIAÇÃO TEMPOS 

LETIVOS 

Educação Alimentar 
 
• Alimentos e 

nutrientes 
• Dieta 

mediterrânica 
• Distúrbios 

alimentares 
 
 
 

• Dotar o aluno de competências que 
o tornem capaz de relacionar 
harmoniosamente o corpo com o 
espaço, numa perspetiva pessoal e 
interpessoal promotora de saúde e 
da qualidade de vida; 

• Promover a saúde dos jovens, 
especificamente em matéria de 
alimentação saudável e atividade 
física; 

• Inverter a tendência crescente de 
perfis de doença associadas a uma 
deficiente nutrição; 

• Compreender as razões pelas quais 
nos alimentamos; 

• Distinguir alimentos de nutrientes; 
• Conhecer as funções dos nutrientes; 
• Compreender a noção de 

alimentação saudável; 
• Compreender o significado de 

índice de massa corporal; 
•  Analisar situações de possíveis 
   distúrbios alimentares. 
 
 

• Diálogo com os alunos sobre as funções dos 
alimentos e respetivos nutrientes; 

• Análise da pirâmide alimentar e/ou roda dos 
alimentos; 

• Apresentação multimédia sobre distúrbios 
alimentares, seguida de discussão em grupo 
turma; 

• Comemoração do dia Mundial da 
Alimentação com distribuição de fruta aos 
alunos do pré-escolar; 

• Compreensão do significado de índice de 
massa corporal, com análise de situações 
hipotéticas. 
 

 
 
 
 
 

• Apresentações 
multimédia 

• Fichas de Atividades 
• Documentários/vídeos 

temáticos 
• Textos e/ou fichas 

informativas 
• Computadores 
• Projetor multimédia 
• Internet 
• Quadro negro 
 
 
 
 

 
• Comportamentos 

e atitudes 
 
• Participação nas 

atividades 
realizadas 

 
• Compreensão dos 

conceitos 
específicos 
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Afetos e educação 
para a sexualidade 
• Conhecimento e 

valorização do 
corpo – mudanças 
pubertárias e 
imagem corporal 

 
• Saúde sexual e 

reprodutiva 
 

• Dimensão ética da 
sexualidade 
humana. 

 

• Contribuir para a melhoria dos 
relacionamentos afetivo-sexuais 
entre os jovens; 

• Contribuir para a redução de 
possíveis ocorrências negativas 
decorrentes dos comportamentos 
sexuais, como gravidez precoce e 
infeções sexualmente transmissíveis 
(IST); 

• Contribuir para a tomada de 
decisões conscientes na área da 
educação para a saúde - educação 
sexual. 

• Perceber que as pessoas são 
diferentes; 

• Promover uma boa imagem do 
corpo; 

• Aumentar a autoestima; 
• Conhecer os principais métodos 

contracetivos disponíveis; 
• Discutir a gravidez na adolescência; 
• Consolidar os conhecimentos já 

adquiridos sobre gravidez 
adolescente. 

Aplicação do programa “PRESSE”: 
• “As tuas qualidades únicas” - preenchimento 

de uma ficha sobre as qualidades das pessoas 
e posterior debate; 

• “Métodos contracetivos” – apresentação dos 
métodos contracetivos existentes. Debate 
sobre os mitos relacionados com a 
contraceção. 

• “VIH/sida/IST, o que significam?” 
• “Sopa de Letras” 
• “Jogo do Risco” 
•  “Gravidez na adolescência” - análise de um 

folheto da DGS e análise de uma história com 
posterior debate. 

 

• Apresentações 
multimédia 

• Fichas de Atividades 
• Textos e/ou fichas 

informativas 
• Computadores 
• Projetor multimédia 
• Internet 
• Quadro negro 

 

 
• Comportamentos 

e atitudes 
 
• Participação nas 

atividades 
realizadas 

 
• Compreensão dos 

conceitos 
específicos 

 
• Autoavaliação 
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MÓDULO 2: EDUCAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO DE APLICAÇÃO: 2º período 
DIMENSÕES DA 

FORMAÇÃO/ 
CONTEÚDOS 

METAS DE APRENDIZAGEM/ 
DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM RECURSOS 

DIDÁTICOS AVALIAÇÃO TEMPOS 
LETIVOS 

Planeamento e 
Gestão do 
Orçamento: riscos e 
incertezas 

Sistema e Produtos 
Financeiros Básicos: 
empréstimos; sistema 
financeiro 

Poupança: aplicações 
da poupança 

Crédito: custos do 
crédito 

Ética: Ética e 
Responsabilidade 
Social nas questões 
financeiras 

 

• Mobilizar saberes culturais, 
científicos e tecnológicos para 
compreender a realidade e para 
abordar situações e problemas do 
quotidiano; 

• Adotar estratégias adequadas à 
resolução de problemas e à tomada 
de decisões; 

• Avaliar os riscos e a incerteza no 
plano financeiro; 

• Saber como pode ser concedido um 
empréstimo e quais são as 
características principais do seu 
contrato; 

• Caracterizar empréstimos; 
• Compreender o funcionamento do 

sistema financeiro; 
• Compreender formas de aplicação e 

de remuneração da poupança; 
• Identificar diferentes custos do 

crédito; 
• Compreender a importância da ética 

nas questões financeiras. 

• Conhecer as ideias pré-concebidas dos 
alunos relativamente às dimensões em 
estudo; 

• Possibilitar a discussão no grupo/turma com 
o confronto de diferentes ideias; 

• Desenvolver competências de comunicação 
oral; 

• Identificar e compreender conceitos e 
situações do dia-a-dia; 

• Análise de um plano financeiro; 
• Analisar diferentes tipos de empréstimos e 

verificar a existência de riscos; 
• Simular casos práticos de empréstimos; 
• Compreender a organização do sistema 

financeiro; 
• Conhecer o fluxo do dinheiro; 
• Analisar diferentes custos do crédito, 

atendendo às diversidades e tipos, e 
verificar a existência de riscos; 

• Simular casos práticos relacionados com a 
ética. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Referencial de Educação 
Financeira 

• Textos e fichas informativas 

•  Apresentações 

• Vídeos 

• Computador 

• Projetor multimédia 

• Comportamentos 
e atitudes 

• Participação nas 
atividades 

• Compreensão dos 
conceitos 
específicos 

• Autoavaliação 
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A Educação para a Igualdade de Género será contemplada ao longo de todo o ano devido ao seu caráter transversal.  
Nota: Sempre que possível e oportuno, desenvolver-se-ão atividades contempladas em Educação para a Saúde em parceria com o GAA.             
 
Lijó, 13/ 09 / 2017   
Docente: Paulo Patrício 

MÓDULO 3: EDUCAÇÃO PARA O VOLUNTARIADO PERÍODO DE APLICAÇÃO: 3º período 
DIMENSÕES DA 

FORMAÇÃO/ 
CONTEÚDOS 

METAS DE APRENDIZAGEM/ 
DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM RECURSOS 

DIDÁTICOS AVALIAÇÃO TEMPOS 
LETIVOS 

Testemunhos de 
voluntariado: 
-O que é ser 
voluntário; 
-Os motivos de ser 
voluntário; 
-Perfil do voluntário. 

 

•Sensibilizar para a importância do 
voluntariado; 
 
•Conhecer o testemunho de um 
voluntário de uma das organizações; 
 
•Reconhecer a importância do 
Voluntariado no contexto da vida 
social; 

• Projeção e análise de um PowerPoint 
• Diálogo 
• Debate 

 

• Computador 
• Internet 
• Projetor 

 

•  Comportamentos  
.e atitudes 

• Participação nas 
atividades 
 

• Compreensão dos 
conceitos 
específicos 

 
 

2 

 
Voluntariado no 
AEVT 

 

• Organizar e promover uma 
atividade de voluntariado. 

 

• Dinâmicas de grupo 
• Pesquisas 
• Apresentação dos trabalhos  

 

• Computador 
• Internet 
• Projetor 
• Outros (dependentes do 

projeto) 
 

• Participação nas 
atividades  

• Comportamentos 
e atitudes 

• Compreensão dos 
conceitos 
específicos 

• Autoavaliação 
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ANO LETIVO 2017/ 2018 
OFERTA COMPLEMENTAR – EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 
PLANIFICAÇÃO DIDÁTICA 8ºC 

 
 

MÓDULO 1: EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE PERÍODO DE APLICAÇÃO: 1ºperíodo 
DIMENSÕES DA 

FORMAÇÃO/ 
CONTEÚDOS 

METAS DE APRENDIZAGEM/ 
DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS AVALIAÇÃO TEMPOS 

LETIVOS 

Educação Alimentar 
 
• Distúrbios 

alimentares 
 
 
 

• Dotar o aluno de competências que 
o tornem capaz de relacionar 
harmoniosamente o corpo com o 
espaço, numa perspetiva pessoal e 
interpessoal promotora de saúde e 
da qualidade de vida; 

• Promover a saúde dos jovens, 
especificamente em matéria de 
alimentação saudável e atividade 
física; 

• Inverter a tendência crescente de 
perfis de doença associadas a uma 
deficiente nutrição; 

• Compreender as razões pelas quais 
nos alimentamos 

• Distinguir alimentos de nutrientes; 
• Conhecer as funções dos nutrientes; 
• Compreender a noção de 

alimentação saudável; 
• Compreender o significado de 

índice de massa corporal; 
•  Analisar situações de possíveis 
   distúrbios alimentares. 
 
 

• Diálogo com os alunos sobre as funções dos 
alimentos e respetivos nutrientes; 

• Análise da pirâmide alimentar e/ou roda dos 
alimentos; 

• Apresentação multimédia sobre distúrbios 
alimentares, seguida de discussão em grupo 
turma. 

• Comemoração do dia Mundial da 
Alimentação com elaboração de um 
pequeno-almoço saudável e decoração dos 
espaços da escola 

• Medição do índice de massa corporal 
 

 
 
 
 
 

• Apresentações 
multimédia 

• Fichas de Atividades. 
• Documentários/vídeos 

temáticos. 
• Textos e fichas 

informativas. 
• Computadores. 
• Projetor multimédia; 
• Internet; 
• Quadro negro; 
• Revistas. 
• Balança 
• Fita métrica 
 
 
 
 

 
• Comportamentos 

e atitudes; 
 
• Participação nas 

atividades 
realizadas; 

 
• Compreensão dos 

conceitos 
específicos; 
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Afetos e educação 
para a sexualidade 
• Conhecimento e 

valorização do 
corpo – mudanças 
pubertárias e 
imagem corporal 

 
• Saúde sexual e 

reprodutiva 
 

• Dimensão ética da 
sexualidade 
humana. 

 

• Contribuir para a melhoria dos 
relacionamentos afetivo-sexuais 
entre os jovens; 

• Contribuir para a redução de 
possíveis ocorrências negativas 
decorrentes dos comportamentos 
sexuais, como gravidez precoce e 
infeções sexualmente transmissíveis 
(IST); 

• Contribuir para a tomada de 
decisões conscientes na área da 
educação para a saúde - educação 
sexual. 

• Perceber que as pessoas são 
diferentes; 

• Promover uma boa imagem do 
corpo; 

• Aumentar a autoestima; 
• Identificar as principais 

características da reprodução; 
− Reconhecer o papel das células 

sexuais na reprodução; 
− Aprender os principais mecanismos 

de fecundação, gravidez e parto; 
− Conhecer em profundidade os 

métodos contracetivos disponíveis; 
− Discutir a gravidez na adolescência; 
Consolidar os conhecimentos já 
adquiridos sobre gravidez adolescente. 

Aplicação do programa “PRESSE”: 
• “As tuas qualidades únicas” - preenchimento 

de uma ficha sobre as qualidades das pessoas 
e posterior debate; 

• “Métodos contracetivos” – apresentação dos 
métodos contracetivos existentes. Debate 
sobre os mitos relacionados com a 
contraceção. 

• “VIH/sida/IST, o que significam?”– 
preenchimento de uma ficha relacionada com 
os conceitos sida, VIH, IST e sessão de 
esclarecimento a partir de questões 
colocadas na Caixa de Perguntas sobre o 
tema abordado.  

• “Sopa de letras”- encontrar palavras 
relacionadas com o VIH/sida. 

• “Jogo do risco”- distribuir baralho de cartas 
de risco (Alto risco, Baixo risco e Sem risco) 
por grupos para discutir qual o risco de 
transmissão da infeção pelo VIH/sida e quais 
os riscos que cada um pode adotar para não 
ser infetado. 

•  “Gravidez na adolescência” - análise de um 
folheto da DGS e análise de uma história com 
posterior debate. 

 

 

 
• Comportamentos 

e atitudes; 
 
• Participação nas 

atividades 
realizadas; 

 
• Compreensão dos 

conceitos 
específicos; 

 
• Autoavaliação 
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1apresent 
1autoaval. 
Total:13 
aulas 
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MÓDULO 2: EDUCAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO DE APLICAÇÃO: 2º período 
DIMENSÕES DA 

FORMAÇÃO/ 
CONTEÚDOS 

METAS DE APRENDIZAGEM/ 
DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM RECURSOS 

DIDÁTICOS AVALIAÇÃO TEMPOS 
LETIVOS 

Planeamento e 
Gestão do 
Orçamento: riscos e 
incertezas 

Sistema e Produtos 
Financeiros Básicos: 
empréstimos; sistema 
financeiro 

Poupança: aplicações 
da poupança 

Crédito: custos do 
crédito 

Ética: Ética e 
Responsabilidade 
Social nas questões 
financeiras 

 

• Mobilizar saberes culturais, 
científicos e tecnológicos para 
compreender a realidade e para 
abordar situações e problemas do 
quotidiano. 

• Adotar estratégias adequadas à 
resolução de problemas e à tomada 
de decisões. 

• Avaliar os riscos e a incerteza no 
plano financeiro. 

• Saber como pode ser concedido um 
empréstimo e quais são as 
características principais do seu 
contrato. 

• Caracterizar empréstimos. 
• Compreender o funcionamento do 

sistema financeiro. 
• Compreender formas de aplicação e 

de remuneração da poupança. 
• Identificar diferentes custos do 

crédito. 
Compreender a importância da ética 
nas questões financeiras. 

• Conhecer as ideias pré-concebidas dos 
alunos relativamente às dimensões em 
estudo. 

• Possibilitar a discussão no grupo/turma com 
o confronto de diferentes ideias. 

• Desenvolver competências de comunicação 
oral. 

• Identificar e compreender conceitos e 
situações do dia-a-dia. 

• Análise de um plano financeiro. 
• Analisar diferentes tipos de empréstimos e 

verificar a existência de riscos.  
• Simular casos práticos de empréstimos. 
• Compreender a organização do sistema 

financeiro. 
• Conhecer o fluxo do dinheiro. 
• Analisar diferentes custos do crédito, 

atendendo às diversidades e tipos, e 
verificar a existência de riscos. 

• Simular casos práticos relacionados com a 
ética. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Referencial de Educação 
Financeira 

• Textos e fichas informativas 

•  Apresentações 

• Vídeos 

• Computador 

Projetor multimédia 

• Comportamentos 
e atitudes; 

• Participação nas 
atividades; 

Compreensão dos 
conceitos 
específicos; 
 
• Autoavaliação 
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1 autoaval. 
Total:12 
aulas 
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A Educação para a Igualdade de Género será contemplada ao longo de todo o ano devido ao seu caráter transversal.  
Nota: Sempre que possível e oportuno, desenvolver-se-ão atividades contempladas em Educação para a Saúde em parceria com o GAA.             
 
Lijó, 13/ 09 / 2017   
Docente: Paula Carvalhal 

MÓDULO 3: EDUCAÇÃO PARA O VOLUNTARIADO PERÍODO DE APLICAÇÃO: 3ºperíodo 
DIMENSÕES DA 

FORMAÇÃO/ 
CONTEÚDOS 

METAS DE APRENDIZAGEM/ 
DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM RECURSOS 

DIDÁTICOS AVALIAÇÃO TEMPOS 
LETIVOS 

Testemunhos de 
voluntariado: 
-O que é ser 
voluntário 
-Os motivos de ser 
voluntário 
-Perfil do voluntário 

 

•Sensibilizar para a importância do 
voluntariado 
 
•Conhecer o testemunho de um 
voluntário de uma das organizações 
 
•Reconhecer a importância do 
Voluntariado no contexto da vida social 

• Projeção e análise de um PowerPoint 
• Diálogo 
• Debate 

 

• Computador 
• Internet 
• Projetor 

 

• Comportamentos 
e atitudes 

• Participação nas 
atividades 
 

2 

 
Voluntariado no 
AEVT 

 

• Organizar e promover uma 
atividade de voluntariado 

 

• Dinâmicas de grupo 
• Pesquisas 
• Apresentação dos trabalhos  

 

• Computador 
• Internet 
• Projetor 

Outros (dependentes do 
projeto) 

• Participação nas 
atividades  

• Comportamentos 
e atitudes 

• Autoavaliação 
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1 autoaval. 
Total:8 
aulas 
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ANO LETIVO 2017/ 2018 
OFERTA COMPLEMENTAR – EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 
PLANIFICAÇÃO DIDÁTICA 8ºD 

 
 

MÓDULO 1: EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE PERÍODO DE APLICAÇÃO: 1ºPeríodo 
DIMENSÕES DA 

FORMAÇÃO/ 
CONTEÚDOS 

METAS DE APRENDIZAGEM/ 
DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS AVALIAÇÃO TEMPOS 

LETIVOS 

 
Educação Alimentar 
 
• Distúrbios 

alimentares 
 

• Dotar o aluno de competências 
que o tornem capaz de relacionar 
harmoniosamente o corpo com o 
espaço, numa perspetiva pessoal e 
interpessoal promotora de saúde 
e da qualidade de vida; 

• Promover a saúde dos jovens, 
especificamente em matéria de 
alimentação saudável e atividade 
física; 

• Inverter a tendência crescente de 
perfis de doença associadas a uma 
deficiente nutrição; 

• Compreender as razões pelas 
quais nos alimentamos; 

• Distinguir alimentos de 
nutrientes; 

• Conhecer as funções dos 
nutrientes; 

• Compreender a noção de 
alimentação saudável; 

• Compreender o significado de 
índice de massa corporal; 

Analisar situações de possíveis 
distúrbios alimentares. 

• Diálogo com os alunos sobre as funções dos 
alimentos e respetivos nutrientes; 

• Análise da roda dos alimentos; 
• Visualização de uma apresentação 

multimédia sobre alimentação saudável; 
• Sessão de esclarecimento sobre distúrbios 

alimentares com a BE. 
 

• Apresentações 
multimédia 

• Fichas de Atividades. 
• Documentários/vídeos 

temáticos. 
• Textos e fichas 

informativas. 
• Computadores. 
• Projetor multimédia; 
• Internet; 
• Quadro negro; 
• Revistas. 
 
 

• Grelha de 
observação do 
professor. 

 
• Avaliação dos 

vários trabalhos / 
atividades 
realizadas. 

 
• Questionários 
 
• Caderno diário 
 
• Autoavaliação do 

aluno. 
 
• Heteroavaliação 
 

7 

http://www.dgidc.min-edu.pt/educacaosaude/index.php?s=directorio&pid=72
http://www.dgidc.min-edu.pt/educacaosaude/index.php?s=directorio&pid=72
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Afetos e educação 
para a sexualidade 
• Conhecimento e 

valorização do 
corpo – 
mudanças 
pubertárias e 
imagem corporal 

 
• Saúde sexual e 

reprodutiva 
 

• Dimensão ética 
da sexualidade 
humana. 

 
 

• Contribuir para a melhoria dos 
relacionamentos afetivo-sexuais 
entre os jovens; 

• Contribuir para a redução de 
possíveis ocorrências negativas 
decorrentes dos comportamentos 
sexuais, como gravidez precoce e 
infeções sexualmente 
transmissíveis (IST); 

• Contribuir para a tomada de 
decisões conscientes na área da 
educação para a saúde - educação 
sexual. 

• Perceber que as pessoas são 
diferentes; 

• Promover uma boa imagem do 
corpo; 

• Aumentar a autoestima; 
• Identificar as principais 

características da reprodução; 
− Reconhecer o papel das células 

sexuais na reprodução; 
− Aprender os principais 

mecanismos de fecundação, 
gravidez e parto; 

− Conhecer em profundidade os 
métodos contracetivos disponíveis; 

− Discutir a gravidez na 
adolescência; 

Consolidar os conhecimentos já 
adquiridos sobre gravidez 
adolescente. 

Aplicação do programa “PRESSE”: 
• “As tuas qualidades únicas” - 

preenchimento de uma ficha sobre as 
qualidades das pessoas e posterior debate; 

 
“Bingo da Reprodução”, questões sobre 

diferentes conceitos relacionados com a 
fecundação, gravidez e parto. 

 
Aplicação do programa “PRESSE”: 

• “Métodos contracetivos” – 
apresentação dos métodos 
contracetivos existentes. Debate sobre 
os mitos relacionados com a 
contraceção.  

•  “Gravidez na adolescência” - análise de 
um folheto da DGS e análise de uma 
história com posterior debate. 
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MÓDULO 2: EDUCAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO DE APLICAÇÃO: 2º Período 
DIMENSÕES DA 

FORMAÇÃO/ 
CONTEÚDOS 

METAS DE APRENDIZAGEM/ 
DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS AVALIAÇÃO TEMPOS 

LETIVOS 

Planeamento e 
Gestão do 
Orçamento: riscos e 
incertezas 

Sistema e Produtos 
Financeiros Básicos: 
empréstimos; 
sistema financeiro 

Poupança: 
aplicações da 
poupança 

Crédito: custos do 
crédito 

Ética: Ética e 
Responsabilidade 
Social nas questões 
financeiras 

 

• Mobilizar saberes culturais, 
científicos e tecnológicos para 
compreender a realidade e para 
abordar situações e problemas do 
quotidiano. 

• Adotar estratégias adequadas à 
resolução de problemas e à tomada 
de decisões. 

• Avaliar os riscos e a incerteza no 
plano financeiro. 

• Saber como pode ser concedido um 
empréstimo e quais são as 
características principais do seu 
contrato. 

• Caracterizar empréstimos. 
• Compreender o funcionamento do 

sistema financeiro. 
• Compreender formas de aplicação 

e de remuneração da poupança. 
• Identificar diferentes custos do 

crédito. 
• Compreender a importância da 

ética nas questões financeiras. 

• Conhecer as ideias pré-concebidas dos 
alunos relativamente às dimensões em 
estudo. 

• Possibilitar a discussão no grupo/turma 
com o confronto de diferentes ideias. 

• Desenvolver competências de 
comunicação oral. 

• Identificar e compreender conceitos e 
situações do dia-a-dia. 

• Análise de um plano financeiro. 
• Analisar diferentes tipos de empréstimos e 

verificar a existência de riscos.  
• Simular casos práticos de empréstimos. 
• Compreender a organização do sistema 

financeiro. 
• Conhecer o fluxo do dinheiro. 
• Analisar diferentes custos do crédito, 

atendendo às diversidades e tipos, e 
verificar a existência de riscos. 

• Simular casos práticos relacionados com a 
ética. 

• Referencial de Educação 
Financeira 

• Caderno diário 

• Textos e fichas 
informativas 

•  Apresentações 

• Vídeos 

• Computador 

• Projetor multimédia 

• Comportamentos 
e atitudes; 

• Participação nas 
atividades; 

• Compreensão dos 
conceitos 
específicos 
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MÓDULO 3: Atividade Física e Saúde PERÍODO DE APLICAÇÃO: 2º Período 
DIMENSÕES DA 

FORMAÇÃO/ 
CONTEÚDOS 

METAS DE APRENDIZAGEM/ 
DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS AVALIAÇÃO TEMPOS 

LETIVOS 

Prevalência do 
sobrepeso/obesidad
e da população 
escolar da EBSVT 
(IMC) 
 
 Influência da prática 
regular de atividade 
física na saúde 
 
Recomendações de 
prática de atividade 
física para a 
população infanto-
juvenil 
 
Intervenção prática 
na escola para 
aumentar a 
atividade física 
(informal) dos 
alunos 

• Dotar o aluno de competências 
que o tornem capaz de relacionar 
harmoniosamente o corpo com o 
espaço, numa perspetiva pessoal e 
interpessoal promotora de saúde 
e da qualidade de vida; 

• Promover/melhorar a saúde das 
crianças e jovens; 

• Promover a saúde dos jovens, 
especificamente em matéria de 
alimentação saudável e atividade 
física ; 

• Contribuir para a tomada de 
decisões conscientes na área da 
educação para a saúde; 

• Compreender o conceito de Índice 
de Massa Corporal; 

• Compreender conceitos 
relacionados com o Índice de 
Massa Corporal; 

• Compreender a relação entre a 
atividade física e a saúde de 
crianças e jovens; 

• Conhecer as recomendações 
internacionais para a atividade 
física de crianças e jovens; 

• Conhecer programas e aplicações 
que podem ajudar as pessoas na 
atividade física diária; 

• Realizar percursos e jogos que 
promovam a atividade física 
diária. 

• Diálogo com os alunos sobre os resultados 
do levantamento do IMC dos alunos da 
escola sede no ano letivo 2016/2017; 

• Comparação com os dados nacionais e 
europeus; 

• Definição do Índice de Massa corporal; 
• Exploração de apresentação multimédia e 

diálogo com os alunos sobre a influência da 
prática regular de atividade física na saúde 
e recomendações internacionais sobre 
atividade física para a população infanto-
juvenil; 

• Trabalho prático com os alunos, podendo 
assumir diversas vertentes, 
nomeadamente, construção de diferentes 
percursos na escola, marcação de jogos no 
pavimento exterior da escola-sede, 
elaboração de questionários relativos à 
atividade física informal, etc; 

• Sessão prática sobre o programa “7 
minutes workout”. 

 Computador; 
 Projetor multimédia; 
 Documentos (PDF, 

Word, Powerpoint) 
 Tintas; 
 Pincéis; 
 Questionários. 
 Internet; 
 Quadro negro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grelha de 
observação do 
professor. 
 

Avaliação dos 
vários trabalhos / 

atividades 
realizadas / 

Questionários 
 
Autoavaliação do 
aluno. 
 
Heteroavaliação 
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Lijó, 13/ 09 / 2017  
Docente: António Maio 
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OFERTA COMPLEMENTAR – EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | ANO LETIVO 2017/ 2018 
 

MÓDULO: EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 8º E 
PLANIFICAÇÃO DIDÁTICA 

 

 
 

MÓDULO: Educação para a Saúde 
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 1º Período 

ANO/TURMA: 8ºE 
DIMENSÕES DA 

FORMAÇÃO/ 
CONTEÚDOS 

METAS DE APRENDIZAGEM/ DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS AVALIAÇÃO TEMPOS 

LETIVOS 

 
 

Educação 
Alimentar 
 
• Distúrbios 

alimentares 

• Dotar o aluno de competências que o tornem capaz de 
relacionar harmoniosamente o corpo com o espaço, numa 
perspetiva pessoal e interpessoal promotora de saúde e da 
qualidade de vida; 

• Promover a saúde dos jovens, especificamente em matéria 
de alimentação saudável e atividade física; 

• Inverter a tendência crescente de perfis de doença 
associadas a uma deficiente nutrição; 

• Compreender as razões pelas quais nos alimentamos 
• Distinguir alimentos de nutrientes; 
• Conhecer as funções dos nutrientes; 
• Compreender a noção de alimentação saudável; 
• Compreender o significado de índice de massa corporal; 
• Analisar situações de possíveis distúrbios alimentares. 

• Diálogo com os alunos sobre 
as funções dos alimentos e 
respetivos nutrientes; 

• Análise da roda dos 
alimentos; 

• Visualização de uma 
apresentação multimédia 
sobre alimentação saudável; 

• Sessão de esclarecimento 
sobre distúrbios alimentares 
com a BE. 

• Apresentações multimédia 
• Fichas de Atividades. 
• Documentários/vídeos 

temáticos. 
• Textos e fichas 

informativas. 
• Computadores. 
• Projetor multimédia; 
• Internet; 
• Quadro negro; 
• Revistas. 

• Grelha de 
observação do 
professor. 

• Avaliação dos 
vários trabalhos / 
atividades 
realizadas. 

• Questionários 
• Caderno diário 
• Autoavaliação do 

aluno. 
• Heteroavaliação 

7 

Afetos e educação 
para a sexualidade 
• Conhecimento 

e valorização 
do corpo – 
mudanças 
pubertárias e 
imagem 
corporal 

 
• Saúde sexual e 

reprodutiva 
 

• Contribuir para a melhoria dos relacionamentos afetivo-
sexuais entre os jovens; 

• Contribuir para a redução de possíveis ocorrências negativas 
decorrentes dos comportamentos sexuais, como gravidez 
precoce e infeções sexualmente transmissíveis (IST); 

• Contribuir para a tomada de decisões conscientes na área da 
educação para a saúde - educação sexual. 

• Perceber que as pessoas são diferentes; 
• Promover uma boa imagem do corpo; 
• Aumentar a autoestima; 
• Identificar as principais características da reprodução; 
− Reconhecer o papel das células sexuais na reprodução; 

Aplicação do programa “PRESSE”: 
• “As tuas qualidades únicas” - 

preenchimento de uma ficha 
sobre as qualidades das 
pessoas e posterior debate; 

 
“Bingo da Reprodução”, questões 

sobre diferentes conceitos 
relacionados com a 
fecundação, gravidez e parto. 

 
Aplicação do programa “PRESSE”: 

• “Métodos contracetivos” 

6 

http://www.dgidc.min-edu.pt/educacaosaude/index.php?s=directorio&pid=72


 
    

            
 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE DO TAMEL | Rua 25 de Abril, n.º 350 | 4750 - 531 Lijó - Barcelos  | Tel.: 253808170/1 | Fax: 253808179 | www.aevt.pt | secretaria@aevt.pt |NIPC 600 077 900 
 
 

• Dimensão ética 
da sexualidade 
humana. 

 
 

− Aprender os principais mecanismos de fecundação, gravidez e 
parto; 

− Conhecer em profundidade os métodos contracetivos 
disponíveis; 

− Discutir a gravidez na adolescência; 
− Consolidar os conhecimentos já adquiridos sobre gravidez 

adolescente.  

– apresentação dos 
métodos contracetivos 
existentes. Debate sobre 
os mitos relacionados 
com a contraceção.  

•  “Gravidez na 
adolescência” - análise de 
um folheto da DGS e 
análise de uma história 
com posterior debate. 

 
 
 

MÓDULO: Educação para a Saúde 
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 2º Período 

ANO/TURMA:  
DIMENSÕES DA 

FORMAÇÃO/ 
CONTEÚDOS 

METAS DE APRENDIZAGEM/ DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS AVALIAÇÃO TEMPOS 

LETIVOS 

Prevalência do 
sobrepeso/obesidade 
da população escolar 
da EBSVT (IMC) 
 
 Influência da prática 
regular de atividade 
física na saúde 
 
Recomendações de 
prática de atividade 
física para a 
população infanto-
juvenil 
 
Intervenção prática 
na escola para 
aumentar a atividade 
física (informal) dos 
alunos 

• Dotar o aluno de competências que o tornem capaz de 
relacionar harmoniosamente o corpo com o espaço, numa 
perspetiva pessoal e interpessoal promotora de saúde e da 
qualidade de vida; 

• Promover/melhorar a saúde das crianças e jovens; 
• Promover a saúde dos jovens, especificamente em matéria 

de alimentação saudável e atividade física ; 
• Contribuir para a tomada de decisões conscientes na área 

da educação para a saúde; 
• Compreender o conceito de Índice de Massa Corporal; 
• Compreender conceitos relacionados com o Índice de Massa 

Corporal; 
• Compreender a relação entre a atividade física e a saúde de 

crianças e jovens; 
• Conhecer as recomendações internacionais para a atividade 

física de crianças e jovens; 
• Conhecer programas e aplicações que podem ajudar as 

pessoas na atividade física diária; 
• Realizar percursos e jogos que promovam a atividade física 

diária. 

• Diálogo com os alunos sobre os resultados 
do levantamento do IMC dos alunos da 
escola sede no ano letivo 2016/2017; 

• Comparação com os dados nacionais e 
europeus; 

• Definição do Índice de Massa corporal; 
• Exploração de apresentação multimédia e 

diálogo com os alunos sobre a influência da 
prática regular de atividade física na saúde e 
recomendações internacionais sobre 
atividade física para a população 
infantojuvenil; 

• Trabalho prático com os alunos, podendo 
assumir diversas vertentes, nomeadamente, 
construção de diferentes percursos na 
escola, marcação de jogos no pavimento 
exterior da escola-sede, elaboração de 
questionários relativos à atividade física 
informal, etc; 

• Sessão prática sobre o programa “7 minutes 
workout”. 

 Computador; 
 Projetor multimédia; 
 Documentos (PDF, Word, 

Powerpoint) 
 Tintas; 
 Pincéis; 
 Questionários. 
 Internet; 
 Quadro negro.  

• Grelha de 
observação do 
professor. 

• Avaliação dos 
vários trabalhos 
/ atividades 
realizadas. 

• Questionários 
• Caderno diário 
• Autoavaliação 

do aluno. 
Heteroavaliação 

12 
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MÓDULO: Educação Financeira PERÍODO DE 
APLICAÇÃO: 3º Período 

ANO/TURMA: 8º E 

DIMENSÕES DA 
FORMAÇÃO/ CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM/ DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM RECURSOS 

DIDÁTICOS AVALIAÇÃO TEMPOS 
LETIVOS 

Planeamento e Gestão do 
Orçamento: riscos e 
incertezas 

Sistema e Produtos 
Financeiros Básicos: 
empréstimos; sistema 
financeiro 

Poupança: aplicações da 
poupança 

Crédito: custos do crédito 

Ética: Ética e 
Responsabilidade Social nas 
questões financeiras 

 

• Mobilizar saberes culturais, científicos e 
tecnológicos para compreender a realidade e para 
abordar situações e problemas do quotidiano. 

• Adotar estratégias adequadas à resolução de 
problemas e à tomada de decisões. 

• Avaliar os riscos e a incerteza no plano financeiro. 
• Saber como pode ser concedido um empréstimo e 

quais são as características principais do seu 
contrato. 

• Caracterizar empréstimos. 
• Compreender o funcionamento do sistema 

financeiro. 
• Compreender formas de aplicação e de 

remuneração da poupança. 
• Identificar diferentes custos do crédito. 
• Compreender a importância da ética nas questões 

financeiras. 

• Conhecer as ideias pré-concebidas dos alunos relativamente 
às dimensões em estudo. 

• Possibilitar a discussão no grupo/turma com o confronto de 
diferentes ideias. 

• Desenvolver competências de comunicação oral. 
• Identificar e compreender conceitos e situações do dia-a-dia. 
• Análise de um plano financeiro. 
• Analisar diferentes tipos de empréstimos e verificar a 

existência de riscos.  
• Simular casos práticos de empréstimos. 
• Compreender a organização do sistema financeiro. 
• Conhecer o fluxo do dinheiro. 
• Analisar diferentes custos do crédito, atendendo às 

diversidades e tipos, e verificar a existência de riscos. 
• Simular casos práticos relacionados com a ética. 

• Referencial de 
Educação 
Financeira 

• Caderno diário 

• Textos e fichas 
informativas 

•  Apresentações 

• Vídeos 

• Computador 

• Projetor 
multimédia 

• Comportamentos 
e atitudes; 

• Participação nas 
atividades; 

• Compreensão dos 
conceitos 
específicos 

 

 

 

 

 

6 
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ANO LETIVO 2017/ 2018 
OFERTA COMPLEMENTAR – EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 
PLANIFICAÇÃO DIDÁTICA 8ºF 

 
 

MÓDULO 1: EDUCAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO DE APLICAÇÃO: Ao longo do ano letivo 
DIMENSÕES DA 

FORMAÇÃO/ 
CONTEÚDOS 

METAS DE APRENDIZAGEM/ 
DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS AVALIAÇÃO TEMPOS 

LETIVOS 

Planeamento e 
Gestão do 
Orçamento: riscos e 
incertezas 

Sistema e Produtos 
Financeiros Básicos: 
empréstimos; sistema 
financeiro 

Poupança: aplicações 
da poupança 

Crédito: custos do 
crédito 

Ética: Ética e 
Responsabilidade 
Social nas questões 
financeiras 

 

• Mobilizar saberes culturais, 
científicos e tecnológicos para 
compreender a realidade e para 
abordar situações e problemas do 
quotidiano. 

• Adotar estratégias adequadas à 
resolução de problemas e à tomada 
de decisões. 

• Avaliar os riscos e a incerteza no 
plano financeiro. 

• Saber como pode ser concedido um 
empréstimo e quais são as 
características principais do seu 
contrato. 

• Caracterizar empréstimos. 
• Compreender o funcionamento do 

sistema financeiro. 
• Compreender formas de aplicação e 

de remuneração da poupança. 
• Identificar diferentes custos do 

crédito. 

• Conhecer as ideias pré-concebidas dos 
alunos relativamente às dimensões em 
estudo. 

• Possibilitar a discussão no grupo/turma com 
o confronto de diferentes ideias. 

• Desenvolver competências de comunicação 
oral. 

• Identificar e compreender conceitos e 
situações do dia-a-dia. 

• Análise de um plano financeiro. 
• Analisar diferentes tipos de empréstimos e 

verificar a existência de riscos.  
• Simular casos práticos de empréstimos. 
• Compreender a organização do sistema 

financeiro. 
• Conhecer o fluxo do dinheiro. 
• Analisar diferentes custos do crédito, 

atendendo às diversidades e tipos, e 
verificar a existência de riscos. 

• Simular casos práticos relacionados com a 
ética. 

• Referencial de Educação 
Financeira 

• Caderno diário 

• Textos e fichas informativas 

•  Apresentações 

• Vídeos 

• Computador 

• Projetor multimédia 

• Comportamentos 
e atitudes; 

• Participação nas 
atividades; 

• Compreensão dos 
conceitos 
específicos 
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MÓDULO 2: EDUCAÇÃO PARA A ESTÉTICA PERÍODO DE APLICAÇÃO: Ao longo do ano letivo 

DIMENSÕES DA 
FORMAÇÃO/ 
CONTEÚDOS 

METAS DE APRENDIZAGEM/ 
DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS AVALIAÇÃO TEMPOS 

LETIVOS 

- Conceito de 
Educação Estética. 
 
-Conceito de belo;  
Compreensão do 
belo. 
 
- Origem e definição 
de Arte; vários tipos 
de arte. 
 
- Linguagens artísticas 
e a sua importância 
no mundo. 
 
- A arte e os artistas. 
 
- Nós e a arte. 
 
 

-Incentivar formas personalizadas de 
expressão e comunicação. 
 
-Desenvolver a criatividade. 
 
- Perceber o valor das artes no dia-a-
dia das pessoas; 
 
- Desenvolver pequenos projetos em 
artes (individual ou em grupo). 
 
- Intervir em iniciativas para a defesa 
do ambiente, do património cultural e 
do consumidor no sentido da melhoria 
da qualidade de vida. 
 
-Educar a pessoa para torná-la sensível 
à beleza e à arte, ou seja, capaz de 
emoções estéticas e de sentimento 
estético; e, ao mesmo tempo, capaz de 
entender e apreciar a arte, de 
contemplá-la e ajuizá-la, e também de 
criá-la ou recriá-la de alguma forma. 
 
-Educar na pessoa um sentido estético 
da vida, tornando-a capaz de vivê-la 
em mais uma das suas possíveis 
dimensões.  
 

Apresentação de vídeos, reflexão e discussão. 
 
 
- Partilha de ideias e debate em torno das obras 
apresentadas. 
 
- Criação de espaços para a imaginação e para o 
debate de interpretações subjetivas. 
 
- Atividade: “O que é belo?”. 
 
- Atividade: ”Somos todos artistas?”. 
 
- Atividade: “Um artista tem liberdade para 
criar?”. 
 
 
 

 
- material para riscar e pintar. 
 
-Internet, revistas. 
 
- Vídeos sobre arte. 

-Trabalhos criativos 
individuais e/ou 
grupo. 
 
- Produção de 
mensagens visuais. 
 
- Grelha de registo 
de: atitudes, 
participação, 
empenho, 
cooperação com os 
colegas.  
 
-Reflexão. 
Autoavaliação. 
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MÓDULO 3: EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE PERÍODO DE APLICAÇÃO: Ao longo do ano letivo 
DIMENSÕES DA 

FORMAÇÃO/ 
CONTEÚDOS 

METAS DE APRENDIZAGEM/ 
DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS AVALIAÇÃO TEMPOS 

LETIVOS 

 
• Educação 

Alimentar 
 

• Distúrbios 
alimentares 
 

• Dotar o aluno de competências que 
o tornem capaz de relacionar 
harmoniosamente o corpo com o 
espaço, numa perspetiva pessoal e 
interpessoal promotora de saúde e 
da qualidade de vida; 

• Promover a saúde dos jovens, 
especificamente em matéria de 
alimentação saudável e atividade 
física; 

• Inverter a tendência crescente de 
perfis de doença associadas a uma 
deficiente nutrição; 

• Compreender as razões pelas quais 
nos alimentamos 

• Distinguir alimentos de nutrientes; 
• Conhecer as funções dos nutrientes; 
• Compreender a noção de 

alimentação saudável; 
• Analisar situações de possíveis 

distúrbios alimentares. 

• Diálogo com os alunos sobre as funções dos 
alimentos e respetivos nutrientes; 

• Análise da roda dos alimentos; 
• Visualização de uma apresentação 

multimédia sobre alimentação saudável; 
• Sessão de esclarecimento sobre distúrbios 

alimentares com a BE. 
 

• Apresentações 
multimédia 

• Fichas de Atividades. 
• Documentários/vídeos 

temáticos. 
• Textos e fichas 

informativas. 
• Computadores. 
• Projetor multimédia; 
• Internet; 
• Quadro negro; 
• Revistas. 

 

• Grelha de 
observação do 
professor. 

• Avaliação dos 
vários trabalhos 
/ atividades 
realizadas. 

• Questionários 
• Caderno diário 
• Autoavaliação 

do aluno. 
• Heteroavaliação 

2 
 
 
 
 
 

Afetos e educação 
para a sexualidade 
• Conhecimento e 

valorização do 
corpo – mudanças 
pubertárias e 
imagem corporal 

 
• Saúde sexual e 

reprodutiva 
 

• Dimensão ética da 
sexualidade 
humana. 

• Contribuir para a melhoria dos 
relacionamentos afetivo-sexuais 
entre os jovens; 

• Contribuir para a redução de 
possíveis ocorrências negativas 
decorrentes dos comportamentos 
sexuais, como gravidez precoce e 
infeções sexualmente transmissíveis 
(IST); 

• Contribuir para a tomada de 
decisões conscientes na área da 
educação para a saúde - educação 
sexual. 

• Perceber que as pessoas são 

Aplicação do programa “PRESSE”: 
• “As tuas qualidades únicas” - preenchimento 

de uma ficha sobre as qualidades das pessoas 
e posterior debate; 

 
“Bingo da Reprodução”, questões sobre 

diferentes conceitos relacionados com a 
fecundação, gravidez e parto. 

 
Aplicação do programa “PRESSE”: 

• “Métodos contracetivos” – apresentação 
dos métodos contracetivos existentes. 
Debate sobre os mitos relacionados com 
a contraceção.  

  4 
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diferentes; 
• Promover uma boa imagem do 

corpo; 
• Aumentar a autoestima; 
• Identificar as principais 

características da reprodução; 
− Reconhecer o papel das células 

sexuais na reprodução; 
− Aprender os principais mecanismos 

de fecundação, gravidez e parto; 
− Conhecer em profundidade os 

métodos contracetivos disponíveis; 
− Discutir a gravidez na adolescência; 
− Consolidar os conhecimentos já 

adquiridos sobre gravidez 
adolescente.  

•  “Gravidez na adolescência” - análise de 
um folheto da DGS e análise de uma 
história com posterior debate. 

 

 
 
Lijó, 13/ 09 / 2017  
Docente: Daniel Trancoso 
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ANO LETIVO 2017/ 2018 
OFERTA COMPLEMENTAR – EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 
PLANIFICAÇÃO DIDÁTICA 8ºG 

 
 

MÓDULO 1: EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE PERÍODO DE APLICAÇÃO: 1º período 
DIMENSÕES DA 

FORMAÇÃO/ 
CONTEÚDOS 

METAS DE APRENDIZAGEM/ 
DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS AVALIAÇÃO TEMPOS 

LETIVOS 

Educação Alimentar 
 
• Alimentos e 

nutrientes 
• Dieta 

mediterrânica 
• Distúrbios 

alimentares 
 
 
 

• Dotar o aluno de competências que 
o tornem capaz de relacionar 
harmoniosamente o corpo com o 
espaço, numa perspetiva pessoal e 
interpessoal promotora de saúde e 
da qualidade de vida; 

• Promover a saúde dos jovens, 
especificamente em matéria de 
alimentação saudável e atividade 
física; 

• Inverter a tendência crescente de 
perfis de doença associadas a uma 
deficiente nutrição; 

• Compreender as razões pelas quais 
nos alimentamos; 

• Distinguir alimentos de nutrientes; 
• Conhecer as funções dos nutrientes; 
• Compreender a noção de 

alimentação saudável; 
• Compreender o significado de 

índice de massa corporal; 
•  Analisar situações de possíveis 
   distúrbios alimentares. 
 
 

• Diálogo com os alunos sobre as funções dos 
alimentos e respetivos nutrientes; 

• Análise da pirâmide alimentar e/ou roda dos 
alimentos; 

• Apresentação multimédia sobre distúrbios 
alimentares, seguida de discussão em grupo 
turma; 

• Comemoração do dia Mundial da 
Alimentação com distribuição de fruta aos 
alunos do pré-escolar; 

• Compreensão do significado de índice de 
massa corporal, com análise de situações 
hipotéticas. 
 

 
 
 
 
 

• Apresentações 
multimédia 

• Fichas de Atividades 
• Documentários/vídeos 

temáticos 
• Textos e/ou fichas 

informativas 
• Computadores 
• Projetor multimédia 
• Internet 
• Quadro negro 
 
 
 
 

 
• Comportamentos 

e atitudes 
 
• Participação nas 

atividades 
realizadas 

 
• Compreensão dos 

conceitos 
específicos 
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Afetos e educação 
para a sexualidade 
• Conhecimento e 

valorização do 
corpo – mudanças 
pubertárias e 
imagem corporal 

 
• Saúde sexual e 

reprodutiva 
 

• Dimensão ética da 
sexualidade 
humana. 

 

• Contribuir para a melhoria dos 
relacionamentos afetivo-sexuais 
entre os jovens; 

• Contribuir para a redução de 
possíveis ocorrências negativas 
decorrentes dos comportamentos 
sexuais, como gravidez precoce e 
infeções sexualmente transmissíveis 
(IST); 

• Contribuir para a tomada de 
decisões conscientes na área da 
educação para a saúde - educação 
sexual. 

• Perceber que as pessoas são 
diferentes; 

• Promover uma boa imagem do 
corpo; 

• Aumentar a autoestima; 
• Conhecer os principais métodos 

contracetivos disponíveis; 
• Discutir a gravidez na adolescência; 
• Consolidar os conhecimentos já 

adquiridos sobre gravidez 
adolescente. 

Aplicação do programa “PRESSE”: 
• “As tuas qualidades únicas” - preenchimento 

de uma ficha sobre as qualidades das pessoas 
e posterior debate; 

• “Métodos contracetivos” – apresentação dos 
métodos contracetivos existentes. Debate 
sobre os mitos relacionados com a 
contraceção. 

• “VIH/sida/IST, o que significam?” 
• “Sopa de Letras” 
• “Jogo do Risco” 
•  “Gravidez na adolescência” - análise de um 

folheto da DGS e análise de uma história com 
posterior debate. 

 

• Apresentações 
multimédia 

• Fichas de Atividades 
• Textos e/ou fichas 

informativas 
• Computadores 
• Projetor multimédia 
• Internet 
• Quadro negro 

 

 
• Comportamentos 

e atitudes 
 
• Participação nas 

atividades 
realizadas 

 
• Compreensão dos 

conceitos 
específicos 

 
• Autoavaliação 
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MÓDULO 2: EDUCAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO DE APLICAÇÃO: 2º período 
DIMENSÕES DA 

FORMAÇÃO/ 
CONTEÚDOS 

METAS DE APRENDIZAGEM/ 
DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM RECURSOS 

DIDÁTICOS AVALIAÇÃO TEMPOS 
LETIVOS 

Planeamento e 
Gestão do 
Orçamento: riscos e 
incertezas 

Sistema e Produtos 
Financeiros Básicos: 
empréstimos; sistema 
financeiro 

Poupança: aplicações 
da poupança 

Crédito: custos do 
crédito 

Ética: Ética e 
Responsabilidade 
Social nas questões 
financeiras 

 

• Mobilizar saberes culturais, 
científicos e tecnológicos para 
compreender a realidade e para 
abordar situações e problemas do 
quotidiano; 

• Adotar estratégias adequadas à 
resolução de problemas e à tomada 
de decisões; 

• Avaliar os riscos e a incerteza no 
plano financeiro; 

• Saber como pode ser concedido um 
empréstimo e quais são as 
características principais do seu 
contrato; 

• Caracterizar empréstimos; 
• Compreender o funcionamento do 

sistema financeiro; 
• Compreender formas de aplicação e 

de remuneração da poupança; 
• Identificar diferentes custos do 

crédito; 
• Compreender a importância da ética 

nas questões financeiras. 

• Conhecer as ideias pré-concebidas dos 
alunos relativamente às dimensões em 
estudo; 

• Possibilitar a discussão no grupo/turma com 
o confronto de diferentes ideias; 

• Desenvolver competências de comunicação 
oral; 

• Identificar e compreender conceitos e 
situações do dia-a-dia; 

• Análise de um plano financeiro; 
• Analisar diferentes tipos de empréstimos e 

verificar a existência de riscos; 
• Simular casos práticos de empréstimos; 
• Compreender a organização do sistema 

financeiro; 
• Conhecer o fluxo do dinheiro; 
• Analisar diferentes custos do crédito, 

atendendo às diversidades e tipos, e 
verificar a existência de riscos; 

• Simular casos práticos relacionados com a 
ética. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Referencial de Educação 
Financeira 

• Textos e fichas informativas 

•  Apresentações 

• Vídeos 

• Computador 

• Projetor multimédia 

• Comportamentos 
e atitudes 

• Participação nas 
atividades 

• Compreensão dos 
conceitos 
específicos 

• Autoavaliação 
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A Educação para a Igualdade de Género será contemplada ao longo de todo o ano devido ao seu caráter transversal.  
Nota: Sempre que possível e oportuno, desenvolver-se-ão atividades contempladas em Educação para a Saúde em parceria com o GAA.             
 
Lijó, 13/ 09 / 2017   
Docente: Mónica Alves 

MÓDULO 3: EDUCAÇÃO PARA O VOLUNTARIADO PERÍODO DE APLICAÇÃO: 3º período 
DIMENSÕES DA 

FORMAÇÃO/ 
CONTEÚDOS 

METAS DE APRENDIZAGEM/ 
DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM RECURSOS 

DIDÁTICOS AVALIAÇÃO TEMPOS 
LETIVOS 

Testemunhos de 
voluntariado: 
-O que é ser 
voluntário; 
-Os motivos de ser 
voluntário; 
-Perfil do voluntário. 

 

•Sensibilizar para a importância do 
voluntariado; 
 
•Conhecer o testemunho de um 
voluntário de uma das organizações; 
 
•Reconhecer a importância do 
Voluntariado no contexto da vida 
social; 

• Projeção e análise de um PowerPoint 
• Diálogo 
• Debate 

 

• Computador 
• Internet 
• Projetor 

 

•  Comportamentos  
.e atitudes 

• Participação nas 
atividades 
 

• Compreensão dos 
conceitos 
específicos 

 
 

2 

 
Voluntariado no 
AEVT 

 

• Organizar e promover uma 
atividade de voluntariado. 

 

• Dinâmicas de grupo 
• Pesquisas 
• Apresentação dos trabalhos  

 

• Computador 
• Internet 
• Projetor 
• Outros (dependentes do 

projeto) 
 

• Participação nas 
atividades  

• Comportamentos 
e atitudes 

• Compreensão dos 
conceitos 
específicos 

• Autoavaliação 
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1 autoaval. 
Total: 9 
aulas 
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Tema: Contrastes de Desenvolvimento 
Período de aplicação: 1º Período 

Unidades 
Países Desenvolvidos vs Países em Desenvolvimento (Países com Diferentes 
Graus de Desenvolvimento) 
Interdependência entre Espaços com Diferentes Níveis de Desenvolvimento 

 
METAS CURRICULARES/ 

OBJETIVO GERAL DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ 
SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 
1. Compreender os concei-
tos de crescimento econó-
mico e de desenvolvimento 
humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Compreender o grau de 
desenvolvimento dos países 
com base no Índice de De-
senvolvimento Humano 
(IDH) e em outros indicado-
res compostos. 
 
 
 
 
 
 
 
1. Conhecer os principais 
obstáculos naturais, histó-
ricos, políticos, económicos 
e sociais ao desenvolvi-
mento dos países. 

 
1. Definir produto interno bruto (PIB) e produto nacional 
bruto (PNB). 
2. Distinguir crescimento económico de desenvolvimento 
humano. 
3. Mencionar indicadores de desenvolvimento humano de 
várias naturezas: demográficos, sociais, culturais, económi-
cos, políticos, ambientais. 
4. Interpretar mapas de distribuição dos indicadores de 
crescimento económico e de desenvolvimento humano. 
5. Comparar países de diferentes graus de desenvolvimento 
com indicadores económicos e de desenvolvimento humano. 
6. Caracterizar e localizar os Países Produtores e Exporta-
dores de Petróleo (OPEP), os novos países industrializados 
(NPI), os BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do 
Sul) e os países menos avançados (PMA). 
 
1. Caracterizar o índice de desenvolvimento humano (IDH). 
2. Interpretar a distribuição mundial de IDH relacionando-o 
com o grau de desenvolvimento dos países. 
3. Mencionar as principais críticas à utilização do IDH. 
4. Referir, para além do IDH, outros indicadores compostos 
para avaliação do grau de desenvolvimentos dos países. 
5. Explicar em que consiste o índice de desigualdade de 
género (IDG) e o índice de pobreza multidimensional (IPM). 
6. Inferir a partir do IDH e de outros indicadores compostos 
as disparidades de desenvolvimento. 
7. Interpretar os principais contrastes na distribuição dos 
diferentes indicadores de desenvolvimento em Portugal. 
 
1. Identificar os principais obstáculos (naturais, históricos, 
políticos, económicos e sociais) ao desenvolvimento dos 
países. 
2. Reconhecer as causas do desigual acesso ao emprego, 
saúde, educação e habitação e as suas consequências para 
o desenvolvimento das populações. 

 

• Resolução e correção da ficha 
de diagnóstico e de fichas de 
trabalho 

 

• Exploração de documentos 
vários: mapas, gráficos, textos, 
imagens… em suportes de 
apresentação variada (manual 
do aluno, caderno de atividades, 
bloco do geógrafo, banco de 
imagens, computador, vídeo…) 

 

• Análise e exploração de 
apresentações em PowerPoint, 
MovieMakers, documentários, 
reportagens, filmes temáticos,… 

 

• Exercícios interativos 
 

• Visualização e análise de 
animações interativas 

 

• Realização de trabalhos em 
grupo, trabalhos de pesquisa 
individual ou em pares 

 

• Pesquisa bibliográfica e na 
Internet 

 

• Recolha, tratamento e 
representação gráfica de dados 
estatísticos 

 

• Construção de quadros-resumo 
para sistematizar a informação e 
de mapas e gráficos 

 

• Realização de jogos didáticos 
 

• Utilização de meios audiovisuais 
 

• Estudo de caso 
 

• Fichas de Avaliação 
 

• Autoavaliação 
 

 
Quadro 
 
Quadro interativo 
 
Manual 
 
20 Aula Digital 
 
Caderno de 
Atividades e Bloco 
do Geógrafo 
 
Globos e Mapas 
 
Animações, filmes,… 
 
Apresentações em 
PowerPoint 
realizadas pela 
professora 
 
Exercícios 
interativos 
 
Escola Virtual 

 
Internet 
 

Computador 
 
Projetor multimédia 
 

Máquina de calcular 

 
Ficha de Avaliação 
Diagnóstica 
 
Observação do 
desempenho dos 
alunos através da 
ficha de 
observação de 
aulas elaborada 
pela docente 
 
Realização dos 
trabalhos de casa 
 
Fichas de trabalho 
e informativas 
 
Trabalho de 
grupo, ou 
individual ou de 
pares 
 
Caderno diário 
 

Fichas de Avaliação 
Sumativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 
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Tema: Contrastes de Desenvolvimento 
Período de aplicação: 2º Período 

Unidades Interdependência entre Espaços com Diferentes Níveis de Desenvolvimento 
Soluções para Atenuar os Contrastes de Desenvolvimento 

 

 

METAS CURRICULARES/ 
OBJETIVO GERAL DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ 

SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 
1. Conhecer os principais 
obstáculos naturais, 
históricos, políticos, 
económicos e sociais ao 
desenvolvimento dos 
países.(conclusão) 
 
2. Conhecer a estrutura 
do comércio mundial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Compreender soluções 
que procuram atenuar os 
contrastes de 
desenvolvimento. 

 
1. Identificar os principais obstáculos (naturais, históricos, 

políticos, económicos e sociais) ao desenvolvimento dos 
países. (conclusão) 

2. Reconhecer as causas do desigual acesso ao emprego, 
saúde, educação e habitação e as suas consequências para 
o desenvolvimento das populações. (conclusão) 

 
1. Distinguir balança comercial de termos de troca. 
2. Reconhecer o sistema de trocas comerciais entre países 

com diferentes graus de desenvolvimento. 
3. Explicar os fatores responsáveis pela degradação dos 

termos de troca. 
4. Reconhecer a degradação dos termos de troca como um 

dos principais constrangimentos ao desenvolvimento. 
5. Inferir aspetos positivos e negativos da globalização no 

comércio mundial. 
 
1. Conhecer diferentes tipos de ajuda ao desenvolvimento: 

ajuda pública e ajuda privada; ajuda humanitária e ajuda 
de emergência; ajuda bilateral e ajuda multilateral. 

2. Explicar sucessos e insucessos da ajuda ao 
desenvolvimento tendo em consideração as 
responsabilidades dos países doadores e as dos países 
recetores. 

3. Localizar as principais áreas recetoras de ajuda ao 
desenvolvimento. 

4. Discutir o papel da Organização das Nações Unidas (ONU) 
no atenuar dos contrastes de desenvolvimento. 

5. Explicar o contributo das organizações não 
governamentais (ONG) na ajuda aos países em 
desenvolvimento, referindo exemplos de ONG. 

6. Reconhecer as vantagens da cooperação internacional na 
ajuda ao desenvolvimento. 

7. Justificar a importância dos objetivos de desenvolvimento 
do milénio (ODM) e os obstáculos à sua implementação. 

 

• Resolução e correção da ficha 
de diagnóstico e de fichas de 
trabalho 

 

• Exploração de documentos 
vários: mapas, gráficos, textos, 
imagens… em suportes de 
apresentação variada (manual 
do aluno, caderno de atividades, 
bloco do geógrafo, banco de 
imagens, computador, vídeo…) 

 

• Análise e exploração de 
apresentações em PowerPoint, 
MovieMakers, documentários, 
reportagens, filmes temáticos,… 

 

• Exercícios interativos 
 

• Visualização e análise de 
animações interativas 

 

• Realização de trabalhos em 
grupo, trabalhos de pesquisa 
individual ou em pares 

 

• Pesquisa bibliográfica e na 
Internet 

 

• Recolha, tratamento e 
representação gráfica de dados 
estatísticos 

 

• Construção de quadros-resumo 
para sistematizar a informação 
e de mapas e gráficos 

 

• Realização de jogos didáticos 
 

• Utilização de meios audiovisuais 
 

• Estudo de caso 
 

• Fichas de Avaliação 
 

• Autoavaliação 
 

 
Quadro 
 
Quadro interativo 
 
Manual 
 
20 Aula Digital 
 
Caderno de 
Atividades e Bloco 
do Geógrafo 
 
Globos e Mapas 
 
Animações, filmes,… 
 
Apresentações em 
PowerPoint 
realizadas pela 
professora 
 
Exercícios 
interativos 
 
Escola Virtual 
 
Internet 
 

Computador 
 
Projetor multimédia 
 

Máquina de calcular 

 
Ficha de Avaliação 
Diagnóstica 
 
Observação do 
desempenho dos 
alunos através da 
ficha de 
observação de 
aulas elaborada 
pela docente 
 
Realização dos 
trabalhos de casa 
 
Fichas de trabalho 
e informativas 
 
Trabalho de 
grupo, ou 
individual ou de 
pares 
 
Caderno diário 
 

Fichas de Avaliação 
Sumativa 
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Tema: Riscos, Ambiente e Sociedade 
Período de aplicação: 2º Período 

Unidades Os Riscos Naturais 
Os Riscos Mistos 

 
METAS CURRICULARES/ 

OBJETIVO GERAL DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ 
SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 
1. Conhecer conceitos da 
teoria do risco. 
 
 
 
2. Compreender os 
furacões e os tornados 
como riscos climáticos 
com consequências para 
o meio e a sociedade. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Compreender as secas 
como um risco climático 
com influência no meio e 
na sociedade. 
 
 
 
4. Compreender as ondas 
de frio e de calor como 
riscos climáticos com 
influência no meio e na 
sociedade. 
 
 
 
 
 
5. Compreender as cheias 
e as inundações como 
riscos hidrológicos com 
influência no meio e na 
sociedade. 
 
 
 
 

 
1. Distinguir suscetibilidade e vulnerabilidade de risco. 
2. Distinguir risco de catástrofe. 
3. Identificar diferentes riscos quanto às suas causas: 

naturais e mistos. 
 
1. Distinguir furacão de tornado. 
2. Descrever as caraterísticas meteorológicas dos furacões e 

dos tornados. 
3. Localizar as áreas mais suscetíveis à formação e à 

afetação de furacões e tornados, à escala planetária. 
4. Reconhecer a incidência de furacões no arquipélago dos 

Açores e de tornados no território continental português. 
5. Explicar as consequências da passagem dos furacões e 

dos tornados nos territórios. 
6. Identificar medidas de proteção antes e durante a 

passagem de furacões e tornados. 
 
1. Distinguir seca meteorológica de hidrológica. 
2. Caracterizar as condições meteorológicas que estão na 

origem das secas. 
3. Localizar as áreas com maior suscetibilidade à ocorrência 

de secas, à escala planetária e em Portugal. 
4. Inferir os impactes das secas no território. 
5. Reconhecer medidas de prevenção e controlo das secas. 
 

1. Distinguir ondas de frio de ondas de calor. 
2. Identificar as condições meteorológicas que estão na 

origem de ondas de frio e de calor. 
3. Localizar as áreas mais suscetíveis à ocorrência de ondas 

de frio e de calor, à escala planetária e em Portugal. 
4. Inferir os impactes das ondas de frio e de calor no 

território. 
5. Identificar medidas de proteção contra as ondas de frio e 

de calor. 
 

1. Distinguir cheia de inundação. 
2. Explicar os fatores responsáveis pela ocorrência de cheias 

e de inundações. 
3. Localizar as áreas mais suscetíveis à ocorrência de cheias 

e de inundações, à escala planetária e em Portugal. 
4. Inferir as consequências das cheias e inundações no 

território. 
5. Identificar medidas de prevenção e controlo das cheias e 

inundações. 

 

• Resolução e correção da ficha 
de diagnóstico e de fichas de 
trabalho 

 

• Exploração de documentos 
vários: mapas, gráficos, textos, 
imagens… em suportes de 
apresentação variada (manual 
do aluno, caderno de atividades, 
bloco do geógrafo, banco de 
imagens, computador, vídeo…) 

 

• Análise e exploração de 
apresentações em PowerPoint, 
MovieMakers, documentários, 
reportagens, filmes temáticos,… 

 

• Exercícios interativos 
 

• Visualização e análise de 
animações interativas 

 

• Realização de trabalhos em 
grupo, trabalhos de pesquisa 
individual ou em pares 

 

• Pesquisa bibliográfica e na 
Internet 

 

• Recolha, tratamento e 
representação gráfica de dados 
estatísticos 

 

• Construção de quadros-resumo 
para sistematizar a informação 
e de mapas e gráficos 

 

• Realização de jogos didáticos 
 

• Utilização de meios audiovisuais 
 

• Estudo de caso 
 

• Fichas de Avaliação 
 

• Autoavaliação 
 

 
Quadro 
 
Quadro interativo 
 
Manual 
 
20 Aula Digital 
 
Caderno de 
Atividades e Bloco 
do Geógrafo 
 
Globos e Mapas 
 
Animações, filmes,… 
 
Apresentações em 
PowerPoint 
realizadas pela 
professora 
 
Exercícios 
interativos 
 
Escola Virtual 
 
Internet 
 

Computador 
 
Projetor multimédia 
 

Máquina de calcular 

 
Ficha de Avaliação 
Diagnóstica 
 
Observação do 
desempenho dos 
alunos através da 
ficha de 
observação de 
aulas elaborada 
pela docente 
 
Realização dos 
trabalhos de casa 
 
Fichas de trabalho 
e informativas 
 
Trabalho de 
grupo, ou 
individual ou de 
pares 
 
Caderno diário 
 

Fichas de Avaliação 
Sumativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
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6. Compreender os 
movimentos de vertente e 
as avalanches como 
riscos geomorfológicos 
com influência no meio e 
na sociedade. 
 
 
 
 
1. Compreender a 
importância da atmosfera 
no equilíbrio térmico da 
Terra. 
 
 
 
2. Compreender a 
influência da poluição 
atmosférica na formação 
do smog e das chuvas 
ácidas. 
 
 
 
 
 
 
3. Conhecer a influência 
da poluição atmosférica 
no efeito de estufa e na 
camada de ozono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Compreender a 
importância da hidrosfera 
no sistema terrestre. 
 
 
 
 
 
 

 
1. Distinguir movimentos de vertente de avalanches. 
2. Relacionar os movimentos de vertente com causas 

naturais e humanas. 
3. Localizar as áreas mais suscetíveis à ocorrência de 

movimentos de vertente e de avalanches. 
4. Inferir as consequências dos movimentos de vertente e de 

avalanches no território. 
5. Reconhecer medidas de prevenção dos movimentos de 

vertente. 
 
1. Definir atmosfera, referindo a sua composição e funções. 
2.  Caracterizar a estrutura vertical da atmosfera. 
3.  Distinguir radiação solar de radiação terrestre. 
4.  Explicar a importância da atmosfera na absorção, difu-
são e reflexão das radiações solar e terrestre. 

5.  Explicar o balanço térmico da Terra. 
 
1. Explicar o processo de formação do smog. 
2.  Analisar as consequências do smog para a saúde e quali-
dade de vida das populações. 

3.  Definir chuvas ácidas, dando ênfase ao processo de for-
mação. 

4.  Indicar as regiões que são mais afetadas pelas chuvas 
ácidas à escala planetária e em Portugal. 

5.  Analisar as principais consequências das chuvas ácidas. 
6.  Identificar medidas de prevenção na formação do smog 
e das chuvas ácidas. 

 
1.  Identificar os gases que contribuem para o aumento do 
efeito de estufa. 

2.  Identificar consequências do aumento dos gases com 
efeito de estufa nas alterações climáticas globais e locais. 

3.  Localizar os países ou regiões que mais contribuem para 
o aumento dos gases com efeito de estufa. 

4.  Identificar os gases responsáveis pela diminuição do 
ozono. 

5.  Identificar as consequências da depleção da camada de 
ozono. 

6. Reconhecer medidas de mitigação da poluição 
atmosférica, visando o equilíbrio global do planeta. 

 
1. Definir hidrosfera, referindo a sua importância para a 

vida. 
2.  Relacionar a distribuição dos recursos hídricos com as 

condições climáticas, geomorfológicas, fluviais, límnicas e 
lagunares das áreas do globo. 

3.  Relacionar o grau de desenvolvimento dos países com o 
maior ou menor consumo de água. 

4.  Identificar as regiões do Globo com maior e menor 
stress hídrico. 



6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5. Conhecer a influência 
da poluição da hidrosfera 
no meio e na sociedade. 
 
 
 
 
6. Compreender a 
influência da degradação 
do solo e da 
desertificação no meio e 
na sociedade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Compreender a 
importância da floresta à 
escala planetária e em 
Portugal. 
 
 
 
 
 
 
8. Compreender os efeitos 
dos incêndios florestais 
no meio e na sociedade. 
 
 
 
 
 

5.  Inferir os efeitos da irregular disponibilidade de água nas 
atividades humanas e ambiente. 

 
1. Identificar os principais fatores responsáveis pela degra-

dação das águas continentais e marinhas. 
2.  Identificar as principais consequências da poluição das 

águas continentais e marinhas. 
3.  Reconhecer medidas de prevenção e mitigação dos pro-

cessos de poluição das águas continentais e marinhas. 
 
1. Definir litosfera e biosfera. 
2.  Reconhecer os elementos que concorrem para a forma-

ção e evolução de um solo: rocha, água, ar e seres vivos. 
3.  Distinguir degradação do solo de desertificação. 
4.  Identificar os principais fatores responsáveis pela degra-

dação do solo e desertificação. 
5.  Localizar regiões suscetíveis à desertificação, à escala 

planetária e em Portugal. 
6.  Inferir as consequências da degradação do solo e da de-

sertificação. 
7.  Identificar medidas a adotar no sentido de reverter os 

processos de degradação do solo e de desertificação. 
 
1.  Explicar as principais funções da floresta. 
2.  Localizar as principais áreas florestais à escala planetária 

e em Portugal. 
3. Caracterizar a composição florestal atual em Portugal. 
4.  Explicar as principais causas da destruição das florestas 

à escala planetária e em Portugal. 
5.  Inferir as consequências da destruição das florestas à 

escala planetária e em Portugal. 
6.  Identificar medidas de preservação das florestas. 
 
1.  Distinguir incêndio florestal de fogo. 
2.  Identificar as causas naturais e humanas responsáveis 

pela ocorrência de incêndios florestais. 
3.  Explicar as áreas mais suscetíveis à ocorrência de incên-

dios florestais, à escala planetária e em Portugal. 
4.  Inferir os impactes dos incêndios florestais no território. 
5.  Reconhecer medidas de prevenção de incêndios flores-

tais. 
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Tema: Riscos, Ambiente e Sociedade 
Período de aplicação: 3º Período 

Unidades Os Riscos Mistos 
Proteção, Controlo e Gestão Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável 

 

 

METAS CURRICULARES/ 
OBJETIVO GERAL DESCRITORES ESTRATÉGIAS/ 

SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 
1. Compreender a 
necessidade de preservar 
o património natural e 
promover o 
desenvolvimento 
sustentável. 
 
 
 
 
 
 
2. Compreender o papel 
da cooperação 
internacional na 
preservação do 
património natural e na 
promoção do 
desenvolvimento 
sustentável. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Compreender a 
necessidade de adotar 
medidas coletivas e 
individuais com vista ao 
incremento da resiliência 
e ao desenvolvimento 
sustentável. 

 
1. Definir desenvolvimento sustentável. 
2. Definir resiliência. 
3.  Demonstrar o papel da resiliência no desenvolvimento 

sustentável. 
4.  Justificar a necessidade de equilíbrio entre ambiente, 

sociedade e economia. 
5.  Explicar a importância de adoção de políticas ambientais 

de proteção, controlo e gestão ambiental. 
6.  Explicar a necessidade da aplicação dos princípios de 

proteção, controlo e gestão ambiental na construção de 
territórios sustentáveis e resilientes. 

 
1. Explicar a necessidade de cooperação internacional na 

defesa do ambiente e na promoção do desenvolvimento 
sustentável. 

2. Referir acordos internacionais na defesa do ambiente. 
3.  Reconhecer as principais medidas de defesa ambiental 

preconizadas nos acordos internacionais e a sua aplica-
ção à escala mundial e em Portugal. 

4.  Identificar organizações não governamentais ambientais 
(ONGA), mundiais e nacionais. 

5.  Explicar a importância das organizações não governa-
mentais ambientais e do Programa das Nações Unidas 
para o Ambiente (PNUA) na preservação do ambiente. 

6.  Justificar a necessidade de preservação do património 
natural e cultural da humanidade. 

 
1. Identificar medidas coletivas e individuais necessárias à 

promoção da resiliência e à sustentabilidade ambiental. 
2.  Definir pegada ecológica. 
3.  Relacionar a pegada ecológica com o grau de desenvol-

vimento dos países. 
4.  Localizar os países com maior pegada ecológica. 
5.  Contextualizar a pegada ecológica nacional no conjunto 

de países desenvolvidos. 
6.  Avaliar a pegada ecológica individual em contexto de 

sala de aula. 
7.  Justificar a adoção de hábitos no sentido de reduzir a 

pegada ecológica coletiva e individual. 

 

• Resolução e correção da ficha 
de diagnóstico e de fichas de 
trabalho 

 

• Exploração de documentos 
vários: mapas, gráficos, textos, 
imagens… em suportes de 
apresentação variada (manual 
do aluno, caderno de atividades, 
bloco do geógrafo, banco de 
imagens, computador, vídeo…) 

 

• Análise e exploração de 
apresentações em PowerPoint, 
MovieMakers, documentários, 
reportagens, filmes temáticos,… 

 

• Exercícios interativos 
 

• Visualização e análise de 
animações interativas 

 

• Realização de trabalhos em 
grupo, trabalhos de pesquisa 
individual ou em pares 

 

• Pesquisa bibliográfica e na 
Internet 

 

• Recolha, tratamento e 
representação gráfica de dados 
estatísticos 

 

• Construção de quadros-resumo 
para sistematizar a informação 
e de mapas e gráficos 

 

• Realização de jogos didáticos 
 

• Utilização de meios audiovisuais 
 

• Estudo de caso 
 

• Fichas de Avaliação 
 

• Autoavaliação 
 

 
Quadro 
 
Quadro interativo 
 
Manual 
 
20 Aula Digital 
 
Caderno de 
Atividades e Bloco 
do Geógrafo 
 
Globos e Mapas 
 
Animações, filmes,… 
 
Apresentações em 
PowerPoint 
realizadas pela 
professora 
 
Exercícios 
interativos 
 
Escola Virtual 
 
Internet 
 

Computador 
 
Projetor multimédia 
 

Máquina de calcular 

 
Ficha de Avaliação 
Diagnóstica 
 
Observação do 
desempenho dos 
alunos através da 
ficha de 
observação de 
aulas elaborada 
pela docente 
 
Realização dos 
trabalhos de casa 
 
Fichas de trabalho 
e informativas 
 
Trabalho de 
grupo, ou 
individual ou de 
pares 
 
Caderno diário 
 

Fichas de Avaliação 
Sumativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
(cerca de 
5 destas 
aulas 
serão 
para 
apre-
sentação 
dos tra-
balhos de 
grupo 
elabora-
dos no 
segundo 
período 
letivo) 
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Domínio: Viver melhor na Terra 
Período de aplicação: 1º Período 

Subdomínio Saúde individual e comunitária e Organismo humano em equilíbrio 
 

  

OBJETIVOS/DESCRITORES CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS AVALIAÇÃO 

 
TEMPOS  
LETIVOS 

 
1. Compreender a importância da saúde individual e 

comunitária na qualidade de vida da população 
 

• Apresentar o conceito de saúde e o conceito de qualida-
de de vida, segundo a Organização Mundial de Saúde. 

• Caracterizar os quatro domínios (biológico, cultural, 
económico e psicológico) considerados na qualidade de 
vida pela Organização Mundial de Saúde. 

• Distinguir os conceitos de esperança de saúde, de espe-
ranças de vida e de anos potenciais de vida perdidos. 

• Relacionar a ocorrência de doenças com a ação de agen-
tes patogénicos ambientais, biológicos, físicos e quími-
cos. 

• Explicitar o modo como a interação dinâmica entre pa-
rasita e hospedeiro resultam de fenómenos de coevolu-
ção. 

• Relacionar o uso indevido de antibióticos com o aumen-
to da resistência bacteriana. 

• Caracterizar, sumariamente, as principais doenças não 
transmissíveis, com indicação da prevalência dos fatores de 
risco associados. 

• Indicar determinantes do nível de saúde individual e de 
saúde comunitária. 

• Comparar alguns indicadores de saúde da população na-
cional com os da União Europeia, com base na Lista de 
Indicadores de Saúde da Comunidade Europeia. 

 
2. Sintetizar as estratégias de promoção da saúde. 

• Caracterizar, sumariamente, a sociedade de risco. 
• Apresentar três exemplos de “culturas de risco Justificar 

o papel dos subsistemas na manutenção da vida na 
Terra. 

• Explicitar o modo como a implementação de medidas de 
capacitação das pessoas pode contribuir para a promoção 
da saúde. 

• Descrever exemplos de atuação na promoção da saúde in-
dividual, familiar e comunitária. 

• Explicar de que forma a saúde e a sobrevivência de um in-
divíduo dependem da interação entre a sua informação 
genética, o meio ambiente e os estilos de vida que pratica 

Saúde e qualidade de vida 
da população 
• Saúde e qualidade de 

vida 
• Indicadores de saúde 
• Doença e causas de 

doença 
• Os antibióticos 
• Doenças não trans-

missíveis 
• Fatores de risco 
• Determinantes da 

saúde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promoção da saúde 
• A sociedade de risco 
• Ações de promoção 

da saúde 
• Genética, ambiente e 

estilo de vida 
 
 
 
 
 
 

 

• Exploração de apresenta-
ções. 

• Resolução de fichas de 
trabalho. 

• Exploração de documentos 
em vários suportes; 

• Exploração do manual.  
• Resolução de atividades do 

manual. 
• Elaboração de mapas de 

conceitos e esquemas-
resumo. 

• Realização de pesquisas. 
• Interpretação de tabelas e 

gráficos. 
• Resolução de atividades do 

caderno do aluno. 
• Resolução de exercícios. 
• Utilização de outros recur-

sos digitais (websites, soft-
ware, fotografia, etc.). 

• Promoção de debates e 
discussões na sala de aula. 

• Atividades práticas, incluin-
do atividades laboratoriais. 

 
 

• Manual adotado 
• Caderno de atividades 
• Quadro  
• Giz 
• Acetatos 
• Retroprojetor/projetor 

multimédia 
• Computador 
• Internet 
• DVD 
• PowerPoint 
• Fichas de trabalho 
• Modelo anatómico 
• Material de laboratório 

 

 
 

• Avaliação diagnóstica 
• Observação direta dos 

alunos: interesse demons-
trado; qualidade da partici-
pação nas atividades; capa-
cidade crítica e aporte de 
opiniões; criatividade; mo-
bilização de saberes. 

• Nível de execução de traba-
lhos de casa.  

• Trabalhos extra-aula: pes-
quisas e reflexões; resu-
mos, sínteses, relatórios 

• Ficha formativa. 
• Ficha sumativa. 
• Comportamen-

to/Responsabilidade: Cum-
primento das regras de sala 
de aula, assiduidade e pon-
tualidade, apresentação do 
material indispensável às 
atividades escolares, orga-
nização do caderno diário 
(grelha de registo das ob-
servações) 

• Autonomia /Participação 
nas atividades propostas 
dentro e fora da sala de au-
la (grelha de registo) 

• Manuseamento de instru-
mentos e materiais didáti-
cos específicos da disciplina 
(grelha de registo) 

• Domínio de técnicas e de 
procedimentos (grelha de 
registo) Respeito pelas re-
gras de segurança e higiene 
pessoal e coletiva (grelha 
de registo) 

 

 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
3 
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Domínio: Viver melhor na Terra 
Período de aplicação: 1º Período 

Subdomínio Saúde individual e comunitária e Organismo humano em equilíbrio 
 

  

OBJETIVOS/DESCRITORES CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS AVALIAÇÃO 

 
TEMPOS  
LETIVOS 

 
3. Conhecer os distintos níveis estruturais do corpo 

humano. 
 

• Explicitar o conceito de organismo como sistema aberto 
que regula o seu meio interno de modo a manter a ho-
meostasia. 

• Descrever os níveis de organização biológica do corpo hu-
mano. 

• Identificar os elementos químicos mais abundantes no 
corpo humano. 

• Descrever três contributos da ciência e da tecnologia para 
o conhecimento do corpo humano. 

• Identific ar no corpo humano as direções anatómicas 
(superior, inferior, anterior, posterior) e cavidades (crania-
na, espinal, torácica, abdominal, pélvica). 
 

4. Compreender a importância de uma alimentação 
saudável no equilíbrio do organismo humano. 

• Distinguir alimento de nutriente. 
• Resumir as funções desempenhadas pelos nutrientes no 

organismo. 
• Distinguir nutrientes orgânicos de nutrientes inorgânicos, 

dando exemplos 
• Testar a presença de nutrientes em alguns alimentos. 
• Relacionar a insuficiência de alguns elementos-traço (por 

exemplo, cobre, ferro, fluor, iodo, selénio, zinco) com os 
seus efeitos no organismo. 

• Justificar o modo como três tipos de distúrbios alimenta-
res (anorexia nervosa, bulimia nervosa e compulsão ali-
mentar) podem afetar o equilíbrio do organismo huma-
no. 

• Relacionar a alimentação saudável com a prevenção das 
principais doenças da contemporaneidade (obesidade, do-
enças cardiovasculares e cancro), enquadrando-as num 
contexto histórico da evolução humana recente. 

• Reconhecer a importância da dieta mediterrânica na 
promoção da saúde. 

• Caracterizar as práticas alimentares da comunidade en-
volvente, com base num trabalho de projeto. 

Estrutura do corpo hu-
mano 
• Regulação do meio 

interno 
• Estrutura e composi-

ção do corpo huma-
no 

• Ciência, tecnologia e 
corpo humano 

 

 

 

 

Alimentação saudável 
• Alimentos e nutrien-

tes 
• Funções dos nutrien-

tes 
• Carências de nutrien-

tes 
• Distúrbios alimenta-

res 
• Alimentação saudá-

vel 
• Alimentação e pre-

venção de doenças 
 

    
 
 

3 
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Domínio: Viver melhor na Terra 
Período de aplicação: 1º Período 

Subdomínio Saúde individual e comunitária e Organismo humano em equilíbrio 
 

 

OBJETIVOS/DESCRITORES CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS AVALIAÇÃO 

 
TEMPOS LETI-

VOS 
 

5. Compreender a importância do sistema digestivo 
para o equilíbrio do organismo humano. 

• Identific ar as etapas da nutrição. 
• Relacionar a função do sistema digestivo com o metabo-

lismo celular  

• Estabelecer a correspondência entre os órgãos do sistema 
digestivo e as glândulas anexas e as funções por eles de-
sempenhadas. 

• Resumir as transformações físicas e químicas que ocor-
rem durante a digestão. 

• Justific ar o papel das válvulas coniventes na eficiência do 
processo de absorção dos nutrientes. 

• Referir o destino das substâncias não absorvidas. 
• Descrever a importância do microbiota humano (micror-

ganismos comensais). 
• Caracterizar, sumariamente, três doenças do sistema 

digestivo. 
• Identificar medidas que visem contribuir para o bom 

funcionamento do sistema digestivo. 

6. Analisar a importância do sangue para o equilíbrio 
do organismo humano. 

• Identific ar os constituintes do sangue, com base em es-
quemas e/ou em preparações definitivas. 

• Relacionar a estrutura e a função dos constituintes do 
sangue com o equilíbrio do organismo humano. 

• Formular hipóteses acerca das causas prováveis de desvios 
dos resultados de análises sanguíneas relativamente aos 
valores de referência. 

• Explicar o modo de atuação dos leucócitos, relacionando-o 
com o sistema imunitário. 

• Prever compatibilidades e incompatibilidades sanguíneas. 
 

Apresentação e avaliação.*1  

O sistema digestivo 
• Nutrição e metabo-

lismo celular 
• Órgãos e funções do 

sistema digestivo 
• Digestão e absorção 
• Doenças e saúde do 

sistema digestivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O sangue 
• Constituição e fun-

ções do sangue 
• As análises ao sangue 
• Defesas do organis-

mo 
• Grupos sanguíneos 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

9 
 

Total: 38 
Apresentação e avaliação *1: Apresentação do professor e alunos; apresentação do manual escolar; indicação do material; regras do funcionamento da aula e do trabalho de grupo; referência às competências gerais da disciplina. 
Avaliação diagnóstica, preparação, realização e correção de fichas de avaliação, auto e heteroavaliação.  
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Domínio: VIVER MELHOR NA TERRA 
Período de aplicação: 2º Período 

Subdomínio Organismo humano em equilíbrio 

 

OBJETIVOS/DESCRITORES CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS  AVALIAÇÃO 

 
TEMPOS 
 LETIVOS 

 
7. Sintetizar a importância do sistema cardiovascular 

no equilíbrio do organismo humano. 
• Indicar os principais constituintes do sistema cardiovascu-

lar. 
• Explicar o uso de órgãos de mamíferos (por exemplo, bor-

rego, coelho, porco), como modelos para estudar a ana-
tomia e a fisiologia humana, com base na sua proximidade 
evolutiva. 

• Descrever a morfologia e a anatomia do coração de um 
mamífero, com base numa atividade laboratorial. 

• Inferir as funções das estruturas do coração com base na 
sua observação. 

• Representar o ciclo cardíaco. 
• Determinar a variação da frequência cardíaca e da pressão 

arterial, com base na realização de algumas atividades do 
dia-a-dia. 

• Relacionar a estrutura dos vasos sanguíneos com as fun-
ções que desempenham. 

• Comparar a circulação sistémica com a circulação pulmo-
nar, com base em esquemas. 

• Caracterizar, sumariamente, três doenças do sistema 
cardiovascular. 

• Descrever dois contributos da ciência e da tecnologia para 
minimizar os problemas associados ao sistema cardiovas-
cular. 

• Identific ar medidas que visem contribuir para o bom 
funcionamento do sistema cardiovascular. 

 

8. Analisar a importância do sistema linfático no equi-
líbrio do organismo humano. 

 

• Caracterizar a função e os diferentes tipos de linfa. 
• Descrever a estrutura do sistema linfático. 
• Explicar a relação existente entre o sistema cardiovascular 

e o sistema linfático. 
• Justifiar a relevância da linfa e dos gânglios linfáticos para 

o organismo. 

O sistema cardiovascular 
• Constituição do 

sistema cardiovascu-
lar 

• Estrutura e função do 
coração 

• O ciclo cardíaco 
• Vasos sanguíneos 
• Circulação do sangue 
• Doenças e saúde do 

sistema cardiovascu-
lar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O sistema linfático 
• A linfa 
• Estrutura e funções 

do sistema linfático 
• Doenças e saúde do 

sistema linfático 
 

• Exploração de apresenta-
ções. 

• Resolução de fichas de traba-
lho. 

• Exploração de documentos 
em vários suportes; 

• Exploração do manual.  
• Resolução de atividades do 

manual. 
• Elaboração de mapas de 

conceitos e esquemas-
resumo. 

• Realização de pesquisas. 
• Interpretação de tabelas e 

gráficos. 
• Resolução de atividades do 

caderno do aluno. 
• Resolução de exercícios. 
• Utilização de outros recursos 

digitais (websites, software, 
fotografia, etc.). 

• Promoção de debates e 
discussões na sala de aula. 

• Atividades práticas, incluindo 
atividades laboratoriais. 

• Execução de manobras de 
suporte básico de vida com 
recurso a um torso anatómi-
co. 

 
 

• Manual adotado 
• Caderno de atividades 
• Quadro  
• Giz 
• Acetatos 
• Retroprojetor/projetor 

multimédia 
• Computador 
• Internet 
• DVD 
• PowerPoint 
• Fichas de trabalho 
• Modelo anatómico 
• Torso anatómico 
• Material de laboratório 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Avaliação diagnóstica 
• Observação direta dos 

alunos: interesse demons-
trado; qualidade da partici-
pação nas atividades; capa-
cidade crítica e aporte de 
opiniões; criatividade; mo-
bilização de saberes. 

• Nível de execução de traba-
lhos de casa.  

• Trabalhos extra-aula: pes-
quisas e reflexões; resu-
mos, sínteses, relatórios 

• Ficha formativa. 
• Ficha sumativa. 
• Comportamen-

to/Responsabilidade: Cum-
primento das regras de sala 
de aula, assiduidade e pon-
tualidade, apresentação do 
material indispensável às 
atividades escolares, orga-
nização do caderno diário 
(grelha de registo das ob-
servações) 

• Autonomia /Participação 
nas atividades propostas 
dentro e fora da sala de au-
la (grelha de registo) 

• Manuseamento de instru-
mentos e materiais didáti-
cos específicos da disciplina 
(grelha de registo) 

• Domínio de técnicas e de 
procedimentos (grelha de 
registo) Respeito pelas re-
gras de segurança e higiene 
pessoal e coletiva (grelha 
de registo) 

 
 
 
 

6 
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Domínio: VIVER MELHOR NA TERRA 
Período de aplicação: 2º Período 

Subdomínio Organismo humano em equilíbrio 

 

OBJETIVOS/DESCRITORES CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS  AVALIAÇÃO 

 
TEMPOS 
 LETIVOS 

 
8. Analisar a importância do sistema linfático no equi-

líbrio do organismo humano (continuação) 
• Caracterizar, sumariamente, três doenças do sistema 

linfático. 
• Esclarecer a importância da implementação de medidas 

que visem contribuir para o bom funcionamento do sis-
tema linfático. 
 

9. Analisar a influência do ambiente e dos estilos de 
vida no sistema respiratório. 

• Descrever a constituição do sistema respiratório, com 
base numa atividade laboratorial. 

• Referir a função do sistema respiratório e dos seus consti-
tuintes. 

• Distinguir respiração externa de respiração celular. 
• Indicar as alterações morfológicas que ocorrem ao nível 

do mecanismo de ventilação pulmonar. 
• Determinar a variação da frequência e da amplitude 

ventilatórias em diversas atividades realizadas no dia-a-dia, 
com controlo de variáveis. 

• Comparar a hematose alveolar com a hematose tecidular. 
• Resumir os mecanismos de controlo da ventilação. 
• Deduzir a influência das variações de altitude no desem-

penho do sistema cardiorrespiratório, distinguindo as va-
riações devidas a processos de aclimatação. 

• Avaliar os efeitos do ambiente e dos estilos de vida no 
equilíbrio do sistema respiratório. 

• Caracterizar, sumariamente, três doenças do sistema 
respiratório, com destaque para as consequências à expo-
sição ao fumo ambiental do tabaco. 

• Indicar medidas que visem contribuir para o bom funcio-
namento do sistema respiratório. 

 
 

 

 

 

 

 
O sistema respiratório 
• Constituição do 

sistema respiratório 
• Funções do sistema 

respiratório 
• Ventilação pulmonar 
• Trocas gasosas 
• Doenças e saúde do 

sistema respiratório 
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Domínio: VIVER MELHOR NA TERRA 
Período de aplicação: 2º Período 

Subdomínio Organismo humano em equilíbrio 

 

OBJETIVOS/DESCRITORES CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS  AVALIAÇÃO 

 
TEMPOS 
 LETIVOS 

 
10. Aplicar medidas de suporte básico de vida (conti-

nuação) 
• Explicar a importância da cadeia de sobrevivência no aumen-

to da taxa de sobrevivência em paragem cardiovascular. 
• Realizar o exame do paciente (adulto e pediátrico) com base 

na abordagem inicial do ABC (airway, breathing and circula-
tion). 

• Exemplific ar os procedimentos de um correto alarme em 
caso de emergência. 

• Executar procedimentos de suporte básico de vida (adulto 
e pediátrico), seguindo os algoritmos do European Re-
suscitation Council. 

• Exemplific ar medidas de socorro à obstrução grave e 
ligeira da via aérea (remoção de qualquer obstrução evi-
dente, extensão da cabeça, palmadas interescapulares, 
manobra de Heimlich, encorajamento da tosse). 

• Demonstrar a posição lateral de segurança. 
 

11. Compreender a importância da função excretora na 
regulação do organismo humano. 

• Caracterizar os constituintes do sistema urinário. 
• Referir o papel do sistema urinário na regulação do orga-

nismo. 
• Ilustrar a anatomia e a morfologia do rim, a partir de uma 

atividade laboratorial. 
• Descrever a unidade funcional do rim. 
• Resumir o processo de formação da urina. 
• Justifiar o modo como alguns fatores podem influenciar 

a formação da urina. 
• Descrever dois contributos da ciência e da tecnologia para 

minimizar problemas associados à função renal. 
• Descrever a pele e as suas estruturas anexas. 
• Referir as funções da pele. 
• Caracterizar, sumariamente, três doenças dos sistemas 

excretores. 
• Indicar medidas que visem contribuir para o bom funcio-

namento da função excretora. 
 

Suporte básico de vida 
• Cadeia de sobrevi-

vência 
• Procedimentos de 

suporte básico de vi-
da Obstrução da via 
aérea 

• Posição lateral de 
segurança 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os sistemas excretores 
• Constituição e fun-

ções do sistema uri-
nário 

• Estrutura e função do 
rim 

• Doenças e saúde do 
sistema urinário 

• Estrutura e funções 
da pele 

• Doenças e saúde da 
pele 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

3 
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Avaliação *2: Preparação, realização e correção de fichas de avaliação, auto e heteroavaliação.  

Domínio: VIVER MELHOR NA TERRA 
Período de aplicação: 2º Período 

Subdomínio Organismo humano em equilíbrio e Transmissão da vida 
 

OBJETIVOS/DESCRITORES CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS  AVALIAÇÃO 

 
TEMPOS 
 LETIVOS 

 
 

12. Analisar o papel do sistema nervoso no equilíbrio 
do organismo humano. 

• Identificar os principais constituintes do sistema nervo-
so central, com base numa atividade laboratorial. 

• Comparar o sistema nervoso central com o sistema ner-
voso periférico. 

• Esquematizar a constituição do neurónio. 
• Indicar o modo como ocorre a transmissão do impulso 

nervoso. 
• Descrever a reação do organismo a diferentes estímulos 

externos. 
• Distinguir ato voluntário de ato reflexo 

• Diferenciar o sistema nervoso simpático do sistema ner-
voso parassimpático. 

• Descrever o papel do sistema nervoso na regulação home-
ostática (por exemplo, termorregulação). 

• Caracterizar, sumariamente, três doenças do sistema 
nervoso. 

• Indicar medidas que visem contribuir para o bom funcio-
namento do sistema nervoso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação *2 

 
O sistema nervoso 
• Constituição do sis-

tema nervoso 
• O neurónio e a 

transmissão nervosa 
• Funcionamento do 

sistema nervoso 
• Doenças e saúde do 

sistema nervoso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Exploração de apresenta-

ções. 
• Resolução de fichas de traba-

lho. 
• Exploração de documentos 

em vários suportes; 
• Exploração do manual.  
• Resolução de atividades do 

manual. 
• Elaboração de mapas de 

conceitos e esquemas-
resumo. 

• Realização de pesquisas. 
• Interpretação de tabelas e 

gráficos. 
• Resolução de atividades do 

caderno do aluno. 
• Resolução de exercícios. 
• Utilização de outros recursos 

digitais (websites, software, 
fotografia, etc.). 

• Promoção de debates e 
discussões na sala de aula. 

• Atividades práticas, incluindo 
atividades laboratoriais. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7 
Total: 33 



PLANIFICAÇÃO DIDÁTICA CN 9º ANO   9/10 

 
Domínio: VIVER MELHOR NA TERRA 

Período de aplicação: 3º Período 
Subdomínio Organismo humano em equilíbrio e Transmissão da vida 

 

OBJETIVOS/DESCRITORES CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS  AVALIAÇÃO 

 
TEMPOS 
 LETIVOS 

 
13. Sintetizar o papel do sistema hormonal na regula-

ção do organismo. 
• Distinguir os conceitos de glândula, de hormona e de 

célula-alvo. 
• Localizar as glândulas endócrinas: glândula pineal, hipófi-

se, hipotálamo, ilhéus de Langerhans, ovário, placenta, 
suprarrenal, testículo, tiroide. 

• Referir a função das hormonas: adrenalina, calcitonina, 
insulina, hormona do crescimento e melatonina. 

• Explicar a importância do sistema neuro-hormonal na 
regulação do organismo. 

• Caracterizar, sumariamente, três doenças do sistema 
hormonal. 

• Descrever dois contributos da ciência e da tecnologia para 
minimizar os problemas associados ao sistema hormonal. 

• Indicar medidas que visem contribuir para o bom funcio-
namento do sistema hormonal. 
 

14. Compreender o funcionamento do sistema reprodu-
tor humano. 

• Caracterizar as estruturas e as funções dos órgãos repro-
dutores humanos. 

• Comparar, sumariamente, os processos da espermatogé-
nese com os da oogénese. 

• Interpretar esquemas ilustrativos da coordenação entre o 
ciclo ovárico e o ciclo uterino. 

• Identificar o período fértil num ciclo menstrual. 
• Distinguir as células reprodutoras humanas, a nível mor-

fológico e a nível fisiológico. 
• Resumir a regulação hormonal do sistema reprodutor 

masculino e do sistema reprodutor feminino. 
• Definir os conceitos de fecundação e de nidação. 
• Descrever as principais etapas que ocorrem desde a fe-

cundação até ao nascimento, atendendo às semelhanças 
com outras espécies de mamíferos. 

• Explicar as vantagens do aleitamento materno, exploran-
do a diferente composição dos leites de outros mamífe-
ros. 

O sistema hormonal 
• Glândulas e hormo-

nas 
• Constituição do 

sistema hormonal 
• Funcionamento do 

sistema hormonal 
• Doenças e saúde do 

sistema hormonal 
 
 
 
 
 
 
 

 
O sistema reprodutor 
• Estrutura e função 

dos órgãos reprodu-
tores 

• As células sexuais 
• Ciclo ovárico e uteri-

no 
• As hormonas sexuais 
• Da fecundação ao 

nascimento 
 
 
 
 
 
 

 

• Exploração de apresenta-
ções. 

• Resolução de fichas de traba-
lho. 

• Exploração de documentos 
em vários suportes; 

• Exploração do manual.  
• Resolução de atividades do 

manual. 
• Elaboração de mapas de 

conceitos e esquemas-
resumo. 

• Realização de pesquisas. 
• Interpretação de tabelas e 

gráficos. 
• Resolução de atividades do 

caderno do aluno. 
• Resolução de exercícios. 
• Utilização de outros recursos 

digitais (websites, software, 
fotografia, etc.). 

• Promoção de debates e 
discussões na sala de aula. 

• Atividades práticas, incluindo 
atividades laboratoriais. 

 
 

• Manual adotado 
• Caderno de atividades 
• Quadro  
• Giz 
• Acetatos 
• Retroprojetor/projetor 

multimédia 
• Computador 
• Internet 
• DVD 
• PowerPoint 
• Fichas de trabalho 
• Modelo anatómico 
• Material de laboratório 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Avaliação diagnóstica 
• Observação direta dos 

alunos: interesse demons-
trado; qualidade da partici-
pação nas atividades; capa-
cidade crítica e aporte de 
opiniões; criatividade; mo-
bilização de saberes. 

• Nível de execução de traba-
lhos de casa.  

• Trabalhos extra-aula: pes-
quisas e reflexões; resu-
mos, sínteses, relatórios 

• Ficha formativa. 
• Ficha sumativa. 
• Comportamen-

to/Responsabilidade: Cum-
primento das regras de sala 
de aula, assiduidade e pon-
tualidade, apresentação do 
material indispensável às 
atividades escolares, orga-
nização do caderno diário 
(grelha de registo das ob-
servações) 

• Autonomia /Participação 
nas atividades propostas 
dentro e fora da sala de au-
la (grelha de registo) 

• Manuseamento de instru-
mentos e materiais didáti-
cos específicos da disciplina 
(grelha de registo) 
Domínio de técnicas e de 
procedimentos (grelha de 
registo) Respeito pelas re-
gras de segurança e higiene 
pessoal e coletiva (grelha 
de registo) 

 
 
 
 
 
 

5 
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PLANIFICAÇÃO DIDÁTICA CN 9º ANO   10/10 

 
Domínio: VIVER MELHOR NA TERRA 

Período de aplicação: 3º Período 
Subdomínio Organismo humano em equilíbrio e Transmissão da vida 

 

OBJETIVOS/DESCRITORES CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS  AVALIAÇÃO 

 
TEMPOS 
 LETIVOS 

 
Compreender o funcionamento do sistema reprodu-
tor humano (Continuação). 

• Caracterizar, sumariamente, três doenças do sistema 
reprodutor. 

• Descrever dois contributos da ciência e da tecnologia para 
minimizar os problemas associados ao sistema reprodu-
tor. 

• Indicar medidas que visem contribuir para o bom funcio-
namento do sistema reprodutor. 
 

15. Compreender a importância do conhecimento gené-
tico. 

16. Distinguir o conceito de genética do conceito de heredita-
riedade. 

17. Descrever as principais etapas da evolução da genética, 
com referência aos contributos de Gregor Mendel e de 
Thomas Morgan. 

18. Identificar as estruturas celulares onde se localiza o ma-
terial genético. 

19. Explicar a relação existente entre os fatores hereditários e 
a informação genética. 

20. Calcular a probabilidade de algumas características heredi-
tárias (autossómicas e heterossómicas) serem transmiti-
das aos descendentes. 

21. Explicar a relação existente entre os fatores hereditários 
e a informação genética. 

22. Calcular a probabilidade de algumas características here-
ditárias (autossómicas e heterossómicas) serem transmi-
tidas aos descendentes. 

23. Inferir o modo como a reprodução sexuada afeta a diver-
sidade intraespecífica. 

24. Apresentar três aplicações da genética na sociedade. 
25. Indicar problemas bioéticos relacionados com as novas 

aplicações da genética na sociedade. 
Avaliação *2 

 
 
• Doenças e saúde do 

sistema reprodutor 
 
 
 
 
 
 
 
A genética  
• Genética e heredita-

riedade 
• Cromossomas e 

genes 
• Transmissão de 

características here-
ditárias 

• Diversidade genética 
• Aplicações da genéti-

ca 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

Total: 25 

Avaliação *2: Preparação, realização e correção de fichas de avaliação, auto e heteroavaliação.  
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1.º PERÍODO      
                                                                                                                                                                                                                                 Aulas Previstas 

Domínio I – Movimento e forças 
                      Subdomínios: 1. Movimento na Terra ………………….…………………………...………………………………………………...……. 10  
                                                 2. Forças e movimentos ………...…………………………………….........................................................................……. 9 
            3. Forças, movimentos e energia ………...…………………………………...............................................................……. 5 
                                                 4. Forças e fluidos ……...…………………………………………….........................................................................……. 5 

                                        
                                                                            

Apresentação/ Ficha de avaliação diagnóstica……………………………………………………………………………………………………………….. 2 

Revisões para as fichas de avaliação sumativa …………………………………………………………………………………………………..………….. 2 

Fichas de avaliação sumativa ……………………………………………………………………………………………………………………..…………. 2 

Correção das fichas de avaliação ……………………………………………………………………………………………………………………………. 2 

Auto e Heteroavaliação …………………………………………………………………………………………………………………………...………… 1 

Total …………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 38 

 
 

2.º PERÍODO 
 

Domínio III – Classificação de materiais 
 

              Subdomínios: 1. Estrutura Atómica …………………………………………………….………………………………………………………. 10 
                                     2. Propriedades dos materiais e Tabela Periódica ……………………….……………………………………..………………… 5 
                                         3. Ligação Química …………………………………………………………………………………………………….…………... 9 
                                

Revisões para as fichas de avaliação sumativa …………………………………………………………………………………………………………...…. 2 

Fichas de avaliação sumativa ……………………………………………………………………………………………………………………………..…. 2 

Correção das fichas de avaliação ……………………………………………………………………………………………………………………………. 2 

Auto e Heteroavaliação ……………………………………………….…………………………………………………………………………………...… 1 

Total ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 31 



 3 

3.º PERÍODO 
 

Domínio II – Eletricidade 
                    Subdomínios: 1. Corrente elétrica e circuitos elétricos…………………………………………………………………...…..……...………..10 

                                                2. Efeitos da corrente elétrica e energia elétrica……………………………………………………………….…..…...……….6 
 

 
Revisões para as fichas de avaliação sumativa ………………………………………………………………………………………..…………………….. 2 

Fichas de avaliação sumativa ……………………………………………………………………………………………………………..…………………. 2 

Correção das fichas de avaliação ……………………………………………………………………………………………………………………………. 2 

Auto e Heteroavaliação ……………………………………………………………………………………………………………………………...……… 1 

Total ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 23 
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Domínio: I – Movimentos e forças 
Período de aplicação: 1.º Período 

Subdomínio 1. Movimentos na Terra 

 
OBJETIVOS 

GERAIS  CONTEÚDOS  METAS DE APRENDIZAGEM:  
DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 
1. Compreen-

der movi-

mentos no 

dia a dia, 

descrevendo-

os por meio 

de grandezas 

físicas.  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Movimentos na 
Terra 

 

1.1 Concluir que a indicação da posição de um 
corpo exige um referencial. 
1.2 Distinguir movimento do repouso e concluir 
que estes conceitos são relativos.  
1.3 Definir trajetória de um corpo e classificá-la em 
retilínea ou curvilínea. 
1.4 Distinguir instante de intervalo de tempo e 
determinar intervalos de tempos. 
1.5 Definir distância percorrida (espaço percorrido) 
como o comprimento da trajetória, entre duas 
posições, em movimentos retilíneos ou curvilíneos 
sem inversão de sentido.  
1.6 Definir a posição como a abcissa em relação à 
origem do referencial. 
1.7 Distinguir, para movimentos retilíneos, posição 
de um corpo num certo instante da distância per-
corrida num certo intervalo de tempo. 
1.8 Interpretar gráficos posição-tempo para traje-
tórias retilíneas com movimentos realizados no 
sentido positivo, podendo a origem das posições 
coincidir ou não com a posição no instante inicial.  
1.9 Concluir que um gráfico posição-tempo não 
contém informação sobre a trajetória de um corpo.  
1.10 Medir posições e tempos em movimentos 
reais, de trajetória retilínea sem inversão do senti-
do, e interpretar gráficos posição-tempo assim 
obtidos. 
1.11 Definir rapidez média, indicar a respetiva 
unidade SI e aplicar a definição em movimentos 
com trajetórias retilíneas ou curvilíneas, incluindo 
a conversão de unidades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Exploração do manual adotado 
 
Exploração de imagens 
 
Interpretação de tabelas e gráficos 
 
Promover debates na sala de aula 
 
Exploração de PP 
 
Exploração de artigos de revistas, 
jornais, Internet, etc,… 
 
Exploração de vídeos e simulações 
 
Realização e/ou demonstração de 
atividades experimentais 
 
Promover na sala de aula trabalhos de 
grupo e/ou trabalhos individuais  
 
Sistematização de conteúdos 
 
Realização de fichas de trabalho 
 
Resolução de exercícios 

 
 
 
 
 
 
 
 
Manual adotado 
 
Caderno de atividades 
 
Quadro  
 
Giz 
 
PowerPoint 
 
Projetor 
 
Computador 
 
Internet 
 
Ficha de trabalho 

 
 
 
- Fichas de avaliação 
- Trabalho de sala de aula: 
pesquisa, textos produzidos 
pelos alunos (resumos, 
sínteses, relatórios; produ-
ção de objetos; participação 
oral e escrita, fichas de tra-
balho /exercícios. 
- Trabalho extra aula: pes-
quisa, textos produzidos 
pelos alunos (resumos, 
sínteses, relatórios; produ-
ção de objetos; participação 
oral e escrita, fichas de tra-
balho /exercícios. 
- Realização dos trabalhos 
de casa. 
- Grelhas de observação e 
registo: 
  - TPC 
  - organização dos cadernos 
diários 
  - assiduidade 
  - nível de expressão oral 
- empenho e interesse 
  -apresentação do material 
indispensável 
  - pontualidade e compor-
tamento 
  - relacionamento com os 
colegas e professores 

 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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OBJETIVOS 
GERAIS  CONTEÚDOS  METAS DE APRENDIZAGEM:  

DESCRITORES 
ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 

DE APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

  
 

1.12 Caracterizar a velocidade num dado instante 
por um vetor, com o sentido do movimento, dire-
ção tangente à trajetória e valor, que traduz a 
rapidez com que o corpo se move, e indicar a sua 
unidade SI.  
1.13 Indicar que o valor da velocidade pode ser 
medido com um velocímetro.  
1.14 Classificar movimentos retilíneos no sentido 
positivo em uniformes, acelerados ou retardados a 
partir dos valores da velocidade, da sua represen-
tação vetorial ou ainda de gráficos velocidade-
tempo.  
1.15 Concluir que as mudanças da direção da velo-
cidade ou do seu valor implicam uma variação na 
velocidade.   
1.16 Definir aceleração média, indicar a respetiva 
unidade SI, e representá-la por um vetor, para 
movimentos retilíneos sem inversão de sentido. 
1.17 Relacionar para movimentos retilíneos acele-
rados e retardados, realizados num certo intervalo 
de tempo, os sentidos dos vetores aceleração mé-
dia e velocidade ao longo desse intervalo. 
1.18 Determinar valores da aceleração média, para 
movimentos retilíneos no sentido positivo, a partir 
de valores de velocidade e intervalos de tempo, ou 
de gráficos velocidade-tempo, e resolver proble-
mas que usem esta grandeza.  
1.19 Concluir que, num movimento retilíneo acele-
rado ou retardado, existe aceleração num dado 
instante, sendo o valor da aceleração, se esta for 
constante, igual ao da aceleração média.  
1.20 Distinguir movimentos retilíneos uniforme-
mente variados (acelerados ou retardados) e iden-
tificá-los em gráficos velocidade-tempo.   
1.21 Determinar distâncias percorridas usando um 
gráfico velocidade-tempo para movimentos retilí-
neos, no sentido positivo, uniformes e uniforme-
mente variados.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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OBJETIVOS 
GERAIS  CONTEÚDOS  METAS DE APRENDIZAGEM:  

DESCRITORES 
ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 

DE APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

  
 

1.22 Concluir que os limites de velocidade rodoviá-
ria, embora sejam apresentados em km/h, se refe-
rem à velocidade e não à rapidez média.  
1.23 Distinguir, numa travagem de um veículo, 
tempo de reação de tempo de travagem, indicando 
os fatores de que depende cada um deles.  
1.24 Determinar distâncias de reação, de travagem 
e de segurança, a partir de gráficos velocidade-
tempo, indicando os fatores de que dependem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 
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Domínio: I – Movimentos e forças 
Período de aplicação: 1.º Período 

Subdomínio 2. Forças e movimentos 

 
 

OBJETIVOS 
GERAIS  CONTEÚDOS  METAS DE APRENDIZAGEM:  

DESCRITORES 
ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 

DE APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 

2. Compre-
ender a ação 
das forças, 
prever os 
seus efeitos 
usando as leis 
da dinâmica 
de 
Newton e 
aplicar essas 
leis na inter-
pretação de 
movimentos 
e na seguran-
ça rodoviária. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forças e movimen-
tos 
 

2.1 Representar uma força por um vetor, caracteri-
zá-la pela direção, sentido e intensidade, indicar a 
unidade SI e medi-la com um dinamómetro.  
2.2 Identificar as forças como o resultado da inte-
ração entre corpos, concluindo que atuam sempre 
aos pares, em corpos diferentes, enunciar a lei da 
ação-reação (3.ª lei de Newton) e identificar pares 
ação-reação.  
2.3 Definir resultante das forças e determinar a sua 
intensidade em sistemas de forças com a mesma 
direção (sentidos iguais ou opostos) ou com dire-
ções perpendiculares.  
2.4 Interpretar a lei fundamental da dinâmica (2.ª 
lei de Newton), relacionando a direção e o sentido 
da resultante das forças e da aceleração e identifi-
cando a proporcionalidade direta entre os valores 
destas grandezas.   
2.5 Associar a inércia de um corpo à sua massa e 
concluir que corpos com diferentes massas têm 
diferentes acelerações sob a ação de forças de 
igual intensidade. 
2.6 Concluir, com base na lei fundamental da di-
nâmica, que a constante de proporcionalidade 
entre peso e massa é a aceleração gravítica e utili-
zar essa relação no cálculo do peso a partir da 
massa.  
2.7 Aplicar a lei fundamental da dinâmica em mo-
vimentos retilíneos (uniformes, uniformemente 
acelerados ou uniformemente retardados).  
2.8 Interpretar a lei da inércia (1.ª lei de Newton). 
 

 
 
 
 
 
 
 
Exploração do manual adotado 
 
Exploração de imagens 
 
Interpretação de tabelas e gráficos 
 
Promover debates na sala de aula 
 
Exploração de PP 
 
Exploração de artigos de revistas, 
jornais, Internet, etc,… 
 
Exploração de vídeos e simulações 
 
Realização e/ou demonstração de 
atividades experimentais 
 
Promover na sala de aula trabalhos de 
grupo e/ou trabalhos individuais  
 
Sistematização de conteúdos 
 
Realização de fichas de trabalho 
 
Resolução de exercícios 

 
 
 
 
 
 
 
 
Manual adotado 
 
Caderno de atividades 
 
Quadro  
 
Giz 
 
PowerPoint 
 
Projetor 
 
Computador 
 
Internet 
 
Ficha de trabalho 

 
- Fichas de avaliação 
- Trabalho de sala de aula: 
pesquisa, textos produzidos 
pelos alunos (resumos, 
sínteses, relatórios; produ-
ção de objetos; participação 
oral e escrita, fichas de tra-
balho /exercícios. 
- Trabalho extra aula: pes-
quisa, textos produzidos 
pelos alunos (resumos, 
sínteses, relatórios; produ-
ção de objetos; participação 
oral e escrita, fichas de tra-
balho /exercícios. 
- Realização dos trabalhos 
de casa. 
- Grelhas de observação e 
registo: 
  - TPC 
  - organização dos cadernos 
diários 
  - assiduidade 
  - nível de expressão oral 
- empenho e interesse 
  -apresentação do material 
indispensável 
  - pontualidade e compor-
tamento 
  - relacionamento com os 
colegas e professores 
 
 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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OBJETIVOS 

GERAIS  CONTEÚDOS  METAS DE APRENDIZAGEM:  
DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

  
 

2.9 Identificar as forças sobre um veículo que coli-
de e usar a lei fundamental da dinâmica no cálculo 
da força média que o obstáculo exerce sobre ele. 
2.10 Justificar a utilização de apoios de cabeça, 
cintos de segurança, airbags, capacetes e materiais 
deformáveis nos veículos com base nas leis da 
dinâmica. 
2.11 Definir pressão, indicar a sua unidade SI, de-
terminar valores de pressões e interpretar situa-
ções do dia a dia com base na sua definição, desig-
nadamente nos cintos de segurança.  
2.12 Definir a força de atrito como a força que se 
opõe ao deslizamento ou à tendência para esse 
movimento, que resulta da interação do corpo com 
a superfície em contacto, e representá-la por um 
vetor num deslizamento.   
2.13 Dar exemplos de situações do dia a dia em 
que se manifestam forças de atrito, avaliar se são 
úteis ou prejudiciais, assim como o uso de superfí-
cies rugosas ou superfícies polidas e lubrificadas, 
justificando a obrigatoriedade da utilização de 
pneus em bom estado.  
2.14 Concluir que um corpo em movimento no ar 
está sujeito a uma força de resistência que se opõe 
ao movimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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Domínio: I – Movimentos e forças 
Período de aplicação: 1.º Período 

Subdomínio 3. Forças, movimentos e energia 

 
OBJETIVOS 

GERAIS  CONTEÚDOS  METAS DE APRENDIZAGEM:  
DESCRITORES  

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 

 3. Compre-

ender que 

existem dois 

tipos funda-

mentais de 

energia, po-

dendo um 

transformar-

se no outro, e 

que a energia 

se pode 

transferir 

entre siste-

mas por ação 

de forças. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Forças, movimen-
tos e energia 

3.1 Indicar que as manifestações de energia se 
reduzem a dois tipos fundamentais: energia cinéti-
ca e energia potencial. 
3.2 Indicar de que fatores depende a energia ciné-
tica de um corpo e estabelecer relações entre 
valores dessa grandeza para corpos com igual 
massa e diferente velocidade ou com igual veloci-
dade e diferente massa.  
3.3 Indicar de que fatores depende a energia po-
tencial gravítica de um corpo e estabelecer rela-
ções entre valores dessa grandeza para corpos com 
igual massa colocados a alturas diferentes do solo 
ou colocados a igual altura e com massas diferen-
tes. 
3.4 Concluir que as várias formas de energia usa-
das no dia a dia, cujos nomes dependem da respe-
tiva fonte ou manifestações, se reduzem aos dois 
tipos fundamentais.  
3.5 Identificar os tipos fundamentais de energia de 
um corpo ao longo da sua trajetória, quando é 
deixado cair ou quando é lançado para cima na 
vertical, relacionar os respetivos valores e concluir 
que o aumento de um tipo de energia se faz à 
custa da diminuição de outro (transformação da 
energia potencial gravítica em cinética e vice-
versa), sendo a soma das duas energias constante, 
se se desprezar a resistência do ar.  
3.6 Concluir que é possível transferir energia entre 
sistemas através da atuação de forças e designar 
esse processo de transferência de energia por 
trabalho. 
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Domínio: I – Movimentos e forças 
Período de aplicação: 1.º Período 

Subdomínio 4. Forças e fluidos 

 
OBJETIVOS 

GERAIS  CONTEÚDOS  METAS DE APRENDIZAGEM:  
DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 

4. Compre-

ender situa-

ções de flu-

tuação ou 

afundamento 

de corpos em 

fluidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Forças e fluidos 

4.1 Indicar que um fluido é um material que flui: 
líquido ou gás. 
4.2 Concluir, com base nas leis de Newton, que 
existe uma força vertical dirigida para cima sobre 
um corpo quando este flutua num fluido (impul-
são) e medir o valor registado num dinamómetro 
quando um corpo nele suspenso é imerso num 
líquido.  
4.3 Verificar a lei de Arquimedes numa atividade 
laboratorial e aplicar essa lei em situações do dia a 
dia.  
4.4 Determinar a intensidade da impulsão a partir 
da massa ou do volume de líquido deslocado 
(usando a definição de massa volúmica) quando 
um corpo é nele imerso.  
4.5 Relacionar as intensidades do peso e da impul-
são em situações de flutuação ou de afundamento 
de um corpo.  
4.6 Identificar os fatores de que depende a inten-
sidade da impulsão e interpretar situações de flu-
tuação ou de afundamento com base nesses fato-
res. 
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Domínio: III – Classificação dos materiais 

Período de aplicação: 2.º Período 
Subdomínio 1. Estrutura atómica 

 
OBJETIVOS 

GERAIS  CONTEÚDOS  METAS DE APRENDIZAGEM:  
DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 

1. Reconhe-

cer que o 

modelo ató-

mico é uma 

representa-

ção dos áto-

mos e com-

preender a 

sua relevân-

cia na descri-

ção de molé-

culas e iões. 

 
 
 
 
 
 
Estrutura Atómica 

1.1 Identificar marcos importantes na história do 
modelo atómico. 
1.2 Descrever o átomo como o conjunto de um 
núcleo (formado por protões e neutrões) e de 
eletrões que se movem em torno do núcleo. 
1.3 Relacionar a massa das partículas constituintes 
do átomo e concluir que é no núcleo que se con-
centra quase toda a massa do átomo. 
1.4 Indicar que os átomos dos diferentes elemen-
tos químicos têm diferente número de protões.  
1.5 Definir número atómico (Z) e número de massa 
(A).  
1.6 Concluir qual é a constituição de um certo 
átomo, partindo dos seus número atómico e nú-
mero de massa, e relacioná-la com a representa-

ção simbólica  
1.7 Explicar o que é um isótopo e interpretar o 
contributo dos vários isótopos para o valor da 
massa atómica relativa do elemento químico cor-
respondente. 
1.8 Interpretar a carga de um ião como o resultado 
da diferença entre o número total de eletrões dos 
átomos ou grupo de átomos que lhe deu origem e 
o número dos seus eletrões. 
1.9 Representar iões monoatómicos pela forma 

simbólica   ou  
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quisa, textos produzidos 
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sínteses, relatórios; produ-
ção de objetos; participação 
oral e escrita, fichas de tra-
balho /exercícios. 
- Realização dos trabalhos 
de casa. 
- Grelhas de observação e 
registo: 
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  - organização dos cadernos 
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  - nível de expressão oral 
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  -apresentação do material 
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  - pontualidade e compor-
tamento 
  - relacionamento com os 
colegas e professores 
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OBJETIVOS 

GERAIS  CONTEÚDOS  METAS DE APRENDIZAGEM:  
DESCRITORES  

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

  
 

1.10 Associar a nuvem eletrónica de um átomo 
isolado a uma forma de representar a probabilida-
de de encontrar eletrões em torno do núcleo e 
indicar que essa probabilidade é igual para a mes-
ma distância ao núcleo, diminuindo com a distân-
cia.   
1.11 Associar o tamanho dos átomos aos limites 
convencionados da sua nuvem eletrónica.   
1.12 Indicar que os eletrões de um átomo não têm, 
em geral, a mesma energia e que só determinados 
valores de energia são possíveis.  
1.13 Indicar que, nos átomos, os eletrões se distri-
buem por níveis de energia caraterizados por um 
número inteiro.  
1.14 Escrever as distribuições eletrónicas dos áto-
mos dos elementos (Z = 20) pelos níveis de ener-
gia, atendendo ao princípio da energia mínima e às 
ocupações máximas de cada nível de energia.  
1.15 Definir eletrões de valência, concluindo que 
estes estão mais afastados do núcleo.  
1.16 Indicar que os eletrões de valência são res-
ponsáveis pela ligação de um átomo com outros 
átomos e, portanto, pelo comportamento químico 
dos elementos. 
1.17 Relacionar a distribuição eletrónica de um 
átomo (Z = 20) com a do respetivo ião mais estável. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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Domínio: III – Classificação dos materiais 
Período de aplicação: 2.º Período 

Subdomínio 2. Propriedades dos materiais e Tabela Periódica 

 
OBJETIVOS 

GERAIS  CONTEÚDOS  METAS DE APRENDIZAGEM:  
DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 

2. Compre-

ender a or-

ganização da 

Tabela Perió-

dica e a sua 

relação com 

a estrutura 

atómica e 

usar informa-

ção sobre 

alguns ele-

mentos para 

explicar cer-

tas proprie-

dades físicas 

e químicas 

das respeti-

vas substân-

cias elemen-

tares. 

 
 
 
 
 
Propriedades dos 
materiais e Tabe-
la Periódica 

2.1 Identificar contributos de vários cientistas para a 
evolução da Tabela Periódica até à atualidade.  
2.2 Identificar a posição dos elementos químicos na 
Tabela Periódica a partir da ordem crescente do 
número atómico e definir período e grupo.  
2.3 Determinar o grupo e o período de elementos 
químicos (Z = 20) a partir do seu valor de Z ou co-
nhecendo o número de eletrões de valência e o nível 
de energia em que estes se encontram.   
2.4 Identificar, na Tabela Periódica, elementos que 
existem na natureza próxima de nós e outros que na 
Terra só são produzidos artificialmente.  
2.5 Identificar, na Tabela Periódica, os metais e os 
não metais.  
2.6 Identificar, na Tabela Periódica, elementos per-
tencentes aos grupos dos metais alcalinos, metais 
alcalino-terrosos, halogéneos e gases nobres.   
2.7 Distinguir informações na Tabela Periódica rela-
tivas a elementos químicos (número atómico, massa 
atómica relativa) e às substâncias elementares cor-
respondentes (ponto de fusão, ponto de ebulição e 
massa volúmica). 
2.8 Distinguir, através de algumas propriedades 
físicas (condutividade elétrica, condutibilidade tér-
mica, pontos de fusão e pontos de ebulição) e quí-
micas (reações dos metais e dos não metais com o 
oxigénio e reações dos óxidos formados com a 
água), duas categorias de substâncias elementares: 
metais e não metais. 
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quisa, textos produzidos 
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- Realização dos trabalhos 
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  -apresentação do material 
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tamento 
  - relacionamento com os 
colegas e professores 
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OBJETIVOS 
GERAIS  CONTEÚDOS  METAS DE APRENDIZAGEM:  

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 

DE APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

  
 

 
2.9 Explicar a semelhança de propriedades químicas 
das substâncias elementares correspondentes a um 
mesmo grupo (1, 2 e 17) atendendo à sua estrutura 
atómica. 
2.10 Justificar a baixa reatividade dos gases nobres.  
2.11 Justificar, recorrendo à Tabela Periódica, a for-
mação de iões estáveis a partir de elementos quími-
cos dos grupos 1 (lítio, sódio e potássio), 2 (magné-
sio e cálcio), 16 (oxigénio e enxofre) e 17 (flúor e 
cloro).   
2.12 Identificar os elementos que existem em maior 
proporção no corpo humano e outros que, embora 
existindo em menor proporção, são fundamentais à 
vida. 
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Domínio: III – Classificação dos materiais 
Período de aplicação: 2.º Período 

Subdomínio 3. Ligação química 

 
OBJETIVOS 

GERAIS  CONTEÚDOS  METAS DE APRENDIZAGEM:  
DESCRITORES  

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 

3. Compre-

ender que a 

diversidade 

das substân-

cias resulta 

da combina-

ção de áto-

mos dos 

elementos 

químicos 

através de 

diferentes 

modelos de 

ligação: cova-

lente, iónica 

e metálica. 

 
 
 
 
 
Ligação química 

3.1 Indicar que os átomos estabelecem ligações 
químicas entre si formando moléculas (com dois ou 
mais átomos) ou redes de átomos.  

3.2 Associar a ligação covalente à partilha de pares 
de eletrões entre átomos e distinguir ligações cova-
lentes simples, duplas e triplas.   

3.3 Representar as ligações covalentes entre átomos 
de elementos químicos não metálicos usando a no-
tação de Lewis e a regra do octeto.  

3.4 Associar a ligação covalente à ligação entre áto-
mos de não metais quando estes formam moléculas 
ou redes covalentes, originando, respetivamente, 
substâncias moleculares e substâncias covalentes.   

3.5 Dar exemplos de substâncias covalentes e de 
redes covalentes de substâncias elementares com 
estruturas e propriedades diferentes (diamante, 
grafite e grafenos). 

3.6 Associar ligação iónica à ligação entre iões de 
cargas opostas, originando sustâncias formadas por 
redes de iões.   

3.7 Associar ligação metálica à ligação que se estabe-
lece nas redes de átomos de metais em que há parti-
lha de eletrões de valência deslocalizados.  
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pesquisa, textos produzidos 
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sínteses, relatórios; produ-
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oral e escrita, fichas de tra-
balho /exercícios. 
- Trabalho extra aula: pes-
quisa, textos produzidos 
pelos alunos (resumos, 
sínteses, relatórios; produ-
ção de objetos; participação 
oral e escrita, fichas de tra-
balho /exercícios. 
- Realização dos trabalhos 
de casa. 
- Grelhas de observação e 
registo: 
  - TPC 
  - organização dos cadernos 
diários 
  - assiduidade 
  - nível de expressão oral 
- empenho e interesse 
  -apresentação do material 
indispensável 
  - pontualidade e compor-
tamento 
  - relacionamento com os 
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OBJETIVOS 
GERAIS  CONTEÚDOS  METAS DE APRENDIZAGEM:  

DESCRITORES 
ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 

DE APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

  
 

3.8 Identificar o carbono como um elemento quími-
co que entra na composição dos seres vivos, existin-
do nestes uma grande variedade de substâncias 
onde há ligações covalentes entre o carbono e ele-
mentos como o hidrogénio, o oxigénio e o nitrogé-
nio. 

3.9 Definir o que são hidrocarbonetos e distinguir 
hidrocarbonetos saturados de insaturados.   

3.10 Indicar que nas estruturas de Lewis dos hidro-
carbonetos o número de pares de eletrões partilha-
dos pelo carbono é quatro, estando todos estes 
pares de eletrões envolvidos nas ligações que o 
átomo estabelece.   

3.11 Identificar, a partir de informação selecionada, 
as principais fontes de hidrocarbonetos, evidencian-
do a sua utilização na produção de combustíveis e de 
plásticos. 
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Domínio: II – Eletricidade 

Período de aplicação: 3.º Período 
Subdomínio 1. Corrente elétrica e circuitos elétricos 

 
OBJETIVOS 

GERAIS  CONTEÚDOS  METAS DE APRENDIZAGEM:  
DESCRITORES  

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 

1. Compre-

ender fenó-

menos elétri-

cos do dia a 

dia, descre-

vendo-os por 

meio de 

grandezas 

físicas, e 

aplicar esse 

conhecimen-

to na monta-

gem de cir-

cuitos elétri-

cos simples 

(de corrente 

contínua), 

medindo 

essas grande-

zas. 

 
 
 
 
Corrente elétrica e 
circuitos elétricos 
 

1.1 Dar exemplos do dia a dia que mostrem o uso 
da eletricidade e da energia elétrica; 
1.2 Associar a corrente elétrica a um movimento 
orientado de partículas com carga elétrica 
(eletrões ou iões) através de um meio condutor.  
1.3 Dar exemplos de bons e maus condutores (iso-
ladores) elétricos. 
1.4 Distinguir circuito fechado de circuito aberto. 
1.5 Indicar o sentido convencional da corrente e o 
sentido do movimento dos eletrões num circuito. 
1.6 Identificar componentes elétricos, num circuito 
ou num esquema, pelos respetivos  símbolos e 
esquematizar e montar um circuito elétrico sim-
ples. 
1.7 Definir tensão (ou diferença de potencial) entre 
dois pontos, exprimi-la em V (unidade SI), mV ou 
kV, e identificar o gerador como o componente 
elétrico que cria tensão num circuito.  
1.8 Descrever a constituição do primeiro gerador 
eletroquímico: a pilha de Volta. 
1.9 Indicar que a corrente elétrica num circuito 
exige uma tensão, que é fornecida por uma fonte 
de tensão (gerador). 
1.10 Identificar o voltímetro como o aparelho que 
mede tensões, instalá-lo num circuito  escolhendo 
escalas adequadas, e medir tensões. 
1.11 Definir a grandeza corrente elétrica e exprimi-
la em A (unidade SI), mA ou kA.  
1.12 Identificar o amperímetro como o aparelho 
que mede a corrente elétrica, instalá-lo num circui-
to escolhendo escalas adequadas e medir corren-
tes elétricas. 
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Ficha de trabalho 

 
 
- Fichas de avaliação 
- Trabalho de sala de aula: 
pesquisa, textos produzidos 
pelos alunos (resumos, 
sínteses, relatórios; produ-
ção de objetos; participação 
oral e escrita, fichas de tra-
balho /exercícios. 
- Trabalho extra aula: pes-
quisa, textos produzidos 
pelos alunos (resumos, 
sínteses, relatórios; produ-
ção de objetos; participação 
oral e escrita, fichas de tra-
balho /exercícios. 
- Realização dos trabalhos 
de casa. 
- Grelhas de observação e 
registo: 
  - TPC 
  - organização dos cadernos 
diários 
  - assiduidade 
  - nível de expressão oral 
- empenho e interesse 
  -apresentação do material 
indispensável 
  - pontualidade e compor-
tamento 
  - relacionamento com os 
colegas e professores 
 

 
1 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 
 
 
 

 
 
 
 

3 
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OBJETIVOS 

GERAIS  CONTEÚDOS  METAS DE APRENDIZAGEM:  
DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

  
 

1.13 Representar e construir circuitos com associa-
ções de lâmpadas em série e paralelo, indicando 
como varia a tensão e a corrente elétrica.  
1.14 Ligar pilhas em série e indicar a finalidade 
dessa associação. 
1.15 Definir resistência elétrica e exprimir valores 
de resistência em Ω (unidade SI), mΩ ou kΩ. 
1.16 Medir a resistência de um condutor direta-
mente com um ohmímetro ou indiretamente com 
um voltímetro e um amperímetro. 
1.17 Concluir que, para uma tensão constante, a 
corrente elétrica é inversamente proporcional à 
resistência do condutor. 
1.18 Enunciar a lei de Ohm e aplicá-la, identifican-
do condutores óhmicos e não óhmicos. 
1.19 Associar um reóstato a um componente elé-
trico com resistência variável. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5 
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Domínio: II – Eletricidade 
Período de aplicação: 3.º Período 

Subdomínio 2. Efeitos da corrente elétrica e energia elétrica 

 
OBJETIVOS 

GERAIS  CONTEÚDOS  METAS DE APRENDIZAGEM:  
DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 

2. Conhecer e 

compreender 

os efeitos da 

corrente 

elétrica, rela-

cionando-a 

com a ener-

gia, e aplicar 

esse conhe-

cimento. 

 
 
Efeitos da corrente 
elétrica e energia 
elétrica 
 

2.1 Descrever os efeitos térmico (efeito Joule), 
químico e magnético da corrente elétrica e dar 
exemplos de situações em que eles se verifiquem. 
2.2 Indicar que os recetores elétricos, quando 
sujeitos a uma tensão de referência, se caracteri-
zam pela sua potência, que é a energia transferida 
por unidade de tempo, e identificar a respetiva 
unidade SI.   
2.3 Comparar potências de aparelhos elétricos e 
interpretar o significado dessa comparação.  
2.4 Determinar energias consumidas num intervalo 
de tempo, identificando o kW h como a unidade 
mais utilizada para medir essa energia.   
2.5 Identificar os valores nominais de um recetor e 
indicar o que acontece quando ele é sujeito a dife-
rentes tensões elétricas. 
2.6 Distinguir, na rede de distribuição elétrica, fase 
de neutro e associar perigos de um choque elétrico 
a corrente elétrica superior ao valor máximo que o 
organismo suporta.  
2.7 Identificar regras básicas de segurança na utili-
zação de circuitos elétricos, indicando o que é um 
curto-circuito, formas de o prevenir e a função dos 
fusíveis e dos disjuntores. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Exploração do manual adotado 
 
Exploração de imagens 
 
Interpretação de tabelas e gráficos 
 
Promover debates na sala de aula 
 
Exploração de PP 
 
Exploração de artigos de revistas, 
jornais, Internet, etc,… 
 
Exploração de vídeos e simulações 
 
Realização e/ou demonstração de 
atividades experimentais 
 
Promover na sala de aula trabalhos de 
grupo e/ou trabalhos individuais  
 
Sistematização de conteúdos 
 
Realização de fichas de trabalho 
 
Resolução de exercícios 

 
 
 
 
 
 
 
 
Manual adotado 
 
Caderno de atividades 
 
Quadro  
 
Giz 
 
PowerPoint 
 
Projetor 
 
Computador 
 
Internet 
 
Ficha de trabalho 

 
- Fichas de avaliação 
- Trabalho de sala de aula: 
pesquisa, textos produzidos 
pelos alunos (resumos, 
sínteses, relatórios; produ-
ção de objetos; participação 
oral e escrita, fichas de tra-
balho /exercícios. 
- Trabalho extra aula: pes-
quisa, textos produzidos 
pelos alunos (resumos, 
sínteses, relatórios; produ-
ção de objetos; participação 
oral e escrita, fichas de tra-
balho /exercícios. 
- Realização dos trabalhos 
de casa. 
- Grelhas de observação e 
registo: 
  - TPC 
  - organização dos cadernos 
diários 
  - assiduidade 
  - nível de expressão oral 
- empenho e interesse 
  -apresentação do material 
indispensável 
  - pontualidade e compor-
tamento 
  - relacionamento com os 
colegas e professores 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 



 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE DO TAMEL            
 

PLANIFICAÇÃO DIDÁTICA 
 

Estabelecimento de Ensino: Escola Básica e Secundária Vale de Tamel Ano letivo: 2017-2018 

Ciclo/ Departamento: 3º Ciclo/ Matemática, Ciências e Tecnologia                                                                                     Área disciplinar: Matemática 
 Ano de escolaridade: 9.º Ano 

  
Período de aplicação: 1º  TOTAL DE AULAS PREVISTAS: 50 

                                                                                                                                                                                       Unidade 1 – Relação de ordem em R. Inequações. 

Conteúdos/Aulas Metas de Aprendizagem Objetivos Gerais de 
aprendizagem Indicações metodológicas Recursos Avaliação 

Aulas 
Prevista

s 

Relação de ordem em 
IR 

Números e Operações 
NO9 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 4.1 

• Reconhecer 
propriedades da relação 
de ordem em IR.  

• Definir intervalos de 
números reais.  

• Operar com valores 
aproximados de números 
reais.  

• Resolver problemas 

• Desenvolver a 
capacidade de raciocinar 
matematicamente e de 
comunicar com rigor. 

• Usar a calculadora de forma criteriosa, 
em situações que não comprometam o 
desenvolvimento do cálculo mental e 
traga vantagens para o processo de 
aprendizagem.  

• Criar situações em que os alunos 
interpretem e critiquem as soluções de 
um problema (ou inexistência de 
solução) no seu contexto.  

• Diversificar propostas tendo em conta 
o contexto matemático e não 
matemático.  

• Criar oportunidades de trabalho 
individual e em grupo, e para diversos 
tipos de interação (professor-aluno, 
aluno-aluno, aluno-turma, professor-
turma).  

 

• Banco de 
Recursos 
Interativos 
para 
Professores 
(BRIP) 

• Manual 

• Caderno de 
exercícios 

• Projetor 

• Quadro 
interativo 

• Atividades de avaliação (testes, 
minitestes, questões-aula, 
fichas de avaliação formativa, 
fichas de trabalho); 

• Participação na aula (resolução 
de exercícios, de problemas, de 
investigações, comunicação 
matemática); 

• Cumprimento de regras 

• Interesse, persistência, 
voluntariedade 

• Relacionamento 
interpessoal/participação em 
grupo 

11 

Inequações 
Álgebra ALG9 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 1.7, 1.8, 2.1. 

 

 

• Resolver inequações do 
1.º grau.  

10 



 
 

2  

• Resolver problemas 

• Desenvolver a 
capacidade de raciocinar 
matematicamente e de 
comunicar com rigor. 

 

Unidade 6 – Funções Algébricas 

Conteúdos/Aulas Metas de Aprendizagem Objetivos Gerais de 
aprendizagem Indicações metodológicas Recursos Avaliação 

Aulas 
Prevista

s 

Funções de 
proporcionalidade 

inversa 

Funções, Sequencias e 
Sucessões FSS9 

1.1, 1.2, 2.1 

 

Álgebra ALG9 

5.1, 5.2, 5.3, 6.1 

• Definir funções de 
proporcionalidade 
inversa.  

• Resolver problemas 
envolvendo funções de 
proporcionalidade 
inversa em diversos 
contextos 

• Relacionar grandezas 
inversamente 
proporcionais. 

• Resolver problemas 

• Desenvolver a 
capacidade de 
raciocinar 
matematicamente e de 
comunicar com rigor. 

• Propor a análise de gráficos que 
traduzam casos de proporcionalidade 
direta e inversa em contextos da vida 
real.  

• Recorrer a software de Geometria 
Dinâmica, facilitando a interpretação 
e a diversificação de situações 
propostas.  

• Estabelecer conexões com a 
Geometria e os Números e Operações 
de forma a evitar uma abordagem à 
Álgebra apenas como um conjunto de 
regras e procedimentos a memorizar.  

• Criar oportunidades de trabalho 
individual e em grupo, e para diversos 
tipos de interação (professor-aluno, 
aluno-aluno, aluno-turma, professor-

• Banco de 
Recursos 
Interativos 
para 
Professores 
(BRIP) 

• Manual 

• Caderno de 
exercícios 

• Projetor 

• Quadro 
interativo 

• Software 
matemático 

• Calculadora 

• Atividades de avaliação (testes, 
minitestes, questões-aula, 
fichas de avaliação formativa, 
fichas de trabalho); 

• Participação na aula (resolução 
de exercícios, de problemas, de 
investigações, comunicação 
matemática); 

• Cumprimento de regras 

• Interesse, persistência, 
voluntariedade 

• Relacionamento 
interpessoal/participação em 
grupo 

7 



 
 

3  

Funções da família 

f (x) = ax2  com a ≠ 0 

 

FSS9 

3.1, 3.2 

• Interpretar 
graficamente soluções 
de equações do 
segundo grau. 

• Desenvolver a 
capacidade de 
raciocinar 
matematicamente e de 
comunicar com rigor. 

 

 

 

 

 

 

 

turma). 

• Solicitar e promover a utilização 
progressiva e consistente, pelo aluno, 
de simbologia e vocabulário 
adequados às situações.  

 

 

 
4 

Unidade 7 – Equações do 2º grau. 

Conteúdos/Aulas Metas de Aprendizagem Objetivos Gerais de 
aprendizagem Indicações metodológicas Recursos Avaliação 

Aulas 
Prevista

s 



 
 

4  

Equações completas do 
2º grau 

 

Álgebra ALG9 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.5, 4.1. 

 

• Completar quadrados e 
resolver equações do 2.º 
grau.  

• Resolver problemas 

• Desenvolver destrezas 
de cálculo numérico e 
algébrico.  

• Desenvolver a 
capacidade de raciocinar 
matematicamente e de 
comunicar com rigor.  

 

• Propor a resolução de equações do 2.º 
grau em contexto matemático.  

• Utilizar a noção de raiz quadrada, a 
decomposição em fatores, a lei do 
anulamento do produto e a fórmula 
resolvente na resolução de equações do 
2.º grau.  

• Estabelecer conexões com a 
Geometria e os Números e Operações 
de forma a evitar uma abordagem à 
Álgebra apenas como um conjunto de 
regras e procedimentos a memorizar.  

• Criar oportunidades de trabalho 
individual e em grupo, e para diversos 
tipos de interação (professor-aluno, 
aluno-aluno, aluno-turma, professor-
turma).  

• Solicitar e promover a utilização 
progressiva e consistente, pelo aluno, de 
simbologia e vocabulário adequado às 
situações.  

 

• Banco de 
Recursos 
Interativos 
para 
Professores 
(BRIP) 

• Manual 

• Caderno de 
exercícios 

• Projetor 

• Quadro 
interativo 

• Software 
matemático 

• Calculadora 

• Atividades de avaliação (testes, 
minitestes, questões-aula, 
fichas de avaliação formativa, 
fichas de trabalho); 

• Participação na aula (resolução 
de exercícios, de problemas, de 
investigações, comunicação 
matemática); 

• Cumprimento de regras 

• Interesse, persistência, 
voluntariedade 

• Relacionamento 
interpessoal/participação em 
grupo 

12 

 

APRESENTAÇÃO. CONSIDERAÇÕES GERAIS DA DISCIPLINA 

ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO (Preparação, realização e correção) 

 

1 

6 

 

Período de aplicação: 2º TOTAL DE AULAS PREVISTAS: 40 

Unidade 2 – Axiomatização da Geometria. Paralelismo e perpendicularidade. 

Conteúdos/Aulas Metas de Aprendizagem Objetivos Gerais de 
aprendizagem Indicações metodológicas Recursos Avaliação 

Aulas 
Prevista

s 



 
 

5  

Axiomatização das 
teorias matemáticas 

Geometria e medida 
GM9 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 2.1, 2.2, 2.3 

• Utilizar corretamente o 
vocabulário próprio do 
método axiomático.  

• Identificar factos 
essenciais da 
axiomatização da 
geometria 

• Desenvolver 
progressivamente o 
raciocínio dedutivo e a 
comunicação 
matemática com rigor. 

• Apresentar teoremas e explorar 
demonstrações simples desses teoremas 
de modo a familiarizar os alunos com 
processos demonstrativos.  

• Propor aos alunos que completem 
demonstrações progressivamente mais 
complexas.  

• Criar oportunidades de trabalho 
individual e em grupo, e para diversos 
tipos de interação (professor-aluno, 
aluno-aluno, aluno-turma, professor-
turma). 

• Banco de 
Recursos 
Interativos 
para 
Professores 
(BRIP) 

• Manual 

• Caderno de 
exercícios 

• Projetor 

• Quadro 
interativo 

• Calculadora 

• Atividades de avaliação (testes, 
minitestes, questões-aula, 
fichas de avaliação formativa, 
fichas de trabalho); 

• Participação na aula (resolução 
de exercícios, de problemas, de 
investigações, comunicação 
matemática); 

• Cumprimento de regras 

• Interesse, persistência, 
voluntariedade 

• Relacionamento 
interpessoal/participação em 
grupo 

2 

Paralelismo e 
perpendicularidade de 

retas e planos 

Geometria e medida 
GM9 

3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 
4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 
5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 6.1, 
6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 

6.7, 6.8, 6.9, 7.1. 

• Caracterizar a Geometria 
Euclidiana através do 
axioma das paralelas.  

• Identificar posições 
relativas de retas no 
plano utilizando o 
axioma euclidiano de 
paralelismo.  

• Identificar planos 
paralelos, retas 
paralelas e retas 
paralelas a planos no 
espaço euclidiano.  

• Identificar planos 
perpendiculares e retas 
perpendiculares a 
planos no espaço 
euclidiano.  

• Resolver problemas. 

6 

Unidade 3 – Distâncias. Áreas e volumes 



 
 

6  

Conteúdos/Aulas Metas de Aprendizagem Objetivos Gerais de 
aprendizagem Indicações metodológicas Recursos Avaliação 

Aulas 
Prevista

s 
Distâncias a um plano 

de pontos, retas 
paralelas e planos 

paralelos 

Geometria e medida 
GM9 

8.1, 8.2, 8.3, 8.4 

• Definir distâncias entre 
pontos e planos, retas e 
planos e entre planos 
paralelos.  

• Propor tarefas que permitam retomar 
conceitos essenciais dos anos 
anteriores, estabelecendo uma 
articulação vertical.  

• Possibilitar aos alunos a exploração 
dos conceitos e propriedades 
geométricas, tanto no plano como no 
espaço, numa lógica de resolução de 
problemas.  

• Utilizar materiais manipuláveis como 
recursos que permitem uma abordagem 
dinâmica do estudo da Geometria.  

• Diversificar propostas tendo em conta 
o contexto matemático e não 
matemático.  

• Criar oportunidades de trabalho 
individual e em grupo, e para diversos 
tipos de interação (professor-aluno, 
aluno-aluno, aluno-turma, professor-
turma) 

 

 

 

 

 

 

• Banco de 
Recursos 
Interativos 
para 
Professores 
(BRIP) 

• Manual 

• Caderno de 
exercícios 

• Projetor 

• Quadro 
interativo 

• Calculadora 

• Atividades de avaliação (testes, 
minitestes, questões-aula, 
fichas de avaliação formativa, 
fichas de trabalho); 

• Participação na aula (resolução 
de exercícios, de problemas, de 
investigações, comunicação 
matemática); 

• Cumprimento de regras 

• Interesse, persistência, 
voluntariedade 

• Relacionamento 
interpessoal/participação em 
grupo 

4 

Áreas de superfícies e 
volumes de sólidos 

Geometria e medida 
GM9 

9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 
9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 

10.1 

• Comparar e calcular 
áreas e volumes.  

• Resolver problemas.  

• Desenvolver a 
capacidade de 
raciocinar 
matematicamente e de 
comunicar com rigor. 
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Unidade 8 – Histogramas. Probabilidade. 



 
 

7  

Conteúdos/Aulas Metas de Aprendizagem Objetivos Gerais de 
aprendizagem Indicações metodológicas Recursos Avaliação 

Aulas 
Prevista

s 

Histograma 

Organização e 
Tratamento de Dados 

OTD9 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 2.1 

 

• Organizar e representar 
dados em histogramas.  

• Resolver problemas. 

• Desenvolver a 
capacidade de 
raciocinar 
matematicamente e de 
comunicar com rigor. 

• Recorrer a instrumentos de medida e 
de desenho na realização de desenhos 
e construções com o rigor adequado.  

• O uso da calculadora deve ser feito de 
forma criteriosa, em situações que 
não comprometam o 
desenvolvimento do cálculos mental e 
traga vantagens para a agilização de 
cálculos e na utilização de valores 
aproximados.  

• Recorrer, quando conveniente, a 
diagramas de árvore e tabelas de 
dupla entrada para identificar os 
resultados possíveis.  

• Criar oportunidades de trabalho 
individual e em grupo, e para diversos 
tipos de interação (professor-aluno, 
aluno-aluno, aluno-turma, professor-
turma). 

• Solicitar e promover a utilização 
progressiva e consistente, pelo aluno, 
de simbologia e vocabulário 
adequados às situações. 

 

• Banco de 
Recursos 
Interativos 
para 
Professores 
(BRIP) 

• Manual 

• Caderno de 
exercícios 

• Projetor 

• Quadro 
interativo 

• Calculadora 

• Atividades de avaliação (testes, 
minitestes, questões-aula, 
fichas de avaliação formativa, 
fichas de trabalho); 

• Participação na aula (resolução 
de exercícios, de problemas, de 
investigações, comunicação 
matemática); 

• Cumprimento de regras 

• Interesse, persistência, 
voluntariedade 

• Relacionamento 
interpessoal/participação em 
grupo 

2 

Probabilidade 

Organização e 
Tratamento de Dados 

OTD9 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 

3.11 

 

• Utilizar corretamente a 
linguagem da 
probabilidade 

10 



 
 

8  

ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO (Preparação, realização e correção) 6 

Período de aplicação: 3º                                                                                                                                                                       TOTAL DE AULAS PREVISTAS: 28                

Unidade 5 – Lugares Geométricos. Circunferência 

Conteúdos/Aulas Metas de Aprendizagem Objetivos Gerais de 
aprendizagem Indicações metodológicas Recursos Avaliação 

Aulas 
Prevista

s 

Lugares 

Geométricos 
envolvendo pontos 

notáveis de triângulos 

Geometria e Medida 
GM9 

13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 
13.5, 13.6, 14.1 

•Identificar lugares 
geométricos.  

•Resolver problemas. 

• Desenvolver a 
capacidade de 
raciocinar 
matematicamente e de 
comunicar com rigor. 

• Recorrer a instrumentos de 
medida e de desenho na realização 
de desenhos e construções com o 
rigor adequado.  

• Recorrer a software de Geometria 
Dinâmica, facilitando a interpretação 
e a diversificação de situações 
propostas.  

• Banco de 
Recursos 
Interativos 
para 
Professores 
(BRIP) 

• Manual 

• Caderno de 

• Atividades de avaliação (testes, 
minitestes, questões-aula, 
fichas de avaliação formativa, 
fichas de trabalho); 

• Participação na aula (resolução 
de exercícios, de problemas, de 
investigações, comunicação 
matemática); 

4 



 
 

9  

Circunferência 

 

 

 

 

 

 

 

Geometria e Medida 
GM9 

15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 
15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 

15.9, 15.10, 15.11, 
15.12, 15.13, 15.14, 

15.15, 15.16 

•Conhecer propriedades 
de ângulos, cordas e 
arcos definidos numa 
circunferência.  

• Resolver problemas. 

• Desenvolver a 
capacidade de 
raciocinar 
matematicamente e de 
comunicar com rigor. 

 

• Criar oportunidades de trabalho 
individual e em grupo, e para 
diversos tipos de interação 
(professor-aluno, aluno-aluno, aluno-
turma, professor-turma). 

 

. 

 

exercícios 

• Projetor 

• Quadro 
interativo 

• Software de 
Geometria 
Dinâmica 

• Calculadora 

• Cumprimento de regras 

• Interesse, persistência, 
voluntariedade 

• Relacionamento 
interpessoal/participação em 
grupo 4 

Conteúdos/Aulas Metas de Aprendizagem Objetivos Gerais de 
aprendizagem Indicações metodológicas Recursos Avaliação 

Aulas 
Prevista

s 



 
 

10  

Circunferência 

Geometria e Medida 
GM9 

15.17, 15.18, 16.1, 
16.2, 16.3 

• Conhecer propriedades 
de ângulos, cordas e 
arcos definidos numa 
circunferência.  

• Resolver problemas. 

• Desenvolver a 
capacidade de 
raciocinar 
matematicamente e de 
comunicar com rigor. 

• Solicitar e promover a utilização 
progressiva e consistente, pelo 
aluno, de simbologia e vocabulário 
adequados às situações. 

 

• Recorrer a instrumentos de 
medida e de desenho na realização 
de desenhos e construções com o 
rigor adequado.  

• Recorrer a software de Geometria 
Dinâmica, facilitando a interpretação 
e a diversificação de situações 
propostas.  

• Criar oportunidades de trabalho 
individual e em grupo, e para 
diversos tipos de interação 
(professor-aluno, aluno-aluno, aluno-
turma, professor-turma). 

• Solicitar e promover a utilização 
progressiva e consistente, pelo 
aluno, de simbologia e vocabulário 
adequados às situações. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

• Banco de 
Recursos 
Interativos 
para 
Professores 
(BRIP) 

• Manual 

• Caderno de 
exercícios 

• Projetor 

• Quadro 
interativo 

• Software de 
Geometria 
Dinâmica 

• Calculadora 

• Atividades de avaliação (testes, 
minitestes, questões-aula, 
fichas de avaliação formativa, 
fichas de trabalho); 

• Participação na aula (resolução 
de exercícios, de problemas, de 
investigações, comunicação 
matemática); 

• Cumprimento de regras 

• Interesse, persistência, 
voluntariedade 

Relacionamento 
interpessoal/participação em 
grupo 

4  

Unidade 4 – Trigonometria 



 
 

11  

Conteúdos/Aulas Metas de Aprendizagem Objetivos Gerais de 
aprendizagem Indicações metodológicas Recursos Avaliação 

Aulas 
Prevista

s 

Trigonometria 
 

Geometria e Medida 
GM9 

 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 
11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 

11.9, 11.10, 11.11, 
11.12, 11.13, 12.1, 

12.2, 12.3 

• Definir e utilizar razões 
trigonométricas de 
ângulos agudos.  
• Resolver problemas.  
• Desenvolver destrezas 
de cálculo numérico 
mental e escrito.  
• Desenvolver a 
capacidade de raciocinar 
matematicamente e de 
comunicar com rigor. 

• Propor tarefas que permitam retomar 
conceitos essenciais dos anos 
anteriores, estabelecendo uma 
articulação vertical. 
 • Usar a calculadora de forma 
criteriosa, em situações que não 
comprometam o desenvolvimento do 
cálculos mental e traga vantagens para o 
processo de aprendizagem.  
• Diversificar propostas tendo em conta 
o contexto matemático e não 
matemático.  
• Criar oportunidades de trabalho 
individual e em grupo, e para diversos 
tipos de interação (professor-aluno, 
aluno- -aluno, aluno-turma, professor-
turma). 
 
 
 
 

• Banco de 
Recursos 
Interativos 
para 
Professores 
(BRIP) 

• Manual 

• Caderno de 
exercícios 

• Projetor 

• Quadro 
interativo 

• Software de 
Geometria 
Dinâmica 

• Calculadora 

• Atividades de avaliação (testes, 
minitestes, questões-aula, 
fichas de avaliação formativa, 
fichas de trabalho); 

• Participação na aula (resolução 
de exercícios, de problemas, de 
investigações, comunicação 
matemática); 

• Cumprimento de regras 

• Interesse, persistência, 
voluntariedade 

Relacionamento 
interpessoal/participação em 
grupo 

10 

 
ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO (Preparação, realização e correção) 
 

6 
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Unidade  ESTRUTURA/ FORMA/ ESPAÇO – 9º ano Período de aplicação: 1ºPeríodo 

 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS 

 
 

 METAS DE APRENDIZAGEM  
(Domínios de referência) 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

 
TEMPOS Letivos 

 

 
R9/OG4- Conhecer proces-
sos de construção da 
imagem no âmbito dos 
mecanismos da visão. 
R9/OG6- Dominar a aqui-
sição de informação intui-
tiva e de informação estru-
turada. 
 
 
 

T9/OG1- Compreender 
diferentes tipos de proje-
ção. 
T9/OG2- Dominar técnicas 
de representação em 
perspetiva cónica. 
T9/OG3- Dominar proce-
dimentos sistemáticos de 
projeção. 
 
 
 
 
 
 

P9/OG11- Explorar princí-
pios básicos da Engenharia 
e da sua metodologia. 
P9/OG12- Aplicar princí-
pios básicos da Engenharia 
na resolução de proble-
mas. 
P9/OG13- Reconhecer o 
papel da investigação e da 
ação no desenvolvimento 
do projeto. 
 
 

 
DESENHO EXPRESSIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSPETIVA AXONOME-
TRICA 
PERSPETIVA CÓNICA 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ENGENHARIA E  
PATRIMÓNIO 

Apresentação (1 aula) 
Teste diagnóstico (1 aula) 
1º Trab. – Restauro do lettring da capa (1 aula) 
REPRESENTAÇÃO 
4.1: Compreender o mecanismo da visão e da construção das imagens (globo 
ocular, retina, nervo ótico, cones e bastonetes). 
4.2: Identificar e registar a relação existente entre figura e fundo, utilizando 
os diversos meios de expressão plástica existentes (figura em oposição, 
fundo envolvente, etc.). 
6.1: Desenvolver ações orientadas para a compreensão de informação 
adquirida de forma intuitiva, que desenvolve padrões representativos 
através de imagens percecionadas/sentidas. 
6.2: Desenvolver capacidades de representação linear estruturada que 
permite organizar e hierarquizar informação, como base interpretativa do 
meio envolvente. 
2º Trab.- Exerc. de perspetiva axonométrica de sólidos  
geométricos  (6 aulas) 
3º Trab. - Perspetiva cónica do projeto de engenharia para o 2ºP  
(8 aulas) 

TÉCNICA 
1.1: Identificar a evolução histórica dos elementos de construção e represen-
tação da perspetiva. 
1.2: Distinguir e caracterizar tipos de projeção axonométrica e cónica. 
2.1: Reconhecer e aplicar princípios básicos da perspetiva cónica (ponto de 
vista, pontos de fuga, linhas de fuga, linha horizonte, plano horizontal e do 
quadro, raios visuais). 
2.2: Utilizar a linguagem da perspetiva cónica, no âmbito da representação 
manual e representação rigorosa. 
3.1: Desenvolver ações orientadas para a prática de técnicas de desenho, 
que transformam os resultados numa parte ativa do conhecimento. 
3.2: Aplicar procedimentos de projeção em configurações diferentes, com o 
objetivo de desenvolver objetos. 
Teoria sobre a Engenharia (2 aulas) 
4º Trab. – Maquete do projeto de Engenharia (3 aulas) 
PROJETO 
11.1: Analisar e valorizar o contexto de onde vem a engenharia (evolução 
histórica, as primeiras escolas, engenharia militar: fortificações, pontes e 
estradas). 
11.2: Reconhecer e descrever a metodologia da engenharia (enunciação do 
problema, análise do lugar: variáveis e requisitos, tipologia de projeto). 
11.3: Identificar as disciplinas que integram a área da engenharia  
12.1: Distinguir e analisar diversas áreas da engenharia (civil, geológica, 
eletrotécnica, química, mecânica, aeronáutica). 
12.2: Desenvolver soluções criativas no âmbito da engenharia, aplicando os 
seus princípios básicos na criação de uma maqueta de uma habitação 
nómada, valorizando materiais sustentáveis. 
13.1: Desenvolver ações orientadas para a investigação e para atividades de 
projeto, que interpretam sinais e exploram hipóteses. 
13.2: Desenvolver capacidades de relacionar ações e resultados, que condi-
cionam o desenvolvimento do projeto. 
 

(1 aula para avaliação dos trabalhos) 
(1 aula para autoavaliação) 

 
 
Apresentação de diferen-

tes exemplos. 
 
 
Explicação dos conceitos 

fundamentais. 
 
 
Trabalho prático envol-

vendo a aplicação dos 
conhecimentos na repre-
sentação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
 
Materiais riscadores 
vários: 
 -grafites; 
- lápis de cor; 
- lápis de cera; 
- pastel seco; 
- canetas; 
- marcadores. 
 
Materiais de registo 
rigoroso: 
-régua; 
-esquadros; 
-compasso; 
-aristo. 
 
Tintas de água: 
- guache; 
- aguarela; 
- tinta da china. 
 
Suportes de várias 
dimensões, gramagens 
e texturas: 
-papel cavalinho; 
-cartolinas; 
-K-line 
-Esferovite de alta 
densidade 
 
Suportes digitais: 
-computadores; 
-projetores de vídeo; 
-leitor de dvd. 

 
 
Diagnóstica  
(através da observa-
ção das capacidades.) 
 
 
Formativa 
(capacidade de 
execução, investiga-
ção e participação) 
 
 
Sumativa 
(Execução de exercí-
cios práticos/testes 
visando por um lado 
explorar a criativida-
de e despoletar a 
imaginação, por 
outro estruturar 
raciocínios lógicos, 
rigorosos e capacida-
de de síntese) 
 
 
(Realização de fichas 
de trabalho com vista 
à aferição da aquisi-
ção dos conteúdos 
lecionados) 
 
Autoavaliação 

 
 
9ºA  
26 tempos 
 
 
9ºB  
26 tempos 

 
 

9ºC 
24 tempos 
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Unidade ESTRUTURA/ FORMA/ESPAÇO -9º ano Período de aplicação: 2º Período 

 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS 
 

METAS DE DESEMPENHO 
 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

 
TEMPOS Letivos 

 
 
 
P9/OG11- Explorar princí-
pios básicos da Engenharia 
e da sua metodologia. 
P9/OG12- Aplicar princí-
pios básicos da Engenharia 
na resolução de proble-
mas. 
P9/OG13- Reconhecer o 
papel da investigação e da 
ação no desenvolvimento 
do projeto. 
 
 
 
R9/OG4- Conhecer proces-
sos de construção da 
imagem no âmbito dos 
mecanismos da visão. 
R9/OG6- Dominar a aqui-
sição de informação intui-
tiva e de informação estru-
turada. 
 
 
D9/OG7- Reconhecer o 
âmbito da arte contempo-
rânea. 
D9/OG8- Refletir sobre o 
papel das manifestações 
culturais e do património. 
D9/OG9- Compreender o 
conceito de museu e a sua 
relação com o conceito de 
coleção. 
 

 
 
ENGENHARIA 
Maqueta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTE E PATRIMÓNIO 
LUZ/COR 
CONSTRUÇÃO DA IMAGEM 
PERCEÇÃO VISUAL 
COMUNICAÇÃO VISUAL 

 
5º Trab. – Maquete de uma obra de Engenharia ( 12 aulas) - continuação 
PROJETO 
11.1: Analisar e valorizar o contexto de onde vem a engenharia (evolução 
histórica, as primeiras escolas, engenharia militar: fortificações, pontes e 
estradas). 
11.2: Reconhecer e descrever a metodologia da engenharia (enunciação do 
problema, análise do lugar: variáveis e requisitos, tipologia de projeto). 
11.3: Identificar as disciplinas que integram a área da engenharia  
12.1: Distinguir e analisar diversas áreas da engenharia (civil, geológica, 
eletrotécnica, química, mecânica, aeronáutica). 
12.2: Desenvolver soluções criativas no âmbito da engenharia, aplicando os 
seus princípios básicos na criação de uma maqueta de uma habitação 
nómada, valorizando materiais sustentáveis. 
13.1: Desenvolver ações orientadas para a investigação e para atividades de 
projeto, que interpretam sinais e exploram hipóteses. 
13.2: Desenvolver capacidades de relacionar ações e resultados, que 
condicionam o desenvolvimento do projeto. 
Teoria sobre o mecanismo da visão, a arte contemporânea e o conceito 
museu (2 aulas) 
6º Trab. – Cartaz para o Sarau (3 aulas) 
REPRESENTAÇÃO 
4.1: Compreender o mecanismo da visão e da construção das imagens 
(globo ocular, retina, nervo ótico, cones e bastonetes). 
4.2: Identificar e registar a relação existente entre figura e fundo, utilizando 
os diversos meios de expressão plástica existentes (figura em oposição, 
fundo envolvente, etc.). 
6.1: Desenvolver ações orientadas para a compreensão de informação 
adquirida de forma intuitiva, que desenvolve padrões representativos 
através de imagens percecionadas/sentidas. 
6.2: Desenvolver capacidades de representação linear estruturada que 
permite organizar e hierarquizar informação, como base interpretativa do 
meio envolvente. 
DISCURSO 
7.1: Compreender e distinguir a arte contemporânea no âmbito da expres-
são (tom provocativo e crítico, experiências físicas e emocionais fortes, 
ausência de regras pré-estabelecidas). 
8.1: Distinguir a diversidade de manifestações culturais existente, em 
diferentes épocas e lugares (cultura popular, artesanato, valores, crenças, 
tradições, etc.). 
8.2: Identificar o património e identidade nacional, entendendo-os numa 
perspetiva global e multicultural (tipos de património: cultural, artístico, 
natural, móvel, imóvel, material, imaterial, etc.). 
9.1: Analisar o conceito de museu, no âmbito do espaço, da forma e da 
funcionalidade. 
9.2: Distinguir o conceito de museu do conceito de coleção. 
9.3: Identificar as diferentes tipologias de museus de acordo com a nature-
za das suas coleções. 
 
(1 aula para avaliação dos trabalhos) 
(1 aula para autoavaliação) 

 
Apresentação de 

diferentes exemplos. 
 
 
Explicação dos con-

ceitos fundamentais. 
 
 
Trabalho prático 

envolvendo a aplica-
ção dos conhecimen-
tos na representação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Materiais riscadores 
vários: 
-grafites; 
- lápis de cor; 
- canetas; 
- marcadores. 
 
Materiais de registo 
rigoroso: 
-régua; 
-esquadros; 
-compasso; 
-aristo. 
 
Materiais de corte: 
-tesouras; 
-x-atos. 
 
Materiais para cola-
gem: 
papeis vários; 
cola de tubo. 
 
Tintas de água: 
- guache; 
- tinta da china. 
 
Suportes de várias 
dimensões, gramagens 
e texturas: 
-papel cavalinho; 
-cartolina bristol e K-
line 
-cartolinas. 
 
Suportes digitais: 
-computadores; 
-projetores de vídeo; 
-leitor de dvd. 

 
Diagnóstica  
(através da observa-
ção das capacidades.) 
 
 
Formativa 
(capacidade de 
execução, investiga-
ção e participação) 
 
 
Sumativa 
(Execução de exercí-
cios práticos/testes 
visando por um lado 
explorar a criativida-
de e despoletar a 
imaginação, por 
outro estruturar 
raciocínios lógicos, 
rigorosos e capacida-
de de síntese) 
 
 
(Realização de fichas 
de trabalho com vista 
à aferição da aquisi-
ção dos conteúdos 
lecionados) 

 
9ºA  
20 tempos 
 
 
9ºB  
20 tempos 
 
 
9ºC 
24 tempos 
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OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS 
 

METAS DE DESEMPENHO 
 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

 
TEMPOS Letivos 

 
 
R9/OG4- Conhecer proces-
sos de construção da 
imagem no âmbito dos 
mecanismos da visão. 
R9/OG5- Relacionar pro-
cessos de construção da 
imagem no âmbito da 
perceção visual. 
 
 
 
 
 

D9/OG7- Reconhecer o 
âmbito da arte contempo-
rânea. 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMUNICAÇÃO VISUAL 
Visão e perceção visual 
Figura fundo 
Arte contemporânea 
PERCEÇÃO VISUAL 
DESENHO EXPRESSIVO 
ARTE 
DESIGN 
LUZ/COR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7º Trab- criar uma obra 2D de ilusão de ótica, Livro/convite para 
Baile de Finalistas e Cenário do Sarau (12 aulas) 
REPRESENTAÇÃO 
4.2: Identificar e registar a relação existente entre figura e fundo, 
utilizando os diversos meios de expressão plástica existentes 
(figura em oposição, fundo envolvente, etc.). 
5.1: Explorar figuras reversíveis, através do desenho livre ou do 
registo de observação digital (alternância de visualização). 
5.2: Desenvolver e representar ilusões óticas em composições 
plásticas, bi e/ou tridimensionais (figuras impossíveis, imagens 
ambíguas). 
 
DISCURSO 
7.1: Compreender e distinguir a arte contemporânea no âmbito 
da expressão (tom provocativo e crítico, experiências físicas e 
emocionais fortes, ausência de regras pré-estabelecidas). 
7.2: Aplicar conceitos de obra de arte abstrata e figurativa, em 
criações plásticas bi e/ou tridimensionais (pintura, escultura, arte 
pública, instalação e site- specific, arte da terra (landart), perfor-
mance/arte do corpo: ação, movimento e presença física). 
 
 
 
(1 aula para avaliação dos trabalhos) 
(1 aula para autoavaliação) 

 
Apresentação de 

diferentes exemplos. 
 
 
Explicação dos con-

ceitos fundamentais. 
 
 
Trabalho prático 

envolvendo a aplica-
ção dos conhecimen-
tos na representação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Materiais riscadores 
vários: 
- grafites; 
- lápis de cor; 
- canetas; 
- marcadores. 
 
Materiais de registo 
rigoroso: 
-régua; 
-esquadros; 
-compasso; 
-aristo. 
 
Materiais de corte: 
-tesouras; 
-x-atos. 
 
Materiais para cola-
gem: 
-papeis vários; 
- cola de tubo. 
 
Tintas de água: 
- guache; 
- tinta da china. 
 
Suportes de várias 
dimensões, gramagens 
e texturas: 
-papel cavalinho; 
-cartolinas; 
-tela 
 
Suportes digitais: 
-computadores; 
-TLM ou maq. Fotográ-
fica; 
-projetores de vídeo; 
-leitor de dvd. 

 
Diagnóstica  
(através da observa-
ção das capacidades.) 
 
 
Formativa 
(capacidade de 
execução, investiga-
ção e participação) 
 
 
Sumativa 
(Execução de exercí-
cios práticos/testes 
visando por um lado 
explorar a criativida-
de e despoletar a 
imaginação, por 
outro estruturar 
raciocínios lógicos, 
rigorosos e capacida-
de de síntese) 
 
 
(Realização de fichas 
de trabalho com vista 
à aferição da aquisi-
ção dos conteúdos 
lecionados) 

 
9ºA  
18 tempos 
 
 
9ºB  
18 tempos 
 
 
9ºC 
16 tempos 
 
 
 

Observações: 1- Estando definidas as metas da disciplina, as diversas abordagens poderão sofrer alterações/ajustamentos face às necessidades pontuais de condições de trabalho verificadas (materiais disponíveis), pausas para prestação de provas nacionais, esfericida-
des dos alunos/turma /professor e ainda da disponibilidade para colaboração em projetos de Turma/Escola.                                                                                                                                                                                                                                            

  11 de setembro de 2017 
Área disciplinar de educação visual 3ºciclo 
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   1.º PERÍODO                            Aulas previstas: 25 / 26 
 

Conteúdos temáticos Gramática Competências Estratégias Recursos 

Unidade 1 
– Vocabulário geral de 
7.º e 8.º anos 
. Regresso às aulas 
– Aspetos gerais da 
cultura e civilização 
francesas 
. Clichés sobre a França 
e os franceses 
 

. Consolidação de conteúdos de 7.º e 8.º anos 

. Pronúncia e ortografia (consolidação) 

. Preposições 
– de uso frequente 

. Adjetivo (género e número) 
 

. Verbo 
– presente de indicativo 

. verbos regulares e irregulares de uso frequente 
– imperfeito do indicativo vs passé composé 
 

. Tipo de frases 
– afirmativa  e interrogativa 
 

– Desenvolver uma compe-
tência cultural e civilizacional 
da língua francesa. 
– Apropriar-se de um conjunto 
de conhecimentos que ressal-
tam da língua e da cultura dos 
países francófonos. 
– Desenvolver as competên-
cias essenciais de comunica-
ção em língua francesa. 
– Desenvolver competências 
estratégicas. 
– Utilizar corretamente os 
recursos linguísticos disponí-
veis em situações de comuni-
cação. 
– Refletir sobre o uso e funci-
onamento da língua para de-
senvolver estratégias meta-
cognitivas que conduzam ao 
“saber-fazer”. 
– Construir a sua identidade 
pessoal através do desenvol-
vimento da personalidade, 
responsabilidade e autono-
mia. 
– Desenvolver o espírito críti-
co através de uma permanen-
te auto e heteroavaliação. 

– Observação de documen-
tos. 
– Descrição oral de ima-
gens. 
– Exposição oral com pre-
paração prévia. 
– Pré-leitura de documen-
tos. 
– Leitura de documentos 
para recolha de informa-
ção. 
– Leitura expressiva. 
– Leitura recreativa. 
– Escuta ativa de textos e 
canções. 
– Visionamento de vídeos e 
excertos de filmes. 
– Exercícios de verificação 
da compreensão oral e 
escrita. 
– Consulta dos glossários. 
– Registo de vocabulário. 
– Redação de textos (70-90 
palavras). 
– Legendagem de imagens 
/ fotografias. 
– Exercícios de memoriza-
ção. 
– Atividades de simulação. 
– Elaboração de cartazes 
informativos ou outros. 

 
– Manual 
– e-Manual 
– Caderno de exercí-
cios 
– Caderno diário 
– Glossário francês-
português 
– Glossário português-
francês 

Unidade 2 
– Cultura e estética 
. Conceito de arte 
. Diferentes formas de 
expressão artística 
. Museus e sinalética 
. Personalidades artísti-
cas 

. Determinantes 
– demonstrativos 

. Pronomes 
– demonstrativos 

. Advérbios 
– de modo 

. Verbo 
– passé composé 

. Tipo de frases 
– negativa 

. Expressão de negação (ne… pas / ne… rien / ne… 
personne / ne… jamais / ne… plus / personne ne / 
rien ne) 
 

AVALIAÇÃO 
 
– Observação direta 
– Trabalho de casa 
– Trabalho individual 
– Trabalho de pares / 
grupo 
– Caderno / Dossiê do 
aluno 
– Fichas de auto e 
heteroavaliação 
– Jogos 

Pragmática 
 

– Comparar dados culturais, civilizacionais e clchés. 
– Exprimir opinião. 
– Exprimir sentimentos. 
– Caracterizar um grupo / uma sociedade. 
– Definir uma ideia / um conceito. 
– Perguntar / Exprimir o seu ponto de vista. 
– Falar dos seus hábitos culturais. 
– Referir hábitos e frequência. 

OBSERVAÇÕES 
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   2.º PERÍODO                            Aulas previstas: 22 / 23 
 

Conteúdos temáticos Gramática Competências Estratégias Recursos 

Unidade 3 
– Ciência e tecnologia: 
. Descobertas e inven-
ções francesas 
. Grandes obras tecno-
lógicas da França 
 

. Consolidação dos conteúdos do 
1.º período 
. Pronúncia e ortografia (consolidação) 
. Expressão de tempo: anterioridade, simultanei-
dade e posterioridade 
. Verbo 

– Plus-que-parfait 
 

– Desenvolver uma  
competência cultural e civili-
zacional da língua francesa. 

– Apropriar-se de um  
conjunto de conhecimentos 
que ressaltam da língua e da 
cultura dos países francófo-
nos. 

– Desenvolver as  
competências essenciais de 
comunicação em língua 
francesa. 

– Desenvolver competências  
estratégicas. 

– Utilizar corretamente os  
recursos linguísticos dispo-
níveis em situações de co-
municação. 

– Refletir sobre o uso e  
funcionamento da língua pa-
ra desenvolver estratégias 
metacognitivas que condu-
zam ao “saber-fazer”. 

– Construir a sua identidade  
pessoal através do desen-
volvimento da personalida-
de, responsabilidade e auto-
nomia. 

– Desenvolver o espírito críti-
co  
através de uma permanente 
auto e heteroavaliação. 

– Observação de  
documentos. 

– Descrição oral de ima-
gens. 
– Exposição oral com  

preparação prévia. 
– Pré-leitura de documen-
tos. 
– Leitura de documentos  

para recolha de informa-
ção. 

– Leitura expressiva. 
– Leitura recreativa. 
– Escuta ativa de textos e  

canções. 
– Visionamento de vídeos e  

excertos de filmes. 
– Exercícios de verificação 
da  

compreensão oral e es-
crita. 

– Consulta dos glossários. 
– Registo de vocabulário. 
– Redação de textos (70-90  

palavras). 
– Legendagem de imagens 
/  

fotografias. 
– Exercícios de  

memorização. 
– Atividades de simulação. 
– Elaboração de cartazes  

informativos ou outros. 

 
– Manual 
– e-Manual 
– Caderno de exercí-
cios 
– Caderno diário 
– Glossário francês-
português 
– Glossário português-
francês 

Unidade 4 
– Vida ativa: 
. Escola e estudos 
. Sistema educativo 
francês 
. Escolha de carreira e 
profissões 
. Novas profissões 
. Qualidades profissio-
nais 
. Vantagens e desvanta-
gens das profissões 
. Curriculum vitae 

. Tipo de frases 
– afirmativa – negativa – interrogativa 

 
. Determinantes 

– indefinidos 
 
. Pronomes 

– indefinidos 
– possessivos 

 

AVALIAÇÃO 
 
– Observação direta 
– Trabalho de casa 
– Trabalho individual 
– Trabalho de pares / 
grupo 
– Caderno / Dossiê do 
aluno 
– Fichas de auto e 
heteroavaliação 
– Jogos 

Pragmática 
 

– Informar-se sobre os avanços da ciência 
e tecnologia. 

– Referir acontecimentos do passado. 
– Exprimir relações temporais. 
– Exprimir intenções. 
– Exprimir e justificar opinião sobre 

uma profissão. 
– Fazer projetos para o futuro. 

OBSERVAÇÕES 
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   3.º PERÍODO                            Aulas previstas: 15 / 16 
 

Conteúdos temáticos Gramática Competências Estratégias Recursos 
Unidade 5 
– Meio ambiente e 

qualidade de vida 
 

. Poluição 

. Ecologia 

. Problemas e soluções 

. Causas e  
consequências 

. Campanhas de  
sensibilização 

 
 

. Consolidação dos conteúdos do 
1.º e 2.º períodos 

. Pronúncia e ortografia (consolidação) 

. Verbo 
– imperativo afirmativo e negativo 
– presente do conjuntivo 

expressões verbais e locuções com 
conjuntivo 

 

– Desenvolver uma  
competência cultural e civili-
zacional da língua francesa. 

– Apropriar-se de um conjunto  
de conhecimentos que res-
saltam da língua e da cultura 
dos países francófonos. 

– Desenvolver as  
competências essenciais de 
comunicação em língua 
francesa. 

– Desenvolver competências  
estratégicas. 

– Utilizar corretamente os  
recursos linguísticos dispo-
níveis em situações de co-
municação. 

– Refletir sobre o uso e  
funcionamento da língua pa-
ra desenvolver estratégias 
metacognitivas que condu-
zam ao “saber-fazer”. 

– Construir a sua identidade  
pessoal através do desen-
volvimento da personalida-
de, responsabilidade e auto-
nomia. 

– Desenvolver o espírito  
crítico através de uma per-
manente auto e heteroava-
liação. 

– Observação de  
documentos. 

– Descrição oral de ima-
gens. 
– Exposição oral com  

preparação prévia. 
– Pré-leitura de documen-
tos. 
– Leitura de documentos  

para recolha de informa-
ção. 

– Leitura expressiva. 
– Leitura recreativa. 
– Escuta ativa de textos e  

canções. 
– Visionamento de vídeos e  

excertos de filmes. 
– Exercícios de verificação 
da 

compreensão oral e es-
crita. 

– Consulta dos glossários. 
– Registo de vocabulário. 
– Redação de textos (70-90  

palavras). 
– Legendagem de imagens 
/  

fotografias. 
– Exercícios de  

memorização. 
– Atividades de simulação. 
– Elaboração de cartazes  

informativos ou outros. 

 
– Manual 
– e-Manual 
– Caderno de exercí-
cios 
– Caderno diário 
– Glossário francês-
português 
– Glossário português-
francês 

Unidade 6 
– Solidariedade e 
cooperação internacio-
nal 
 
. Organizações e  

movimentos de solida-
riedade 

. ONG francesas 

. Ações humanitárias 
 

. Tipo de frases 
– afirmativa – negativa – interrogativa 

. Verbo 
– gerúndio 
– voz passiva 

. Expressão 
– de oposição / concessão 

 

AVALIAÇÃO 
 
– Observação direta 
– Trabalho de casa 
– Trabalho individual 
– Trabalho de pares / 
grupo 
– Caderno / Dossiê do 
aluno 
– Fichas de auto e 
heteroavaliação 
– Jogos 

Pragmática 
 

– Dar ordens ou instruções. 
– Falar de rotinas ambientais. 
– Exprimir frequência. 
– Exprimir simultaneidade. 
– Exprimir opinião. 
– Exprimir oposição/concessão. 

OBSERVAÇÕES 
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1.º
 P

er
ío

do
 

N.º 
aulas 

Unidade 
Temática Domínio Objetivos Será capaz de... Recursos Avaliação 

38 
Ou 
 39 
(no 

total) 

1 
He

alt
hy

 L
ivi

ng
 

Léxico e Gramática 9 
  

Compreensão Oral 9  
 
 

Produção Oral 9 
 
 

Leitura 9 
 
 

Interação Oral 9 
 
 
 

Escrita 9 
 
 

Domínio Intercultural 9 
Léxico e Gramática 8 

 

• Compreender formas de organização do léxico e conhecer 
algumas estruturas do funcionamento da língua com alguma 
complexidade. 

• Compreender diferentes tipos de texto áudio/audiovisual desde 
que adequados ao nível de conhecimentos do aluno. 

• Compreender discursos produzidos de forma clara. 
• (Re)produzir textos orais, previamente preparados, com 

pronúncia e entoação adequadas. 
• Produzir, de forma simples e linear, discursos de cunho 

pessoal. 
• Ler textos adaptados de tipologia diversificada para recolha de 

informação. 
• Utilizar dicionários diversificados para consulta. 
• Produzir diálogos, com algum à-vontade, sobre tópicos da 

atualidade. 
• Interagir com algum à-vontade sobre assuntos conhecidos, 

podendo pedir ajuda e reformular o discurso. 
• Interagir, com relativa facilidade, sobre assuntos de caráter 

geral. 
• Produzir textos, de 80 a 100 palavras, com relativa facilidade, 

utilizando vocabulário frequente, mas diversificado. 
• Conhecer universos culturais diferenciados. 
• Compreender formas de organização do léxico e conhecer 

algumas estruturas frequentes do funcionamento da língua. 

 Planear uma atividade de lazer com alguém. 
 Identificar palavras e os seus significados, bem 

como usá-las num contexto. 
 Expressar uma opinião sobre atividades lidas num 

texto. 
 Trocar opiniões e ideias sobre soluções para certos 

problemas. 
 Pedir/dar conselhos sobre um problema. 
 Escrever uma carta a dar conselhos. 
 Escrever um comentário num blogue. 
 

 Manual 
 
 Software 

interativo 
 
 Data show 
 
 Computador 
 
 Grelha de registo 

da observação 
direta da 
produção e 
interação oral 

 
 Grelha de registo 

de atividades 
(atitudes e 
valores) 

 
 Outros materiais 

produzidos e 
fornecidos pela 
Professora 

 Observação 
direta da 
produção e 
interação oral e 
das atitudes e 
valores 

 
 Apresentação 

de diálogos 
 
 Trabalhos de 

casa 
 
 Fichas / Testes 

de avaliação 
escritos 



 

3 
 

 
 
  

2 
Jo

bs
 

Léxico e Gramática 9  
 

Produção Oral 9 
 
 

Compreensão Oral 9 
Léxico e Gramática 8 

 
Interação Oral 9 

 
Escrita 9 

 
 

Leitura 9 
 

Domínio Intercultural 9 

• Compreender formas de organização do léxico e conhecer 
algumas estruturas do funcionamento da língua com alguma 
complexidade. 

• Produzir, de forma simples e linear, discursos de cunho 
pessoal. 

• (Re)produzir textos orais, previamente preparados, com 
pronúncia e entoação adequadas. 

• Compreender discursos produzidos de forma clara. 
• Compreender formas de organização do léxico e conhecer 

algumas estruturas frequentes do funcionamento da língua. 
• Produzir diálogos, com algum à-vontade, sobre tópicos da 

atualidade. 
• Interagir, com relativa facilidade, sobre assuntos de caráter 

geral. 
• Produzir textos, de 80 a 100 palavras, com relativa facilidade, 

utilizando vocabulário frequente, mas diversificado. 
• Ler textos adaptados de tipologia diversificada para recolha de 

informação. 
• Conhecer universos culturais diferenciados. 

 Escrever um e-mail a descrever um trabalho. 
 Apresentar o trabalho ideal. 
 Escrever um guião para uma entrevista. 
 Identificar e utilizar um discurso formal. 
 Representar com o colega uma entrevista. 
 Escrever uma carta de candidatura. 
 Falar e escrever sobre uma instituição de caridade 

em Portugal. 
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PLANO ANUAL 

2.º
 P

er
ío

do
 

N.º 
aulas 

Unidade 
Temática Domínio Objetivos Será capaz de... Recursos Avaliação 

38 
Ou  
39 
(no 

total) 

3 
Tr

av
el 

Léxico e 
Gramática 9  

 
Produção Oral 9 

 
 

Compreensão Oral 
9 

Leitura 9 
 

Escrita 9 
 
 

Interação Oral 9 
 
 
 

Domínio 
Intercultural 9 

• Compreender formas de organização do léxico e conhecer algumas 
estruturas do funcionamento da língua com alguma complexidade. 

• Produzir, de forma simples e linear, discursos de cunho pessoal. 
• (Re)produzir textos orais, previamente preparados, com pronúncia 

e entoação adequadas. 
• Compreender discursos produzidos de forma clara. 
• Ler textos adaptados de tipologia diversificada para recolha de 

informação. 
• Interagir, com relativa facilidade, sobre assuntos de caráter geral. 
• Produzir textos, de 80 a 100 palavras, com relativa facilidade, 

utilizando vocabulário frequente, mas diversificado. 
• Produzir diálogos, com algum à-vontade, sobre tópicos da 

atualidade. 
• Interagir com algum à-vontade sobre assuntos conhecidos, 

podendo pedir ajuda e reformular o discurso. 
• Conhecer universos culturais diferenciados. 

 Falar sobre o tipo de férias favorito. 
 Identificar os pontos principais num artigo. 
 Escrever um postal a descrever uma experiência. 
 Distinguir formas de comportamento ofensivo e não 

ofensivo. 
 Apresentar o que se pode ou não fazer em Portugal. 
 Contar uma história a alguém. 
 Identificar a sequência de eventos numa narrativa. 
 Identificar os sentimentos de uma personagem 

numa história. 
 Escrever uma história. 
 Escrever sobre etiqueta social em Portugal. 

 Manual 
 
 Software 

interativo 
 
 Data show 
 
 Computador 
 
 Grelha de registo 

da observação 
direta da 
produção e 
interação oral 

 
 Grelha de registo 

de atividades 
(atitudes e 
valores) 
 

 Outros materiais 
produzidos e 
fornecidos pela 
Professora 

 Observação 
direta da 
produção e 
interação oral e 
das atitudes e 
valores 

 
 Apresentação 

de diálogos 
 
 Trabalhos de 

casa 
 

 Testes / Fichas 
de avaliação 
escritos 
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4 
Te

ch
no

lo
gy

 

Léxico e 
Gramática 9  

 
Interação Oral 9 

 
 
 

Leitura 9 
 
 

Léxico e 
Gramática 8  

 
Produção Oral 9 

 
 

Compreensão Oral 
9 
 

Escrita 9 
 

Domínio 
Intercultural 9 

• Compreender formas de organização do léxico e conhecer algumas 
estruturas do funcionamento da língua com alguma complexidade. 

• Produzir diálogos, com algum à-vontade sobre tópicos da 
atualidade. 

• Interagir com algum à-vontade sobre assuntos conhecidos, 
podendo pedir ajuda e reformular o discurso. 

• Utilizar dicionários diversificados para consulta. 
• Ler textos adaptados de tipologia diversificada para recolha de 

informação. 
• Compreender formas de organização do léxico e conhecer algumas 

estruturas frequentes do funcionamento da língua. 
• (Re)produzir textos orais, previamente preparados, com pronúncia 

e entoação adequadas. 
• Produzir, de forma simples e linear, discursos de cunho pessoal. 
• Compreender diferentes tipos de texto áudio/audiovisual desde que 

adequados ao nível de conhecimentos do aluno. 
• Produzir textos, de 80 a 100 palavras, com relativa facilidade, 

utilizando vocabulário frequente, mas diversificado. 
• Conhecer universos culturais diferenciados. 

 Identificar o significado de palavras, usando o 
dicionário e depois utilizar as palavras num contexto. 

 Escrever um relatório com base num inquérito. 
 Expressar situações prováveis e dar soluções. 
 Identificar a conclusão principal em textos de 

opinião. 
 Apresentar formas de ajudar espécies de animais 

em vias de extinção. 
 Escrever um artigo sobre um problema e a respetiva 

solução e dar opinião. 
 Seguir uma breve apresentação. 
 Preparar e fazer uma apresentação de um gadget. 
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PLANO ANUAL 

3.º
 P

er
ío

do
 

N.º 
aulas 

Unidade 
Temática Domínio Objetivos Será capaz de... Recursos Avaliação 

20  
Ou 
21 
(no 

total) 

5  
Ar

ts
 &

 C
ul

tu
re

 
Léxico e Gramática 9  

 
Produção Oral 9 

 
 

Leitura 9 
 
 

Léxico e Gramática 8  
 

Interação Oral 9 
 

Escrita 9 
 
 

Domínio Intercultural 
9 
 

Compreensão Oral 9 

• Compreender formas de organização do léxico e conhecer algumas 
estruturas do funcionamento da língua com alguma complexidade. 

• (Re)produzir textos orais, previamente preparados, com pronúncia 
e entoação adequadas. 

• Produzir, de forma simples e linear, discursos de cunho pessoal. 
• Ler textos adaptados de tipologia diversificada para recolha de 

informação. 
• Utilizar dicionários diversificados para consulta. 
• Compreender formas de organização do léxico e conhecer algumas 

estruturas frequentes do funcionamento da língua. 
• Produzir diálogos, com algum à-vontade, sobre tópicos da 

atualidade. 
• Produzir textos, de 80 a 100 palavras, com relativa facilidade, 

utilizando vocabulário frequente, mas diversificado. 
• Interagir, com relativa facilidade, sobre assuntos de caráter geral. 
• Conhecer personagens e obras célebres de países de expressão 

inglesa. 
• Compreender discursos produzidos de forma clara. 

 Apresentar uma pessoa. 
 Trocar informação e opiniões sobre um escritor. 
 Escrever um e-mail sobre um escritor. 
 Identificar palavras e os seus significados e aplicá-

las num contexto correto. 
 Dar/pedir opinião sobre um filme. 
 Falar sobre um filme. 
 Seguir informação pormenorizada. 
 Identificar a conclusão principal num texto de 

opinião. 
 Escrever um comentário sobre um artista e a sua 

arte. 
 Falar sobre um filme e um livro. 
 Escrever um comentário num blogue. 

 Manual 
 
 Software 

interativo 
 
 Data show 
 
 Computador 
 
 Grelha de registo 

da observação 
direta da 
produção e 
interação oral 

 
 Grelha de registo 

de atividades 
(atitudes e 
valores) 

 
 Outros materiais 

produzidos e 
fornecidos pela 
Professora 

 Observação 
direta da 
produção e 
interação oral e 
das atitudes e 
valores 

 
 Apresentação 

de diálogos 
 
 Trabalhos de 

casa 
 
 Testes / Fichas 

de avaliação 
escritos 
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EXTENSIVE READING:  
 

A Docente: ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Setembro de 2017 

 

 

 

6 
Li

fe
 &

 L
ivi

ng
 

Léxico e Gramática 9  
 

Interação Oral 9 
 

Leitura 9 
 

Produção Oral 9 
 
 

Compreensão Oral 9 
Escrita 9 

 
 

Domínio Intercultural 
9 

Léxico e Gramática 8 
 
 

• Compreender formas de organização do léxico e conhecer algumas 
estruturas do funcionamento da língua com alguma complexidade. 

• Produzir diálogos, com algum à-vontade, sobre tópicos da 
atualidade. 

• Ler textos adaptados de tipologia diversificada para recolha de 
informação. 

• Produzir, de forma simples e linear, discursos de cunho pessoal. 
• (Re)produzir textos orais, previamente preparados, com pronúncia 

e entoação adequadas. 
• Compreender discursos produzidos de forma clara. 
• Interagir, com relativa facilidade, sobre assuntos de caráter geral. 
• Produzir textos, de 80 a 100 palavras, com relativa facilidade, 

utilizando vocabulário frequente, mas diversificado. 
• Conhecer universos culturais diferenciados. 
• Compreender formas de organização do léxico e conhecer algumas 

estruturas frequentes do funcionamento da língua. 
 

 Expressar uma opinião. 
 Falar sobre um anúncio. 
 Identificar slogans. 
 Identificar o discurso de uma discussão (sem ser 

detalhado). 
 Dramatizar um pequeno diálogo. 
 Apresentar os truques usados em publicidade. 
 Escrever uma crítica a um produto. 
 Escrever uma crítica num blogue. 
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Domínios de referência, objetivos  e descritores de desempenho Conteúdos 

 Oralidade 
 
1. Interpretar textos orais com diferentes graus de formalidade e complexidade. 
      1. Identificar o tema e explicitar o assunto. 
      2. Identificar os tópicos. 
      3. Distinguir informação objetiva e informação subjetiva. 
      4. Manifestar ideias e pontos de vista pertinentes relativamente aos discursos ouvidos. 
2. Consolidar processos de registo e tratamento de informação. 
      1. Identificar ideias‐chave. 
      2. Reproduzir o material ouvido, recorrendo à síntese. 
3. Participar oportuna e construtivamente em situações de interação discursiva. 
      1. Retomar, precisar ou resumir ideias, para facilitar a interação oral. 
      2. Estabelecer relações com outros conhecimentos. 
      3. Debater e justificar ideias e opiniões. 
      4. Considerar pontos de vista contrários e reformular posições. 
4. Produzir textos orais corretos, usando vocabulário e estruturas gramaticais diversificados e recorrendo a 
mecanismos de organização e de coesão discursiva. 
      1. Planificar o texto oral a apresentar, elaborando tópicos a seguir na apresentação. 
      2. Utilizar informação pertinente, mobilizando conhecimentos pessoais ou dados obtidos em diferentes 
fontes, citando‐as. 
      3. Usar a palavra com fluência e correção, utilizando recursos verbais e não verbais com um grau de com‐
plexidade adequado ao tema e às situações de comunicação. 
      4. Diversificar o vocabulário e as estruturas utilizadas no discurso. 
      5. Utilizar ferramentas tecnológicas com adequação e pertinência como suporte adequado de interven‐
ções orais. 
5. Produzir textos orais (5 minutos) de diferentes categorias, géneros e com diferentes 
finalidades. 
      1. Fazer a apresentação oral de um tema, justificando pontos de vista. 
      2. Argumentar, no sentido de persuadir os interlocutores. 
      3. Fazer apreciações críticas. 
6. Reconhecer a variação da língua. 
      1. Identificar, em textos orais, a variação nos planos fonológico, lexical e sintático. 
      2. Distinguir contextos geográficos em que ocorrem diferentes variedades do 
português. 

 
• Ouvinte 
• Locutor, interlocutor  
• Intencionalidade  
• Diálogo, troca de impressões, debate, dramatização 
• Relato, paráfrase, síntese 
• Tipologias textuais: texto informativo, texto jornalístico, 

texto argumentativo, texto expositivo, poema, texto con‐
versacional, texto narrativo, descrição  

• Coerência, coesão 
• Progressão temática 
• Estratégias discursivas  
• Características da fala espontânea e características da 

fala preparada 
• Princípios reguladores da interação discursiva   
• Princípio de pertinência  

e de cooperação  
• Princípio de cortesia 
• Formas de tratamento 
• Entoação, tom, ritmo 
• Recursos linguísticos  

e extralinguísticos 
• Recursos expressivos 
• Variação e normalização linguística 
• Variedades geográficas 
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Domínios de referência, objetivos  e descritores de desempenho Conteúdos 

Leitura 
 
7. Ler em voz alta. 
      1. Ler expressivamente em voz alta textos variados, após preparação da leitura. 
 
8. Ler textos diversos. 
      1. Ler textos expositivos, argumentativos; narrativos; textos de divulgação científica; recensões de livros e 
comentários. 
      2. Ler artigos de opinião, críticas, entrevistas. 
 
9. Interpretar textos de diferentes categorias, géneros e graus de complexidade. 
      1. Reconhecer e usar em contexto vocábulos clássicos, léxico especializado e vocabulário diferenciado da 
esfera da escrita. 
      2. Explicitar temas e ideias principais, justificando. 
      3. Identificar pontos de vista e universos de referência, justificando. 
      4. Reconhecer a forma como o texto está estruturado, atribuindo títulos a partes e subpartes. 
      5. Analisar relações intratextuais: semelhança, oposição, parte – todo, causa – consequência, genérico – 
específico. 
      6. Relacionar a estruturação do texto com a construção da significação e com a intenção do autor. 
      7. Explicitar o sentido global do texto, justificando. 
 
10. Utilizar procedimentos adequados à organização e tratamento da informação. 
      1. Identificar ideias‐chave. 
      2. Organizar em tópicos a informação do texto. 
 
11. Ler para apreciar textos variados. 
      1. Expressar, de forma fundamentada e sustentada, pontos de vista e apreciações críticas suscitados pe‐
los textos lidos em diferentes suportes. 
      2. Reconhecer o papel de diferentes suportes (papel, digital, visual) e espaços de circulação (jornal, inter‐
net…) na estruturação e receção dos textos. 
 
12. Reconhecer a variação da língua. 
      1. Identificar, em textos escritos, a variação nos planos fonológico, lexical e sintático. 
      2. Distinguir contextos históricos e geográficos em que ocorrem diferentes variedades do português. 
 

• Leitor, autor, estilo  
• Bibliografia 
• Intertexto / intertextualidade 
• Tema e intenção comunicativa  
• Texto literário e texto não‐literário 
• Tipologia textual: texto narrativo (crónica, conto, epo‐

peia), argumentativo (crónica, crítica, texto de opinião, 
exortação), informativo (notícia), conversacional,  exposi‐
tivo, preditivo,  instrucional  

• Epígrafe 
• Verbete de dicionário 
• Sequência textual (narrativa, descritiva, conversacio‐

nal/dialogal, argumentativa) 
• Estratégia discursiva (argumentativa) 
• Coesão textual 
• Sinais de pontuação e sinais auxiliares de escrita  
• Subgéneros literários do modo narrativo (crónica, conto, 

epopeia) 
• Elementos constitutivos da narrativa e da epopeia  
• Géneros e subgéneros literários do modo lírico: soneto, 

prosa poética 
• Elementos constitutivos da poesia lírica 
• Géneros e subgéneros literários do modo dramático  
• Elementos constitutivos do drama e espetáculo teatral 
• Processos de cómico: linguagem, situação, caráter 
• Recursos expressivos  
• Relações semânticas entre palavras: sinonímia, antoní‐

mia, holonímia 
• Registos de língua 
• Sentido 
• Expressões idiomáticas 
• Plurissignificação 
• Facto / opinião 
• Contexto situacional,  sociocultural, histórico 
• Mudança linguística / variação histórica e geográfica  
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Domínios de referência, objetivos  e descritores de desempenho Conteúdos 

Escrita 
 
13. Planificar a escrita de textos. 
      1. Consolidar os procedimentos de planificação de texto já adquiridos. 
14. Redigir textos com coerência e correção linguística. 
      1. Ordenar e hierarquizar a informação, tendo em vista a continuidade de sentido, a progressão temática 
e a coerência global do texto. 
      2. Dar ao texto a estrutura e o formato adequados, respeitando o género indicado e as características 
(orto)gráficas estabelecidas. 
      3. Adequar os textos a diferentes públicos e finalidades comunicativas. 
      4. Diversificar o vocabulário e as estruturas sintáticas. 
      5. Consolidar as regras de uso de sinais de pontuação para delimitar constituintes de frase e para veicular 
valores discursivos. 
      6. Respeitar os princípios do trabalho intelectual: produção de bibliografia. 
      7. Utilizar, com progressiva autonomia, estratégias de revisão e aperfeiçoamento de texto, no decurso da 
redação. 
      8. Utilizar com critério as potencialidades das tecnologias da informação e comunicação na produção, na 
revisão e na edição de texto. 
15. Escrever para expressar conhecimentos. 
      1. Responder por escrito, de forma completa, a questões sobre um texto. 
      2. Responder com eficácia e correção a instruções de trabalho, detetando rigorosamente o foco da per‐
gunta. 
      3. Elaborar planos, resumos e sínteses de textos expositivos e argumentativos. 
16. Escrever textos expositivos. 
      1. Escrever textos sobre questões objetivas propostas pelo professor, respeitando: 
          a) o predomínio da função informativa documentada; 
          b) a estrutura interna: introdução ao tema; desenvolvimento expositivo, sequencialmente encadeado e 
corroborado por evidências; conclusão; 
          c) o raciocínio lógico; 
          d) o uso predominante da frase declarativa. 
17. Escrever textos argumentativos. 
       1. Escrever textos com a tomada de uma posição; a apresentação de razões que a justifiquem, com ar‐
gumentos que diminuam a força das ideias contrárias; e uma conclusão coerente. 
      2. Escrever textos de argumentação contrária a outros propostos pelo professor. 
18. Escrever textos diversos. 

 
• Escrita 
• Texto  
• Plano do texto  
• Tipologia textual – texto argumentativo, texto conversa‐

cional, indicação cénica, texto narrativo (cf. planificações 
por período), reportagem, texto expositivo, comentário 
crítico 

• Paráfrase, esquema, síntese, resumo, cronologia, glossá‐
rio, bibliografia 

• Sequência narrativa  
• Sequência descritiva  
• Sequência dialogal  
• Reprodução do discurso  

no discurso  
• Coerência textual  
• Convenções e regras para  

a configuração gráfica  
• Pontuação e sinais auxiliares de escrita  
• Língua padrão 
• Conectores discursivos (aditivos ou sumativos, conclusi‐

vos ou explicativos, contrastivos ou contra‐
argumentativos) 

Registo formal/informal 
Recursos expressivos 
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      1. Escrever comentários subordinados a tópicos fornecidos. 
      2. Fazer guiões para uma dramatização ou filme. 
 
19. Rever os textos escritos. 
      1. Reformular o texto de forma adequada, mobilizando os conhecimentos de revisão de texto já adquiri‐
dos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

Domínios de referência, objetivos  e descritores de desempenho Conteúdos 

 
Educação Literária 
 
20. Ler e interpretar textos literários. 
      1. Ler textos literários, portugueses e estrangeiros, de diferentes épocas e de géneros diversos. 
      2. Identificar temas, ideias principais, pontos de vista e universos de referência, justificando. 
      3. Reconhecer e caracterizar elementos constitutivos da narrativa (estrutura; ação e episódios; persona‐
gens, narrador da 1.ª e da 3.ª pessoa; contextos espacial e temporal). 
      4. Analisar o ponto de vista das diferentes personagens. 
      5. Reconhecer a forma como o texto está estruturado, atribuindo títulos a partes e a subpartes. 
      6. Identificar processos da construção ficcional relativos à ordem cronológica dos factos narrados e à sua 
ordenação na narrativa. 
      7. Identificar e reconhecer o valor dos recursos expressivos já estudados e, ainda, dos seguintes: símbolo, 
alegoria e sinédoque. 
      8. Reconhecer e caracterizar textos de diferentes géneros (epopeia, romance, conto, crónica, soneto, 
texto dramático). 
 
21. Apreciar textos literários. (v. Lista em Anexo e Listagem PNL) 
      1. Ler textos literários, portugueses e estrangeiros, de géneros variados. 
      2. Reconhecer os valores culturais, éticos, estéticos, políticos e religiosos manifestados nos textos. 
      3. Expressar, oralmente e por escrito, e de forma fundamentada, pontos de vista e apreciações críticas 
suscitados pelos textos lidos. 
      4. Escrever um pequeno comentário crítico (cerca de 140 palavras) a um texto lido. 
 
22. Situar obras literárias em função de grandes marcos históricos e culturais. 
      1. Reconhecer relações que as obras estabelecem com o contexto social, histórico e cultural no qual fo‐
ram escritas. 
      2. Comparar ideias e valores expressos em diferentes textos de autores contemporâneos com os de tex‐
tos de outras épocas e culturas. 
      3. Valorizar uma obra enquanto objeto simbólico, no plano do imaginário individual e coletivo. 
 
23. Ler e escrever para fruição estética. (v. Listagem PNL) 
      1. Ler por iniciativa e gosto pessoal, aumentando progressivamente a extensão e complexidade dos tex‐
tos selecionados. 
      2. Mobilizar a reflexão sobre textos literários e sobre as suas especificidades, para escrever textos varia‐

 
2 Crónicas:  
 
«Subsídios para a biografia de António Lobo Antunes», de 
António Lobo Antunes 
 
«História sem palavras», de Maria Judite de Carvalho  
 
2 narrativas de autores portugueses:  
 
«A galinha» de Vergílio Ferreira  
 
«A aia» de Eça de Queirós 
 
1 texto de autor de país de língua oficial portuguesa:  
 
«História comum», de Machado de Assis  
 
1 texto  de autor estrangeiro:  
 
«Um dia destes», de Gabriel Garcia Márquez  
 
1 texto de literatura juvenil: 
 
Aventuras de João Sem Medo, de José Gomes Ferreira 
  
1 texto de teatro: 
 
Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente  
 
16 poemas:  
 
«Vilancete Castelhano de Gil Vicente», de Carlos de Olivei‐
ra  
«Camões e a tença», de Sophia de Mello Breyner  
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dos, por iniciativa e gosto pessoal, de forma autónoma e fluente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Camões dirige‐se aos seus contemporâneos», de Jorge de 
Sena 
«Luís, o poeta, salva a nado o poema», de Almada Negrei‐
ros  
«Mar Português», de Fernando Pessoa 
«O mostrengo», de Fernando Pessoa 
«Floriram por engano as rosas bravas», de Camilo Pessa‐
nha  
«Ó sino da minha aldeia», de Fernando Pessoa  
«Se estou só, quero não ‘star», de Fernando Pessoa  
«Monotonia», de Irene Lisboa  
«O tempo parou», de José Gomes Ferreira  
«Receita de Ano Novo», de Carlos Drummond de Andrade  
«As pessoas sensíveis», de Sophia de Mello Breyner Andre‐
sen  
«Quando a harmonia chega», de Carlos de Oliveira  
«E tudo era possível», de Ruy Belo  
«Escola», de Nuno Júdice  
 
Passos de Os Lusíadas, de Luís de Camões: 
Canto I – estâncias 1 a 3 – «Proposição»  
Canto I – estâncias 19 a 41 – «Início da narração e Episódio 
do Consílio dos Deuses»  
Canto III – estâncias 118 a 135 – «Inês de Castro»  
Canto IV – estâncias 84 a 93 – «Despedidas em Belém»  
Canto V – estâncias 37 a 60 – «O Adamastor»  
Canto VI – estâncias 70 a 94 – «Tempestade marítima e 
chegada à Índia» 
Canto IX – estâncias 18 a 29 e 75 a 84 – «Determinação de 
Vénus e trabalhos de Cúpido» e «Na Ilha dos Amores»  
Canto X – estâncias 142 a 144, 145, 146, 154 e 156 – «Des‐
pedida de Tétis e regresso a Portugal» e «Lamentações, 
exortação a D. Sebastião e referência a futuras glórias». 
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Gramática 
 
24. Explicitar aspetos da fonologia do português. 
      1. Identificar processos fonológicos de inserção (prótese, epêntese e paragoge), supressão (aférese, sín‐
cope e apócope) e alteração de segmentos (redução vocálica, assimilação, dissimilação, metátese). 
 
25. Explicitar aspetos fundamentais da sintaxe do português. 
      1. Sistematizar as regras de utilização do pronome pessoal em adjacência verbal em todas as situações. 
      2. Consolidar o conhecimento de todas as funções sintáticas. 
      3. Identificar orações substantivas relativas. 
      4. Dividir e classificar orações. 
 
 
26. Reconhecer propriedades das palavras e formas de organização do léxico. 
      1. Identificar neologismos e arcaísmos. 

 
• Classes de palavras: nome, adjetivo, advérbio e locução 

adverbial, determinante (artigo, demonstrativo, posses‐
sivo, indefinido, relativo, interrogativo), pronome (pes‐
soal, demonstrativo, possessivo, indefinido, interrogati‐
vo, relativo), quantificador, preposição e locução prepo‐
sitiva, verbo principal (intransitivo, transitivo direto, 
transitivo indireto, transitivo direto e indireto) verbos de‐
fetivos impessoais, unipessoais 

• Flexão nominal, adjetival e verbal (verbo regu‐
lar/irregular) 

• Flexão dos pronomes pessoais: caso 
• Colocação do pronome pessoal em adjacência verbal 
• Formação de palavras: composição e derivação 
• Funções sintáticas: sujeito (composto, nulo subentendi‐

do) predicado, modificador de frase, vocativo, comple‐
mento (direto, indireto, oblíquo), predicativo do sujeito, 
modificador do grupo verbal, modificador do nome (apo‐
sitivo e restritivo) 

• Processos sintáticos: concordância 
• Frase passiva  
• Coordenação: orações coordenadas 
• Subordinação: orações subordinadas adverbiais (tempo‐

ral, causal, final, comparativa, condicional, concessiva e 
consecutiva), substantivas relativas, substantivas com‐
pletivas, adjetivas relativas (restritiva e explicativa) 

Discurso direto e indireto 
• Sinais de pontuação: regras de uso de vírgula (cf. domí‐

nio da Escrita) 
• Relações semânticas entre palavras: sinonímia, antoní‐

mia, holonímia 
• Campo semântico  
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• Monossemia e polissemia  
• Vocabulário, neologismo, arcaísmo  
• Processos fonológicos de inserção (prótese, epêntese e 

paragoge), supressão (aférese, síncope e apócope) e al‐
teração (redução vocálica, assimilação, dissimilação, me‐
tátese)  

• Étimo 
• Variação histórica  
Palavras convergentes, palavras divergentes, via erudita, via 
popular 
 

 
Nota: Todos os domínios de referência serão abordados ao longo do ano letivo. 

Recursos: Manual; Aula Digital: Áudio, Vídeo, Gramáticas interativas; Guia gramatical; Caderno de Atividades; Guiões de Leitura e Escrita; textos dos alunos. 

Avaliação: Observação direta; trabalhos para casa; auto e heteroavaliação de atividades orais e escritas; avaliação formativa de atividades de escrita (individual e/ou 
em grupo); avaliação de atividades de expressão oral ; Fichas de Avaliação do final de unidade; fichas de avaliação final. 
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Educação Física 9º ano 

 
 

Tema/Unidade: Desportos individuais 
Período de aplicação: 1º Período 

Área de Exploração Ginástica de aparelhos e acrobática 
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
- Conhecer e valorizar a prática da 
ginástica artística como fator de 
desenvolvimento pessoal e de 
melhor qualidade de vida. 
 
- Conhecer a origem histórica. 
 
- Saber identificar as atividades de 
ginástica artística. 
 
- Aperfeiçoar as atividades de 
ginástica artística. 
 
 
- Conhecer e valorizar a prática do 
minitrampolim como fator de 
desenvolvimento pessoal e de 
melhor qualidade de vida. 
 
- Conhecer a origem e evolução do 
trampolim. 
 
- Saber identificar as atividades de 
trampolins. 
 

 

 

 

- Origem e evolução da Ginástica; 
 
- Caracterização dos aparelhos 
(plinto, mini-trampolim e solo)  
 
- Técnica de execução dos elemen-
tos técnicos do programa: 
 
Ginástica de Aparelhos  

 Plinto - Salto de eixo transversal; 
Ajudas. 

 Mini-trampolim - Vela; Engrupado; 
Carpa; 1/2 Pirueta; Ajudas. 
 
Ginástica Acrobática - Pegas; 
Funções do base, intermédio e 
volante; Posições do base; Técnicas 
de montes e desmontes; Posições 
de equilíbrio a dois e a três; Ajudas. 
 
 
- Regulamento: 
 
- Capacidades condicionais e coor-
denativas; 
 
- Cooperação: 
Na preparação, arrumação e pre-
servação do material; 
Nas ajudas e correções técnicas; 
Na garantia da sua segurança e dos 
colegas; 
- Em exercício critério. 
 
- Jogo limpo: 
Aceitar as decisões da arbitragem e 
das indicações dadas pelos colegas 
e pelo professor, ser leal com os 
outros, estimular a alegria e o 
companheirismo. 
 

Nível Elementar e Parte do  

Nível Avançado 

Ginástica de Aparelhos  
 
O aluno:  
1 - Coopera com os companheiros nas ajudas e 
paradas que garantam condições de segurança e 
colabora na preparação, arrumação e preservação 
do material. Analisa o seu desempenho e dos 
colegas, dando sugestões que favoreçam a sua 
melhoria.  
2 - No plinto, após corrida de balanço, chamada a 
pés juntos no trampolim (reuther ou sueco) e 
chegando ao solo em condições de equilíbrio para 
adotar a posição de sentido, realiza os seguintes 
saltos:  
2.1 - Salto entre-mãos (no plinto longitudinal), 
com o primeiro voo longo para apoio das mãos na 
extremidade distal, com a bacia e pernas acima da 
linha dos ombros, passando com os joelhos junto 
ao peito na transposição do aparelho.  
2.2 - Roda (plinto transversal ou longitudinal), com 
apoio alternado das mãos no aparelho com o 
corpo em extensão e impulsão dos braços por 
forma a permitir o segundo voo.  
3–No minitrampolim, com chamada com elevação 
rápida dos braços e receção equilibrada no colchão 
de queda, realiza os seguintes saltos:  
3.1 - Salto em extensão (vela), após corrida de 
balanço (saída ventral) e também após 2 ou 3 
saltos de impulsão no aparelho (saída dorsal), 
colocando a bacia em ligeira retroversão durante a 
fase aérea do salto.  
3.2 - Salto engrupado, após corrida de balanço 
(saída ventral) e também após 2 ou 3 saltos de 
impulsão no aparelho (saída dorsal), com fecho 
dos membros inferiores em relação ao tronco, na 
fase mais alta do voo, seguido de abertura rápida.  
3.3 - Pirueta vertical após corrida de balanço 
(saída ventral) e também após 2 ou 3 saltos de 

- Exercícios em forma jogada; 
 
- Exercícios critério; 
 
- Jogos; 
 
- Circuitos gímnicos gerais e 
específicos e de sequências de 
encadeamento; 
 
 

 
- Colchões 
 
- Aparelhagem de 
música 
 
 
- Plinto 
 
- Trampolim sueco 
 
- Mini-trampolim 
 
 
 
 

Teste diagnóstico 
  
Formativa 
  
Sumativa 
   
Observação  
 
Trabalhos indivi-
duais e/ou grupo 
 

 
22 

(12+10) 



Educação Física 9º ano 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
impulsão no aparelho (saída dorsal), quer para a 
direita quer para a esquerda, mantendo o controlo 
do salto.  
3.4 - Carpa de pernas afastadas e de pernas 
unidas, após corrida de balanço (saída ventral) e 
também após 2 ou 3 saltos de impulsão no apare-
lho (saída dorsal), realizando o fecho das pernas 
(em extensão) relativamente ao tronco, pouco 
antes de atingir o ponto mais alto do salto, seguido 
de abertura rápida.  
3.5 - ¾ de Mortal à frente engrupado e encarpa-
do, após corrida de balanço, iniciando a rotação 
um pouco antes de chegar à altura máxima do 
salto e abrindo enérgica e oportunamente pela 
extensão completa dos membros inferiores em 
relação ao tronco, à passagem pela vertical, com 
queda dorsal no colchão colocado num plano 
elevado.  
3.6 - ¼ de Mortal à retaguarda, após 2 ou 3 saltos 
de impulsão no aparelho, desequilíbrio com rota-
ção à retaguarda aproximando as pernas do tron-
co, abertura enérgica para queda dorsal no col-
chão colocado num plano elevado. 

 

Parte do Nível Elementar 

Ginástica Acrobática 
 
O aluno:  
1 - Coopera com os companheiros nas ajudas e 
correções que favoreçam a melhoria das suas 
prestações, preservando sempre as condições de 
segurança.  
2 - Compreende e desempenha corretamente as 
funções, quer como base quer como volante, na 
sincronização dos diversos elementos acrobáticos 
e coreográficos.  
3 - Conhece e efetua com correção técnica as 
pegas, os montes e desmontes ligados aos ele-
mentos acrobáticos a executar.  
4 A par, combinam numa coreografia musicada 
(sem exceder dois minutos), utilizando diversas 
direções e sentidos, afundos, piruetas, rolamentos, 
passo-troca-passo, tesouras (saltos), posições de 
equilíbrio e outras destrezas gímnicas, com os 
seguintes elementos técnicos, marcando o início e 
o fim de cada elemento:  
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RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
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Letivos 

 
4.1.- Com o base em posição de deitado dorsal 
com as pernas em extensão e perpendiculares ao 
solo, o volante executa prancha facial (com pega 
frontal), apoiado pela bacia nos pés do base. 
Mantém a posição, enquanto o base conserva as 
pernas perpendiculares ao solo.  
61  
4.2 - O base de pé com joelhos fletidos (ligeiro 
desequilíbrio à retaguarda), suporta o volante que 
se equilibra de pé sobre as suas coxas com os 
segmentos do corpo alinhados. O volante equili-
bra-se de frente ou de costas para o base, que o 
segura pela pega de pulsos ou pelas coxas. Des-
monte simples com braços em elevação superior.  
4.3 - Com o base em pé, o volante realiza a partir 
do monte lateral simples, equilíbrio de pé nos seus 
ombros (“coluna”), mantendo o alinhamento do 
par. O base coloca-se com um pé ligeiramente à 
frente do outro e à largura dos ombros, segurando 
o volante pela porção superior dos gémeos. O 
desmonte é realizado em salto, após pega das 
mãos, para a frente do base.  
5. - Em situação de exercício em trios, realizam os 
seguintes elementos técnicos com coordenação e 
fluidez:  
5.1 - Base em pé, suporta um volante que se 
equilibra de pé sobre as suas coxas (de costas para 
ele). Este base é auxiliado por um base intermédio 
que em posição de deitado dorsal, com os mem-
bros superiores em elevação, apoia o base colo-
cando os pés na sua bacia.  
5.2 - O base em pé, suporta um volante que se 
equilibra de pé sobre as suas coxas (de costas para 
ele). Por sua vez o volante apoia o outro base, que 
executa o pino à sua frente, segurando-o pelos 
tornozelos, ajudando-o a manter a sua posição. 
 

Nº de aulas 22 

 
4 de setembro de 2017 

 
Os Professores, 

 
__________________________ 

 



Educação Física 9º ano 

 
 

Tema/Unidade: Desportos Coletivos 
Período de aplicação: 1º Período 

Área de Exploração Andebol 
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
- Conhecer e valorizar a prática do 
andebol de sete como fator de 
desenvolvimento 
pessoal e de melhor qualidade de 
vida. 
 
- Conhecer e compreender o jogo 
e as suas regras. 
 
- Desenvolver os fundamentos 
técnico-táticos de jogo. 
 
- Avaliar as ações de ataque e de 
defesa. 
 
- Avaliar as atitudes. 

 

 

 Técnica: 
 - Atitude base ofensiva e defensiva 
 - Passe 
 - Receção 
 - Drible 
 - Remate em apoio 
 - Remate em suspensão 
 - Fintas 

 Tática ofensiva: 
 - Passe e vai 
 - Penetrações sucessivas 

Tática defensiva: 
 - Defesa individual 
 - Defesa 3:3 ou 3:2:1 

Jogo 7x7 
Regulamento: 
- Principais regras (início e reco-
meço do jogo, formas de jogar a 
bola, violações por dribles e passos, 
violações da área da baliza, infra-
ções à regra de conduta com o 
adversário e respetivas penaliza-
ções); 
- Constituição da equipa de 
arbitragem; 
- Principais sinais da arbitragem.  

Cooperação com os companheiros 
(em exercício critério e de jogo): 
- Aceitação das decisões da arbitra-
gem, das indicações dadas pelos 
colegas e pelo professor. 

Conclusão do Nível Elementar 
 

• O aluno em situação de jogo 5X5 (num campo 
reduzido de 32X18m) e 7X7: 
- Logo que a sua equipa perde a posse da bola 
assume atitude defensiva, recuando para o seu 
meio campo (defesa individual) procurando recu-
perar a posse da bola: 
 Faz marcação individual na proximidade e à 
distância; 
 Faz “marcação de vigilância”; 
 Quando uma marcação individual na proximi-
dade, faz “marcação de controlo”. 
 
 
• Em situação de jogo e em exercício critério 
realiza com oportunidade e correção as ações: 
- Remate em suspensão                 
- Remate em apoio                        
- Fintas                                         
- Mudanças de direção 
- Deslocamentos ofensivos 
- Posição base defensiva 
- Colocação defensiva 
- Deslocamentos defensivos 
- Desarme 
- “Marcação de controlo” 
- “Marcação de vigilância” 
 

- Realizar elementos técnicos em 
situações facilitadoras; 
 
- Exercícios critério; 
 
- Criar situações jogadas/lúdicas; 
 
- Associar elementos técnicos 
entre si; 
 
- Utilizar a ajuda entre pares; 
 
- Promover situações-problema 
para os alunos resolverem; 
 
- Jogo condicionado e dirigido; 
 
- Criar situações simplificadas que 
englobem 1 ou 2 conteúdos. 

 
 
- Bolas de andebol 
 
- Mecos 
 
- Sinalizadores 
 
- Cones 
 
- Coletes 
 
- Balizas 
 

Teste diagnóstico 
  
Formativa 
  
Sumativa 
   
Observação  
 
Trabalhos indivi-
duais e/ou grupo 
 

 
12 

Nº de aulas 12 

 
4 de setembro de 2017 

 
Os Professores, 

 



Educação Física 9º ano 

__________________________ 
 
 

Tema/Unidade: Desportos individuais 
Período de aplicação: 2º Período 

Área de Exploração Atletismo (lançamento do peso e barreiras) 
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
- Conhecer e valorizar a prática 
das atividades de atletismo como 
fator de desenvolvimento pessoal 
e de melhor qualidade de vida. 
 
- Conhecer a origem histórica. 
 
- Saber identificar as atividades de 
atletismo e as suas regras. 
 
- Desenvolver os fundamentos das 
atividades de atletismo. 
 
- Avaliar atitudes. 
 
- Avaliar as atividades de atletis-
mo. 
 

- Origem e evolução do atletismo; 
 
- Fundamentos técnicos da Corrida 
de barreiras; 
 
- Fundamentos técnicos do Lança-
mento de peso; 
 
- Regulamento específico das 
disciplinas abordadas; 
 
- Capacidades condicionais e coor-
denativas; 
 
- Cooperação: 
Nas ajudas e correções técnicas; 
No transporte e preservação do 
material; 
Na garantia da sua segurança e dos 
colegas. 
 
- Jogo limpo: 
Aceitar as decisões do juíz, ser leal 
com os outros, saber vencer e 
aceitar a derrota. 
 

Parte do Nível Avançado 

O aluno:  
1 - Coopera com os companheiros, aceitando e 
dando sugestões, de acordo com as exigências 
técnicas e regulamentares, que favoreçam a 
melhoria das suas ações, cumprindo as regras de 
segurança, bem como na preparação, arrumação e 
preservação do material.  
2 - Aplica criteriosamente o regulamento específi-
co das corridas e lançamentos, quer como prati-
cante, quer como juiz, e em todas as situações que 
o exijam. 
5 – Efetua uma corrida de barreiras (50 m a 100 
m) mantendo o ritmo das três passadas entre as 
barreiras durante toda a corrida, passando as 
barreiras com trajetória rasante, mantendo o 
equilíbrio, sem acentuada desaceleração. 
8 – Lança o peso de 3 kg/4 kg, de um círculo de 
lançamentos, com a pega correta, encadeando o 
deslizamento com o lançamento. Desliza (de 
costas) com o ritmo de apoios “curto e longo” 
rasante ao solo. Roda e avança a bacia do lado do 
peso com extensão da perna, empurrando o 
engenho com extensão total dos segmentos e 
flexão da mão, trocando de pés, após a saída do 
peso, em equilíbrio. 

- Exercícios em forma jogada; 
 
- Exercício critério; 
 
- Circuitos gerais e específicos; 
 
- Torneio intraturma; 
 

 
 
- Cronómetros 
 
- Pista 
 
- Caixa de areia 
 
- Colchões 
 
- Obstáculos 
 
- Pesos 

Teste diagnóstico 
  
Formativa 
  
Sumativa 
   
Observação  
 
Trabalhos indivi-
duais e/ou grupo 
 

12 

Nº de aulas 12 

 
4 de setembro de 2017 

 
Os Professores, 

__________________________ 
                                                                                                                                                                                                              

  



Educação Física 9º ano 

 
Tema/Unidade: Desportos Coletivos 

Período de aplicação: 2º Período 
Área de Exploração Basquetebol 

 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
- Conhecer e valorizar prática do 
basquetebol como fator de desen-
volvimento pessoal e de melhor 
qualidade de vida. 
 
- Conhecer e compreender o jogo 
e as suas regras. 
 
- Desenvolver os fundamentos 
técnico-táticos de jogo. 
 
- Avaliar as ações de ataque e de 
defesa. 
 
- Avaliar as atitudes. 

 

- Origem e evolução do basquete-
bol; 
 
- Técnica de execução dos elemen-
tos técnico-táticos do programa: 
 Passe (peito e picado) 
 Receção 
 Drible (progressão e proteção) 
 Lançamento na passada 
 Paragens a 1 e 2 tempos 
 Enquadramento ofensivo 
 Passe e corte 
 Desmarcação – abertura de 
linhas de passe 
 Enquadramento defensivo 
 Marcação – fecho de linhas de 
passe 
 Jogo 3x3 
 Jogo 5x5 
- Regulamento: 
Principais regras (formas de jogar a 
bola, início e recomeço do jogo, 
bola fora, dribles, passos, bola 
presa, faltas pessoais, três segun-
dos) 
 
- Capacidades condicionais e coor-
denativas; 
- Cooperação: 
Nas ajudas e correções técnicas; 
No transporte e preservação do 
material; 
Na garantia da sua segurança e dos 
colegas. 
- Em exercício critério; 
- Em situação de jogo. 
- Jogo limpo: 
Aceitar as decisões da arbitragem e 
das indicações dadas pelos colegas 
e pelo professor, ser leal com os 
outros, saber vencer e aceitar a 
derrota. 
 

Parte do Nível Avançado 
 
O aluno:  
1 - Coopera com os companheiros, quer nos exer-
cícios, quer no jogo, escolhendo as ações favorá-
veis ao êxito pessoal e do grupo, admitindo as 
indicações que lhe dirigem, aceitando as opções e 
falhas dos seus colegas e dando sugestões que 
favoreçam a sua melhoria.  
2 - Aceita as decisões da arbitragem, identificando 
os respetivos sinais e trata com igual cordialidade 
e respeito os companheiros e os adversários, 
evitando ações que ponham em risco a sua inte-
gridade física, mesmo que isso implique desvanta-
gem no jogo.  
3 - Adequa a sua atuação, quer como jogador quer 
como árbitro, ao objetivo do jogo, à função e 
modo de execução das principais ações técnico-
táticas e às regras do jogo.  
4 - Em situação de jogo 5 x 5, coopera com os 
companheiros para alcançar o objetivo do jogo o 
mais rápido possível: 
4.1. Na reposição da bola em jogo ou na recupera-
ção da bola pela sua equipa no seu meio-campo 
defensivo: 
- Desmarca-se contribuindo para o equilíbrio 
ofensivo da sua equipa e finalização rápida; 
- Durante a progressão passa a bola ou progride 
em drible, preferencialmente pelo corredor central 
e procura uma linha de passe que aproxima a bola 
do cesto; 
- Explora situações de 3x2 ou 2x1. 
4.2. Se a equipa não finaliza em superioridade 
numérica, ocupa uma posição que permita o 
ataque em cinco abertos: 
- Sem posse da bola, desmarca-se abrindo linhas 
de passe (nos espaços aclarados; em corte; acla-
rando) 
- Ao entrar na posse da bola enquadra-se ofensi-
vamente numa atitude de tripla ameaça (desen-
quadra o seu adversário direto; passa rápido e 
oportunamente a um companheiro; após passe, 
corta para o cesto) 

- Exercícios em forma jogada; 
 
- Exercícios critério; 
 
- Circuitos gerais e específicos; 
 
- Jogo reduzido; 
 
- Jogo condicionado; 
 
- Jogo dirigido; 
 
- Torneio intraturma. 
 

 
- Bolas de basquetebol 
 
- Mecos 
 
- Sinalizadores 
 
- Cones 
 
- Coletes 
 
- Cestos de basquete-
bol 
 

Teste diagnóstico 
  
Formativa 
  
Sumativa 
   
Observação  
 
Trabalhos indivi-
duais e/ou grupo 
 

11 



Educação Física 9º ano 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
- Participa ativamente no ressalto ofensivo. 
4.3. Após perda da posse de bola, assume uma 
atitude defensiva: 
- Na defesa do jogador com bola, enquadra-se; 
- Na defesa do jogador sem bola procura intercetar 
o passe e/ou dificultar a abertura de linhas de 
passe; 
- Se o companheiro é ultrapassado, ajuda-o; 
- No lançamento, participa no ressalto defensivo. 
5. Realiza com correção e oportunidade no jogo e 
em exercícios critério, as ações: a) drible, b) passe-
receção, c) lançamento, d) ressalto, e) fintas, f) 
enquadramento ofensivo, g) posição básica defen-
siva, h) enquadramento defensivo, e ainda i) 
deslizamento e j) sobremarcação. 
 

Nº de aulas 11 

 
4 de setembro de 2017 

 
Os Professores, 

__________________________ 
  



Educação Física 9º ano 

                                                                                                                                                                                                              
Tema/Unidade: Atividades de exploração da natureza 

Período de aplicação: 2º Período 
Área de Exploração Orientação 

 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 
- Conhecer e valorizar a prática 
das actividades de corrida de 
orientação como factor de desen-
volvimento pessoal e de melhor 
qualidade de vida. 

- Conhecer a origem histórica. 

- Saber identificar as actividades 
de corrida de orientação e as suas 
regras. 

- Aperfeiçoar os fundamentos das 
actividades de corrida de orienta-
ção. 

- Avaliar atitudes. 

- Avaliar as actividades de corrida 
de orientação. 

 

 

 

 
- Representação gráfica do terreno 
através de croquis, planta ou mapa.  

- Simbologia dos mapas de orienta-
ção: vegetação, habitação, cami-
nhos, água vedações, relevo e 
curvas de nível. 

- Orientação do mapa. 

- Escolha de trajectórias. 

- Regras e objectivos de uma prova 
de orientação 

- Noção de escala 

- Gestão do esforço numa prova de 
orientação. 

- Técnica do polegar. 

- Relevo e curvas de nível. 

 

Nível Elementar 
 

- Identifica no percurso a simbologia inscrita na 
carta e no cartão de controlo. 

- Orienta o mapa correctamente, segundo os 
pontos cardeais e/ou referências do terreno, 
utilizando a bússola, se necessário. 

- Identifica a sua localização no mapa. 

- Identifica, após orientação do mapa, a melhor 
opção para cumprir o percurso o mais rapidamen-
te possível. 

- Realiza um percurso na escola, ou fora da mes-
ma, individual ou em equipa, com o cartão de 
controlo preenchido correctamente, segundo um 
mapa, durante o qual doseia o esforço para resistir 
à fadiga. 

- Faz a gestão do gestão do esforço de modo a 
imprimir um ritmo de corrida ao longo de todo o 
percurso. 

 

 
- Aulas de natureza teórico-
prática. 

- Exposição verbal de conteúdos 
com a utilização de meios audio-
visuais auxiliares. 

- Revisões sistemáticas dos conte-
údos abordados anteriormente. 

- Desempenho prático focalizado 
nos aspectos básicos da aprendi-
zagem. 

- Exercícios de representação 
gráfica ao nível da sala, do recinto 
desportivo e da escola. 

- Exercícios de orientação de 
mapas. 

- Jogos variados de orientação:, 
memorização, marcação de 
pontos. 

- Provas de corrida de orientação. 

 
- Mapas da escola 

- Mapas do pavilhão 

- Cartões de controle 

- Cronómetro 

 
 

 
 
- Avaliação diagnósti-
co 
 
 
- Avaliação formativa 
 
 
- Avaliação sumativa 
 
 
- Observação 
 
 
- Trabalhos individu-
ais e/ou grupo 
 
 
- Reflexão com os 
alunos. Auto-
avaliação. 
 

6 

Nº de aulas 6 

 
4 de setembro de 2017 

 
Os Professores, 

__________________________ 



Educação Física 9º ano 

Tema/Unidade: Desportos individuais 
Período de aplicação: 3º Período 

Área de Exploração Dança 
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
- Conhecer e valorizar a prática da 
dança como fator de desenvolvi-
mento pessoal e de melhor quali-
dade de vida. 
 
- Conhecer a origem histórica da 
dança. 
 
- Saber identificar a dança. 
 
- Apresentar projetos coreográfi-
cos individuais, em pares ou em 
grupo. 
 
- Estimular a relação escola-meio. 
 

 

 

 

 

 

- Movimentos base e ações base 
 
- Formas que o corpo pode projetar 
 
- Consciência Corporal e Postural 
 
- Capacidades Motoras 
 
- Capacidades Percetivas 
 
- Direções, planos, níveis e trajetó-
rias do movimento 
 
- Princípios do movimento simétri-
co e assimétrico 
 
- Capacidades Criativas 
 
- Etapas do Processo de Criação 
 
- Frases de movimento / Coreogra-
fias 
 

Parte do Nível Elementar 
 

O aluno: 
1 – Coopera com os companheiros, incentiva e 
apoia a sua participação na atividade, apresentan-
do sugestões de aperfeiçoamento da execução das 
habilidades e novas possibilidades de movimenta-
ção, e considerando, por seu lado, as iniciativas 
(sugestões, propostas, correções) que lhe são 
dirigidas.  
2 – Analisa a sua ação e as dos companheiros, nos 
diferentes tipos de situação, apreciando as quali-
dades e características do movimento, utilizando 
eventualmente essa apreciação como fonte de 
inspiração para as suas iniciativas pessoais.  
3 – Em situação de exercitação individual, a par ou 
em pequenos grupos, com ambiente musical 
adequado, aperfeiçoa as habilidades aprendidas 
anteriormente e as seguintes, associando-as entre 
si de maneira adequada: 
3.1 – Sequências de saltos no mesmo lugar; 
3.2 – Sequências de voltas; 
3.3 – Sequências de passos nas ações característi-
cas combinados com voltas, saltos e poses. 
4 – Em situação de exploração do movimento em 
grupo, com ambiente musical adequado ao tema 
escolhido:  
4.1 – Combina habilidades referidas em 2, seguin-
do a evolução do grupo; 
4.2 – Ajusta a sua ação para realizar alterações ou 
mudanças da formação; 
5 – Em situação de exploração do movimento a 
pares e em trios, de acordo com temas e ambiente 
musical escolhidos por si:  
5.1 – Movimenta-se livremente, utilizando movi-
mentos locomotores e não locomotores, pausas e 
equilíbrios, e também o contacto com o(s) parcei-
ro(s), “conduzindo” a sua ação, “facilitando” e 
“esperando” por ele, se necessário.  
5.2 – Segue a movimentação do(s) companhei-
ro(s), realizando as mesmas ações com qualidades 
de movimento idênticas.  
5.3 – Segue a movimentação do(s) companhei-
ro(s), realizando as ações inversas e contrárias 

 - Exposição verbal de conteúdos 
com a utilização de meios audio-
visuais auxiliares. 

 - Revisões sistemáticas dos 
conteúdos abordados anterior-
mente. 

 - Desempenho prático focalizado 
nos aspetos básicos da aprendi-
zagem. 

 - Criação de uma dinâmica de 
observação / intervenção per-
manente entre alunos executan-
tes e não executantes. 

 - Trabalho de pares e de grupo. 

 
 
 
- Aparelhagem 
 
 
- Videoprojetor 

Teste diagnóstico 
  
Formativa 
  
Sumativa 
   
Observação  
 
Trabalhos indivi-
duais e/ou grupo 
 
 

9 



Educação Física 9º ano 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
e/ou com qualidades de movimento antagónicas 
(contração/relaxamento, extensão/flexão, sal-
to/queda, etc.). 
6 – Realiza e apresenta, a pares ou em pequenos 
grupos, composições livres de movimentos, as 
habilidades exercitadas, com coordenação e 
fluidez de movimentos e em sintonia com a música 
escolhida, explorando as possibilidades do tema, 
em toda a área e níveis do espaço. 
 

Continuação do Nível Elementar 
 

O aluno:  
1 - Em situação de exercitação, com ambiente 
musical adequado, aperfeiçoa as habilidades 
exercitadas anteriormente e as seguintes, associ-
ando-as entre si de maneira adequada:  
1.1 - Sequências de saltos (alternando os apoios 
como em 3.1), nas diferentes direções e sentidos 
definidos pela sua orientação própria e variando a 
amplitude, as figuras definidas à partida e o núme-
ro de repetições, impulsionando e amortecendo 
corretamente.  
1.2 - Sequências de voltas, idênticas a 3.2, aumen-
tando a amplitude (volume definido pela perna e 
pelos membros superiores) e o número de voltas, 
variando a distância e a posição dos segmentos 
corporais em relação ao eixo de rotação.  
2 - Propõe, prepara e apresenta projetos coreográ-
ficos, individuais, a pares ou em grupo, na turma, 
de acordo com o motivo e a estrutura musical 
escolhidos, integrando as habilidades e combina-
ções exercitadas com coordenação, fluidez de 
movimentos e em sintonia com a música. 
 
 

Nº de aulas 9 

 
4 de setembro de 2017 

 
Os Professores, 

 
__________________________ 

 



Educação Física 9º ano 

Tema/Unidade: Raquetas 
Período de aplicação: 3º Período 

Área de Exploração Badminton 
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
- Conhecer e valorizar a prática do 
badminton como fator de desen-
volvimento pessoal e de melhor 
qualidade de vida. 
 
- Conhecer e compreender o jogo 
e as suas regras. 
 
- Fixar e aperfeiçoar os fundamen-
tos técnico-táticos do jogo. 
 
- Avaliar as atitudes. 
 
- Avaliar as ações de ataque e de 
defesa. 
 

 

 

 

 

 

 

- Origem e evolução do badmínton; 
 
- Técnica de execução dos batimen-
tos do programa: 
 Posição base 
 Pega da raquete 
 Clear 
 Lob 
 Amorti 
 Remate 
 Drive 
 Jogo de singulares 
- Fundamentos táticos: posição de 
ataque e defesa, atitude tática no 
jogo. 
- Regulamento (Objetivo do jogo; 
Juízes; Início do jogo; Mudança de 
serviço; Mudança de campo; Pon-
tuação do jogo de singulares; 
Faltas) 
- Capacidades condicionais e coor-
denativas; 
- Cooperação: 
Nas ajudas e correções técnicas; 
No transporte e preservação do 
material; 
Na garantia da sua segurança e dos 
colegas. 
- Em exercício critério; 
- Em situação de jogo. 
- Jogo limpo: 
Aceitar as decisões da arbitragem e 
das indicações dadas pelos colegas 
e pelo professor, ser leal com os 
outros, saber vencer e aceitar a 
derrota. 
 

Nível Elementar 
 
O aluno:  
 
1 - Coopera com os companheiros, nas diferentes 
situações, escolhendo as ações favoráveis ao êxito 
pessoal e do companheiro, admitindo as indica-
ções que lhe dirigem, aceitando as opções e falhas 
dos seus colegas e dando sugestões que favore-
çam a sua melhoria.  

2 - Conhece o objetivo do jogo, a função e o modo 
de execução das principais ações técnico-táticas, 
adequando as suas ações a esse conhecimento.  
3 - Em situação de jogo singulares, num campo de 
Badminton, desloca-se e posiciona-se correta-
mente, para devolver o volante (evitando que este 
caia no chão), utilizando diferentes tipos de bati-
mentos:  
3.1. - Serviço, curto e comprido (na área de servi-
ço e na diagonal), tanto para o lado esquerdo 
como para o direito, colocando corretamente os 
apoios e dando continuidade ao movimento do 
braço após o batimento.  
3.2 - Em clear, batendo o volante num movimento 
contínuo, por cima da cabeça e à frente do corpo, 
com rotação do tronco.  
3.3 - Em lob, batendo o volante num movimento 
contínuo, avançando a perna do lado da raquete 
(em afundo), utilizando em conformidade os 
diferentes tipos de pegas de raquete (de esquerda 
ou de direita).  
3.4. - Em amorti (à direita e à esquerda), contro-
lando a força do batimento de forma a colocar o 
volante junto à rede.  
3.5. - Em drive (à direita e à esquerda), executando 
o batimento à frente do corpo, com a "cabeça" da 
raquete paralela à rede e imprimindo ao volante 
uma trajetória tensa.  
4. – Em situação de exercício, num campo de 
Badminton, remata na sequência do serviço alto 
do companheiro, batendo o volante acima da 
cabeça e à frente do corpo com rotação do tronco, 
após "armar" o braço atrás, num movimento 

- Exercícios em forma jogada; 
 
- Exercícios critério; 
 
- Jogo condicionado; 
 
- Jogo dirigido; 
 
- Torneio intraturma. 
 
 
 

- Raquetes de badmin-
ton 
 
- Volantes 
 
- Redes 
 
- Sinalizadores 
 

Teste diagnóstico 
  
Formativa 
  
Sumativa 
   
Observação  
 
Trabalhos indivi-
duais e/ou grupo 
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Educação Física 9º ano 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
contínuo e amplo, imprimindo-lhe uma trajetória 
descendente e rápida. 
 

Nº de aulas 12 

 
4 de setembro de 2017 

 
Os Professores, 

 
__________________________ 

  



Educação Física 9º ano 

 
Tema/Unidade: Condição Física 

Período de aplicação: 1º, 2º e 3º Período 
Área de Exploração Bateria de testes Fit-escola 

 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
- Relacionar a aptidão física e 
saúde; 
 
- Identificar os fatores associados 
a um estilo de vida saudável, 
nomeadamente: 
Desenvolvimento das capacidades 
motoras; Composição corporal; 
Alimentação; Repouso; 
Higiene; Afetividade; Qualidade 
do meio ambiente. 
 
- Princípios fundamentais do 
treino das capacidades motoras; 
 
 
- Compreender a relação entre a 
intensidade e a duração do esfor-
ço; 
 
 
- Identificar sinais de fadiga e 
inadaptação ao exercício. 
 

 

 

 

 

 

- Capacidades condicionais: 
Força; 
Velocidade; 
Resistência; 
Flexibilidade; 
Destreza geral e específica. 

  

- Capacidades coordenativas: 
Diferenciação cinestésica; 
Reação; 
Ritmo; 
Equilíbrio; 
Orientação espacial. 

  

- Aptidão física e saúde; 
- Fatores associados a um estilo de 
vida saudável, nomeadamente: 
Desenvolvimento das capacidades 
motoras 
Composição corporal 
Alimentação 
Repouso 
Higiene 
Afetividade 
Qualidade do meio ambiente 
 
- Princípios fundamentais do treino 
das capacidades motoras (conti-
nuidade, progressão e reversibili-
dade); 
- Relação entre a intensidade e a 
duração do esforço; 
- Sinais de fadiga ou inadaptação ao 
exercício. 
 
- Cooperação: 
Nas ajudas e correções técnicas; 
No transporte e preservação do 
material; 
Na garantia da sua segurança e dos 
colegas. 
- Em exercício critério; 

RESISTÊNCIA 
1. O aluno realiza, em situação de corrida contí-
nua, de jogo, percursos de habilidades ou outras:  
1.1 Ações motoras globais de longa duração (aci-
ma dos oito minutos), com intensidade moderada 
a vigorosa, sem diminuição nítida de eficácia, 
controlando o esforço, resistindo à fadiga e recu-
perando com relativa rapidez após o esforço.  
Corrida numa direção e na oposta (Vai-Vem) 
percorrendo de cada vez uma distância de 20m, 
aumentando o ritmo da passada em cada minuto, 
atingindo ou ultrapassando o número de percursos 
de referência (Zona Saudável de Aptidão Física - 
ZSAF). 
FORÇA  
2. O aluno realiza com correção, em circuitos de 
treino ou exercitação simples, com volume e 
intensidade definidas pelo professor:  
2.1. Ações motoras vencendo resistências fracas a 
ligeiras, com elevada velocidade de contração 
muscular. 
2.2. Ações motoras de contração muscular locali-
zada, vencendo resistências, de carga fraca ou 
ligeira, com elevada velocidade em cada ação, em 
esforços de duração relativamente prolongada, 
resistindo à fadiga, sem diminuição nítida de 
eficácia. 
VELOCIDADE  
3. O aluno nas situações definidas pelo professor, 
respeitando os tempos de trabalho e de recupera-
ção adequados:  
3.1. Reage rapidamente a um sinal conhecido 
iniciando ações motoras previstas globais ou 
localizadas.  
3.2. Reage rapidamente e com eficácia, iniciando 
ações motoras globais ou localizadas, em situação 
de seleção, combinação ou correção de resposta.  
3.3. Realiza ações motoras acíclicas com a máxima 
velocidade, sem perda de eficácia dos movimen-
tos.  
3.4. Realiza ações motoras cíclicas com a máxima 
velocidade em cada execução singular, sem perda 
de eficácia dos movimentos  

- Exercícios em forma jogada; 
 
- Circuitos gerais e específicos; 
 
- Torneio intraturma; 
 

Material específico de 

cada modalidade 

desportiva. 

Avaliação diagnóstico 
 
 
 
 
Avaliação formativa 
 
 
 
 
Relacionamento de 
conceitos dentro de 
cada modalidade 
desportiva; 
 
 
 
Reflexão com os 
alunos. Auto-
avaliação. 
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Educação Física 9º ano 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
- Em situação de jogo. 
 
- Jogo limpo: 
Aceitar as decisões da arbitrageme 
das indicações dadas pelos colegas 
e pelo professor, ser leal com os 
outros, saber vencer e aceitar a 
derrota. 
 

3.5. Realiza ações motoras globais cíclicas percor-
rendo curtas distâncias, no menor tempo possível, 
sem perda de eficácia.  
3.6. Realiza ações motoras globais de curta dura-
ção (até 45") com o máximo de intensidade naque-
le tempo, sem diminuição nítida de eficácia. 
FLEXIBILIDADE  
4. O aluno, respeitando as indicações metodológi-
cas específicas do treino de flexibilidade (ativa):  
4.1. Realiza ações motoras com grande amplitude, 
à custa de elevada mobilidade articular e elastici-
dade muscular, (contribuindo para a qualidade de 
execução dessas ações).  
Chega com as duas mãos à frente, o mais longe 
possível, sentado no chão (seat- and-reach), alter-
nadamente com uma e outra perna fletida, dei-
xando a outra estendida, mantendo o alongamen-
to máximo durante pelo menos 1”, alcançando ou 
ultrapassando (à 4ª tentativa) a distância definida 
(ZSAF)  
Mantém durante alguns segundos uma e outra das 
pernas, em extensão completa, a um plano mais 
alto que a bacia, apoiando o pé no espaldar ou 
num companheiro.  
Toca as pontas dos dedos atrás das costas, com 
um braço por cima do ombro e outro por baixo do 
cotovelo, com um e outro braço (ZSAF).  
Afasta lateralmente as pernas em extensão (posi-
ção de espargata), aproximando a região pubo-
cox¡gea do solo a uma distância definida.  
DESTREZA GERAL  
5. O aluno realiza movimentos de deslocamento 
no espaço associados a movimentos segmentares, 
com alternância de ritmos e velocidade, em com-
binações complexas desses movimentos, global-
mente bem coordenadas 

Nº de aulas 11 

 
4 de setembro de 2017 

 
Os Professores, 

 
__________________________ 
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Domínio/Tema I: A Europa e o Mundo no limiar do século XX 1º PERÍODO 

Subdomínio/ 
Subtema I1: Apogeu e declínio da influência europeia 37 a 39 aulas 

 

Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(45 min) 

1.Conhecer e com-
preender o imperia-
lismo do século XIX 

 
1.1 Identificar as principais potências coloniais do 

século XIX, salientando a supremacia europeia. 
1.2 Relacionar o imperialismo do século XIX com os 

processos de industrialização. 
1.3 Explicar a importância da Conferência de Berlim 

(1885) no processo de partilha do continente afri-
cano. 

1.4 Caracterizar as formas de domínio sobre os territó-
rios não autónomos no século XIX. 

1.5 Relacionar os princípios de ocupação definidos 
na Conferência de Berlim com o projeto português do 

Mapa Cor-de-Rosa e o ultimato inglês. 

Potências 
Imperialismo 
Ultimato 
Sarajevo 
Plano Schlief-
fen 
Aliados 
Armistício 
 

– Análise das páginas 4 e 5 para os alunos conhecerem o modelo de 
organização do Manual. 

– Análise das páginas 4 e 5 para os alunos conhecerem o modelo de 
organização do Manual. 

– Análise das páginas 6 e 7 do Manual para os alunos identificarem grandes 
temas/assuntos do Programa do 9.o ano. 

– Realização de uma ficha de avaliação diagnóstica (pp. 8 e 9, Manual). 
– Observação e análise do quadro (doc. 1, p. 13, Manual) sobre o desenvol-

vimento económico e financeiro das potências europeias, em finais do 
século XIX. 

– Exposição aberta, apoiada no esquema-geral (p. 13, Manual), para 
evidenciar os motivos do imperialismo do século XIX. 

– Exploração cruzada dos documentos 2 e 3 (p. 15, Manual) para destacar a 
importância da Conferência de Berlim. 

– Análise de um mapa (doc. 4, p. 15, Manual) para identificar os impérios 
coloniais e as formas de domínio. 

– Exposição aberta, apoiada no mapa (doc. 4, p. 15, Manual) sobre o Mapa 
Cor-de-Rosa e o ultimato inglês. 

 Caderno 
diário 
 Manual 
 Mapas 
 Gráficos 
 Esquemas 
 Apresenta-

ções 
 Quadro 

interativo / 
Projetor 
 CD-Roms 
 Internet  
  

 

Avaliação de diagnóstico 
 
 
– Avaliação de diagnós-

tico 
 
– Observação direta 

focada na qualidade 
das intervenções e na 
autonomia dos alunos 

 
– Registo das respostas da 
secção “Agora, resolve” 
(Manual) e das Fichas de 
Trabalho (Caderno de Ativi-
dades) 

 
– Avaliação formativa 

– realização das Fi-
chas de Trabalho 
Diferenciado: de Re-
cuperação (1-6) e de 
Aprofundamento (1-
2) (Guia do Profes-
sor); teste interativo 
“Apogeu e declínio 
da influência euro-
peia”, em 

 
 
– Avaliação Sumativa 

– Teste de Avalia-
ção de História (1 e 
1-Adaptada) (Guia 
do Professor) 

2 
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2. Conhecer 
e compreender as 
causas e o desenro-
lar da 1.a Grande 
Guerra 

2.1 Relacionar a rivalidade económica e colonial entre 
as grandes potências industriais com a agudiza-
ção das tensões nacionalistas. 

2.2 Explicar o eclodir da 1.a Grande Guerra. 
2.3. Caracterizar sucintamente as frentes e as fases 

da 1.a Grande Guerra. 
2.4 Referir os custos humanos e materiais da 1.a 

Grande Guerra. 
2.5 Descrever sucintamente a participação de Portugal 

na 1.a Grande Guerra. 

– Visionamento do vídeo “ O eclodir da 1.a Grande Guerra”, disponível em 
. 

– Observação e análise de documentação diversa para compreender as 
circunstâncias que fizeram eclodir a 1.a Grande Guerra (p. 17, Manual). 

– Leitura e análise de documentação variada sobre as duas primeiras fases 
da 1.a Grande Guerra (p. 19,Maqnual). 
– Exploração da secção “Grande Plano Sobre… Trincheiras, 
os campos de morte da 1.a Grande Guerra” (pp. 20 e 21, Manual). 
– Redação de um texto, a partir do vídeo “As trincheiras 
da 1.a Grande Guerra”, sobre essa fase da 1.a Grande Guerra, 
disponível em . 

– Análise de uma cronologia e de um documento iconográfico (pp. 22 e 23, 
Manual) para caracterizar a última fase desse conflito mundial. 

– Exploração de documentação diversa sobre as consequências humanas 
e materiais da 1.a Grande Guerra (p. 23, Manual). 

– Exploração da secção “Grande Plano Sobre… Armas e batalhas da guerra 
de 1914-1918” (pp. 26 e 27, Manual). 

– Exploração da animação interativa “ A 1.a Grande Guerra: frentes e 
batalhas”, disponível em . 
– Elaboração, a partir da documentação (p. 25, Manual), de um 
jornal de parede sobre a participação de Portugal na 1.a Grande 
Guerra. 
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Domínio/Tema I: A Europa e o Mundo no limiar do século XX 1º PERÍODO 

Subdomínio/ 
Subtema I2: As transformações políticas, económicas, sociais e culturais do após guerra 

 

Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(45 min) 

1. Conhecer as 
transformações 
geopolíticas decor-
rentes da 1.ª Grande 
Guerra 

1.1 Enunciar as principais decisões dos tratados de paz 
(com destaque para o Tratado de Versalhes). 
1.2 Identificar as principais alterações no mapa político 

europeu do após-guerra. 
1.3 Referir os grandes objetivos da criação da Socieda-

de das Nações (SDN). 
 

Tratado de 
Versalhes 
SDN 
Taylorimo 
Fordismo 
Autocracia 
Czar 
Sovietes 
URSS 
NEP 
Cultura de 
massas 
Vanguardas 
Fauvismo 
Expressionis-
mo 
Cubismo 
Futurismo 
Abstracionis-
mo 
Dadaísmo 
Surrealismo 
Bauhaus 
Modernismo 
 

– Leitura e análise de documentação diversificada (docs. 1, 2 e 3, 
pp. 36 e 37, Manual) sobre as principais decisões do Tratado de 
Versalhes. 

– Exploração do mapa (doc. 4, p. 37, Manual) para identificar 
 as principais alterações no mapa político da Europa. 
– Exposição, aberta, sobre a SDN. 

 Caderno diário 
 Manual 
 Mapas 
 Gráficos 
 Esquemas 
 Apresentações 
 Quadro interati-

vo / Projetor 
 CD-Roms 
 Internet  
 ( ). 

 

 
– Observação direta 

focada na qualidade 
das intervenções 
e na autonomia dos alu-
nos 

 
– Registo das 
respostas da 

secção 
“Agora, resolve” 
(Manual) e das Fichas de 
Trabalho 
(Caderno de Atividades) 

 
– Avaliação formativa 

– realização das Fi-
chas de Trabalho 
Diferenciado: de Recupe-
ração (7-16) e de 
Aprofundamento 
(3) (Guia do 
Professor); 
- teste interativo 
“Transformações políticas, 
económicas, sociais e cul-
turais do após-guerra”, 
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2.Conhecer e com-
preender as trans-
formações económi-
cas do após-guerra 

2.1 Caracterizar a situação económica e social euro-
peia no após-guerra. 

2.2 Explicar o fim da hegemonia europeia e o reforço 
da afirmação dos EUA como principal potência 
económica mundial. 

2.3 Caracterizar a economia dos anos 20, destacando o 
seu caráter modernizador, instável e especulativo. 

2.4 Referir outros fatores de tensão económica na 
década de 20, nomeadamente a rivalidade entre 
novos e velhos países industriais, o pagamento de 
dívidas e indemnizações de guerra e a adoção de 
políticas protecionistas. 

 – Elaboração de um quadro-síntese, com base nos documentos 
(docs. 1, 2 e 3, pp. 38-39, Manual), sobre a situação económica e 
social da Europa no após-guerra. 

– Análise dos documentos 4 e 5 (p. 39, Manual) a fim de descrever o 
modelo económico dos Estados Unidos. 

– Exploração do esquema-geral (p. 41, Manual) para caracterizar a 
economia dos anos 20. 

3. Conhecer e com-
preender a revolução 
soviética 

3.1. Caracterizar sucintamente a Rússia czarista ao 
nível político, económico e social. 

3.2 Relacionar a entrada da Rússia na 1.a Grande 
Guerra com o agravar das tensões sociais e políti-
cas. 

3.3 Caracterizar a “revolução de fevereiro”, salientando 
o caráter demoliberal das medidas tomadas pelo 
governo provisório. 

3.4 Relacionar a decisão de permanência da Rússia na 1.a 
Grande Guerra com o eclodir da “revolução de outu-
bro”. 

3.5 Caracterizar a “revolução de outubro”, as principais 
medidas tomadas (fim do envolvimento na guerra, 
participação dos operários na gestão das fábricas e 
divisão das grandes propriedades rurais pelas famí-
lias camponesas). 

3.6 Descrever as principais etapas de implantação do 
regime comunista entre 1917 e 1924 (guerra civil e 
comunismo de guerra, NEP, formação da URSS). 

3.7 Avaliar o impacto da revolução bolchevique na Europa 
Ocidental e no mundo em geral. 

– Exposição aberta, com base na primeira parte do esquema (p. 43, 
Manual), para caracterizar a Rússia czarista. 

– Leitura e análise de documentação diversificada a fim de caracterizar 
as revoluções russas de fevereiro de outubro de 1917 (p. 43, Manual). 
– Exploração da animação interativa “A revolução soviética (1917-1924) ”, 

disponível em . 
– Exploração de documentação variada sobre as principais medidas 

bolcheviques: comunismo de guerra, NEP e a formação da URSS (p. 
45, Manual). 

– Elaboração, a partir da secção “Grande Plano Sobre… Propaganda 
política – o caso da revolução bolchevique na Rússia” (pp. 46 e 47, Ma-
nual), de um jornal de parede sobre a propaganda política na Rússia. 
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Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(45 min) 

4. Conhecer e 
compreender as 
transformações 
socioculturais das 
primeiras décadas 
do século XX 

4.1 Caracterizar a sociedade europeia nas duas primei-
ras décadas do século XX, salientando o peso 
crescente das classes médias e a melhoria das 
condições de vida do operariado, apesar da manu-
tenção de grandes desequilíbrios sociais. 

4.2 Relacionar os efeitos da guerra com a alteração de 
mentalidades e costumes nos “Loucos Anos 20”. 

4.3 Avaliar os efeitos da guerra ao nível da emancipa-
ção feminina, problematizando temáticas atuais 
relativas à igualdade de género. 

4.4 Caracterizar sucintamente a cultura de massas, 
salientando a sua relação com a melhoria das 
condições de vida nas décadas de 20 e 30 do sé-
culo XX. 

4.5 Distinguir as principais correntes estéticas que 
marcaram a evolução nas artes. 

4.6 Indicar alguns dos principais vultos e obras de 
referência do modernismo português. 

– Leitura e análise de documentação diversa para caracteri-
zar a sociedade europeia nas duas primeiras décadas do 
século XX (p. 49, Manual). 
– Exploração da animação interativa “Os Loucos Anos 20”, 

disponível em . 
– Exploração de documentos vários (pp. 50 e 51, Manual) 
para destacar os novos papéis da mulher no mundo do 
trabalho e na sociedade. 
– Observação e análise dos documentos iconográficos 
sobre o impacto dos novos meios de comunicação na 
“cultura de massas” (pp. 52 e 53, Manual). 
– Visionamento do vídeo “ As novas correntes estéticas do 
início do século XX”, disponível em.  
– Elaboração, a partir dos documentos iconográficos (pp. 55 e 

57), de um quadro-síntese sobre as correntes estéticas dos iní-
cios do século XX. 

– Exploração da secção “Grande Plano Sobre… As primeiras 
manifestações do modernismo português” (pp. 58 e 59, Manu-
al). 
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Domínio/Tema I: A Europa e o Mundo no limiar do século XX 1º PERÍODO 

Subdomínio/ 
Subtema I3: Portugal : da 1.ª República à Ditadura Militar 

 

Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(45 min) 

1. Conhecer e com-
preender a crise e 
queda da Monarquia 
Constitucional 

 
1.1 Relacionar a situação económica e financeira de 

Portugal nos finais do século XIX com o crescente 
descontentamento social e político. 

1.2 Relacionar o ultimato inglês de 1890 com o aumen-
to do descrédito da instituição monárquica e com o 
crescimento do Partido Republicano. 

1.3 Identificar outros fatores que contribuíram para a 
queda da Monarquia Constitucional, destacando a 
ditadura de João Franco e o regicídio de 1908. 

1.4 Descrever sucintamente os acontecimentos do 5 de 
outubro, identificando a base social de apoio da 
República. 

Carbonária 
República 
Regicídio 
 

- Exploração da apresentação multimédia “Portugal na segunda 
metade do século XIX (1ª parte) ” para motivar e ilustrar o tema da 
aula.   

– Visionamento do vídeo “ O fim da Monarquia em Portugal”, dispo-
nível em                                                                    . 

– Interpretação de um documento escrito (doc. 4, p. 69, Manual) 
para compreender a situação económica e financeira do nosso 
país nos finais do século XIX. 

– Análise cruzada da cronologia (doc. 2, p. 69, Manual) e de dois 
documentos iconográficos (docs. 5 e 6, p. 69, Manual) a fim de 
seriar as ações do Partido Republicano para derrubar a Monar-
quia. 

– Observação e análise de um documento iconográfico (doc. 6, p. 
69, Manual) para evidenciar o movimento revolucionário e a ade-
são popular. 

 Caderno diário 
 Manual 
 Mapas 
 Gráficos 
 Esquemas 
 Apresentações 
 Quadro interati-

vo / Projetor 
 CD-Roms 
 Internet  
 ( ). 

 

– Observação direta 
focada na qualidade 
das intervenções e na 
autonomia dos alunos 

 
– Registo das respostas da 
secção “Agora, resolve” 
(Manual) e das Fichas de 
Trabalho (Caderno de Ativi-
dades) 

 
– Avaliação formativa 

– realização das Fi-
chas de Trabalho 
Diferenciado: de Recupe-
ração (17-21) e de Apro-
fundamento (4) (Guia do 
Professor); teste interati-
vo “Portugal: da 1.a Repú-
blica à Ditadura 
Militar”, em  

 
 
– Avaliação Sumativa 

– Teste de Avalia-
ção de História (2 e 
2-Adaptada) (Guia 
do Professor) 
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2. Conhecer e com-
preender as realiza-
ções e dificuldades 
da 1.ª República 
(1910-1914) 

2.1 Comparar a Constituição de 1911 com a Constitui-
ção da Monarquia Constitucional (Carta Constitu-
cional de 1826), salientando as ruturas operadas e 
as continuidades. 

2.2. Avaliar o alcance das principais realizações da 1. 
República ao nível da legislação social, da laiciza-
ção do Estado, das medidas educativas e financei-
ras. 

2.3 Explicar o descontentamento criado por medidas da 
1.a República em largos setores da população 
portuguesa. 

2.4 Justificar a instabilidade política vivida durante a 1.a 
República. 

 

– Análise do esquema (doc. 4, p. 71, Manual) a fim de comparar a 
Constituição de 1911 com a Carta Constitucional de 1826. 
– Elaboração, com base na documentação diversificada (p. 71, 

Manual), de um quadro-síntese sobre as medidas implementadas 
pelos governos republicanos na educação, finanças, trabalho, lai-
cização do Estado e sociedade. 

– Dramatização da secção “À conversa com… Afonso Costa” (p. 98, 
Caderno de Atividades). 

– Observação e análise de documentação diversificada sobre as 
dificuldades económicas, políticas e sociais da 1.a República (p. 
73, Manual). 

– Exploração da animação interativa “Realizações e dificuldades da 
1.a República”, disponível em.  

3. Conhecer e com-
preender o derrube 
da 1.ª República e a 
sua substituição por 
um regime ditatorial 
(1914-1926) 

3.1 Explicar os efeitos da 1.ª Grande Guerra na situa-
ção política, económico-financeira e social. 

3.2 Referir tentativas de derrube do regime republicano, 
salientando o sidonismo (1917) e as tentativas de 
restauração monárquica. 

3.3 Relacionar o crescimento dos adeptos de soluções 
autoritárias na década de 20 em Portugal com a 
situação interna do país e com o contexto interna-
cional. 

3.4 Reconhecer no golpe militar de 28 de maio de 1926 
o fim da República Parlamentar e o início da Dita-
dura Militar. 

– Interpretação de um gráfico (doc. 3, p. 75, Manual) para evidenciar os 
efeitos da participação de Portugal na 1.ª Grande Guerra. 

– Observação e análise de documentação diversificada (pp. 74 e 75, 
Manual) para caracterizar o sidonismo. 

– Análise de documentos diversos para evidenciar os motivos que con-
duziram ao golpe militar de 28 de maio de 1926 (p. 77, Manual). 

– Observação da imagem (doc. 5, p. 77, Manual) para identificar o acon-
tecimento que pôs fim à 1ª República e implementou a Ditadura Militar. 

– Redação, a partir da secção “Grande Plano Sobre… A 1.a República 
em caricaturas” (pp. 78 e 79, Manual), de um texto sobre as realiza-
ções e dificuldades da 1.ª República. 
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Domínio/Tema J: Da Grande Depressão à 2.ª Guerra Mundial 1º PERÍODO 

Subdomínio/ 
Subtema J1: Crise, ditaduras e democracia na década de 30  

 

Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(45 min) 

1. Conhecer e com-
preender a Grande 
Depressão dos 
anos 30 e o seu 
impacto social 

1.1 Identificar os fatores que estiveram na génese da 
“crise de 1929” nos EUA. 
1.2 Reconhecer na “crise de 1929” características das 

crises cíclicas do capitalismo liberal. 
1.3 Descrever as consequências do crash da bolsa de 

Nova Iorque em 24 de outubro de 1929. 
1.4 Explicar o processo de mundialização da crise, 

salientando a exceção da URSS. 
1.5 Analisar as consequências sociais da Grande 

Depressão, salientando a generalização dos seus 
efeitos a todas as camadas da sociedade. 

Crash 
Capitalismo 
Grande 
Depressão 
 

– Exploração da animação interativa “A crise de 1929”, disponível 
em 

 
– Interpretação do texto (doc. 3, p. 89, Manual) para evidenciar a 

especulação  bolsista e o consequente  crash da bolsa de Wall 
Street, em outubro de 1929. 

– Exploração de um esquema (doc. 4, p. 89, Manual) para compre-
ender o mecanismo da crise de 1929. 

– Análise de um esquema (doc. 2, p. 91, Manual) sobre o processo 
de mundialização da crise. 

– Leitura e análise de documentação diversificada (p. 91, Manual) 
para destacar as consequências sociais da Grande Depressão. 

 Caderno diário 
 Manual 
 Mapas 
 Gráficos 
 Esquemas 
 Apresentações 
 Quadro interati-

vo / Projetor 
 CD-Roms 
 Internet  
 ( ). 

 

- Observação direta: grelha 
de desempenho das ativida-
des propostas  
e da participação oral. 
 
- Registo das respostas da 
secção Vou Responder 
(Manual), Atividades de O 
Meu Atlas e Fichas de Traba-
lho (Caderno  
de Atividades). 
 
- Grelha de registo do desem-
penho das atividades propos-
tas para trabalho de casa. 
 
- Avaliação formativa - 
 
- Avaliação sumativa - 
 

 
6 
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Domínio/Tema J: Da Grande Depressão à 2.ª Guerra Mundial 2º PERÍODO 

Subdomínio/ 
Subtema J1: Crise, ditaduras e democracia na década de 30 De 34 a 36 aulas 

 

Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(45 min) 

2. Conhecer e com-
preender a emergên-
cia e consolidação 
do(s) fascismo(s) nas 
décadas de 20 e 30 

12.1 Comparar o mapa político após a 1.a Grande 
Guerra com o mapa político da década de 30, lo-
calizando os principais regimes ditatoriais à escala 
mundial. 

2.2 Relacionar as dificuldades económicas do após-
guerra e os efeitos da revolução soviética com o 
avanço da extrema-direita e dos partidos comunis-
tas, identificando a base social de apoio de cada 
um. 

2.3 Relacionar as consequências da Grande Depressão 
com o crescente descrédito dos regimes demoli-
berais, salientando os momentos de crise econó-
mica e social como conjunturas favoráveis ao 
crescimento dos adeptos de propostas extremis-
tas. 

2.4 Descrever sucintamente a subida ao poder do 
Partido Nacional Fascista, em Itália, e do Partido 
Nacional--Socialista dos Trabalhadores Alemães. 

2.5 Caracterizar os princípios ideológicos comuns ao(s) 
fascismo(s). 

2.6 Descrever as organizações e formas de enquadra-
mento de massas e de repressão desenvolvidos 
pelos regimes fascistas. 

2.7 Relacionar a consolidação dos regimes fascistas 
com os resultados obtidos pelas respetivas políti-
cas económicas e sociais. 

2.8 Caracterizar as especificidades do nazismo, desta-
cando o seu caráter racista e genocidário. 

2.9 Analisar as causas e as consequências do racismo 
alemão, destacando a crença na superioridade da 
“raça ariana”, a criação do “espaço vital” e as va-
gas de perseguição antissemita que culminaram 
no Holocausto. 

 
Ditadura 
Democracia 
liberal 
Fascismo 
Camisas 
Negras 
Batalha 
doTrigo 
Nacionalismo 
Corporativis-
mo~ 
Totalitarismo 
Nazismo 
Weimar 
Racismo 
Genocídio 
Holocausto 
Estado Novo 
Colonialismo 
Censura 
Estalinismo 
Coletivização 
Planificação 
da economia 
New Deal 
Guerra civil 

– Análise do mapa (doc. 3, p. 93, Manual) para identificar as princi-
pais áreas de agitação revolucionária na Europa. 

– Exploração de um esquema (doc. 5, p. 93, Manual) para relacionar 
as dificuldades económicas das décadas de 1920 e 1930 com a 
crise dos regimes demoliberais e a implantação de ditaduras na 
Europa. 

– Leitura e análise de variada documentação sobre a subida ao 
poder do Partido Nacional Fascista, em Itália, e do Partido Nacio-
nal Socialista ou Nazi, na Alemanha (p. 95, Manual). 

– Exploração da animação interativa “As características do fascis-
mo”,disponível em  . 

– Análise de um esquema e de documentação diversificada a fim de 
caracterizar o fascismo (p. 97, Manual). 

– Exposição aberta sobre as medidas tomadas por Mussolini para o 
desenvolvimento da economia italiana (“batalha do trigo”, constru-
ção de grandes obras públicas e fomento da produção nacional). 

– Exploração de documentos iconográficos para identificar as carac-
terísticas-chave do nazismo – o totalitarismo e o racismo (p. 99, 
Manual). 

– Visionamento do vídeo “O nazismo”, disponível em.  
– Diálogo com os alunos sobre as causas e as consequências do 

nazismo. 

 Caderno diário 
 Manual 
 Mapas 
 Gráficos 
 Esquemas 
 Apresentações 
 Quadro interati-

vo / Projetor 
 CD-Roms 
 Internet  
 ( ). 

 

– Observação direta focada 
 na qualidade das interven-
ções e na autonomia dos 
alunos 
 
– Registo das respostas da 

secção “Agora, resolve” 
(Manual) e das Fichas de 
Trabalho (Caderno de Ativi-
dades) 

 
– Avaliação formativa – 

realização das Fichas de 
Trabalho Diferenciado: de 
Recuperação (22-31) e de 
Aprofundamento (5) (Guia do 
Professor); teste interativo 
“Crise, ditaduras e democra-
cia na década de 20”, em 

  
 
– Avaliação Sumativa – Teste 

de Avaliação de História 
(3 e 3-Adaptada) (Guia do 

Professor) 

 
14 

3. Conhecer e com-
preender a emergên-
cia e consolidação do 
Estado Novo em 
Portugal 

3.1 Referir a manutenção da instabilidade política e dos 
problemas financeiros nos primeiros anos da Ditadu-
ra Militar (1926-1928). 

3.2 Descrever o processo de ascensão  de António de 
Oliveira Salazar no seio da Ditadura Militar (1928- -
1933). 

 – Diálogo com os alunos a fim de proceder a um feedback do golpe 
militar de 28 de maio de 1926. 

– Exposição aberta, apoiada em dois documentos iconográficos 
(doc. 1 e “Figuras da História”, pp. 100 e 101, Manual) para destacar o 
êxito da política de Salazar na pasta das Finanças e a sua ascensão 
política. 
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Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(45 min) 

3.3 Comparar as características do Estado Novo com as 
características dos regimes ditatoriais italiano e ale-
mão, destacando as suas semelhanças e diferenças. 

3.4 Caracterizar as organizações repressivas e os meca-
nismos de controlo da população criados pelo Estado 
Novo. 

– Análise do quadro (doc. 3, p. 101, Manual) para comparar as caracterís-
ticas do Estado Novo com as características dos regimes ditatoriais 
italiano e alemão (fascismo e nazismo). 

– Exploração da animação interativa “As características do Estado Novo”, 
disponível em  

– Análise da cronologia (doc. 2, p. 103, Manual) para seriar as medidas 
tomadas pelo Estado Novo para estabelecer um Estado autoritário e 
repressivo (estatuto da União Nacional, PVD, Tarrafal). 
– Observação da figura (doc. 4, p. 103, Manual) para evidenciar a forma 
de atuação e objetivos da censura. 

– Leitura e análise de documentação diversificada (p. 103, Manual) para 
caracterizar as organizações repressivas e o mecanismo de controlo da 
população (proibição de partidos políticos, Mocidade Portuguesa, Legião 
Portuguesa). 

– Exploração da secção “Grande Plano Sobre… Estado Novo, cenas dos 
anos 30” (pp. 104 e 105, Manual). 

4. Conhecer e com-
preender o regime 
totalitário estalinista 
implantado na União 
das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 
(URSS) 

4.1 Caracterizar o “regime de terror” instituído por Estaline na 
URSS entre 1927 e 1953, salientando a adoção de fortes 
medidas repressivas. 

4.2 Caracterizar a política económica seguida por Estaline, salien-
tando a coletivização dos meios de produção e a planificação 
da economia. 

4.3 Avaliar a política estalinista em termos de eficácia económica e 
de custos sociais. 

4.4 Distinguir estalinismo de fascismo, salientando a existência de 
formas semelhantes de atuação em regimes ideologicamente 
antagónicos. 

 – Análise de um gráfico (doc. 3, p. 107, Manual) para avaliar os efeitos dos planos 
quinquenais implementados por Estaline nos setores agrícola e industrial. 

– Observação de documentos diversos (docs. 1 e 4, pp. 106 e 107, Manual) no 
sentido de demonstrar a política de repressão 

e de brutalidade do regime estalinista. 
– Exploração de uma cronologia (doc. 2, p. 107, Manual) com o intuito de destacar 

as medidas/ações de Estaline para afirmar e estabelecer a ditadura na União 
Soviética. 

– Redação, a partir de um esquema (doc. 5, p. 107, Manual) de um texto sobre: 
“Fascismo e estalinismo, semelhanças e diferenças”.  

5. Conhecer e com-
preender as respos-
tas dos regimes 
demoliberais à “crise 
de 1929” e à Grande 
Depressão da déca-
da de 30 

5.1 Relacionar as fragilidades do capitalismo liberal e o 
fracasso das primeiras medidas de combate à crise 
com a adoção de estratégias de intervenção do Esta-
do na economia. 

5.2 Referir as principais medidas de intervenção do Estado 
na regulação das atividades económicas e nas rela-
ções sociolaborais tomadas durante o New Deal. 

5.3 Relacionar os efeitos da Grande Depressão e do 
crescimento do fascismo com as tentativas de forma-
ção de governos de unidade nacional (Grã-Bretanha 
e Suécia) e de Frentes Populares (França e Espa-
nha). 

5.4 Referir medidas tomadas pelos governos de Frente 
Popular em França e Espanha. 

5.5 Referir os resultados limitados de medidas de interven-
ção do Estado na economia e nas relações sociola-
borais adotadas em alguns países na década de 30. 

5.6 Integrar a guerra civil espanhola (1936-1939) no 
contexto dos confrontos ideológicos da década de 30 
do século XX. 

 – Análise de um gráfico (doc. 2, p. 109, Manual) a fim de os alunos 
destacarem os resultados da política do presidente Hoover. 

– Visionamento do vídeo “O New Deal”, disponível  em  
   . 
– Exposição aberta, apoiada em documentação diversificada (docs. 3, 4 

e 5, p. 109, Manual), sobre o New Deal – medidas governamentais de 
resolução da crise e o seu impacto nos EUA. 

– Elaboração, com base no esquema (doc. 3, p. 109, Manual), de um 
texto sobre “As saídas para a crise dos anos 30”. 

– Exploração cruzada de dois documentos escritos (docs. 5 e 7, p. 111, 
Manual) sobre as medidas tomadas pela União Nacional (Inglaterra) e 
pela Frente Popular (França) para solucionar a crise (desemprego e 
queda da produção) nos respetivos países. 

– Diálogo com os alunos sobre a relação entre a crise e o crescimento 
dos regimes ditatoriais na Europa. 

– Observação de dois documentos iconográficos (docs. 2 e 3, p. 113, 
Manual) para identificar as forças políticas rivais, em Espanha, cerca 
de 1936. 

– Exploração de um mapa e de documentos iconográficos (docs. 4 e 5, 
p. 113, Manual) para descrever a guerra civil espanhola e os apoios 
internacionais. 

– Debate sobre as ideologias políticas em confronto na guerra civil de 
Espanha. 
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Domínio/Tema J:Da Grande Depressão à 2.ª Guerra Mundial 2º PERÍODO 

Subdomínio/ 
Subtema J2: A 2.ª Guerra Mundial: violência e reconstrução 

 

Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(45 min) 

1. Conhecer e com-
preender a origem, o 
decorrer e o desfe-
cho do conflito 

1.1 Relacionar a política expansionista dos regimes 
fascistas com o eclodir da 2.a Guerra Mundial. 
1.2 Explicitar o rápido avanço das forças do Eixo entre 
1939 e 1941, salientando os países ocupados, a resis-
tência britânica e os países neutrais. 
1.3 Caracterizar a Europa sob o domínio do Terceiro 
Reich, salientando os diversos níveis de violência 
exercidos nos países ocupados e as ações de resistên-
cia. 
1.4 Explicar as razões e importância da entrada da 
URSS e dos EUA na 2.a Guerra Mundial. 
1.5 Referir sucintamente os principais acontecimentos 
que estiveram na origem da capitulação italiana, alemã 
e japonesa. 

 
Pacto Germa-
no-Soviético 
Eixo 
País neutral 
Terceiro Reich 
Aliados  
Acordosde 
Bretton 
ONU 
 

– Análise cruzada de uma cronologia e de um mapa (docs. 2 e 4, p. 
123, Manual) para localizar no tempo e no espaço as anexações e 
investidas militares das tropas hitlerianas. 

– Visionamento do vídeo “A Guerra-Relâmpago”, em.  
– Exploração cruzada dos docs. 3 e 4 (p. 123, Manual) a fim de 

caracterizar a “Guerra-Relâmpago”. 
– Elaboração, a partir da animação interativa “A ofensiva alemã na 

2.a Guerra Mundial”, de um texto sobre a 2.a Guerra Mundial 
(1939-1941), disponível em   . 

– Observação de um mapa (doc. 5, p. 123, Manual) sobre o impacto 
do ataque japonês à base de Pearl Harbor. 

– Observação e análise de um mapa e de um documento iconográfi-
co (docs. 2 e 4, p. 125, Manual) sobre a exploração de riquezas e 
o recurso a mão de obra forçada nos territórios dominados pelos 
nazis. 

– Exposição aberta, apoiada num documento iconográfico (doc. 3, p. 
127), sobre a violência exercida sobre os povos dominados, as 
ações dos movimentos de resistência e dos colaboracionistas. 

– Visionamento do vídeo “Os campos de concentração”, disponíve-
lem  . 

– Debate, a partir dos docs. 1 e 5 (pp. 124 e 125, Manual), sobre a 
repressão e o extermínio dos judeus, ciganos e eslavos. 

– Exploração da animação interativa “A vitória dos Aliados na 2.a 
Guerra Mundial”, disponível em  . 

– Análise cruzada de documentos iconográficos e de uma barra 
cronológica (doc. 2, p. 127, Manual) para seriar os acontecimentos 
mais significativos da 2.a Guerra Mundial entre 1942 e 1945. 

– Exploração pedagógica-didática da secção “Grande Plano Sobre… 
Armas da 2.a Guerra Mundial” (pp. 128-129, Manual). 

 

 Caderno diário 
 Manual 
 Mapas 
 Gráficos 
 Esquemas 
 Apresentações 
 Quadro interati-

vo / Projetor 
 CD-Roms 
 Internet  
 ( ). 

 

– Observação direta focada na 
qualidade das intervenções e 
na autonomia dos alunos 
 
– Registo das respostas da 
secção “Agora, resolve” 
(Manual) e das Fichas de 
Trabalho (Caderno de Ativida-
des) 
 
– Avaliação formativa – 
realização das Fichas de 
Trabalho Diferenciado: de 
Recuperação (32-35) e de 
Aprofundamento (6) (Guia do 
Professor); teste interativo “A 
2.a Guerra Mundial: violência 
e reconstrução”, em
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2. Conhecer e com-
preender as conse-
quências demográfi-
cas, económicas e 
geopolíticas da 2.a 
Guerra Mundial 

2.1 Referir as perdas humanas e materiais provocadas 
pela 2.a Guerra Mundial. 

2.2 Analisar efeitos das atrocidades cometidas sobre 
populações civis, nomeadamente as consequên-
cias do racismo nazi, da violência exercida pelas 
tropas japonesas e da destruição sistemática de 
cidades (bombas convencionais e bombas atómi-

– Observação e análise de documentação diversificada (docs. 1 e 2, 
pp. 130 e 131) sobre as perdas humanas e os danos materiais 
provocados pela 2ª Guerra Mundial. 

– Análise de dois documentos iconográficos (docs. 4 e 5, p. 131, 
Manual) a fim de abordar as decisões tomadas nas Conferências 
de Ialta e de Potsdam. 

– Exploração do mapa (doc. 6, p. 131, Manual) sobre as alterações 
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Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(45 min) 

cas). 
2.3 Identificar as principais alterações provocadas no 

mapa político mundial. 
2.4 Explicitar as condições impostas aos vencidos, 

destacando os casos alemão e japonês. 
2.5 Referir a importância das conferências de Bretto 

Woods e de São Francisco para a consolidação 
de um novo modelo de gestão das relações eco-
nómicas do mundo capitalista e para a fundação 
da Organização da Nações Unidas (ONU). 

2.6 Enunciar os grandes objetivos da ONU. 
2.7 Avaliar o papel da ONU na consecução dos seus 

objetivos até à atualidade, exemplificando aspetos 
positivos e limitações da organização. 

ocorridas no mapa político da Europa. 
– Elaboração, a partir do esquema (doc. 2, p. 131, Manual), de uma 

notícia sobre as consequências da 2.a Guerra Mundial. 
– Interpretação do texto (doc. 3, p. 133, Manual) sobre os objetivos 

da criação da ONU. 
– Análise do esquema (doc. 2, p. 133, Manual) sobre o funcionamen-

to da ONU (órgãos políticos e respetivas funções). 
– Exploração cruzada de um mapa e de um documento iconográfico 

 (docs. 4 e 5, p. 133, Manual) a fim de evidenciar a ação da ONU nas 
últimas décadas. 
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Domínio/Tema K: Do segundo após guerra aos anos 80 2º PERÍODO 

Subdomínio/ 
Subtema K1: A Guerra Fria 

 

Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(45 min) 

1. Conhecer e com-
preender a nova 
“ordem mundial” do 
após-guerra 

1.1 Explicar o acentuar da perda de influência europeia 
e a emergência dos EUA e da URSS como as su-
perpotências do após-guerra. 

1.2 Distinguir os modelos políticos e económicos dos 
EUA e da URSS. 

1.3 Relacionar o antagonismo entre as duas superpo-
tências com a formação de dois blocos político-
ideológicos, militares e económicos. 

1.4 Justificar a hegemonia económica, financeira e 
militar dos EUA no bloco ocidental, salientando a 
criação da Organização Europeia de Cooperação 
Económica (OECE) / do Plano Marshall e a for-
mação da Organização do Tratado do Atlântico 
Norte (OTAN). 

1.5 Descrever a expansão do comunismo na Europa de 
Leste e na Ásia. 

1.6 Caracterizar a Guerra Fria, salientando a existência 
de momentos de maior tensão e de momentos de 
relativo apaziguamento. 

1.7 Referir sucintamente alguns dos principais conflitos 
da Guerra Fria (bloqueio de Berlim, crise dos mís-
seis em Cuba, guerra da Coreia, guerra do Viet-
name, guerra de Angola e guerra do Afeganistão). 

Contenção 
Bloco 
OECE 
NATO 
KOMINFORM 
COMECON 
Pacto de 
Varsóvia 
Guerra Fria 
EFTADesco-
lonizaçãoPaí-
ses Não-
alinhados 
Terceiro 
Mundo 
Guerra Colo-
nial 
Estado-
Prvidência 
“Trinta Glorio-
sos” 
“Milagre 
económico 
japonês” 
CEE 
CECAAto 
ùnico Europeu 
Tratdo de 
Roma 
Tratado de 
Maastricht 
 

-– Análise de documentação diversificada (doc. 2, p. 143, Manual) 
com o objetivo de mostrar a importância económica dos Estados 
Unidos, seguida de referência ao desenvolvimento industrial da 
URSS sob a chefia de Estaline (planos quinquenais). 

– Elaboração, a partir do esquema (doc. 5, p. 143, Manual), de um 
texto sobre os modelos políticos e económicos dos Estados Uni-
dos e da União Soviética. 

– Exposição aberta, apoiada nos documentos 1 e 2 (pp. 144 e 145, 
Manual), sobre o âmbito e alcance do Plano Marshall. 

– Observação e análise do esquema (doc. 4, p. 145, Manual) para 
compreender o processo de construção e afirmação da política de 
blocos. 

– Exposição, apoiada no mapa (doc. 6, p. 145, Manual), com o intui-
to de descrever a expansão da ideologia comunista na Europa de 
Leste e, também, na Ásia (China, Coreia e Indochina). 

– Exploração de um mapa (doc. 6, p. 145, Manual) para identificar a 
“Europa dos blocos”. 

– Observação e análise da cronologia e do mapa (docs. 2 e 5, p. 
147, Manual), no sentido de caracterizar a Guerra Fria e localizar 
no tempo e no espaço os principais focos de tensão entre os EUA 
e URSS. 

– Exploração da animação interativa “Berlim, a cidade que dividiu o 
mundo”, disponível em  .  

– Visionamento do vídeo “ A crise dos mísseis em Cuba”, disponível 
em  . 

– Exploração pedagógica-didática da secção “Grande Plano Sobre… 
Frente a Frente EUA/URSS” (pp. 148 e 149, Manual). 

 Caderno diário 
 Manual 
 Mapas 
 Gráficos 
 Esquemas 
 Apresentações 
 Quadro interati-

vo / Projetor 
 CD-Roms 
 Internet  
 ( ). 

 

– Observação direta focada 
na qualidade das intervenções 
e na autonomia dos alunos 
 
– Registo das respostas da 
secção “Agora, resolve” 
(Manual) e das Fichas de 
Trabalho (Caderno de Ativida-
des) 
 
– Avaliação formativa – 
realização das Fichas de 
Trabalho Diferenciado: de 
Recuperação (36-43) e de 
Aprofundamento (7) (Guia do 
Professor); teste interativo “A 
Guerra Fria (1)”, em 
  
 
– Avaliação Sumativa – Teste 
de Avaliação de História 
(4 e 4-Adaptada) (Guia do 
Professor) 
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2. Conhecer e com-
preender os efeitos 
da nova “ordem 
mundial” do após-
guerra em Portugal 

2.1 Relacionar a derrota dos fascismos na 2.a Guerra 
Mundial com a aparente abertura do Estado Novo 
no imediato após--guerra, destacando as eleições 
legislativas de 1945. 

2.2 Relacionar a perpetuação dos regimes fascistas 
peninsulares com a consolidação da Guerra Fria. 

2.3 Reconhecer na entrada de Portugal na OTAN 
(como membro--fundador) e na ONU reflexos da 
aceitação ocidental do regime salazarista. 

2.4 Descrever as principais correntes  de oposição 
perante a permanência da ditadura portuguesa, 
salientando as eleições presidenciais de 1949 e 
1958. 

2.5 Caracterizar o novo modelo de crescimento eco-

– Observação e análise de documentação diversificada (p. 151, 
Manual) sobre as medidas/iniciativas de Salazar tendentes a uma 
nova imagem do regime. 

– Interpretação de um documento escrito (doc. 3, p. 151, Manual) 
sobre as opiniões de Salazar quanto ao exercício do poder e auto-
ridade. 

– Análise de dois documentos iconográficos (docs. 5 e 6, p. 151, 
Manual) para abordar o contexto e a ação política das candidatu-
ras da Oposição à ditadura salazarista. 

– Exploração de uma cronologia (doc. 4, p. 151, Manual) a fim de 
seriar os momentos/ações mais significativos da Oposição ao re-
gime salazarista. 

– Interpretação de um documento escrito (doc. 4, p. 153, Manual) a 
fim de compreender as mudanças e ritmos da economia portugue-
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Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(45 min) 

nómico adotado progressivamente pelo Estado 
Novo a partir da década de 50. 

sa entre 1957 e 1973. 
– Exploração de duas tabelas (docs. 2 e 3, p. 153, Manual) com o 

intuito de destacar a evolução da distribuição da população ativa 
pelos setores de atividade entre 1956 e 1972 e identificar os paí-
ses de destino da emigração entre 1950 e 1970. 

3. Conhecer e com-
preender os movi-
mentos de indepen-
dência das colónias 
do após-guerra aos 
anos 70 

3.1 Identificar os fatores de crescimento do anticolo-
nialismo no após-guerra. 

3.2 Relacionar o apoio dos EUA e da URSS à desco-
lonização com as tentativas de alargamento das 
respetivas áreas de influência. 

3.3 Reconhecer as vagas de descolonização da 
Ásia/Pacífico, do Médio Oriente, do Norte de Áfri-
ca e da África Negra como resultado de um pro-
cesso que se prolongou até à década de 70 do 
século XX. 

3.4 Explicar o surgimento do Movimento dos Países 
Não-Alinhados, salientando a reivindicação de 
uma nova ordem económica internacional. 

3.5 Relacionar os problemas dos países do Terceiro 
Mundo com a dominação neocolonial e com os 
seus próprios bloqueios. 

– Interpretação de um documento escrito (doc. 7, p. 155, Manual), no 
sentido de os alunos identificarem os principais apoios ao movi-
mento de descolonização. 

– Exploração cruzada de uma cronologia e de um mapa (docs. 5 e 6, 
p. 155) a fim de localizar no tempo e no espaço o processo de 
descolonização ocorrido entre o após-guerra  e os anos 70. 

– Exposição aberta, com apoio na documentação diversificada (p. 
155, Manual), sobre os distintos modos de descolonização ocorri-
dos na Ásia e em África. 

– Observação e análise de documentos iconográficos (pp. 156 e 
157, Manual) para identificar os países presentes na Conferência 
de Bandung e avaliar a sua importância no mundo. 

– Exploração de um documento escrito e de um documento icono-
gráfico (docs. 4 e 5, p. 157, Manual) sobre a posição política dos 
países não-alinhados face às superpotências mundiais. 

– Leitura e análise de um mapa (doc. 6, p. 157, Manual) para desta-
car as dificuldades de desenvolvimento do Terceiro Mundo e os 
seus paradoxos nos nossos dias. 

   

4. Conhecer e com-
preender as conse-
quências da política 
do Estado Novo 
perante o processo 
de descolonização 
do após-guerra 

4.1 Identificar as alterações introduzidas na política 
colonial do Estado Novo face ao processo de 
descolonização do após-guerra e ao aumento 

da pressão internacional. 
4.2 Relacionar a recusa da descolonização dos territó-

rios não autónomos com o surgimento de movi-
mentos de libertação, com a invasão 

do “Estado Português da Índia” e com o eclodir das 
três frentes da guerra colonial. 

4.3 Explicar o relativo isolamento internacional de 
Portugal nas décadas de 60 e 70. 

4.4 Avaliar os efeitos humanos e económicos da guer-
ra colonial na metrópole e nas colónias. 

– Diálogo vertical e horizontal, apoiado nos docs. 1 e 2 (pp. 158 e 
159, Manual) sobre a propaganda salazarista de defesa do coloni-
alismo (as ideias de pluricontinentalidade e multirracialidade de 
Portugal). 

– Observação e análise de um mapa (doc. 3, p. 159, Manual) para 
identificar os principais movimentos autonomistas e os seus líde-
res nas colónias portuguesas em África. 

– Interpretação de um documento escrito (doc. 4, p. 159, Manual) 
sobre as diferentes perspetivas da guerra colonial. 

– Observação e análise de um documento iconográfico (doc. 5, p. 
159, Manual), com o intuito de os alunos avaliarem os efeitos de 
treze anos de guerra. 

   

5. Conhecer e com-
preender o dinamis-
mo económico-social 
dos países capitalis-
tas desenvolvidos 
e de desenvolvimen-
to intermédio 
(modelo de Estado- 
-Providência) do 

5.1 Explicar as características fundamentais do Esta-
do-Providência. 

5.2 Enunciar fatores da hegemonia económica, tecno-
lógica e cultural americana. 

5.3 Justificar o “milagre japonês” a partir da década de 
50 do século XX. 

5.4 Descrever sucintamente as principais etapas do 
nascimento e expansão dos processos de inte-
gração da Europa Ocidental. 

– Exploração cruzada de uma cronologia e de um esquema (docs. 2 
e 3, p. 165, Manual) para caracterizar o Estado-Providência nos 
países mais desenvolvidos da Europa entre 1945 e 1965. 

– Exploração pedagógica-didática da animação interativa “O cresci-
mento americano no pós-2.ª Guerra Mundial”, disponível em  . 

– Análise de um esquema (doc. 4, p. 165, Manual) com o intuito de 
demonstrar a hegemonia dos EUA no mundo (aspetos económico, 
militar, político e tecnológico). 

– Observação e análise de um esquema (p. 167, Manual) sobre o 
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Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(45 min) 

após-guerra aos 
anos 70 

espetacular crescimento da economia japonesa entre 1950 e 1973 
– o “milagre económico japonês”. 

– Interpretação de um documento escrito (doc. 3, p. 169, Manual) 
para evidenciar os objetivos da criação da CEE. 

– Análise de um mapa (doc. 2, p. 169, Manual) para situar os países 
fundadores da CEE e as fases do seu alargamento até à Europa 
dos 28. 

– Observação e análise de um esquema (doc. 4, p. 169, Manual) a 
fim de identificar os órgãos de poder da União Europeia. 

– Análise de um esquema (p. 171, Manual) sobre os progressos da 
integração europeia (Tratado de Maastricht, Tratado de Lisboa e 
estruturas da integração). 
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Domínio/Tema K: Do segundo após guerra aos anos 80 3º PERÍODO 

Subdomínio/ 
Subtema K1: A Guerra Fria (continuação) De 20 a 21 aulas 

 

Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(45 min) 

6. Conhecer 
 as características 
das sociedades 
ocidentais desenvol-
vidas 

6.1 Referir a intensificação do processo de terciariza-
ção, urbanização e crescimento das classes mé-
dias, apesar da manutenção de desigualdades 
sociais. 

6.2 Reconhecer o aumento da importância dos jovens 
na sociedade, nomeadamente através dos hábitos 
de consumo e das estruturas associativas estu-
dantis. 

6.3 Referir a crescente importância de expressões 
artísticas de vanguarda, de hábitos de consumo 
cultural de massas e de movimentos de contesta-
ção cultural e político-ideológica. 

 
Tercialização 
Popr Art 
Massificação 
Marcelismo 
Crise petrolífe-
ra 
Política 
Keynesiana 
Políticas 
neoliberais 
Modelo 
maoista 
democracia 
popular 
Gordachev 

– Análise de um gráfico e de um documento iconográfico (docs. 2 e 
3, p. 173, Manual) a fim de verificar a evolução da população ativa 
e a melhoria do nível de vida da sociedade ocidental ao longo da 
segunda metade do século XX. 

– Observação e análise de documentação diversificada (pp. 172 e 
173, Manual), sobre os movimentos de contestação das décadas 
de 1960 e 1970. 

– Observação e análise de documentação diversificada (p. 175, 
Manual) a fim de caracterizar as correntes  artísticas, literárias e 
culturais da segunda metade do século XX. 

– Elaboração no caderno diário de um quadro comparativo das 
diversas correntes artísticas estudadas. 

– Diálogo problematizado com os alunos, a partir de dois documen-
tos iconográficos (docs. 4 e 5, p. 175, Manual), sobre os novos 
agentes da massificação da cultura. 

 Caderno diário 
 Manual 
 Mapas 
 Gráficos 
 Esquemas 
 Apresentações 
 Quadro interati-

vo / Projetor 
 CD-Roms 
 Internet  
 ( ). 

 

 
– Observação direta focada na 
qualidade das intervenções 
e na autonomia dos alunos 
 
– Registo das respostas da 
secção “Agora, resolve” 
(Manual) e das Fichas de 
Trabalho (Caderno de Ativida-
des) 
 
– Avaliação formativa – 
realização das Fichas de 
Trabalho Diferenciado: de 
Recuperação (44-58) e de 
Aprofundamento (8) (Guia do 
Professor); teste interativo 
“A Guerra Fria (2)”, em 
  
 
– Avaliação Sumativa – Teste 
de Avaliação de História 
(5 e 5-Adaptada) (Guia do 
Professor) 
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7. Conhecer e com-
preender a desa-
gregação do Esta-
do Novo 

7.1 Relacionar o atraso do mundo rural português com 
o intenso movimento migratório para as grandes 
áreas urbanas nas décadas de 50 e 60. 

7.2 Identificar os motivos da intensa emigração verifi-
cada nas décadas de 60 e inícios de 70. 

7.3 Indicar os efeitos dos movimentos migratórios na 
realidade portuguesa.  

7.4 Caracterizar o marcelismo enquanto projeto político 
que recusou a democratização e a descolonização 
mas que, ao mesmo tempo, concretizou políticas 
de modernização económico-social e educativa. 

 – Observação e análise de um quadro e de um documento icono-
gráfico (docs. 2 e 3, p. 177, Manual) a fim de descrever a distribui-
ção da população ativa por setores de atividade económica, de 
1950 a 1970, destacando-se a estagnação do setor agrícola. 

– Exposição aberta, apoiada na documentação (p. 177, Manual), 
sobre as razões que provocaram a deslocação das populações 
rurais para os centros urbanos do litoral. 

– Exploração de um documento iconográfico (doc. 5, p. 177, Manual) 
sobre os motivos da emigração portuguesa ocorrida nas décadas 
de 60 e 70 do século XX. 

– Observação de um quadro (“Emigração legal entre 1958 e 1974”, 
p. 177, Manual) para os alunos identificarem os principais destinos 
da emigração portuguesa entre 1958 e 1974. 

– Exposição aberta, a partir da documentação diversificada (p. 179, 
Manual), sobre os efeitos no país da elevada taxa de emigração. 

– Exposição aberta, apoiada na cronologia (doc. 2, p. 179, Manual) 
para identificar as medidas que contribuíram para o desenvolvi-
mento económico e social do país durante o marcelismo. 

– Leitura e análise de um documento escrito (doc. 4, p. 179, Manual) 
no sentido de os alunos inferirem a manutenção da guerra colonial 
durante a governação de Marcello Caetano. 

– Análise de documentação diversificada (docs. 5 e 6, p. 179, Manu-
al) com o intuito de constatar a não resolução dos problemas polí-
ticos nacionais aquando do marcelismo. 

– Exploração pedagógica-didática da secção “Grande Plano Sobre… 
Lugares de tortura e de resistência” (pp. 180 e 181, Manual). 
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Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(45 min) 

8. Conhecer e com-
preender a revolu-
ção democrática 
portuguesa 

 

8.1 Explicar as motivações do golpe militar de 25 de 
abril de 1974. 

8.2 Mencionar os principais acontecimentos do 25 de 
abril de 1974. 

8.3 Descrever sucintamente o processo revolucionário, 
salientando as divergências dos projetos políticos 
em confronto. 

8.4 Identificar as consequências do processo de des-
colonização dos antigos territórios não autóno-
mos. 

8.5 Caracterizar a organização da sociedade democrá-
tica a partir da Constituição de 1976. 

8.6 Identificar as principais transformações e proble-
mas económicos e sociais até 1986. 

– Visionamento do vídeo “O 25 de abril de 1974”, disponível em  . 
 

– Interpretação de documentação diversificada (docs. 2 e 3, p. 183, 
Manual) para destacar os objetivos do MFA e os momentos mais 
significativos da operação militar de 25 abril de 1974. 

– Análise de um mapa e de uma cronologia (docs. 4 e 6, p. 183, 
Manual) para compreender a instabilidade que se viveu em Portu-
gal durante o ano de 1975. 

– Observação e análise de um mapa e de documentos iconográficos 
(docs. 2, 3 e 4, p. 185, Manual) para identificar os novos países 
africanos. 

– Breve abordagem, com base no documento iconográfico (doc. 1, p. 
184, Manual), dos casos particulares de Macau e de Timor-Leste. 

– Observação de um documento iconográfico (doc. 6, p. 185, Manu-
al) para evidenciar uma das consequências sociais da descoloni-
zação portuguesa – os “retornados”. 

– Exploração de um documento iconográfico e de um documento 
escrito 

(docs. 2 e 3, p. 187, Manual) a fim de destacar a importância da 
Constituição de 1976 para a consolidação da democracia em Por-
tugal. 

– Análise de um esquema (doc. 5, p. 187, Manual) sobre a organiza-
ção do poder político (os órgãos de soberania e respetivas compe-
tências). 

– Observação e análise de documentação variada (pp. 188 e 189, 
Manual) sobre as razões que provocaram as crises de 1977 e de 
1983/85 em Portugal. 

– Análise de dois quadros (docs. 5 e 6, p. 189, Manual) para desta-
car as alterações sociais verificadas até 1986. 

9. Conhecer e com-
preender a evolu-
ção ocorrida desde 
as “crises petrolífe-
ras” até ao colapso 
do bloco soviético 

9.1 Referir as consequências das “crises petrolíferas” 
nos países capitalistas (desenvolvidos e subde-
senvolvidos) e nos países comunistas. 

9.2 Referir a substituição do modelo keynesiano pelo 
modelo monetarista e a introdução das primeiras 
medidas neoliberais em países capitalistas de-
senvolvidos (EUA e Reino Unido). 

9.3 Confrontar os princípios básicos do Estado-
Providência com os do Estado Neoliberal. 

 – Observação e análise de um gráfico e de dois documentos ico 
gráficos (docs. 2, 3 e 4, p. 191, Manual) para caracterizar as “crises 
petrolíferas” de 1973 e de 1979. 
– Interpretação do documento escrito (doc. 5, p. 191, Manual) sobre 

as medidas de combate às crises petrolíferas. 
– Produção, a partir do esquema (doc. 6, p. 191, Manual), de um 

texto sobre “Choques petrolíferos – as medidas para sair da crise”. 
 

10. Conhecer e 
compreender a 
unidade e diversi-
dade do mundo 
comunista, os seus 
bloqueios e ruturas 

10.1 Identificar no mundo comunista a existência de um 
modelo dominante (o soviético) e de modelos al-
ternativos, exemplificando com o modelo maoísta 
chinês. 

10.2 Indicar situações de intervenção da União Soviéti-
ca em países da sua “zona de influência” com o 
objetivo de manter os regimes vigentes. 

10.3 Sintetizar os principais problemas políticos, eco-

 – Exploração pedagógica-didática da animação interativa “O desen-
volvimento do mundo comunista”, disponível em  . 
– Análise do mapa (doc. 3, p. 193, Manual) para identificar os países 
comunistas no mundo (URSS, democracias populares na Europa de 
Leste, Jugoslávia, China, entre outros). 
– Observação e análise de um documento escrito (doc. 5, p. 193, 
Manual) a fim de caracterizar o modelo comunista da Jugoslávia e 
conhecer a posição de Tito face ao papel da URSS. 
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Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(45 min) 

nómicos e sociais do bloco soviético. 
10.4 Relacionar as profundas alterações introduzidas 

pelas perestroika e glasnost de Gorbachev com o 
colapso do bloco socialista e a desintegração da 
URSS. 

– Exposição do professor, apoiada no documento escrito (doc. 6, p. 
193, Manual), sobre o estabelecimento do regime comunista na 
China e evidenciar o modelo maoísta. 
– Observação e análise de documentação diversificada (p. 195, 
Manual) sobre a imposição da força soviética na Europa de Leste 
como resposta à contestação ao poder de Moscovo. 
– Exposição aberta do professor sobre as oscilações da política 
soviética após a morte de Estaline, em particular com Kruschev. 
– Exploração da secção “Figuras da História” (p. 197, Manual), atra-
vés do diálogo vertical e horizontal, para levar os alunos a compre-
ender o quadro de reformas de Gorbachev. 
– Leitura e observação de documentos diversificados (docs. 3, 4 e 5, 
p. 197, Manual) para compreender o declínio e o fim do regime 
comunista na Europa. 
– Interpretação dos docs. 5 e 6 (p. 197, Manual) para os alunos 
identificarem o contexto do desmembramento da União Soviética. 

 
 

Domínio/Tema L: O após Guerra Fria e a Globalização 3º PERÍODO 

Subdomínio/ 
Subtema L1: Estabilidade e instabilidade num mundo unipolar 

 

Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(45 min) 

1. Conhecer e com-
preender a emergên-
cia e os limites do 
unilateralismo ameri-
cano 

1.1 Relacionar a derrocada do mundo comunista com 
a afirmação dos EUA como única superpotência 
político-militar. 

1.2 Identificar a intervenção dos EUA em vários confli-
tos regionais, a desvalorização da função regula-
dora da ONU e as dificuldades de afirmação da 
União Europeia no sistema de relações internaci-
onais. 

1.3 Reconhecer a vaga de processos de transição de 
regimes ditatoriais para sistemas políticos de cariz 
democrático na América Latina, África e Sudoeste 
Asiático. 

1.4 Apontar as características específicas do “terro-
rismo global” associado ao integrismo islâmico. 

1.5 Referir as consequências humanas, financeiras e 
diplomáticas para os EUA do arrastar dos confli-
tos no Iraque e no Afeganistão. 

 
 

Mundo Bipolar 
Superpotência 
“Terrorismo 
global” 
Globalização 
ZES 
Trika 

– Exploração do mapa (doc. 2, p. 207, Manual) com o intuito de 
destacar as áreas de maior influência dos Estados Unidos no 
mundo. 

– Interpretação de um texto (doc. 6, p. 207, Manual) sobre os fatores 
que contribuíram para a afirmação dos EUA como única superpo-
tência mundial. 

– Observação e análise de documentação diversificada (docs. 4 e 5, 
p. 207, Manual) para identificar a intervenção dos Estados Unidos 
em vários conflitos regionais (Iraque, Afeganistão). 

– Visionamento do vídeo “O 11 de setembro de 2001”, em  
               . 

– Exposição aberta, apoiada no documento 1 (p. 208, Manual) sobre 
a expansão de regimes democráticos na Europa de Leste, e, em 
seguida, na América Latina, África e Sudoeste Asiático. 

– Exploração de documentação diversificada sobre a origem e as 
características do terrorismo global (p. 209, Manual). 

– Exploração pedagógica-didática da secção “Grande Plano Sobre… 
Conflitos e tensões no mundo de hoje” (pp. 210-211, Manual). 

 Caderno diário 
 Manual 
 Mapas 
 Gráficos 
 Esquemas 
 Apresentações 
 Quadro interati-

vo / Projetor 
 CD-Roms 
 Internet  
 ( ). 

 

 
– Observação direta focada na 
qualidade das intervenções e 
na autonomia dos alunos 
 
– Registo das respostas da 
secção 
“Agora, resolve” (Manual) e 
das Fichas de Trabalho 
(Caderno de Atividades) 
 
– Avaliação formativa – 
realização das Fichas de 
Trabalho Diferenciado: de 
Recuperação (59-62) e de 
Aprofundamento (9) (Guia do 
Professor); teste interativo “O 
após-Guerra Fria e a globali-
zação – estabilidade e instabi-

 
7 
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Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conceitos Estratégias/Experiências de Aprendizagem Recursos Avaliação Tempos 
(45 min) 

2. Conhecer e com-
preender o atual 
processo de globa-
lização 

2.1 Relacionar o desaparecimento do mundo comunis-
ta com o reforço da desregulação económica e 
social nos países desenvolvidos e de desenvolvi-
mento intermédio. 

2.2 Explicar a maior integração das economias subde-
senvolvidas na economia mundial fruto da deslo-
calização da atividade produtiva. 

2.3 Referir a importância das novas tecnologias — de 
informação, da comunicação e dos transportes — 
e da liberalização das trocas no reforço dos níveis 
de globalização da economia e na uniformização 
dos hábitos culturais. 

2.4 Identificar as principais potências emergentes, 
destacando o caso chinês. 

– Exposição aberta, apoiada no esquema (doc. 4, p. 213, Manual), 
sobre os fatores que contribuíram para a globalização ou mundia-
lização da economia. 

– Exploração cruzada do mapa (doc. 5, p. 213, Manual) e dois do-
cumentos iconográficos (docs. 2 e 3, p. 213, Manual) a fim de evi-
denciar as vantagens e desvantagens da globalização. 

– Produção, a partir da documentação da página 213, de um quadro 
síntese sobre a globalização. 

– Visionamento do vídeo “As potências emergentes – o caso da 
China.”, em                 . 

– Observação e análise de um quadro e de um gráfico (docs. 1 e 6, 
pp. 212 e 213, Manual) com o intuito de caracterizar uma das po-
tências emergentes – a China. 

lidade num mundo unipolar”, 
em  
 
 
 
– Avaliação Sumativa – Teste 
de Avaliação de História 
(6 e 6-Adaptada) (Guia do 
Professor) 

3. Conhecer os 
efeitos da integração 
portuguesa nas 
Comunidades Euro-
peias/União Europeia 

3.1 Descrever sucintamente o processo de adesão de 
Portugal às Comunidades Europeias. 

3.2 Reconhecer a importância dos fundos comunitá-
rios na modernização das infraestruturas do país. 

3.3 Identificar as principais transformações ocorridas 
na economia portuguesa com a adesão às Comu-
nidades Europeias/União Europeia, nomeada-
mente o impacto nos setores económicos mais 
tradicionais. 

 
3.4 Identificar dificuldades estruturais e potencialida-

des da economia e da sociedade portuguesas. 

– Observação e análise de documentação diversificada sobre a 
integração de Portugal na CEE/UE (p. 215, Manual). 

– Leitura e análise de um mapa e de um documento iconográfico 
(docs. 1 e 4, pp. 214 e 215, Manual) a fim de evidenciar a aplica-
ção dos fundos comunitários em Portugal. 

– Análise do quadro (doc. 5, p. 215, Manual) com o intuito de fazer 
um balanço da integração de Portugal na Comunidade/União Eu-
ropeia. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE DO TAMEL 
ESCOLA BÁSICA E SEDUNDÁRIA VALE DO TAMEL 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA CATÓLICA 
 

PLANIFICAÇÃO ANUAL/TRIMESTAL      Ano 9º Ano  1º Período  2017/2018  

Metas Objetivos Conteúdos Metodologia/ 
Estratégias Recursos Avaliação 

Tempos 
letivos 

 
S. Reconhecer, à 
luz da mensagem 
cristã, a dignidade 
da pessoa 
humana. 
 
O. Reconhecer a 
proposta do agir 
ético cristão em 
situações vitais do 
quotidiano. 
 
H. Articular uma 
perspetiva sobre 
as principais 
propostas 
doutrinais 
da Igreja Católica. 
 
S. Reconhecer, à 
luz da mensagem 

 
1. Reconhecer a dignidade e 
inviolabilidade da vida 
humana como eixo central 
dos valores morais. 
 
2. Encontrar soluções 
fundamentadas para o 
conflito entre o valor da vida 
e outros valores como a 
verdade, a justiça ou o 
amor. 
 
3. Interpretar criticamente 
episódios históricos e factos 
sociais sobre a situação de 
grupos minoritários em 
desvantagem social em 
ambientes discriminatórios. 
 
4. Conhecer a posição da 
Igreja Católica face à 

UNIDADE DIDÁTICA – A DIGNIDADE DA VIDA 
HUMANA 
· A vida como dádiva de Deus e primordial direito 
humano; 
· Dignidade e inviolabilidade da vida humana: 
declarações de direitos e perspetiva da Igreja 
Católica; 
· A vida: condição de possibilidade de todos os 
outros valores. 
· A vida humana, um valor primordial mas não 
absoluto - o conflito de valores: 
‒ Dar a própria vida pelo outro (o testemunho de 
Gianna Beretta); 
· Dar a vida pela verdade libertadora: 
‒ Jesus, o grande testemunho (Jo 10, 11-14-15). 
‒ No seguimento do Evangelho: M. L. King. 
· Os grupos minoritários ou «não produtivos»; 
· A problemática da igualdade e da discriminação. 
· Os preconceitos socias e religiosos face a: 
‒ Os estrangeiros e a xenofobia; ideologias racistas; 
e genocídosos; ‒ Os membros de religiões 
minoritárias e o fanatismo religioso; ‒ Os portadores 

-Diagnóstico da 
turma 
 
- Diálogo 
interpelativo; 
 
- Chuva de ideias; 
 
- Interpretação de 
textos; 
 
- Sopa de letras; 
 
- Interpretação de 
imagens; 
 
- Caça palavras; 
 
- Crucigramas; 
 
- Palavras cruzadas; 
 
- Visualização / 
exploração de 
Power Point’s; 
 

- Caderno diário do 
aluno. 
 
- Quadro. 
 
- Software de apoio à 
disciplina, na 
abordagem das 
diferentes temáticas.  
 
-Computador 
 
-Projetor multimédia. 

 
 
 
 
 
 
- Resposta às questões e 
execução das tarefas do 
caderno de atividades e 
outras. 
 
 
 
- Valores, atitudes e 
conhecimentos 
demonstrados na 
realização das atividades 
propostas (Grelha de 
observação diária). 
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Metas Objetivos Conteúdos Metodologia/ 
Estratégias Recursos Avaliação 

Tempos 
letivos 

cristã, a dignidade 
da pessoa 
humana. 
 
B. Construir uma 
chave de leitura 
religiosa da 
pessoa, da vida e 
da história. 
 
E. Identificar o 
núcleo central do 
cristianismo e do 
catolicismo 
 
O. Reconhecer a 
proposta do agir 
ético cristão em 
situações vitais do 
quotidiano. 
 
P. Promover o 
bem comum e o 
cuidado do outro. 

dignidade da vida humana e 
contra a discriminação. 
 
5. Interpretar textos bíblicos 
sobre o amor ao próximo e a 
dignidade da vida humana. 
 
6. Desenvolver os valores da 
dignidade de toda a vida 
humana, da fraternidade e 
do amor ao próximo para 
orientação do 
comportamento na relação 
com todas as pessoas. 
 
7. Relacionar os dados da 
ciência, sobre a questão do 
início da vida humana, com 
a perspetiva da Igreja. 
 

de deficiência; ‒ Os idosos; ‒ Os doentes terminais. 
· Cada pessoa deve considerar o próximo como 
“outro eu”, respeitá-lo e rejeitar tudo o que viola a 
integridade pessoal e social (GS 27) 
· É contrária à vontade de Deus qualquer forma de 
discriminação (GS 29). 
· O testemunho do Papa João Paulo II na doença. 
· O testemunho do Papa Bento XVI na velhice. 
· Lc 10,25-37 – A Parábola do Bom Samaritano: 
valorizar a vida, tornando-se próximo de quem 
precisa. 
· A fraternidade humana, centro das escolhas 
morais. 
· A atenção e o cuidar da vida dos mais necessitados 
no contexto em que se vive. 
· O empenho pessoal na denúncia dos atentados à 
dignidade da vida humana. 
· A participação em grupos e organização de defesa e 
promoção da vida. 
· O início da vida humana: 
· O aborto 
· Eutanásia· A posição da Igreja católica na defesa da 
vida em todas as circunstâncias. 

- Visualização / 
exploração de 
Filmes; 
 
- Partilha de 
testemunhos; 
 
- Técnica de binas; 
 
- Debate de ideias; 
 
- Elaboração de 
trabalhos; 
 
- Grelhas de leitura 
de interpretações 
de textos; 
 
-Esquemas; 
-Registo de ideias 
cruciais. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

                                         



PLANIFICAÇÃO ANUAL/TRIMESTAL  Ano 9º Ano  2º Período    

Metas Objetivos Conteúdos Metodologia/ 
Estratégias Recursos Avaliação 

Tempos 
letivos 

 
 
A. Compreender o 
que são o 
fenómeno 
religioso e a 
experiência 
religiosa. 
 
 
 
C. Identificar o 
núcleo central das 
várias tradições 
religiosas. 
 
 
 
B. Construir uma 
chave de leitura 
religiosa da 
pessoa, da vida e 
da história. 
 
 
 
I. Conhecer o 
percurso da Igreja 
no tempo e o seu 
contributo para a 

 
 
1. Equacionar respostas 
fundamentadas sobre a 
existência de Deus, 
desenvolvendo uma posição 
pessoal. 
 
 
 
 
 
2. Identificar as 
representações de Deus no 
Judaísmo e em Jesus de 
Nazaré. 
 
 
 
 
3. Interpretar textos bíblicos 
sobre a bondade e a 
grandeza de Deus. 
 
 
 
 
4. Identificar, em momentos 
e episódios históricos e 
factos sociais, as 

UNIDADE DIDÁTICA – DEUS, O GRANDE 
MISTÉRIO 
· O acreditar e o confiar humanos; 
· A problemática da existência de Deus ― Crença e 
razão; 
· As várias formas da recusa de Deus: ateísmo, 
agnosticismo e relativismo; 
· Acreditar em Deus: acolher e confiar no sentido 
último da vida; 
· Os vários elementos constitutivos do fenómeno 
religioso. 
 
· A fé em Deus e as representações de Deus: 
‒ Representações de Deus no Antigo Testamento: o 
Judaísmo; 
‒ O Deus de Jesus Cristo: o Cristianismo. 
 
· De um Deus de um povo até um Deus universal e 
inequivocamente bom. 
· A imensidão e bondade de Deus: Sir 43,27-33; 
· A fé como confiança e entrega: Sl 23(22) («O 
senhor é meu pastor»); 
· Como o Monoteísmo abre a fé à fraternidade 
universal; 
· A coerência entre a fé e as obras: Jr 7,4-11 e Tg 2, 
14-17; 
· A fé é: 
‒ Uma experiência de encontro; 
‒ Um apelo à esperança, contra todos os sinais de 
desespero; 

-Diagnóstico da 
turma 
 
- Diálogo 
interpelativo; 
 
- Chuva de ideias; 
 
- Interpretação de 
textos; 
 
- Sopa de letras; 
 
- Interpretação de 
imagens; 
 
- Caça palavras; 
 
- Crucigramas; 
 
- Palavras cruzadas; 
 
- Visualização / 
exploração de 
Power Point’s; 
 
- Visualização / 
exploração de 
Filmes; 
 
- Partilha de 
testemunhos; 
 
- Técnica de binas; 
 

- Caderno diário do 
aluno. 
 
- Quadro. 
 
- Software de apoio à 
disciplina, na 
abordagem das 
diferentes temáticas.  
 
-Computador 
 
-Projetor multimédia. 

 
 
 
 
 
 
- Resposta às questões e 
execução das tarefas do 
caderno de atividades e 
outras. 
 
 
 
- Valores, atitudes e 
conhecimentos 
demonstrados na 
realização das atividades 
propostas (Grelha de 
observação diária). 
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Metas Objetivos Conteúdos Metodologia/ 
Estratégias Recursos Avaliação 

Tempos 
letivos 

construção da 
sociedade. 

transformações provocadas 
pela vivência da fé. 
 

‒ Um apelo à construção de um mundo solidário. 
· Cada crente é o rosto e as mãos de Deus a atuar no 
mundo; 
· Vidas com sentido:  

- Aristides de Sousa Mendes, 
- Papa João XXIII, 
- Papa Francisco, 
- Pastorinhos de Fátima; 

· Instituições de origem religiosa empenhadas na 
transformação da sociedade e no bem comum. 

- Debate de ideias; 
 
- Elaboração de 
trabalhos; 
 
- Grelhas de leitura 
de interpretações 
de textos; 
 
-Esquemas; 
-Registo de ideias 
cruciais. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANIFICAÇÃO ANUAL/TRIMESTAL  Ano 9º Ano  3º Período    

Metas Objetivos Conteúdos Metodologia/ 
Estratégias Recursos Avaliação 

Tempos 
letivos 

 
 
Q. Reconhecer, 
à luz da 
mensagem 
cristã, a 
dignidade da 
pessoa humana. 
 
 
 
G. Identificar os 
valores 
evangélicos. 
 
 
 
B. Construir uma 
chave de leitura 
religiosa da 
pessoa, da vida 
e da história. 
 
 
 
C. Identificar o 
núcleo central as 
várias tradições 

 
 
1. Identificar a 
necessidade e a 
importância dos projetos 
na vida pessoal. 
 
 
 
2. Reconhecer os valores 
necessários à 
concretização de projetos 
de vida verdadeiramente 
humanos. 
 
 
 
3. Compreender a 
construção de projetos de 
vida na experiência de 
encontro com Deus. 
 
 
4. Reconhecer a Fé como 
elemento constitutivo da 
experiência de felicidade. 

UNIDADE DIDÁTICA – O PROJETO DE VIDA 
 
. Definição de projeto: 
          ‒   Objetivos e metas pessoais; 
          ‒   Estratégias facilitadoras; 
          ‒   Agir em conformidade; 
. Projetos pessoais, de grupos e de instituições; 
· Projeto e/ou projetos? 
· Vocação e profissão. 
· Os grandes objetivos do ser humano, sonhos 
da humanidade: 
          ‒   A felicidade própria e alheia; 
          ‒   A construção de uma sociedade justa e 
solidária: a denúncia da injustiça e a 
participação ativa na construção do bem 
comum. 
· As várias opções de vida e a “ Opção 
fundamental”. 
· O papel dos bens materiais na construção de 
projetos pessoais. 
· Riscos e limitações da procura da felicidade 
centrada apenas na preocupação do ter; 
· Uma perspetiva equilibrada para a satisfação 
das necessidades materiais:  
- o valor do estudo, do trabalho e do esforço; 
- a importância da partilha de dons e de bens. 
· O projeto de Abraão. A descoberta de um 

-Diagnóstico da 
turma 
 
- Diálogo 
interpelativo; 
 
- Chuva de ideias; 
 
- Interpretação de 
textos; 
 
- Sopa de letras; 
 
- Interpretação de 
imagens; 
 
- Caça palavras; 
 
- Crucigramas; 
 
- Palavras cruzadas; 
 
- Visualização / 
exploração de 
Power Point’s; 
 
- Visualização / 
exploração de 
Filmes; 
 
- Partilha de 
testemunhos; 
 
- Técnica de binas; 
 

- Caderno diário do 
aluno. 
 
- Quadro. 
 
- Software de apoio à 
disciplina, na 
abordagem das 
diferentes temáticas.  
 
-Computador 
 
-Projetor multimédia. 

 
 
 
 
 
 
- Resposta às questões e 
execução das tarefas do 
caderno de atividades e 
outras. 
 
 
 
- Valores, atitudes e 
conhecimentos 
demonstrados na 
realização das atividades 
propostas (Grelha de 
observação diária). 
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Metas Objetivos Conteúdos Metodologia/ 
Estratégias Recursos Avaliação 

Tempos 
letivos 

religiosas. Deus único e relacional: Gn 12,1-14;15,1-7. 
· O projeto de S. Paulo. A descoberta de Cristo 
como eixo orientador da vida: Act 9, 1-20. 
· A parábola dos talentos: Mt 25, 14-29. 
· A fé como fonte de felicidade. 
· O princípio da felicidade humana:  
          ‒   o amor a Deus e ao próximo 
(Judaísmo/Cristianismo);  
          ‒   o amor aos inimigos (Cristianismo);  
          ‒   a prática da justiça, da verdade e das 
boas obras (Islão);  
          ‒   a superação da dor e infelicidade 
humanas (Budismo);  
          ‒   a realização do Dharma (Hinduísmo);  
          ‒   a preservação da ordem cósmica e do 
fator humano (Confucionismo). 
· A esperança, a alegria e a confiança na 
realização própria e dos outros: Rm 12, 9-18. 

- Debate de ideias; 
 
- Elaboração de 
trabalhos; 
 
- Grelhas de leitura 
de interpretações 
de textos; 
 
-Esquemas; 
-Registo de ideias 
cruciais. 

 

 

 

    Pelo grupo Disciplinar: 

Data:___  / ___ /______          _______________________________ 
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ANO LETIVO 2017/ 2018 
OFERTA COMPLEMENTAR – EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 
PLANIFICAÇÃO DIDÁTICA 9ºA 

MÓDULO 1: EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE PERÍODO DE APLICAÇÃO: 1º Período 
DIMENSÕES DA 

FORMAÇÃO/ 
CONTEÚDOS 

METAS DE APRENDIZAGEM/ 
DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS AVALIAÇÃO TEMPOS 

LETIVOS 

Formação de 
cidadãos ativos e 
conscientes dos seus 
direitos e deveres  

• Consciencializar para a importância 
das funções de delegado 
/subdelegado da turma.  

• Exercer um ato de cidadania (eleição 
democrática entre pares). 

• Conhecer os direitos e os deveres do 
aluno.  

• Apresentação. Qual o perfil do delegado de 
turma e suas competências? Eleição do 
delegado e subdelegado de turma. 

• Análise do Estatuto do aluno/regulamento 
interno do agrupamento (direitos, deveres, 
frequência e assiduidade, faltas, disciplina). 
 

• Quadro 
• Ata 
• Powerpoint 

 

 

 
2 
 

Afetos e educação 
para a sexualidade: 

• Dimensão ética da 
sexualidade 
humana 

• Papéis de género 

• Orientação sexual 

• Métodos 
contracetivos 

 

 

 

• Contribuir para a melhoria dos 
relacionamentos afetivo-sexuais 
entre os jovens. 

• Contribuir para a tomada de 
decisões conscientes na área da 
educação para a saúde - educação 
sexual. 

• Compreender a sexualidade 
humana como uma das 
componentes mais sensíveis da 
pessoa, numa perspetiva global e 
ética, no contexto de um projeto de 
vida que integre valores humanos 
fundamentais. 

• Conhecer e valorizar o corpo. 
• Compreender o que é a  

Aplicação do programa “PRESSE”: 
 

• Atividade- ”Sou um adolescente”: 
 - Visualização/exploração do “Documentário - 
BBC: The Human Body O Corpo Humano" - 
Episódio.4 - A Tempestuosa Adolescência”; 
- Tendo por base o vídeo, debate sobre o que é a 
adolescência e o que é ser um adolescente e as 
mudanças que ocorrem na adolescência. 

 
• Atividade - “As mulheres percebem de 

futebol??” 
- Leitura de uma notícia e partindo da mesma, 
abrir discussão orientada  sobre as diferenças de 
género face ao desporto, família, emprego,… e os 
estereótipos de género. 

• Referencial de Educação 
para a Saúde 

• Caderno diário 

• Textos e fichas 
informativas 

•  Apresentações 
multimedia 

• Vídeos 

• Computador 

• Projetor multimédia 
 
 
 

 
• Comportamentos 

e atitudes; 

• Participação nas 
atividades; 

• Compreensão 
dos conceitos 
específicos  

 
• Avaliação dos 

vários trabalhos / 
atividades 
realizadas. 
 

 
• Caderno diário 

 

11 
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Infeções 
sexualmente 
transmissíveis 

Prevenção de 
comportamentos 
aditivos e 
dependências. 

Substâncias 
Psicoativas 

Efeitos das 
Substâncias 
psicoativas 

Prevenção do 
consumo 

 

adolescência e o que é ser um 
adolescente; 

• Perceber as mudanças que 
ocorrerem na adolescência. 

• Discutir as diferenças de género; 
• Promover a diminuição de 

estereótipos de género. 
• Reconhecer as diferenças de 

orientação sexual e a importância da 
não discriminação; 

• Compreender quais os métodos 
contracetivos disponíveis. 

• Conhecer modos de atuação dos 
métodos contracetivos. 

• Promover o debate em torno do 
tema da Interrupção da gravidez;  

• Promover a capacidade de ouvir e 
respeitar ideias diferentes. 

• Promover a capacidade de mudar de 
opinião a partir do diálogo e da 
reflexão conjunta; 

• Procurar consensos. 
• Discutir os conceitos de risco e 

comportamento de risco. 
• Tomar consciência da facilidade de 

transmissão das IST. 
• Contribuir para a redução de 

possíveis ocorrências negativas 
decorrentes dos comportamentos 
sexuais, como infeções sexualmente 
transmissíveis (IST). 

• Conhecer infeções sexualmente 
transmissíveis e formas de as 
prevenir. 

 
• Atividade - Histórias de aqui ao lado”: 
- Leitura/análise de textos/ testemunhos sobre a 
orientação sexual e discussão orientada em grande 
grupo, com base em algumas questões lançadas 
pelo docente sobre os textos lidos.  

 
• Atividade – “Tudo o que sabemos sobre 

métodos contracetivos”: 
- Pesquisa em pequenos grupos sobre os vários 
métodos contracetivos e apresentação da 
informação recolhida em grande grupo/turma. 
- Visualização dos vídeos “O Preservativo” e a 
“Pílula”.   
http://ensina.rtp.pt/artigo/o-preservativo 

http://ensina.rtp.pt/artigo/a-pilula/ 
 

• Atividade - Sim, Não, Não sei bem… Interrupção 
Voluntária da Gravidez: 
- Debate em torno de frases lançadas pelo 
professor sobre o tema em questão. Os alunos 
terão de decidir se estão de acordo ou não sobre 
cada frase e argumentar sobre a sua 
opinião/posição; perante os argumentos, os 
alunos poderão mudar de posição/opinião.  
- Visualização/exploração do vídeo “Gravidez na 
adolescência” http://ensina.rtp.pt/artigo/a-
gravidez-na-adolescencia  
 

• Atividade: Jogo do Contágio  
- Visualização do vídeo “Infeções sexualmente 

transmissíveis”- 
http://ensina.rtp.pt/artigo/infecoes-sexualmente-
transmissiveis/ 

 
 

• Autoavaliação e 
heteroavaliação. 
 

 
 

http://ensina.rtp.pt/artigo/o-preservativo
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-pilula/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-gravidez-na-adolescencia
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-gravidez-na-adolescencia
http://ensina.rtp.pt/artigo/infecoes-sexualmente-transmissiveis/
http://ensina.rtp.pt/artigo/infecoes-sexualmente-transmissiveis/
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• Prevenir o consumo substâncias 

psicoativas quer em meio escolar 
quer na comunidade. 

• Compreender o significado de 
substâncias psicoativas, drogas lícitas 
e ilícitas. 

• Perceber que existem substâncias do 
quotidiano usadas como drogas; 

• Analisar criticamente as 
consequências do uso de substâncias 
psicoativas. 

• Adquirir competências relacionadas 
com estratégias de recusa perante a 
oferta de bebidas, tabaco ou drogas. 

• Analisar as técnicas de marketing da 
indústria, os grupos-alvo desse 
marketing, os modelos sociais 
associados ao consumo e a 
manipulação de informação por 
parte da indústria do tabaco. 

- Discussão sobre as infeções sexualmente 
transmissíveis através da exploração do vídeo 
observado.  
 
Tema: Comportamentos aditivos e 
dependências 
 

• Brainstorming sobre substâncias psicoativas, 
drogas lícitas e drogas ilícitas; 

• Diálogo com os alunos sobre substâncias 
psicoativas com a exploração de apresentações 
multimédia; 

• Apresentação dos efeitos das drogas com 
debate pelo grupo-turma; 

• Recolha de recortes de revistas ou jornais com 
imagens de pessoas a fumar e discussão sobre o 
que leva as pessoas a começar a fumar e a 
continuar a fumar mesmo sabendo das 
consequências.  
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MÓDULO 2: EDUCAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO DE APLICAÇÃO: 2º Período  

DIMENSÕES DA 
FORMAÇÃO/ 
CONTEÚDOS 

METAS DE APRENDIZAGEM/ 
DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS AVALIAÇÃO TEMPOS 

LETIVOS 

Planeamento e 
Gestão do 
Orçamento: 
planeamento 

Sistema e Produtos 
Financeiros Básicos: 
seguros 

Crédito: 
responsabilidade do 
crédito 

Ética: Ética e 
Responsabilidade 
Social nas questões 
financeiras 

Direitos e Deveres: 
informação 

Financeira; prevenção 
de Fraude 

• Mobilizar saberes culturais, 
científicos e tecnológicos para 
compreender a realidade e para 
abordar situações e problemas do 
quotidiano. 

• Adotar estratégias adequadas à 
resolução de problemas e à tomada 
de decisões. 

• Evidenciar a relevância do 
planeamento a médio e a longo 
prazo. 

• Caraterizar seguros. 
• Conhecer vantagens e desvantagens 

da aquisição de seguros. 
• Entender as responsabilidades 

decorrentes do recurso ao crédito. 
• Compreender a importância da ética 

nas questões financeiras. 
• Saber que existem direitos e deveres 

relativamente às questões 
financeira. 

• Saber proteger-se da fraude 
financeira 

 

• Diálogo com os alunos sobre as suas ideias 
pré-concebidas relativamente às dimensões 
em estudo. 

• Discussão no grupo/turma com o confronto 
de diferentes ideias. 

• Trabalhar com os alunos situações do dia-a-
dia. 

• Estudo de caso – análise de um plano 
financeiro. 

• Definir objetivos financeiros e elaborar um 
plano financeiro. 

• Trabalho de pesquisa sobre caraterização de 
alguns tipos de seguros. 

• Diálogo com os alunos sobre  os direitos e 
deveres na aquisição de créditos. 

• Simular casos práticos relacionados com a 
ética. 

• Discutir, analisar e saber situações de fraude 
nas questões financeiras. 

• Referencial de Educação 
Financeira 

• Caderno diário 

• Textos e fichas informativas 

•  Apresentações muitimedia 

• Vídeos 

• Computador 

• Projetor multimédia 

 

• Comportamentos 
e atitudes; 

• Participação nas 
atividades; 

• Compreensão 
dos conceitos 
específicos  

 
• Avaliação dos 

vários trabalhos / 
atividades 
realizadas. 

 
• Caderno diário 

 
• Autoavaliação e 

heteroavaliação. 
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MÓDULO 3: EDUCAÇÃO PARA OS MEDIA PERÍODO DE APLICAÇÃO: 3º Período 
DIMENSÕES DA 

FORMAÇÃO/ 
CONTEÚDOS 

METAS DE APRENDIZAGEM/ 
DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS AVALIAÇÃO TEMPOS 

LETIVOS 

 
As redes digitais 
 
Subtemas: 
- Viver em rede. 
- Fazer rede 
- Riscos de ser 
enredado 
- Cyberbullying 
 
 
 
Marcas e 
Publicidades 
 
Subtemas:   
Media e Publicidade. 
Artes da Sedução 
 
 
 
Audiências, Públicos 
e Consumos 
 
Subtemas:  
Consumos de media. 
Medição de 
Audiências 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Conhecer e compreender o 
funcionamento das principais redes 
sociais. 

• Compreender o que é o Cyberbullying. 
• Reconhecer a importância de denunciar 

casos de Cyberbullying. 
• Saber que iniciativas podem e devem ser 

promovidas para desincentivar a prática 
de Cyberbullying; 

• Compreender o fenómeno da Publicidade. 
• Conhecer os elementos que intervêm nas 

mensagens publicitárias; 
• Compreender as diferenças existentes 

entre consumos essenciais e supérfluos, 
benéficos e nocivos, individuais e 
coletivos, privado e público.  

• Saber identificar os principais fatores de 
que depende o consumo: económicos e 
socioculturais.  

• Saber que as empresas dispõem de um 
conjunto de recursos para fortalecer e 
projetar uma imagem de marca. 

• Tomar consciência e ser capaz de assumir 
uma atitude crítica perante os valores, 
papéis sociais e estereótipos transmitidos 
pela publicidade; 

• Conhecer alguns mecanismos subliminares 
ou ocultos da publicidade em televisão; 

• Conhecer as diversas e as mais recentes 
técnicas de publicidade e de marketing; 

 
 

 
 

• Diálogo com os alunos sobre as suas 
ideias pré-concebidas relativamente às 
dimensões em estudo. 

• Discussão no grupo/turma com o 
confronto de diferentes ideias. 

• Diálogo com os alunos sobre as 
principais redes sociais digitais, 
vantagens e inconvenientes com a 
exploração de apresentações 
multimédia. 

• Debater o fenómeno do Cyberbullying e 
do Sexting e identificar formas de o 
combater.  

• Visualizar/explorar de filme sobre o 
tema do Bullying / redes sociais.  

• Debate/discussão/Pesquisa sobre os 
Media e a Publicidade e as audiências, 
públicos e consumos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Referencial de Educação 
para os Media 

• Caderno diário 

• Textos e fichas informativas 

•  Apresentações multimedia 

• Vídeos 

• Computador 

• Projetor multimédia 

 

• Comportamentos 
e atitudes; 

• Participação nas 
atividades; 

• Compreensão 
dos conceitos 
específicos  

 
• Avaliação dos 

vários trabalhos / 
atividades 
realizadas. 
 

 
• Caderno diário 

 
• Autoavaliação e 

heteroavaliação. 
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• Entender o modo como a publicidade nos 
influencia; 

• Conhecer o conceito de consumerismo. 
• Compreender o que são e quais são as 

audiências e públicos dos media. 
• Identificar os mecanismos que os media 

usam para alcançar, atrair e constituir as 
audiências; 

• Pesquisar sobre o modo como as pessoas 
usam os media nas suas vidas, quais os 
seus hábitos e padrões de uso; 

•  Saber como os públicos utilizam os media 
na vida quotidiana, quais são os seus 
hábitos de utilização e de que formas se 
podem revestir estas utilizações; 

• Refletir sobre os usos dos media.  

 
 
 

 
 

 

•  
Lijó, 10/ 10 / 2017  

Docente: Carmen Fernandes 
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ANO LETIVO 2017/ 2018 

OFERTA COMPLEMENTAR – EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 
PLANIFICAÇÃO DIDÁTICA 9ºB 

MÓDULO 1: EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE PERÍODO DE APLICAÇÃO: 1º Período 

DIMENSÕES DA 
FORMAÇÃO/ 
CONTEÚDOS 

METAS DE APRENDIZAGEM/ 
DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

AVALIAÇÃO 
TEMPOS 
LETIVOS 

Formação de 

cidadãos ativos e 

conscientes dos seus 

direitos e deveres  

• Consciencializar para a importância 

das funções de delegado 

/subdelegado da turma.  

• Exercer um ato de cidadania (eleição 

democrática entre pares). 

• Conhecer os direitos e os deveres do 

aluno.  

• Apresentação. Qual o perfil do delegado de 

turma e suas competências? Eleição do 

delegado e subdelegado de turma. 

• Análise do Estatuto do aluno/regulamento 

interno do agrupamento (direitos, deveres, 

frequência e assiduidade, faltas, disciplina). 

 

• Quadro  

• Ata 

• Powerpoint 

 

 

 

2 

 

Afetos e educação 

para a sexualidade: 

• Dimensão ética da 

sexualidade 

humana 

• Papéis de género 

• Orientação sexual 

• Métodos 

contracetivos 

 

 

 

• Contribuir para a melhoria dos 

relacionamentos afetivo-sexuais 

entre os jovens. 

• Contribuir para a tomada de 

decisões conscientes na área da 

educação para a saúde - educação 

sexual. 

• Compreender a sexualidade 

humana como uma das 

componentes mais sensíveis da 

pessoa, numa perspetiva global e 

ética, no contexto de um projeto de 

vida que integre valores humanos 

fundamentais. 

• Conhecer e valorizar o corpo. 

• Compreender o que é a  

Aplicação do programa “PRESSE”: 

 

• Atividade-” Sou um adolescente”: 

 - Visualização/exploração do “Documentário - 
BBC: The Human Body O Corpo Humano" - 
Episódio.4 - A Tempestuosa Adolescência”; 
- Tendo por base o vídeo, debate sobre o que é a 

adolescência e o que é ser um adolescente e as 

mudanças que ocorrem na adolescência. 

 

• Atividade - “As mulheres percebem de 

futebol??” 

- Leitura de uma notícia e partindo da mesma, 

abrir discussão orientada sobre as diferenças de 

género face ao desporto, família, emprego, e os 

estereótipos de género. 

• Referencial de Educação 

para a Saúde 

• Caderno diário 

• Textos e fichas 

informativas 

•  Apresentações 

multimédia 

• Vídeos 

• Computador 

• Projetor multimédia 

 

 

 

 

• Comportamentos 

e atitudes; 

• Participação nas 

atividades; 

• Compreensão 
dos conceitos 
específicos  

 

• Avaliação dos 
vários trabalhos / 
atividades 
realizadas. 
 

 

• Caderno diário 
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Infeções 

sexualmente 

transmissíveis 

Prevenção de 

comportamentos 

aditivos e 

dependências. 

Substâncias 

Psicoativas 

Efeitos das 

Substâncias 

psicoativas 

Prevenção do 

consumo 

 

adolescência e o que é ser um 

adolescente; 

• Perceber as mudanças que 

ocorrerem na adolescência. 

• Discutir as diferenças de género; 

• Promover a diminuição de 

estereótipos de género. 

• Reconhecer as diferenças de 

orientação sexual e a importância da 

não discriminação; 

• Compreender quais os métodos 

contracetivos disponíveis. 

• Conhecer modos de atuação dos 

métodos contracetivos. 

• Promover o debate em torno do 

tema da Interrupção da gravidez;  

• Promover a capacidade de ouvir e 

respeitar ideias diferentes. 

• Promover a capacidade de mudar de 

opinião a partir do diálogo e da 

reflexão conjunta; 

• Procurar consensos. 

• Discutir os conceitos de risco e 

comportamento de risco. 

• Tomar consciência da facilidade de 

transmissão das IST. 

• Contribuir para a redução de 

possíveis ocorrências negativas 

decorrentes dos comportamentos 

sexuais, como infeções sexualmente 

transmissíveis (IST). 

• Conhecer infeções sexualmente 

transmissíveis e formas de as 

prevenir. 

 

• Atividade - Histórias de aqui ao lado”: 

- Leitura/análise de textos/ testemunhos sobre a 

orientação sexual e discussão orientada em grande 

grupo, com base em algumas questões lançadas 

pelo docente sobre os textos lidos.  

 

• Atividade – “Tudo o que sabemos sobre 

métodos contracetivos”: 

- Pesquisa em pequenos grupos sobre os vários 

métodos contracetivos e apresentação da 

informação recolhida em grande grupo/turma. 

- Visualização dos vídeos “O Preservativo” e a 

“Pílula”.   

http://ensina.rtp.pt/artigo/o-preservativo 

http://ensina.rtp.pt/artigo/a-pilula/ 

 

• Atividade - Sim, Não, Não sei bem… Interrupção 

Voluntária da Gravidez: 

- Debate em torno de frases lançadas pelo 

professor sobre o tema em questão. Os alunos 

terão de decidir se estão de acordo ou não sobre 

cada frase e argumentar sobre a sua 

opinião/posição; perante os argumentos, os 

alunos poderão mudar de posição/opinião.  

- Visualização/exploração do vídeo “Gravidez na 

adolescência” http://ensina.rtp.pt/artigo/a-

gravidez-na-adolescencia  

 

• Atividade: Jogo do Contágio  

- Visualização do vídeo “Infeções sexualmente 

transmissíveis”- 

http://ensina.rtp.pt/artigo/infecoes-sexualmente-

transmissiveis/ 

 

 

• Autoavaliação e 
heteroavaliação. 
 

 
 

http://ensina.rtp.pt/artigo/o-preservativo
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-pilula/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-gravidez-na-adolescencia
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-gravidez-na-adolescencia
http://ensina.rtp.pt/artigo/infecoes-sexualmente-transmissiveis/
http://ensina.rtp.pt/artigo/infecoes-sexualmente-transmissiveis/
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• Prevenir o consumo substâncias 

psicoativas quer em meio escolar 

quer na comunidade. 

• Compreender o significado de 

substâncias psicoativas, drogas lícitas 

e ilícitas. 

• Perceber que existem substâncias do 

quotidiano usadas como drogas; 

• Analisar criticamente as 

consequências do uso de substâncias 

psicoativas. 

• Adquirir competências relacionadas 

com estratégias de recusa perante a 

oferta de bebidas, tabaco ou drogas. 

• Analisar as técnicas de marketing da 

indústria, os grupos-alvo desse 

marketing, os modelos sociais 

associados ao consumo e a 

manipulação de informação por 

parte da indústria do tabaco. 

- Discussão sobre as infeções sexualmente 

transmissíveis através da exploração do vídeo 

observado.  

 

Tema: Comportamentos aditivos e 

dependências 

 

• Brainstorming sobre substâncias psicoativas, 

drogas lícitas e drogas ilícitas; 

• Diálogo com os alunos sobre substâncias 

psicoativas com a exploração de apresentações 

multimédia; 

• Apresentação dos efeitos das drogas com 

debate pelo grupo-turma; 

• Recolha de recortes de revistas ou jornais com 

imagens de pessoas a fumar e discussão sobre o 

que leva as pessoas a começar a fumar e a 

continuar a fumar mesmo sabendo das 

consequências.  
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MÓDULO 2: EDUCAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO DE APLICAÇÃO: 2º Período  

DIMENSÕES DA 
FORMAÇÃO/ 
CONTEÚDOS 

METAS DE APRENDIZAGEM/ 
DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

AVALIAÇÃO 
TEMPOS 
LETIVOS 

Planeamento e 

Gestão do 

Orçamento: 

planeamento 

Sistema e Produtos 

financeiros básicos: 

seguros 

Crédito: 

responsabilidade do 

crédito 

Ética: Ética e 

Responsabilidade 

Social nas questões 

financeiras 

Direitos e Deveres: 
informação 

Financeira; prevenção 
de Fraude 

• Mobilizar saberes culturais, 

científicos e tecnológicos para 

compreender a realidade e para 

abordar situações e problemas do 

quotidiano. 

• Adotar estratégias adequadas à 

resolução de problemas e à tomada 

de decisões. 

• Evidenciar a relevância do 

planeamento a médio e a longo 

prazo. 

• Caraterizar seguros. 

• Conhecer vantagens e desvantagens 

da aquisição de seguros. 

• Entender as responsabilidades 

decorrentes do recurso ao crédito. 

• Compreender a importância da ética 

nas questões financeiras. 

• Saber que existem direitos e deveres 

relativamente às questões 

financeiras. 

• Saber proteger-se da fraude 

financeira 

 

• Diálogo com os alunos sobre as suas ideias 

pré-concebidas relativamente às dimensões 

em estudo. 

• Discussão no grupo/turma com o confronto 

de diferentes ideias. 

• Trabalhar com os alunos situações do dia-a-

dia. 

• Estudo de caso – análise de um plano 

financeiro. 

• Definir objetivos financeiros e elaborar um 

plano financeiro. 

• Trabalho de pesquisa sobre caraterização de 

alguns tipos de seguros. 

• Diálogo com os alunos sobre os direitos e 

deveres na aquisição de créditos. 

• Simular casos práticos relacionados com a 

ética. 

• Discutir, analisar e saber situações de fraude 

nas questões financeiras. 

• Referencial de Educação 

Financeira 

• Caderno diário 

• Textos e fichas informativas 

•  Apresentações multimédia 

• Vídeos 

• Computador 

• Projetor multimédia 

 

• Comportamentos 

e atitudes; 

• Participação nas 

atividades; 

• Compreensão 
dos conceitos 
específicos  

 

• Avaliação dos 
vários trabalhos / 
atividades 
realizadas. 

 

• Caderno diário 
 

• Autoavaliação e 
heteroavaliação. 
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MÓDULO 3: EDUCAÇÃO PARA OS MEDIA PERÍODO DE APLICAÇÃO: 3º Período 

DIMENSÕES DA 
FORMAÇÃO/ 
CONTEÚDOS 

METAS DE APRENDIZAGEM/ 
DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

AVALIAÇÃO 
TEMPOS 
LETIVOS 

 
As redes digitais 
 
Subtemas: 
- Viver em rede. 
- Fazer rede 
- Riscos de ser 
enredado 
- Cyberbullying 
 
 
 
Marcas e 
Publicidades 
 
Subtemas:   
Media e Publicidade. 
Artes da Sedução 
 
 
 
Audiências, Públicos 
e Consumos 
 
Subtemas:  
Consumos de media. 
Medição de 
Audiências 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Conhecer e compreender o 

funcionamento das principais redes 

sociais. 

• Compreender o que é o Cyberbullying. 

• Reconhecer a importância de denunciar 

casos de Cyberbullying. 

• Saber que iniciativas podem e devem ser 

promovidas para desincentivar a prática 

de Cyberbullying; 

• Compreender o fenómeno da Publicidade. 

• Conhecer os elementos que intervêm nas 

mensagens publicitárias; 

• Compreender as diferenças existentes 

entre consumos essenciais e supérfluos, 

benéficos e nocivos, individuais e 

coletivos, privado e público.  

• Saber identificar os principais fatores de 

que depende o consumo: económicos e 

socioculturais.  

• Saber que as empresas dispõem de um 

conjunto de recursos para fortalecer e 

projetar uma imagem de marca. 

• Tomar consciência e ser capaz de assumir 

uma atitude crítica perante os valores, 

papéis sociais e estereótipos transmitidos 

pela publicidade; 

• Conhecer alguns mecanismos subliminares 

ou ocultos da publicidade em televisão; 

• Conhecer as diversas e as mais recentes 

técnicas de publicidade e de marketing; 

 

 

 

 

• Diálogo com os alunos sobre as suas 

ideias pré-concebidas relativamente às 

dimensões em estudo. 

• Discussão no grupo/turma com o 

confronto de diferentes ideias. 

• Diálogo com os alunos sobre as 

principais redes sociais digitais, 

vantagens e inconvenientes com a 

exploração de apresentações 

multimédia. 

• Debater o fenómeno do Cyberbullying e 

do Sexting e identificar formas de o 

combater.  

• Visualizar/explorar de filme sobre o 

tema do Bullying / redes sociais.  

• Debate/discussão/Pesquisa sobre os 

Media e a Publicidade e as audiências, 

públicos e consumos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Referencial de Educação 

para os Media 

• Caderno diário 

• Textos e fichas informativas 

•  Apresentações multimédia 

• Vídeos 

• Computador 

• Projetor multimédia 

 

• Comportamentos 

e atitudes; 

• Participação nas 

atividades; 

• Compreensão 
dos conceitos 
específicos  

 

• Avaliação dos 
vários trabalhos / 
atividades 
realizadas. 
 

 

• Caderno diário 
 

• Autoavaliação e 
heteroavaliação. 
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• Entender o modo como a publicidade nos 

influencia; 

• Conhecer o conceito de consumerismo. 

• Compreender o que são e quais são as 

audiências e públicos dos media. 

• Identificar os mecanismos que os media 

usam para alcançar, atrair e constituir as 

audiências; 

• Pesquisar sobre o modo como as pessoas 

usam os media nas suas vidas, quais os 

seus hábitos e padrões de uso; 

•  Saber como os públicos utilizam os media 

na vida quotidiana, quais são os seus 

hábitos de utilização e de que formas se 

podem revestir estas utilizações; 

• Refletir sobre os usos dos media.  

 

 

 

 

 

 

 

Lijó, 10 de outubro de 2017  

Docente: Marta Rosas 
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ANO LETIVO 2017/ 2018 
OFERTA COMPLEMENTAR – EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 
PLANIFICAÇÃO DIDÁTICA 9ºC 

MÓDULO 1: EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE PERÍODO DE APLICAÇÃO: 1º Período 
DIMENSÕES DA 

FORMAÇÃO/ 
CONTEÚDOS 

METAS DE APRENDIZAGEM/ 
DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS AVALIAÇÃO TEMPOS 

LETIVOS 

Formação de 
cidadãos ativos e 
conscientes dos seus 
direitos e deveres  

• Consciencializar para a importância 
das funções de delegado 
/subdelegado da turma.  

• Exercer um ato de cidadania (eleição 
democrática entre pares). 

• Conhecer os direitos e os deveres do 
aluno.  

• Apresentação. Qual o perfil do delegado de 
turma e suas competências? Eleição do 
delegado e subdelegado de turma. 

• Análise do Estatuto do aluno/regulamento 
interno do agrupamento (direitos, deveres, 
frequência e assiduidade, faltas, disciplina). 
 

• Quadro 
• Ata 
• Powerpoint 

 

 

 
2 
 

Afetos e educação 
para a sexualidade: 

• Dimensão ética da 
sexualidade 
humana 

• Papéis de género 

• Orientação sexual 

• Métodos 
contracetivos 

 

 

 

• Contribuir para a melhoria dos 
relacionamentos afetivo-sexuais 
entre os jovens. 

• Contribuir para a tomada de 
decisões conscientes na área da 
educação para a saúde - educação 
sexual. 

• Compreender a sexualidade 
humana como uma das 
componentes mais sensíveis da 
pessoa, numa perspetiva global e 
ética, no contexto de um projeto de 
vida que integre valores humanos 
fundamentais. 

• Conhecer e valorizar o corpo. 
• Compreender o que é a  

Aplicação do programa “PRESSE”: 
 

• Atividade- ”Sou um adolescente”: 
 - Visualização/exploração do “Documentário - 
BBC: The Human Body O Corpo Humano" - 
Episódio.4 - A Tempestuosa Adolescência”; 
- Tendo por base o vídeo, debate sobre o que é a 
adolescência e o que é ser um adolescente e as 
mudanças que ocorrem na adolescência. 

 
• Atividade - “As mulheres percebem de 

futebol??” 
- Leitura de uma notícia e partindo da mesma, 
abrir discussão orientada  sobre as diferenças de 
género face ao desporto, família, emprego,… e os 
estereótipos de género. 

• Referencial de Educação 
para a Saúde 

• Caderno diário 

• Textos e fichas 
informativas 

•  Apresentações 
multimedia 

• Vídeos 

• Computador 

• Projetor multimédia 
 
 
 

 
• Comportamentos 

e atitudes; 

• Participação nas 
atividades; 

• Compreensão 
dos conceitos 
específicos  

 
• Avaliação dos 

vários trabalhos / 
atividades 
realizadas. 
 

 
• Caderno diário 
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Infeções 
sexualmente 
transmissíveis 

Prevenção de 
comportamentos 
aditivos e 
dependências. 

Substâncias 
Psicoativas 

Efeitos das 
Substâncias 
psicoativas 

Prevenção do 
consumo 

 

adolescência e o que é ser um 
adolescente; 

• Perceber as mudanças que 
ocorrerem na adolescência. 

• Discutir as diferenças de género; 
• Promover a diminuição de 

estereótipos de género. 
• Reconhecer as diferenças de 

orientação sexual e a importância da 
não discriminação; 

• Compreender quais os métodos 
contracetivos disponíveis. 

• Conhecer modos de atuação dos 
métodos contracetivos. 

• Promover o debate em torno do 
tema da Interrupção da gravidez;  

• Promover a capacidade de ouvir e 
respeitar ideias diferentes. 

• Promover a capacidade de mudar de 
opinião a partir do diálogo e da 
reflexão conjunta; 

• Procurar consensos. 
• Discutir os conceitos de risco e 

comportamento de risco. 
• Tomar consciência da facilidade de 

transmissão das IST. 
• Contribuir para a redução de 

possíveis ocorrências negativas 
decorrentes dos comportamentos 
sexuais, como infeções sexualmente 
transmissíveis (IST). 

• Conhecer infeções sexualmente 
transmissíveis e formas de as 
prevenir. 

 
• Atividade - Histórias de aqui ao lado”: 
- Leitura/análise de textos/ testemunhos sobre a 
orientação sexual e discussão orientada em grande 
grupo, com base em algumas questões lançadas 
pelo docente sobre os textos lidos.  

 
• Atividade – “Tudo o que sabemos sobre 

métodos contracetivos”: 
- Pesquisa em pequenos grupos sobre os vários 
métodos contracetivos e apresentação da 
informação recolhida em grande grupo/turma. 
- Visualização dos vídeos “O Preservativo” e a 
“Pílula”.   
http://ensina.rtp.pt/artigo/o-preservativo 

http://ensina.rtp.pt/artigo/a-pilula/ 
 

• Atividade - Sim, Não, Não sei bem… Interrupção 
Voluntária da Gravidez: 
- Debate em torno de frases lançadas pelo 
professor sobre o tema em questão. Os alunos 
terão de decidir se estão de acordo ou não sobre 
cada frase e argumentar sobre a sua 
opinião/posição; perante os argumentos, os 
alunos poderão mudar de posição/opinião.  
- Visualização/exploração do vídeo “Gravidez na 
adolescência” http://ensina.rtp.pt/artigo/a-
gravidez-na-adolescencia  
 

• Atividade: Jogo do Contágio  
- Visualização do vídeo “Infeções sexualmente 

transmissíveis”- 
http://ensina.rtp.pt/artigo/infecoes-sexualmente-
transmissiveis/ 

 
 

• Autoavaliação e 
heteroavaliação. 
 

 
 

http://ensina.rtp.pt/artigo/o-preservativo
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-pilula/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-gravidez-na-adolescencia
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-gravidez-na-adolescencia
http://ensina.rtp.pt/artigo/infecoes-sexualmente-transmissiveis/
http://ensina.rtp.pt/artigo/infecoes-sexualmente-transmissiveis/
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• Prevenir o consumo substâncias 

psicoativas quer em meio escolar 
quer na comunidade. 

• Compreender o significado de 
substâncias psicoativas, drogas lícitas 
e ilícitas. 

• Perceber que existem substâncias do 
quotidiano usadas como drogas; 

• Analisar criticamente as 
consequências do uso de substâncias 
psicoativas. 

• Adquirir competências relacionadas 
com estratégias de recusa perante a 
oferta de bebidas, tabaco ou drogas. 

• Analisar as técnicas de marketing da 
indústria, os grupos-alvo desse 
marketing, os modelos sociais 
associados ao consumo e a 
manipulação de informação por 
parte da indústria do tabaco. 

- Discussão sobre as infeções sexualmente 
transmissíveis através da exploração do vídeo 
observado.  
 
Tema: Comportamentos aditivos e 
dependências 
 

• Brainstorming sobre substâncias psicoativas, 
drogas lícitas e drogas ilícitas; 

• Diálogo com os alunos sobre substâncias 
psicoativas com a exploração de apresentações 
multimédia; 

• Apresentação dos efeitos das drogas com 
debate pelo grupo-turma; 

• Recolha de recortes de revistas ou jornais com 
imagens de pessoas a fumar e discussão sobre o 
que leva as pessoas a começar a fumar e a 
continuar a fumar mesmo sabendo das 
consequências.  
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MÓDULO 2: EDUCAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO DE APLICAÇÃO: 2º Período  

DIMENSÕES DA 
FORMAÇÃO/ 
CONTEÚDOS 

METAS DE APRENDIZAGEM/ 
DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS AVALIAÇÃO TEMPOS 

LETIVOS 

Planeamento e 
Gestão do 
Orçamento: 
planeamento 

Sistema e Produtos 
Financeiros Básicos: 
seguros 

Crédito: 
responsabilidade do 
crédito 

Ética: Ética e 
Responsabilidade 
Social nas questões 
financeiras 

Direitos e Deveres: 
informação 

Financeira; prevenção 
de Fraude 

• Mobilizar saberes culturais, 
científicos e tecnológicos para 
compreender a realidade e para 
abordar situações e problemas do 
quotidiano. 

• Adotar estratégias adequadas à 
resolução de problemas e à tomada 
de decisões. 

• Evidenciar a relevância do 
planeamento a médio e a longo 
prazo. 

• Caraterizar seguros. 
• Conhecer vantagens e desvantagens 

da aquisição de seguros. 
• Entender as responsabilidades 

decorrentes do recurso ao crédito. 
• Compreender a importância da ética 

nas questões financeiras. 
• Saber que existem direitos e deveres 

relativamente às questões 
financeira. 

• Saber proteger-se da fraude 
financeira 

 

• Diálogo com os alunos sobre as suas ideias 
pré-concebidas relativamente às dimensões 
em estudo. 

• Discussão no grupo/turma com o confronto 
de diferentes ideias. 

• Trabalhar com os alunos situações do dia-a-
dia. 

• Estudo de caso – análise de um plano 
financeiro. 

• Definir objetivos financeiros e elaborar um 
plano financeiro. 

• Trabalho de pesquisa sobre caraterização de 
alguns tipos de seguros. 

• Diálogo com os alunos sobre  os direitos e 
deveres na aquisição de créditos. 

• Simular casos práticos relacionados com a 
ética. 

• Discutir, analisar e saber situações de fraude 
nas questões financeiras. 

• Referencial de Educação 
Financeira 

• Caderno diário 

• Textos e fichas informativas 

•  Apresentações muitimedia 

• Vídeos 

• Computador 

• Projetor multimédia 

 

• Comportamentos 
e atitudes; 

• Participação nas 
atividades; 

• Compreensão 
dos conceitos 
específicos  

 
• Avaliação dos 

vários trabalhos / 
atividades 
realizadas. 

 
• Caderno diário 

 
• Autoavaliação e 

heteroavaliação. 
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MÓDULO 3: EDUCAÇÃO PARA OS MEDIA PERÍODO DE APLICAÇÃO: 3º Período 
DIMENSÕES DA 

FORMAÇÃO/ 
CONTEÚDOS 

METAS DE APRENDIZAGEM/ 
DESCRITORES 

ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS AVALIAÇÃO TEMPOS 

LETIVOS 

 
As redes digitais 
 
Subtemas: 
- Viver em rede. 
- Fazer rede 
- Riscos de ser 
enredado 
- Cyberbullying 
 
 
 
Marcas e 
Publicidades 
 
Subtemas:   
Media e Publicidade. 
Artes da Sedução 
 
 
 
Audiências, Públicos 
e Consumos 
 
Subtemas:  
Consumos de media. 
Medição de 
Audiências 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Conhecer e compreender o 
funcionamento das principais redes 
sociais. 

• Compreender o que é o Cyberbullying. 
• Reconhecer a importância de denunciar 

casos de Cyberbullying. 
• Saber que iniciativas podem e devem ser 

promovidas para desincentivar a prática 
de Cyberbullying; 

• Compreender o fenómeno da Publicidade. 
• Conhecer os elementos que intervêm nas 

mensagens publicitárias; 
• Compreender as diferenças existentes 

entre consumos essenciais e supérfluos, 
benéficos e nocivos, individuais e 
coletivos, privado e público.  

• Saber identificar os principais fatores de 
que depende o consumo: económicos e 
socioculturais.  

• Saber que as empresas dispõem de um 
conjunto de recursos para fortalecer e 
projetar uma imagem de marca. 

• Tomar consciência e ser capaz de assumir 
uma atitude crítica perante os valores, 
papéis sociais e estereótipos transmitidos 
pela publicidade; 

• Conhecer alguns mecanismos subliminares 
ou ocultos da publicidade em televisão; 

• Conhecer as diversas e as mais recentes 
técnicas de publicidade e de marketing; 

 
 

 
 

• Diálogo com os alunos sobre as suas 
ideias pré-concebidas relativamente às 
dimensões em estudo. 

• Discussão no grupo/turma com o 
confronto de diferentes ideias. 

• Diálogo com os alunos sobre as 
principais redes sociais digitais, 
vantagens e inconvenientes com a 
exploração de apresentações 
multimédia. 

• Debater o fenómeno do Cyberbullying e 
do Sexting e identificar formas de o 
combater.  

• Visualizar/explorar de filme sobre o 
tema do Bullying / redes sociais.  

• Debate/discussão/Pesquisa sobre os 
Media e a Publicidade e as audiências, 
públicos e consumos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Referencial de Educação 
para os Media 

• Caderno diário 

• Textos e fichas informativas 

•  Apresentações multimedia 

• Vídeos 

• Computador 

• Projetor multimédia 

 

• Comportamentos 
e atitudes; 

• Participação nas 
atividades; 

• Compreensão 
dos conceitos 
específicos  

 
• Avaliação dos 

vários trabalhos / 
atividades 
realizadas. 
 

 
• Caderno diário 

 
• Autoavaliação e 

heteroavaliação. 
 

 

8 
 
 



 
 
    

            
 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE DO TAMEL | Rua 25 de Abril, n.º 350 | 4750 - 531 Lijó - Barcelos  | Tel.: 253808170/1 | Fax: 253808179 | www.aevt.pt | secretaria@aevt.pt |NIPC 600 077 900 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Entender o modo como a publicidade nos 
influencia; 

• Conhecer o conceito de consumerismo. 
• Compreender o que são e quais são as 

audiências e públicos dos media. 
• Identificar os mecanismos que os media 

usam para alcançar, atrair e constituir as 
audiências; 

• Pesquisar sobre o modo como as pessoas 
usam os media nas suas vidas, quais os 
seus hábitos e padrões de uso; 

•  Saber como os públicos utilizam os media 
na vida quotidiana, quais são os seus 
hábitos de utilização e de que formas se 
podem revestir estas utilizações; 

• Refletir sobre os usos dos media.  

 
 
 

 
 

 

•  
Lijó, 10/ 10 / 2017  

Docente: Isabel Carneiro 
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Competências e Objetivos Gerais da disciplina 

 
 

Componente da Geologia 
Competências 

• aquisição, compreensão e utilização de dados, conceitos, modelos e teorias, isto é, do saber ciência; 
• desenvolvimento de destrezas cognitivas em associação com o incremento do trabalho prático, ou seja, no domínio do saber fazer; 
• adoção de atitudes e de valores relacionados com a consciencialização pessoal e social e de decisões fundamentadas, visando uma educação para a cidadania. 

 
Objetivos relacionados com outras Ciências experimentais: 

• interpretar os fenómenos naturais a partir de modelos progressivamente mais próximos dos aceites pela comunidade científica; 
• aplicar os conhecimentos adquiridos em novos contextos e a novos problemas; 
• desenvolver capacidades de seleção, de análise e de avaliação crítica; 
• desenvolver capacidades experimentais em situações de indagação a partir de problemas do quotidiano; 
• desenvolver atitudes, normas e valores; 
• promover uma imagem da Ciência coerente com as perspetivas atuais; 
• fornecer uma visão integradora da Ciência, estabelecendo relações entre esta e as aplicações tecnológicas, a Sociedade e o Ambiente; 
• fomentar a participação ativa em discussões e debates públicos respeitantes a problemas que envolvam a Ciência, a Tecnologia, a Sociedade e o Ambiente; 
• melhorar capacidades de comunicação escrita (texto e imagem) e oral, utilizando suportes diversos, nomeadamente as TIC (Tecnologias da Informação e da 

Comunicação). 
 

Objetivos relacionados com a Geologia: 
• compreender os princípios básicos do raciocínio geológico; 
• conhecer os principais factos, conceitos, modelos e teorias geológicas; 
• interpretar alguns fenómenos naturais com base no conhecimento geológico; 
• aplicar os conhecimentos geológicos adquiridos a problemas do quotidiano, com base em hipóteses explicativas e em pequenas investigações; 
• desenvolver competências práticas relacionadas com a Geologia; 
• reconhecer as interações que a Geologia estabelece com s outras ciências; 
• valorizar o papel do conhecimento geológico na Sociedade atual. 

 

http://www.aevt.pt/
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Competências e Objetivos Gerais da disciplina 

 

Componente da Biologia 
Competências 

• promover um esforço acrescido de abstração e de raciocínio lógico e crítico que alicerce o desenvolvimento das competências que permitem simplificar, ordenar, 
interpretar e reestruturar a aparente desordem de informações emergentes da elevada complexidade dos sistemas biológicos; 

• estabelecer relações causa-efeito, compreender articulações estrutura-função e explorar diferentes interpretações em sistemas complexos são competências que 
mobilizam a confrontação entre o previsto e o observado, a criatividade e o desenvolvimento de atitudes de curiosidade, humildade, ceticismo e análise crítica; 

• refletir sobre a adequação das diversas soluções biológicas para as mesmas funções e avaliar a adaptação de técnicas para o estudo de sistemas complexos são 
competências potenciadas pelo trabalho em equipa: este apela à constante renegociação de estratégias e procura de consensos, com o consequente reforço da 
expressão verbal, da fundamentação, da compreensão, da cooperação e da solidariedade;  

• interpretar, criticar, julgar, decidir e intervir responsavelmente na realidade envolvente são competências que exigem ponderação e sentido de responsabilidade. 
 

Objetivos: 
• A construção de um sólido conjunto de conhecimentos, quer os explícitos nas unidades didáticas, quer os implícitos e decorrentes da implementação do 

programa, que coincidem com os seguintes conceitos-chave dos sistemas vivos: 
a) os sistemas vivos encontram-se organizados em níveis estruturais de complexidade crescente e de cada nível emergem propriedades próprias, impossíveis 

de prever pela análise dos níveis precedentes; 
b) a estrutura e a função estão correlacionadas em todos os níveis de organização biológica; 
c) os sistemas vivos são sistemas abertos que interagem continuamente com o ambiente, trocando matéria e energia; 
d) os sistemas vivos garantem a manutenção das suas características através de um equilíbrio dinâmico, assegurado por mecanismos de controlo e 

autorregulação; 
e) a Vida apresenta uma dualidade característica: diversidade versus unidade; 
f) a continuidade da Vida baseia-se em informação hereditária contida principalmente no programa genético; 
g) a evolução, característica de todos os sistemas vivos, é responsável pela ligação histórica entre todos eles, assim como pela unidade e diversidade da 

Vida. 
• O reforço das capacidades de abstração, experimentação, trabalho em equipa, ponderação e sentido de responsabilidade que se consideram alicerces relevantes na 

Educação para Cidadania. 
• A interiorização de um sistema de valores e a assunção de atitudes que valorizem os princípios de reciprocidade e responsabilidade do ser humano perante todos 

os seres vivos, em oposição a princípios de objetividade e instrumentalização característicos de um relacionamento antropocêntrico. Neste sentido consideram-se 
cruciais os três seguintes princípios éticos: 

a) valorização da diversidade biológica, nas suas dimensões multissistémica, estrutural e funcional; 
b) valorização da interdependência Homem — Ambiente; 
c) valorização da evolução biológica enquanto processo que assegura a biodiversidade. 

http://www.aevt.pt/
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Conteúdos conceptuais Conteúdos 
procedimentais Conteúdos Atitudinais Estratégias Conceitos Avaliação Aulas 

Previstas 

 

Tema I – A Geologia, 
os geólogos e os seus 
métodos 
Situação-problema 

1. A Terra e os seus 
subsistemas em interação 
 
1.1. Subsistema terrestres 
 (geosfera. atmosfera. 
hidrosfera e biosfera) 
 
1.2. Interação de 
subsistemas 
  
 
 
 
 
 
2. As rochas, arquivos que 
relatam a História da Terra 
2.1. Rochas sedimentares 

− Identificar elementos 
constitutivos da situação-
problema. 

 
− Problematizar e formular 

hipóteses. 
 
− Testar e validar ideias. 
 
− Planear e realizar 

pequenas investigações 
teoricamente 
enquadradas. 

 
− Observar e interpretar 

dados. 
 
− Utilizar fontes 

bibliográficas de forma 
autónoma – pesquisando, 
organizando e tratando 
informação. 

 
− Utilizar formas de 

comunicação, oral e 
escrita. 

 

− Aceitar que muitos 
problemas podem ser 
abordados e 
explicados a partir de 
diferentes pontos de 
vista. 

 
− Assumir atitudes de 

rigor e flexibilidade 
face a novas ideias. 

 
− Admitir a investigação 

científica como uma 
via legitima de 
resolução de 
problemas. 

 
− Desenvolver atitudes e 

valores inerentes ao 
trabalho individual e 
cooperativo. 

 

− Apresentação 
− Discussão com o grupo-turma sobre as possíveis 

causas da extinção dos dinossaúrios; 
− Realização de atividades de papel e lápis; 
− Exploração de uma apresentação multimédia relativa 

às causas das extinções, nomeadamente da extinção 
dos dinossáurios; 

− Exploração do manual escolar. 
− Discussão com o grupo-turma sobre diversos 

conceitos relacionados com o tema “Terra e os seus 
subsistemas em interação”; 

− Exploração de uma apresentação multimédia sobre o 
tema “Terra e os seus subsistemas em interação”; 

− Realização de atividades de papel e lápis; 
− Exploração do manual escolar; 
− Realização de atividades laboratoriais; 
− Resolução de exercícios. 
 
 
 
− Diálogo com os alunos sobre conhecimentos 

adquiridos em anos escolares anteriores; 
− Exploração de uma apresentação multimédia 

relacionada com a formação dos diferentes tipos de 
rochas e o ciclo das mesmas; 

− Exploração do manual escolar; 
− Realização de atividades de papel e lápis; 
− Análise de uma carta geológica; 
− Realização de de atividades laboratoriais; 
− Observação macroscópica e microscópica de rochas; 
− Resolução de exercícios. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Atmosfera. 
Biosfera. 
Geosfera. 
Hidrosfera. 
Sistema Terra. 

 
 

 
 
 
 
 
Mineral. 
Estrato. 
Rocha 
sedimentar. 
Rocha 
magmática. 
Magma. 
Rocha 
metamórfica. 
Ciclo das 
rochas. 
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Conteúdos conceptuais Conteúdos 
procedimentais Conteúdos Atitudinais Estratégias Conceitos Avaliação Aulas 

Previstas 
3. A medida do tempo e a 
idade da Terra 
3.1. Idade relativa e idade 
radiométrica 
3.2. Memória dos tempos 
geológicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. A Terra, um planeta em 
mudança 
4.2. Princípios básicos do 
raciocínio geológico 
4.2.1. O presente é a 
chave do passado 
(atualismo geológico) 
4.2.2. Processos 
violentos e tranquilos 
(catastrofismo e 
uniformitarismo) 
4.3. O mobilismo 
geológico. As placas e os 
seus movimentos 
 

  − Discussão com o grupo-turma sobre conhecimentos 
anteriores relacionados com o conceito de fóssil e a 
sua importância para a reconstituição da história da 
Terra; 

− Realização de atividades de papel e lápis; 
− Exploração de uma apresentação multimédia sobre a 

idade relativa, os princípios estratigráficos 
subjacentes e a idade radiométrica. 

− Diálogo com os alunos sobre acontecimentos que 
ocorreram ao longo da história da Terra; 

− Exploração de uma apresentação multimédia 
relacionada com a Escala do Tempo Geológico, os 
acontecimentos mais importantes, as eras e os 
períodos da História da Terra; 

− Construção de uma Escala do Tempo Geológico. 
 

− Diálogo com os alunos apoiado na exploração de 
uma apresentação multimédia sobre os princípios 
básicos do raciocínio geológico; 

− Realização de atividades de papel e lápis; 
− Comparação entre o catastrofismo, o uniformitarismo 
e o neocatastrofismo; 
- Diálogo com os alunos sobre conhecimentos 
anteriores relacionados com a teoria da deriva dos 
continentes e seus argumentos apoiado numa 
apresentação multimédia; 
- Exploração de uma apresentação multimédia sobre a 
teoria da tectónica de placas e limites subjacentes, as 
correntes de convecção e consequências do mobilismo 
geológico; 
− Realização de atividades de papel e lápis; 
- Construção de modelos; 
− Exploração do manual escolar; 
− Resolução de exercícios. 

Fóssil. 
Princípio da 
sobreposição. 
Idade relativa e 
idade 
radiométrica. 
Escala do tempo 
geológico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atualismo 
geológico. 
Catastrofismo. 
Uniformitarismo. 
Tectónica de 
placas. 
Placa litosférica. 
Limites de 
placas. 
Extinção. 
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Conteúdos conceptuais Conteúdos 
procedimentais Conteúdos Atitudinais Estratégias Conceitos Avaliação Aulas 

Previstas 

Tema 2 -  A Terra, um 
planeta muito especial 
 

Situação-problema 
 
1. Formação do Sistema 

Solar 
1.1. Provável origem do 

Sol e dos planetas 
1.2. Planetas, asteroides e 

meteoritos 
1.3. A Terra – acreção e 

diferenciação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

− Identificar elementos 
constitutivos da 
situação-problema. 

 

− Problematizar e 
formular hipóteses. 

 
− Testar e validar ideias. 
 
− Planear e realizar 

pequenas 
investigações 
teoricamente 
enquadradas. 

 
− Observar e interpretar 

dados. 
 
− Utilizar fontes 

bibliográficas de 
forma autónoma – 
pesquisando, 
organizando e tratando 
informação. 

 
− Utilizar formas de 

comunicação, oral e 
escrita. 

 
− Elaboração de cartas 

de risco, a nível 
mundial e a nível do 
país, assinalando os 
locais de maior 
suscetibilidade aos 
riscos naturais. 

− Manifestar curiosi-
dade e criatividade na 
formulação de 
perguntas e hipóteses. 

 
− Valorizar o meio 

natural e os impactos 
de origem humana. 

 
− Apreciar a importân-

cia da Geologia na 
prevenção de 
impactos geológicos e 
na melhoria da gestão 
ambiental. 

 
− Tomar consciência da 

necessidade de respei-
tar as normas legais 
para diminuir 
situações de risco. 

 
− Adotar atitudes a 

favor da reciclagem de 
materiais. 

 
− Desenvolver novos 

códigos de conduta. 
 
 
 
 
 
 

− Discussão sobre o futuro do nosso planeta, incluindo 
o conceito de Pegada Ecológica, o papel do Homem 
na proteção da Terra; medidas que possam permitir 
um desenvolvimento sustentável. 

− Apresentação de diferentes teorias sobre a origem do 
Sistema Solar, incluindo a teoria Nebular 
reformulada com o apoio de uma apresentação 
multimédia; 

− Elaboração de esquemas com base na exploração do 
manual; 

− Diálogo com os alunos sobre a constituição do 
Sistema Solar tendo por base conhecimentos prévios 
dos alunos e com o apoio de uma apresentação 
multimédia; 

− Exploração da diferença entre planetas principais, 
planetas anões e planetas secundários tendo por base 
a União Astronómica Internacional de 2006; 

− Comparação das características entre os planetas 
telúricos e os planetas gasosos; 

− Distinção entre asteroides, cometas e meteoroides; 
− Análise da órbita de um cometa relacionando a sua 

constituição com a distância ao Sol; 
− Comparação entre os conceitos de meteoroide, 

meteoro e meteorito; 
− Análise da formação de meteoritos; 
− Comparação de meteoritos com base na sua 

composição química; 
− Análise de notícias sobre a queda de meteoritos; 
− Exploração da formação da Terra (acreção e 

diferenciação); 
− Exploração do manual; 
− Realização de atividades de papel e lápis; 
− Resolução de exercícios. 

Teoria científica. 
Nébula solar. 
Teoria sobre a 
origem do 
Sistema 
Solar. 
Alguns factos 
que apoiam a 
teoria e algumas 
questões em 
aberto sobre o 
Sistema Solar. 

 
Asteroide, 
cintura de 
asteroides e 
meteoritos. 
Planetas telúricos 
e gigantes. 
Acreção e 
diferenciação. 
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Conteúdos conceptuais Conteúdos 
procedimentais Conteúdos Atitudinais Estratégias Conceitos Avaliação Aulas 

Previstas 
2. A Terra e os planetas 

telúricos 
2.1. Manifestações de 

atividade geológica 
2.2. Sistema Terra –Lua – 

um exemplo 
paradigmático 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. A Terra, um planeta 

único a proteger 
3.1. A face da Terra. 

Continentes e fundos 
oceânicos 

3.2. Intervenções do 
Homem nos 
subsistemas 
terrestres 

 
3.2.1. Impactes na 

geosfera 
 
 

− Consultar a legislação 
sobre a prevenção de 
riscos naturais. 

 
− Analisar imagens e 

notícias relativas a 
riscos geológicos. 

 
− Realizar observações 

de campo sobre 
possíveis danos 
causados por 
fenómenos geológicos 
em zonas próximas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Discussão com os alunos sobre os métodos utilizados 
na geologia planetária bem como sobre as fontes de 
energia interna e externa dos planetas; 

− Análise de estruturas endógenas, exógenas e exóticas 
dos planetas telúricos;  

− Realização de atividades de papel e lápis; 
− Análise da importância do Sistema Terra-Lua para a 

vida na Terra e exploração das consequências da sua 
não existência; 

− Exploração das características da Lua com base 
numa  apresentação multimédia; 

− Realização de atividades laboratoriais; 
− Exploração do manual; 
− Resolução de exercícios. 
 
− Análise da superfície da Terra, nomeadamente no 

que concerne à distribuição dos continentes e 
oceanos, com base numa apresentação multimédia; 

− Exploração de uma apresentação multimédia que 
apresenta diversos elementos característicos dos 
continentes; 

− Análise do processo de orogenia com base na 
exploração de imagens; 

− Realização de atividades de papel e lápis; 
− Exploração de uma apresentação multimédia relativa 

à morfologia dos fundos oceânicos; 
− Discussão com os alunos sobre a importância da 

tecnologia no conhecimento dos fundos oceânicos; 
− Debate com os alunos sobre os principais impactes 

do Homem no sistema Terra, principalmente na 
geosfera; 

Fontes de 
energia e 
atividade 
geológica. 
Sistema Terra-
Lua. 
Aspetos comuns 
e aspetos não 
comuns. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Escudos e 
cadeias 
montanhosas 
Fundos abissais, 
plataforma con-
tinental e talude 
ou vertente 
continental. 
Cristas 
oceânicas ou 
dorsais e fossas 
oceânicas. 
Crescimento 
populacional. 
Risco geológico 
e impacto 
ambiental 

Ver última 
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Conteúdos conceptuais Conteúdos 
procedimentais Conteúdos Atitudinais Estratégias Conceitos Avaliação Aulas 

Previstas 
3.2.2. Proteção ambien-
tal e desenvolvimento 
sustentável 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tema 3 -  Compreender 
a Estrutura e dinâmica 
da Terra 
 

Situação-problema 
1. Métodos para o estudo 

do interior da Geosfera 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Identificar elementos 

constitutivos da questões 
problemáticas. 

 

- Problematizar e formular 
hipóteses. 

 

- Testar e validar ideias. 
 

- Planear e realizar peque-
nas investigações teórica-
mente enquadradas. 

 

- Observar e interpretar 
dados. 

 

- Usar fontes bibliográficas 
de forma autónoma  - 
pesquisando, organizando 
e tratando informação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
− Desenvolver uma 

atitude científica face 
aos riscos vulcânicos, 
reconhecendo as suas 
causas. 

 
− Desenvolver atitudes e 

valores inerentes ao 
trabalho individual e 
cooperativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Discussão sobre os conceitos de “recursos naturais 
renováveis” e “recursos naturais não renováveis”: 

− Análise da relação entre o crescimento populacional, 
a utilização de recursos, o uso de zonas 
consideradas de risco geológico, a poluição e o 
desenvolvimento sustentável com o apoio de uma 
apresentação multimédia; 

− Discussão de medidas relacionadas com o 
desenvolvimento sustentável que poderão contribuir 
para a  preservação do planeta Terra. 

− Realização de atividades de papel e lápis; 
− Exploração do manual escolar; 
− Resolução de exercícios. 

 
− Discussão com o grupo-turma sobre a razão pela qual 

o arquipélago dos Açores são considerados 
laboratórios das Ciências da Terra, com base numa 
apresentação multimédia - análise da situação 
geológica, tectónica, vulcânica, sismíca e 
geotérmica dos Açores.  

− Leitura e análise de textos relativa à atividade 
vulcânica e sísmica dos Açores. 

− Discussão sobre os métodos de estudo do interior da 
Geosfera, salientando as vantagens e limitações dos 
diversos métodos; 

− Análise dos diversos métodos de estudo do interior 
da Terra (diretos e indiretos), mostrando a 
importância de cada um dos métodos, com o apoio 
de uma apresentação multimédia e atividades de 
papel e lápis;  

− Exploração do manual escolar; 
− Resolução de exercícios. 
 

Recursos 
naturais 
renováveis e não 
renováveis. 
Desenvolvimen-
to sustentável. 

Poluição e 
reciclagem. 
 
 
 
 
 
 
Gravimetria. 
Densidade. 
Geotermia, grau 
geotérmico, 
gradiente ge-
térmico e fluxo 
térmico. 
Gradiente 
geobárico. 
Geomagnetismo 
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Conteúdos conceptuais Conteúdos 
procedimentais Conteúdos Atitudinais Estratégias  

Conceitos Avaliação Aulas 
Previstas 

2. Vulcanismo 
2.1. Conceitos básicos 
2.2. Vulcões e tectónica de 
placas 
2.3Minimização de riscos 
vulcânicos – previsão e 
prevenção 
 

 

- Redigir conclusões 
comunicando-as de forma 
oral e escrita. 

 
- Analisar informação 

recente sobre erupções 
vulcânicas, servindo-se 
para o efeito, de recursos 
da Internet e da imprensa. 

 
- Avaliar o nível e natureza 

de ocupação humana 
aceitável em áreas 
vulcânicas.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Debate com os alunos sobre a distinção entre 
vulcanismo primário e secundário, e, posteriormente 
sobre vulcanismo do tipo central e vulcanismo do 
tipo fissural, apoiado numa apresentação 
multimédia. 

− Exploração da constituição externa e interna de um 
vulcão através de uma apresentação multimédia; 

− Análise de imagens representativas da formação de 
uma caldeira; 

− Debate com os alunos sobre o conceito de magma 
bem como da sua composição, nomeadamente, no 
que concerne à sua riqueza em sílica. 

− Análise dos materiais libertados pelos vulcões 
(observação de lavas solidificadas – amostra de mão 
e de imagens dos diversos materiais libertados por 
um vulcão). 

− Exploração de imagens (apresentação multimédia) 
que refletem estruturas resultantes da solidificação 
de lavas fluidas e de estruturas resultantes de lavas 
viscosas. 

− Estabelecimento da relação entre os diferentes tipos 
de magma e as diferentes erupções vulcânicas 
(efusivas, mistas e viscosas). Análise dos materiais 
libertados e do tipo de cone relativo a cada tipo de 
erupção vulcânica (com base em atividades de papel 
e lápis e exploração de imagens). 

− Análise do vulcanismo serretiano (atividade do 
manual). 

− Realização de atividades laboratoriais; 
− Apresentação de fenómenos de vulcanismo residual, 

com o apoio de uma ficha informativa; 
− Discussão com os alunos sobre os aspetos positivos 

dos fenómenos vulcânicos. 
− Estabelecimento de relações entre diferentes tipos de  

 
Vulcão (cone 
principal, cones 
secundários, 
cratera, chaminé 
vulcânica e 
caldeira). 
Vulcanismo de 
tipo central e 
fissural. 

Câmara magma-
tica, bolsada 
magmática e 
rocha encaixante. 
Piroclastos 
(cinzas, lapilli/ 
bagacina. 
bombas). 
Escoada, lavas 
encordoadas, 
escoriácea e em 
almofada. 
Atividade 
vulcânica 
(explosiva, 
efusiva e mista). 
 

Ver última 
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Conteúdos conceptuais Conteúdos 
procedimentais Conteúdos Atitudinais Estratégias  

Conceitos Avaliação Aulas 
Previstas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− vulcanismo e os limites de placas tectónicos com 
base numa apresentação multimédia; 

− Análise do vulcanismo intraplaca devido a pontos 
quentes, com base em imagens (apresentação 
multimédia), ficha informativa e atividades de papel 
e lápis. 

− Identificar as principais zonas geográficas de 
vulcanismo no mundo. Relação entre estas zonas e 
os limites de placas tectónicas, com base na análise 
de mapas; 

− Leitura e análise de textos sobre a erupção dos 
Capelinhos, no Faial. 

− Análise de alguns perigos associados a erupções 
vulcânicas com base em tabelas do manual escolar; 

− Leitura e análise de textos que relacionam as 
erupções vulcânicas e as alterações climáticas; 

− Análise de possíveis formas de previsão e prevenção 
dos riscos vulcânicos através da análise do manual 
escolar; 

− Exploração do manual escolar; 
− Realização de exercícios. 
 

 
Lavas ácidas, 
intermédias e 
básicas. 
Agulha, domo 
ou cúpula e 
nuvem ardente. 
Vulcanismo 
residual 
(nascentes 
termais, 
sulfataras, 
géiseres, 
fumarolas e 
mofetas). 
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Conteúdos conceptuais Conteúdos 
procedimentais Conteúdos Atitudinais Estratégias Conceitos Avaliação Aulas 

Previstas 

TEMA 3 -  COMPREENDER 
A ESTRUTURA E 
DINÂMICA DA TERRA 

 

3. Sismologia 
3.1 Conceitos básicos 
3.2 Sismos e tectónica de 
placas 
3.3 Minimização de riscos 
sísmicos – previsão e 
prevenção 
3.4 Ondas sísmicas e 
descontinuidades internas 
 

 

- Determinar a 
localização geográfica 
de um epicentro a 
partir de sismogramas. 

 
- Utilizar mapas de 

riscos sísmicos na 
avaliação de riscos 
humanos relacionados 
com terramotos. 

 
- Analisar informação 

recente sobre sismos, 
servindo-se para o 
efeito, de recursos da 
Internet e da imprensa. 

 
- Avaliar o nível e 

natureza de ocupação 
humana aceitável em 
áreas de elevado risco 
sísmico. 

 
 
 
 
 
 
 
 

− Desenvolver uma 
atitude científica face 
aos riscos sísmicos, 
reconhecendo as suas 
causas 

− Tomar consciência 
dos riscos resultantes 
do não cumprimento 
das regras de 
construção 
antissísmica. 

− Valorizar as normas 
provenientes dos 
serviços oficiais 
relativas a atitudes a 
tomar em caso da 
ocorrência de um 
sismo de grande 
magnitude. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Visualização de vídeo sobre um sismo ocorrido na 
atualidade e de imagens sobre os efeitos dos sismos.  

− Discussão com o grupo-turma sobre conceitos 
aprendidos anteriormente, como sismo, abalos 
premonitórios, réplicas. Análise de causas naturais 
e artificiais dos sismos; 

− Realização de uma ficha sobre as causas naturais 
dos sismos, salientando a teoria do ressalto 
elástico; 

− Análise de diapositivos sobre a propagação de um 
sismo, incluindo aspetos como o hipocentro, 
epicentro, ondas sísmicas (frente de onda e raio 
sísmico); 

− Análise dos diferentes tipos de ondas sísmicas e das 
respetivas características; 

− Realização de atividades laboratoriais; 
− Cálculo de diferentes velocidades de propagação das 

ondas P e S consoante o meio de propagação; 
− Identificação de sismógrafos tradicionais e 

sismógrafos mais modernos; 
− Análise de sismogramas e das informações por si 

dadas a partir de uma apresentação multimédia); 
− Determinação de um epicentro de um sismo, através 

da análise de sismogramas e através de gráficos 
que relacionam o tempo e a distância epicentral; 

− Diálogo com os alunos sobre os termos intensidade 
e magnitude e sobre as informações dadas por cada 
um deles bem como sobre cada uma das respetivas 
Escalas: Escala de Mercalli Modificada e escala de 
Richter;  

− Cálculo da magnitude de um sismo (método gráfico); 
− Análise de uma carta de isossistas e dedução das 

informações que a mesma fornece; 
− Realização de atividades de papel e lápis. 

Abalo sísmico e 
ondas sísmicas 
(longitudinais, 
transversais e 
superficiais). 
Teoria do 
ressalto elástico. 
Falha. 
Sismógrafo e 
sismograma. 
Intensidade e 
magnitude 
sísmica (escala 
de Richter e 
Mercalli - 
Înternacional). 
Foco/ 
hipocentro, 
epicentro, raio 
sísmico, 
distância 
epicentral e 
isossistas. 
Abalo 
premonitório, 
réplica e 
maremoto. 
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Previstas 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Exploração do manual; 
− Resolução de exercícios. 
− Estabelecimento de relações entre os diferentes tipos 

de limites de placas tectónicas e a ocorrência de 
sismos com apoio de uma apresentação multimédia; 

− Discussão com o grupo-turma sobre a existência de 
sismos intraplaca e as causas da existência dos 
mesmos (falhas ativas); 

− Realização de atividades de papel e lápis; 
− Visualização de um filme sobre o tsunami de 

dezembro de 2004, no Sudeste Asiático; 
− Exploração de um diapositivo (apresentação 

multimédia) sobre a formação de tsunamis; 
− Leitura de textos sobre a ocorrência de sismos no 

mundo quer em Portugal (continental e insular); 
− Exploração do manual; 
− Resolução de exercícios. 
− Debate com os alunos da possível previsão dos 

sismos; 
− Realização de uma atividade de papel e lápis 

relacionada com a previsão sísmica; 
− Análise de perigos associados aos sismos e respetivas 

formas de minimizar os riscos, através do manual 
escolar; 

− Discussão sobre a importância de um sistema de 
alertas de tsunamis; 

− Análise da carta de isossistas de intensidade máxima 
expectável para Portugal Continental e da carta das 
principais falhas ativas de Portugal Continental; 

− Resumo das principais medidas preventivas de forma 
a minimizar os efeitos de um sismo; 
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Previstas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Estrutura interna da 
geosfera 
4.1 Modelo segundo a 
composição química 
(crosta, manto e núcleo) 
4.2 Modelo segundo as 
propriedades físicas 
(litosfera, astenosfera, 
mesosfera e núcleo) 
4.3 Análise conjunta dos 
modelos anteriores 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Análise do panfleto da Proteção Civil relativamente a 
como atuar face a um sismo; 

− Exploração do manual; 
− Resolução de exercícios. 
− Análise do possível percurso das ondas sísmicas 

através de diapositivos sobre a reflexão e refração 
de ondas; 

− Análise da constituição da crusta continental e crusta 
oceânica com o apoio de diapositivos; 

− Análise de um gráfico onde se observa a velocidade 
de propagação das ondas P e S no interior da Terra e 
verificação de uma zona de baixa velocidade, na 
astenosfera; 

− Análise dos trabalhos de Oldham e de Gutenberg e 
verificação da existência da descontinuidade da 
Gutenberg, responsável pela zona de sombra das 
ondas S e ondas P, através da exploração de 
diversos diapositivos e do manual escolar; 

− Análise de diapositivos relativas à descontinuidade 
de Lehman; 

− Realização de atividades de papel e papel e lápis 
relativas ao contributo da vulcanologia e da 
planetologia e da astrogeologia para o conhecimento 
da História da Terra; 

− Exploração de diapositivos onde ilustram os dois 
modelos mais aceites para a estrutura interna da 
Terra (modelo químico e modelo físico); 

− Análise detalhada de cada modelo, tendo em conta 
diversas características; 

− Estabelecimento de comparações dos dois modelos; 
− Análise do fenómeno das correntes de convecção; 
− Exploração do manual; 
− Resolução de exercícios. 

 
 
 
 
Descontinuida-
des sísmicas 
(Mohorovicic, 
Gutenberg, e 
Lehman). 
Zona de sombra. 
Zona de baixa 
velocidade. 
 
 
 
 
 
 
Crosta 
continental e 
oceânica. 
Manto. 
Núcleo externo 
e interno. 

Litosfera, 
astenosfera. 
Mesosfera, 
núcleo externo e 
interno. 
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Módulo Inicial — 
Diversidade na Biosfera 
1. A Biosfera 
1.1. Diversidade 
1.2. Organização 
1.3. Extinção e 
Conservação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Realizar estudos em 
ambientes naturais. 
 

- Participar nos processos 
de planificação das 
atividades a realizar 
antes, durante e após as 
saídas de campo. 

 
 

- Fazer recolhas criteriosas 
e perspetivar a sua 
relevância no trabalho 
laboratorial. 
 

- Identificar seres vivos a 
partir de dados obtidos 
com a ajuda de 
instrumentos de 
laboratório e pesquisa 
bibliográfica. 

 
 

- Compreender a 
existência de diferentes 
modos de interação entre 
seres vivos de um 
ecossistema. 
 

- Prever a evolução de um 
ecossistema se sujeita a 
alterações. 

 

- Reconhecimento e 
valorização das 
funções dos diferentes 
constituintes do 
ecossistema e a sua 
contribuição para o 
equilíbrio do mesmo. 
 

- Valorização do registo 
sistemático de dados 
durante os trabalhos 
de campo. 

 
 

- Preocupação de evitar 
que as atividades de 
campo afetem o 
sistema em estudo. 
 

- Identificação das 
atividades humanas 
responsáveis pela 
contaminação e 
degradação do 
ecossistema. 
 

 
 
 

 
 
 

− Diálogo com os alunos sobre diversos conceitos 
previamente conhecidos (células, tecidos, órgãos, 
sistemas de órgãos, organismo, espécie, população, 
ecossistema, habitat, biótopo), com o apoio de 
diapositivos (apresentação multimédia); 

− Estabelecimento de uma organização hierárquica 
desde a Biosfera até ao átomo; 

− Exploração de cadeias alimentares e teias alimentares 
e alguns termos associados como produtores, 
consumidores, decompositores, seres autotróficos e 
seres autotróficos com o apoio de diapositivos 
(apresentação multimédia), do manual escolar e do 
quadro negro;  

− Exploração do conceito de biodiversidade e de outros 
termos associados com o apoio de diapositivos 
(apresentação multimédia); 

− Distinção entre seres unicelulares e pluricelulares e 
entre seres procariontes e eucariontes, com o apoio 
de diapositivos (apresentação multimédia) e do 
manual escolar; 

− Identificação de seres vivos dos diferentes reinos de 
acordo com Whittaker (1979) com o apoio de 
diapositivos (apresentação multimédia) e do manual 

− Diálogo com os alunos sobre as possíveis causas das 
extinções das espécies realçando que as mesmas 
sempre aconteceram ao longo da História da Terra, 
mas a um ritmo mais acelerado com o aparecimento 
do Homem, com o apoio de diapositivos 
(apresentação multimédia) e do manual escolar; 

− Análise da importância do equilíbrio dos 
ecossistemas; 

− Discussão de processos de proteção ambiental, 
nomeadamente a conservação das espécies e a 
criação de áreas protegidas; 

Biosfera 
Ecossistema. 
Comunidade. 
População. 
Espécie. 
Organismo. 
Sistema de ór-
gãos. 
Órgão/Tecido. 
Seres 
unicelulares/ 
multicelulares. 
Diversidade. 
Extinção. 
Conservação. 
 
 
 
 

Ver última 
página 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.aevt.pt/


 
 
 
 

 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE TAMEL 
Escola Básica e Secundária Vale Tamel 

                            www.aevt.pt                        Tel. 253808170 

Rua 25 de Abril, n.º 350 – Lijó - 4750 - 531 BARCELOS           Tel. 253808170/1 - Fax. 253808179 - Cont. n.º 600 077 900 

Departamento de Matemática, Ciências e Tecnologias - Ciências Naturais e Biologia e Geologia 15 

Conteúdos conceptuais Conteúdos 
procedimentais Conteúdos Atitudinais Estratégias Conceitos Avaliação Aulas 

Previstas 
 
 
 
 
 
2. A célula 
2.1 Unidade estrutural e 
funcional 
2.2 Constituintes básicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- Observar células ao 

microscópio ótico 
composto (M.O.C.); 

- Interpretar imagens e 
esquemas de células ao 
M.O.C.; 

- Compreender que a 
unidade biológica se 
revela a nível molecular. 

 
 

 
 

 
 
 
 
- Reconhecimento da 

célula como unidade 
estrutural e funcional 
de todos os seres 
vivos. 

 
 

- Análise das principais etapas da conservação das 
espécies e reconhecimento da conservação das espécies 
como uma forma de proteção ambiental; 
- Exploração do manual; 
- Resolução de exercícios. 
 

− Análise dos progressos relacionados com a 
microscopia como uma forma de conhecer de uma 
forma mais de talhada a células com o apoio de 
diapositivos (apresentação multimédia); 

− Apresentação da teoria celular com o apoio do quadro; 
− Análise da constituição do microscópio ótico bem dos 

cuidados a ter com a sua utilização; 
− Identificação dos diferentes constituintes celulares e 

das respetivas funções com o apoio de diapositivos 
(apresentação multimédia); 

− Análise comparativa de uma célula procariótica e 
eucariótica e de uma célula eucariótica animal e de 
uma célula procariótica vegetal com o apoio de 
diapositivos (apresentação multimédia); 

− Atividade laboratorial: Observação microscópica de 
células eucarióticas; 

− Exploração de uma apresentação multimédia sobre os 
vários constituintes básicos das células: água, sais 
minerais e macromoléculas (prótidos, glícidos, lípidos 
e ácidos nucleicos) e respetivas funções; 

− Exploração dos diferentes tipos de prótidos, glícidos e 
lípidos com o apoio de uma apresentação multimédia; 

− Distinção entre a molécula de DNA e de RNA com o 
apoio de uma apresentação multimédia; 

− Realização de atividades de papel e lápis; 
− Realização de atividades laboratoriais; 
−  Exploração do manual escolar; 
− Resolução de exercícios. 

 
 
 
 
 
 
Célula. 
Membrana 
celular. 
Citoplasma. 
Núcleo. 
Meio 
interno/externo 
Água. 
Sais minerais. 
Monómeros/polí
meros 
Macromoléculas 
Proteínas. 
Glícidos/Hidra-
tos de carbono 
Lípidos. 
Ácidos 
nucleicos. 
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Previstas 

UNIDADE 1 — OBTENÇÃO 
DE MATÉRIA 
1. Obtenção de matéria 
pelos seres heterotróficos 
1.1 Unicelularidade vs 
pluricelularidade 
1.2 Ingestão, digestão e 
absorção 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Planificar e executar 
atividades práticas. 

 
- Recolher, organizar e 

interpretar dados de 
natureza diversa 
(laboratoriais, 
bibliográficos, internet,…) 
sobre estratégias de 
obtenção de matéria por 
diferentes seres 
heterotróficos. 

 
- Interpretar procedimentos 

experimentais simples. 
 
- Interpretar processos de 

transporte ao nível da 
membrana, de modo a 
compreender a sua 
importância para a 
manutenção da atividade 
celular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Valorizar os processos 
críticos de seleção de 
informação. 

 
- Evitar transcrever de 

forma sistemática a 
informação recolhida 
para apresentação. 

 
- Reconhecimento que a 

complexidade dos 
sistemas de obtenção 
de matéria resulta de 
processos de evolução. 
 

 
 
 
 
 
 
 

− Discussão sobre as formas como os organismos 
heterotróficos obtêm matéria, fazendo referência à 
necessidade de conhecer a constituição da 
membrana plasmática; 

− Estudo da constituição e composição da membrana 
plasmática, recorrendo uma apresentação 
multimédia, a atividades de papel e lápis, à 
exploração do manual tendo em conta também a 
evolução dos modelos da membrana plasmática até 
ao modelo de mosaico fluido; 

− Exploração de uma apresentação multimédia que 
mostra diversas características do modelo de 
mosaico fluido da membrana plasmática; 

− Análise de diversos movimentos transmembranares, 
como a difusão simples, a difusão facilitada, a 
osmose, o transporte ativo, a endocitose e a 
exocitose, com o recurso à exploração do manual 
escolar, a atividades de papel e lápis, à resolução de 
exercícios e a atividades laboratoriais; 

− Distinção entre os diferentes tipos de fagocitose com 
o apoio do manual escolar e de uma apresentação 
multimédia salientando a importância dos leucócitos 
na realização da fagocitose; 

− Análise da relação entre os diversos constituintes do 
sistema endomembranar bem como das suas 
funções, com a exploração de uma apresentação 
multimédia e do manual escolar; 

− Relação entre a função dos lisossomas e a digestão 
intracelular (autofagia e heterofagia), com a 
exploração de uma apresentação multimédia. 

− Distinção entre os fenómenos de ingestão, digestão, e 
absorção; 

− Estudo do cogumelo, organismo que realiza digestão 
extracorporal; 

Seres 
heterotróficos. 
Ultraestrutura da 
membrana 
celular. 
Osmose. 
Difusão. 
Transporte 
facilitado. 
Transporte ativo. 
Ingestão. 
Fagocitose/pinoc
itose. 
Digestão 
intracelular. 
Vacúolo 
digestivo. 
Lisossoma. 
Retículo 
endoplasmático. 
Complexo de 
Golgi. 
Enzima. 
Digestão 
extracelular. 
Cavidade 
gastrovascular. 
Tubo digestivo 
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2. Obtenção de matéria 
pelos seres autotróficos. 
2.1 Fotossíntese 
2.2 Quimiossíntese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
− Organizar e interpretar 

dados sobre estratégias 
de obtenção de matéria. 

 
− Interpretar dados 

experimentais de modo 
a compreender que os 
seres autotróficos 
sintetizam matéria 
orgânica na presença da 
luz. 

 − Análise comparativa de sistemas digestivos de 
diversos animais de acordo com a sua evolução, desde 
sistemas digestivos incompletos (hidra, planária) a 
sistemas digestivos completos (minhoca, ave, cão), 
com o recurso a atividades de papel e lápis, à 
exploração do manual escolar e de uma apresentação 
multimédia; 

− Estudo do sistema digestivo humano, tendo em conta 
os conhecimentos prévios dos alunos, e com apoio de 
fichas informativas, a exploração do manual, a 
realização de atividades de papel e lápis e a 
exploração de uma apresentação multimédia; 

− Resolução de exercícios. 
 
− Discussão sobre a forma como os seres autotróficos 

obtêm matéria: fotossíntese e quimiossíntese; 
− Realização de atividades laboratoriais; 
− Exploração de uma apresentação multimédia de 

modo a compreender que a taxa fotossintética é maior 
quando existem determinados comprimentos de onda. 

− Realização de uma atividade de papel e lápis 
referente as estes aspetos, conhecida como a 
Experiência de Engelmann; 

− Localização dos pigmentos fotossintéticos nos 
cloroplastos com o recurso a diapositivos e à 
exploração do manual escolar; 

− Realização de atividades de papel e lápis de 
exploração de uma apresentação multimédia de forma 
a compreender o processo fotossintético, a origem do 
oxigénio e dos compostos orgânicos na fotossíntese.  

Cavidade 
digestiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seres 
autotróficos. 
Fotossíntese. 
Cloroplasto. 
Pigmentos 
fotossintéticos. 
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Unidade 2 — 
Distribuição de Matéria 
1. O transporte nas plantas 
1.1 Transporte no xilema 
1.2 Transporte no floema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Comparar a localização 

relativa dos tecidos de 
transporte nos diversos 
órgãos vegetais. 

 
- Planificar e executar 

atividades práticas. 
 
- Interpretar dados 

experimentais de modo a 
compreender as 
estratégias de transporte 
que a planta utiliza na 
distribuição de matéria a 
todas as células. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
− Reconhecimento que a 

complexidade dos 
sistemas de transporte 
resulta de processos 
evolutivos. 

 
− Desenvolvimento de 

atitudes responsáveis 
face aos processos de 
extração de fluidos 
vegetais com fins 
económicos (p. ex. 
extração de resina nos 
pinhais). 

 
 

- Estudo das fases fotoquímica (dependente da luz) e da 
fase química (não dependente da luz) com a exploração 
de diapositivos (apresentação multimédia), exploração 
do manual e a realização de atividades de papel e lápis; 
- Estudo comparativo da fotossíntese com a 
quimiossíntese, com a exploração de diapositivos 
(apresentação multimédia), exploração do manual e a 
realização de atividades de papel e lápis; 
- Resolução de exercícios; 
 
− Discussão com os alunos sobre a necessidade dos 

seres vivos necessitarem de realizar trocas com o 
meio e, em muitos casos, necessitarem de um 
sistema de transporte; 

− Distinção entre plantas avasculares e vaculares, numa 
perspetiva evolutiva das plantas, com o apoio de um 
apresentação multimédia; 

− Análise da constituição da seiva bruta e da seiva 
elaborada com o recurso a uma apresentação 
multimédia; 

− Identificação da translocação como o movimento de 
água e de solutos no interior da planta, através de 
atividade de papel e lápis, da exploração de uma 
apresentação multimédia e da atividade laboratorial: 
Translocação nas plantas; 

− Interpretação de atividades laboratoriais; 
− Exploração do manual escolar; 
− Realização de exercícios. 

Quimiossíntese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estomas. 
Transpiração. 
Xilema. 
Adesão-coesão-
tensão. 
Pressão 
radicular. 
Floema. 
Fluxo de massa 
 
 
 
 
 
 

Ver última 
página 
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Conteúdos conceptuais Conteúdos 
procedimentais Conteúdos Atitudinais Estratégias Conceitos Avaliação Aulas 

Previstas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

− Realização de uma atividade de papel e lápis 
relacionada com o transporte de floema com base 
numa experiência realizada por Marcello Malpighi; 

− Interpretação de uma atividade laboratorial 
realizada com a pressão da seiva elaborada e os 
afídeos. 

− Análise da hipótese do fluxo de massa de Munch 
através de uma apresentação multimédia e da 
realização de atividades de papel e lápis; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ver última 
página 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Avaliação: 13 Aulas Previstas 
 

Total de aulas previstas no 2º Período: 76 
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Conteúdos conceptuais Conteúdos 
procedimentais Conteúdos Atitudinais Estratégias Conceitos Avaliação Aulas 

Previstas 
2. O transporte nos 
animais 
2.1 Sistemas de transporte 
2.2 Fluidos circulantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Recolher, organizar e 

interpretar dados de 
natureza diversa sobre 
estratégias de transporte 
de animais. 
 

- Comparar sistemas de 
transporte em animais de 
diferentes taxa. 

 
 

- Relacionar as 
características estruturais 
e funcionais de diferentes 
tipos de sistemas 
circulatórios com a sua 
eficácia no transporte e 
distribuição de materiais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Valorização dos avanços 
científicos e tecnológicos 
ao serviço da medicina, 
na resolução de defeitos 

congénitos nos seres 
humanos (p. ex. septo 

incompleto do coração). 
E tratamento de doenças 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

− Comparação entre animais com sistema circulatório 
aberto (gafanhoto) e fechado (minhoca) e respetivas 
consequências no transporte de materiais através de 
uma apresentação multimédia, do manual e da 
realização de atividades de papel e lápis; 
Análise comparativa de animais com circulação 
simples e circulação dupla (incompleta e completa) 
e respetivas consequências no transporte de 
materiais com a exploração de uma apresentação 
multimédia, do manual e da realização de atividades 
de papel e lápis. 

− Comparação entre os sistemas circulatórios dos 
peixes, anfíbios, aves e mamíferos. 

Estudo sistemático do sistema circulatório humano 
tendo por base os conhecimentos prévios dos alunos 
no que concerne à constituição do coração, ao ciclo 
cardíaco, à forma e constituição dos diferentes vasos 
sanguíneos, à grande circulação e à pequena 
circulação através da exploração de uma apresentação 
multimédia, do manual e da realização de atividades 
de papel e lápis. 

− Análise da constituição do sangue e da linfa bem 
como das suas funções e as dos seus constituintes 
através da exploração de uma apresentação 
multimédia, do manual e da realização de atividades 
de papel e lápis. 

− Estabelecimento da relação morfo-fisiológica entre o 
sangue, a linfa intersticial e a linfa circulante através 
da exploração de uma apresentação multimédia, do 
manual e da realização de atividades de papel e lápis. 

− Realização de atividades laboratoriais; 
− Resolução de exercícios 

 
 
Sistemas de 
transporte 
abertos e 
fechados. 
Circulação 
simples/dupla/ 
completa/incom-
pleta 
Fluido circulante 
Linfa 
Sangue 
Artérias  
Veias  
Coração 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ver última 
página 
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Conteúdos conceptuais Conteúdos 
procedimentais Conteúdos Atitudinais Estratégias Conceitos Avaliação Aulas 

Previstas 

 
Unidade 3 — 
Transformação e 
Utilização de Energia 
pelos Seres Vivos 
1. Fermentação 
2. Respiração aeróbia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Conceber, realizar e 

interpretar procedimen-
tos experimentais 
simples. 
 

- Organizar e interpretar 
dados de natureza diver-
sa sobre processos de 
transformação de energia 
a partir de matéria 
orgânica disponível. 

 
- Comparar o rendimento 

energético da fermen-
tação e da respiração 
aeróbia. 

 
- Discutir a capacidade de 

alguns seres utilizarem 
diferentes vias 
metabólicas em função 
das condições do meio.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

− Análise das etapas da fermentação alcoólica e láctica 
com o recurso à exploração de uma apresentação 
multimédia) e à realização de atividades de papel e 
lápis; 

− Realização de atividades laboratoriais; 
− Comparação entre a fermentação láctica e alcoólica 

com recurso a atividades de papel e lápis e à 
exploração de uma apresentação multimédia; 

− Análise da aplicação dos diferentes tipos de 
fermentação na produção de determinados bens 
alimentares; 

− Análise das diferentes etapas da respiração aeróbia 
com o apoio de uma apresentação multimédia, do 
manual escolar, da realização de atividades de papel e 
lápis; 

− Discussão sobre o balanço energético da fermentação 
e da respiração aeróbia, com base na exploração de 
uma apresentação multimédia e na realização de 
atividades de papel e lápis. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metabolismo. 
Catabolismo. 
Anabolismo. 
Seres anaeróbios. 
Fermentação/ 
respiração 
anaeróbia 
Fermentação/ 
respiração 
anaeróbia. 
ADP/ ATP. 
Seres aeróbios. 
Respiração 
aeróbia. 
Mitocôndria. 
 

Ver última 
página 
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Conteúdos conceptuais Conteúdos 
procedimentais Conteúdos Atitudinais Estratégias Conceitos Avaliação Aulas 

Previstas 
 
3. Trocas gasosas em seres 
multicelulares 
3.1 Nas plantas 
3.2 Nos animais 
 - Interpretar dados 

experimentais de modo a 
compreender os 
processos de abertura e 
fecho dos estomas. 

 
- Comparar a 

complexidade das 
estruturas respiratórias 
de diferentes animais. 
 

- Relacionar as estruturas 
respiratórias dos animais 
com a sua complexidade 
e adaptação ao meio. 

 
 
 
 
 
 

 

- Reconhecimento da 
interdependência das 
características dos 
sistemas que 
asseguram e regulam 
as trocas gasosas com 
o grau de 
complexidade do 
organismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
− Discussão com o grupo-turma sobre as razões pelas 

quais os seres vivos necessitam de estabelecer trocas 
gasosas com o meio ambiente; 

− Análise das trocas gasosas nas plantas e processos 
metabólicos relacionados com o apoio de uma 
apresentação multimédia e do manual; 

− Análise do processo de abertura e fecho dos estomas 
através, exploração de apresentação multimédia), do 
manual e da realização de atividades de papel e lápis; 

− Realização de atividades laboratoriais; 
− Discussão com o grupo-turma sobre a forma como os 

animais realizam trocas gasosas com o meio através 
da realização de uma atividade de papel e lápis; 

− Apresentação de conceitos como difusão direta, 
difusão indireta, hematose e superfície respiratória; 

− Apresentação das características inerentes às 
superfícies respiratórias com o apoio de 
apresentação multimédia; 

− Análise das trocas gasosas que se estabelecem a nível 
da superfície corporal, ao nível das brânquias, ao 
nível das traqueias e ao nível dos pulmões com a 
exploração de uma apresentação multimédia e 
através da realização de atividades de papel e lápis; 

− Distinção entre os pulmões de diferentes vertebrados 
com base na exploração de apresentação 
multimédia; 

− Estudo do sistema respiratório humano, tendo em 
conta os conhecimentos prévios dos alunos, e com a 
exploração do manual, a realização de atividades de 
papel e lápis e a exploração de diapositivos; 

− Resolução de exercícios. 

Estomas. 
 
Hematose. 
Difusão direta e 
indireta. 
 
 
Tegumento. 
Traqueias. 
Brânquias. 
Pulmões. 
 

Ver última 
página 
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Conteúdos conceptuais Conteúdos 
procedimentais Conteúdos Atitudinais Estratégias Conceitos Avaliação Aulas 

Previstas 

Unidade 4 — Regulação 
nos Seres Vivos 
1. Regulação nervosa e 
hormonal em animais 
1.1 Termorregulação 
1.2 Osmorregulação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Recolher, organizar e 
interpretar dados de 
natureza diversa 
(laboratoriais, 
bibliográficos, internet, 
media…) sobre a 
termorregulação e a 
osmorregulação. 
 

- Compreender circuitos 
de retroalimentação 
(regulação térmica no 
Homem). 

 
- Distinguir organismos 

osmorreguladores e 
osmoconformantes. 

 
- Explicar o mecanismo de  

regulação hormonal da 
hormona antidiurética 
(ADH). 

 
- Distinguir regulação por 

impulsos eletroquímicos 
de regulação química. 

 
- Conceber, realizar e 

interpretar 
procedimentos 
experimentais simples. 
 
 
 
 

- Desenvolvimento de 
atitudes responsáveis 
face a intervenções 
humanas, nos 
ecossistemas, 
suscetíveis de afetarem 
os mecanismos de 
termo e 
osmorregulação dos 
animais. 

 
 
- Avaliação crítica de 

processos em que se 
utilizam hormonas 
vegetais com fins       
económicosnas 
explorações agrícolas 
(desenvolvimento e 
maturação de frutos, 
hortofloricultura 

 
 

− Diálogo com os alunos sobre o conceito de sistema, 
sistema aberto, sistema, sistema fechado e sistema 
isolado; 

− Discussão com os alunos sobre a necessidade de 
homeostasia num sistema aberto com o apoio da 
exploração de apresentação multimédia e do 
manual; 

− Introdução dos conceitos de retroalimentação 
positiva e retroalimentação negativa; 

− Análise da constituição de um neurónio e de um 
nervo com base na exploração de apresentação 
multimédia; 

− Através de atividades de papel e lápis, de 
apresentação multimédia, exploração da natureza 
do impulso nervoso e da  transmissão do impulso 
nervoso ao longo dos neurónios e através das 
sinapses; 

− Estudo do sistema endócrino e da interação entre o 
sistema nervoso e o sistema endócrino, através da 
exploração de apresentação multimédia; 

− Análise da termorregulação, através da realização de 
atividades de papel e lápis, da exploração de 
diapositivos (apresentação multimédia); 

− Análise da osmorregulação (em meio aquático e em 
meio terrestre), através da realização de atividades 
de papel e lápis, da exploração de apresentação 
multimédia e do manual; 

− Estudo de adaptações existentes em insetos e aves 
para permitir a osmorregulação, através da 
exploração de apresentação multimédia e do 
manual; 

− Estudo do sistema urinário humano, tendo em conta 
os conhecimentos prévios dos alunos, com a 
exploração do manual, e de apresentação 

Termorregulação 
Homeotermia/ 
endotermia. 
Poiquilotermia/ 
exotermia. 
Vasodilatação. 
Vasoconstrição. 
Trocas de calor. 
Homeostasia 
Sistema 
aberto/fechado 
Retroalimentação 
positiva e negativa 
Neurónio 
Nervo 
Impulso nervoso 
Neurotransmissor 
Hormona (ADH) 
Osmorregulação 
Osmorregulador 
Osmoconformante 
Fator limitante 
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2. Hormonas vegetais 
 

 
 
 
 
 
 
 

-  Recolher, organizar e 
interpretar dados de 
natureza diversa sobre 
hormonas vegetais. 
 

multimédia; 
− Análise da regulação da quantidade de água no meio 

interno pela hormona ADH através da realização de 
atividades de papel e lápis, da exploração de 
apresentação multimédia e do manual; 

− Resolução de exercícios. 
 
− Diálogo com os alunos sobre a existência de 

hormonas vegetais; 
− Identificação das respostas das plantas a diversos 

estímulos ambientais com base na exploração de 
apresentação multimédia e no manual; 

− Estudo da ação das hormonas no desenvolvimento 
das plantas com a realização de várias atividades de 
papel e lápis e na exploração de apresentação 
multimédia e do CD-ROM; 
 

 
Hormona 
vegetal. 
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Avaliação: 13 Aulas Previstas 

 
Total de Aulas Previstas no 3º Período: 62 

 
Total de Aulas Previstas no Ano letivo: 229 

 
Na avaliação do 1º período estão contempladas: 2 aulas de 50 minutos para a apresentação/avaliação diagnóstica, 4 aulas de 50 minutos para revisões, 4 aulas de 50 minutos para as fichas de avaliação, 4 
aulas de 50 minutos para a entrega e correção das fichas de avaliação sumativa e 1 aula de 50 minutos para auto e heteroavaliação. 
 
Na avaliação dos 2º e 3º períodos estão contempladas: 4 aulas de 50 minutos para revisões, 4 aulas de 50 minutos para as fichas de avaliação, 4 aulas de 50 minutos para a entrega e correção das fichas de 
avaliação sumativa e 1 aula de 50 minutos para auto e heteroavaliação. 
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Recursos 

 
• Quadro, quadro interativo; 
• Meios audiovisuais (computador, projetor multimédia, apresentações multimédia, filmes,…) 
• Manual escolar e outros livros para consulta/exercícios. 
• Outros materiais escritos (documentos, fichas de trabalho, fichas de avaliação diagnóstica, formativas e sumativas...) 
• Material de laboratório, incluindo material biológico e geológico; 
• Utilização da Internet. 

 
 

Avaliação 
 
• Aplicação de registos de observação referentes à assiduidade, pontualidade, participação, comportamento e trabalhos de casa. 
• Observação direta do desempenho dos alunos na realização das tarefas propostas, incluindo nas aulas laboratoriais; 
• Realização de fichas de trabalho, testes formativos, testes sumativos ( teórico-práticos), de trabalhos individuais e/ou em grupo; 
• Autoavaliação. 
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Educação Física 10º ano 

 
Tema/Unidade: Desportos Individuais 

Período de aplicação: 1º Período 
Área de Exploração Atletismo (Salto em comprimento e Triplo salto) 

 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 
- Conhecer e valorizar a prática 
das actividades de atletismo como 
factor de desenvolvimento pesso-
al e de melhor qualidade de vida. 

- Conhecer a origem histórica. 

- Saber identificar as actividades 
de atletismo e as suas regras. 

- Aperfeiçoar os fundamentos das 
actividades de atletismo. 

- Avaliar atitudes. 

- Avaliar as actividades de atletis-
mo. 

 

 

 

 

 

 

 
- Origem histórica. 

- Identificação das actividades de 
atletismo. 

- Exercícios para a melhoria da 
técnica desportiva: corrida de 
velocidade, corrida de barreiras, 
corrida de estafeta, corrida pelo 
campo, salto em comprimento, 
salto em altura, triplo salto, lança-
mento do peso e lançamento do 
dardo. 

- Realização de “circuitos” técnicos 
em forma jogada. 

- Quadros competitivos. 

- Participação: responsabilidade, 
cooperação e jogo limpo 

Nível Avançado 
 

Salto em comprimento: 

- Com corrida de balanço de seis a dez passadas e 
impulsão na tábua de chamada; 

- Salta em comprimento com a técnica de voo na 
passada, com corrida de balanço ajustada. Puxa” 
as pernas para a frente e os braços (parale-
los) para a frente e para baixo, na parte final do 
voo, inclinando o tronco à frente para recepção na 
caixa de saltos. 

Salta em triplo salto: 

- com corrida de balanço de seis a dez passadas e 
impulsão na tábua de chamada. 

- Realiza correctamente o encadeamento dos 
apoios: 1.º salto em pé coxinho, 2.º salto para o 
outro pé e o último com a técnica de passada, com 
queda a dois pés na caixa de saltos. 

 
- Realizar elementos técnicos em 
situações facilitadoras. 

- Criar situações jogadas/lúdicas. 

- Associar elementos técnicos 
entre si. 

- Utilizar a ajuda entre pares. 

- Promover situações-problema 
para os alunos resolverem. 

- Criar situações simplificadas que 
englobem 1 ou 2 conteúdos. 

 
 
- Corredor de balanço 

- Caixa de saltos 

- Fita métrica 

 
 

 
 
- Avaliação diagnósti-
co 
 
 
- Avaliação formativa 
 
 
- Avaliação sumativa 
 
 
- Observação 
 
 
- Trabalhos individu-
ais e/ou grupo 
 
 
- Reflexão com os 
alunos. Auto-
avaliação. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº de aulas 17 

 
4 de setembro de 2017 

 
Os Professores, 

 
__________________________    

 



Educação Física 10º ano 

 
 

Tema/Unidade: Jogos Desportivos Coletivos 
Período de aplicação: 1º Período 

Área de Exploração Futebol 
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 
- Conhecer e valorizar a prática do 
futebol como factor de desenvol-
vimento pessoal e de melhor 
qualidade de vida. 

- Conhecer e compreender o jogo 
e as suas regras. 

- Fixar e aperfeiçoar os fundamen-
tos técnico-tácticos de jogo. 

- Avaliar as acções de ataque e de 
defesa. 

- Avaliar atitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Origem e evolução do futebol. 

- Identificação do jogo. 

- Regras do jogo. 

- Fundamentos técnico-tácticos do 
jogo: ataque e defesa. 

- Exercícios para a melhoria da 
técnica desportiva. 

- Jogo condicionado e jogo dirigido. 

- Participação: responsabilidade, 
cooperação e jogo limpo. 

 

 Nível Parte Avançado 
O Aluno em jogo e em Situação de exercícios-
critério realiza os padrões técnicos das acções das 
acções: 
- Recepção e controlo da bola; 
- Passe; 
- Condução de Bola; 
- Drible; 
- Remate; 
- Remate de cabeça; 
- Desmarcação; 
- Marcação; 
- Pressão 
- Intercepção; 
- Desarme. 
O aluno em situação de jogo 5 x 5: 
Em Situação de Ataque: 
Logo que recupera a posse da bola, reage de 
imediato, colaborando na organização das acções 
ofensivas: 
- Enquadra-se ofensivamente, controlando a bola, 
realizando a acção mais adequada, com oportuni-
dade de acordo com a sua leitura de jogo; 
- Penetra, protegendo a bola, fintando ou simu-
lando para finalizar ou fixar a acção do adversário 
directo e ou outros defensores; 
- Passa a um companheiro em desmarcação para a 
baliza ou em apoio, utilizando, conforme a situa-
ção, passes rasteiros ou passes por alto; 
- Após o passe a um companheiro próximo, des-
marca-se no mesmo corredor ou em diagonal para 
outro corredor, de acordo com a posição do com-
panheiro e adversários, criando nova linha de 
passe mais ofensiva; 
- Desmarca-se, para oferecer linha de passe para 
penetração ou remate ou linha de passe de apoio, 
procurando criar situações de superioridade 
numérica favoráveis à continuação das acções 
ofensivas da sua equipa, garantindo a largura e a 
profundidade do ataque; 
- Remata se conseguir posição vantajosa. 

 
- Criar situações simplificadas que 
englobem 1 ou 2 conteúdos; 

- Criar situações lúdicas e formas 
jogadas; 

- Condicionar / simplificar regras; 

- Proibição de contactos, restrição 
do drible e dos passos…; 

- Modificar o espaço do jogo; 

- Jogos reduzidos; 

- Jogos formais. 

 

 
 
- Bolas de Futebol 

- Balizas 

- Cones 

- Sinalizadores 

- Coletes  

 
 
- Avaliação diagnósti-
ca 
 
 
- Avaliação formativa 
 
 
- Avaliação sumativa 
 
 
- Observação 
 
 
- Trabalhos individu-
ais e/ou grupo 
 
 
- Reflexão com os 
alunos. Auto-
avaliação. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Educação Física 10º ano 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
- Devolve a bola, colocando-a à frente do receptor 
(de forma a permitir a continuidade da acção 
ofensiva), se a recebeu de um companheiro pró-
ximo que, entretanto, abriu linha de passe. 
Em Situação de Defesa: 
Logo que a sua equipa perde a posse da bola, 
reage de imediato procurando impedir a constru-
ção das acções ofensivas, realizando, com oportu-
nidade e de acordo com a situação, as seguintes 
acções: 
- Pressiona o jogador em posse de bola, reduzindo 
o seu espaço ofensivo; 
- Colabora com um companheiro criando situações 
de superioridade numérica defensiva sobre o 
portador da bola; 
- Fecha as linhas de passe mais ofensivas impedin-
do a recepção da bola; 
- Realiza as dobras quando os companheiros são 
ultrapassados por atacantes em penetração; 
- Ajusta a sua posição defensiva, ocupando a 
posição do companheiro que realizou a acção 
anterior. 
Como guarda-redes: 
- Enquadra-se com a bola; 
- Passa a um jogador desmarcado. 

Nº de aulas 16 

 
 

4 de setembro de 2017 
 

Os Professores, 
 

__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Educação Física 10º ano 

 
 

 
Tema/Unidade: Aptidão Física 

Período de aplicação: 1º 2º 3º Períodos 
Área de Exploração Aptidão Física / Bateria de testes Fitescolas 

 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 

 
- Relacionar a aptidão física e 
saúde; 
 
 
- Identificar os fatores associados 
a um estilo de vida saudável, 
nomeadamente: 
Desenvolvimento das capacidades 
motoras; 
Composição corporal; 
Alimentação; 
Repouso; 
Higiene; 
Afetividade; 
Qualidade do meio ambiente. 
 
 
- Princípios fundamentais do 
treino das capacidades motoras; 
 
 
- Compreender a relação entre a 
intensidade e a duração do esfor-
ço; 
 
 
- Identificar sinais de fadiga e 
inadaptação ao exercício. 
 
 
 
 
 
 

- Capacidades condicionais: 
Força; 
Velocidade; 
Resistência; 
Flexibilidade; 
Destreza geral e específica. 

  

- Capacidades coordenativas: 
Diferenciação cinestésica; 
Reação; 
Ritmo; 
Equilíbrio; 
Orientação espacial. 

  

- Aptidão física e saúde; 
- Fatores associados a um estilo de 
vida saudável, nomeadamente: 
Desenvolvimento das capacidades 
motoras 
Composição corporal 
Alimentação 
Repouso 
Higiene 
Afetividade 
Qualidade do meio ambiente 
 
- Princípios fundamentais do treino 
das capacidades motoras (conti-
nuidade, progressão e reversibili-
dade); 
- Relação entre a intensidade e a 
duração do esforço; 
- Sinais de fadiga ou inadaptação ao 
exercício. 
 
- Cooperação: 
Nas ajudas e correções técnicas; 
No transporte e preservação do 
material; 

RESISTÊNCIA 
1. O aluno realiza, em situação de corrida contí-
nua, de jogo, percursos de habilidades ou outras:  
1.1 Ações motoras globais de longa duração (aci-
ma dos oito minutos), com intensidade moderada 
a vigorosa, sem diminuição nítida de eficácia, 
controlando o esforço, resistindo à fadiga e recu-
perando com relativa rapidez após o esforço.  
Corrida numa direção e na oposta (Vai-Vem) 
percorrendo de cada vez uma distância de 20m, 
aumentando o ritmo da passada em cada minuto, 
atingindo ou ultrapassando o número de percursos 
de referência (Zona Saudável de Aptidão Física - 
ZSAF). 
FORÇA  
2. O aluno realiza com correção, em circuitos de 
treino ou exercitação simples, com volume e 
intensidade definidas pelo professor:  
2.1. Ações motoras vencendo resistências fracas a 
ligeiras, com elevada velocidade de contração 
muscular. 
2.2. Ações motoras de contração muscular locali-
zada, vencendo resistências, de carga fraca ou 
ligeira, com elevada velocidade em cada ação, em 
esforços de duração relativamente prolongada, 
resistindo à fadiga, sem diminuição nítida de 
eficácia. 
VELOCIDADE  
3. O aluno nas situações definidas pelo professor, 
respeitando os tempos de trabalho e de recupera-
ção adequados:  
3.1. Reage rapidamente a um sinal conhecido 
iniciando ações motoras previstas globais ou 
localizadas.  
3.2. Reage rapidamente e com eficácia, iniciando 
ações motoras globais ou localizadas, em situação 
de seleção, combinação ou correção de resposta.  
3.3. Realiza ações motoras acíclicas com a máxima 
velocidade, sem perda de eficácia dos movimen-
tos.  

 
- Exercícios em forma jogada; 
 
- Circuitos gerais e específicos; 
 
- Torneio intraturma; 
 
 
 

 

 
Material específico de 
cada modalidade 
desportiva. 
 
 

Avaliação diagnóstico 
 
 
 
 
Avaliação formativa 
 
 
 
 
Relacionamento de 
conceitos dentro de 
cada modalidade 
desportiva; 
 
 
 
Reflexão com os 
alunos. Auto-
avaliação. 
 

 
 
 
Ao longo de 
todo o ano e 
de acordo 
com a carga 
horária de 
cada modali-
dade. 
 
Aplicação 
dos testes 
Fitescolas: 
 
- 1º P: 3 
tempos; 
 
- 2º P: 2 
tempos; 
 
- 3º P: 3 
tempos. 
 
 
 
 
 



Educação Física 10º ano 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
Na garantia da sua segurança e dos 
colegas. 
- Em exercício critério; 
- Em situação de jogo. 
 
- Jogo limpo: 
Aceitar as decisões da arbitragem e 
das indicações dadas pelos colegas 
e pelo professor, ser leal com os 
outros, saber vencer e aceitar a 
derrota. 
 

3.4. Realiza ações motoras cíclicas com a máxima 
velocidade em cada execução singular, sem perda 
de eficácia dos movimentos  
3.5. Realiza ações motoras globais cíclicas percor-
rendo curtas distâncias, no menor tempo possível, 
sem perda de eficácia.  
3.6. Realiza ações motoras globais de curta dura-
ção (até 45") com o máximo de intensidade naque-
le tempo, sem diminuição nítida de eficácia. 
FLEXIBILIDADE  
4. O aluno, respeitando as indicações metodológi-
cas específicas do treino de flexibilidade (ativa):  
4.1. Realiza ações motoras com grande amplitude, 
à custa de elevada mobilidade articular e elastici-
dade muscular, (contribuindo para a qualidade de 
execução dessas ações).  
Chega com as duas mãos à frente, o mais longe 
possível, sentado no chão (seat- and-reach), alter-
nadamente com uma e outra perna fletida, dei-
xando a outra estendida, mantendo o alongamen-
to máximo durante pelo menos 1”, alcançando ou 
ultrapassando (à 4ª tentativa) a distância definida 
(ZSAF)  
Mantém durante alguns segundos uma e outra das 
pernas, em extensão completa, a um plano mais 
alto que a bacia, apoiando o pé no espaldar ou 
num companheiro.  
Toca as pontas dos dedos atrás das costas, com 
um braço por cima do ombro e outro por baixo do 
cotovelo, com um e outro braço (ZSAF).  
Afasta lateralmente as pernas em extensão (posi-
ção de espargata), aproximando a região pubo-
cox¡gea do solo a uma distância definida.  
DESTREZA GERAL  
5. O aluno realiza movimentos de deslocamento 
no espaço associados a movimentos segmentares, 
com alternância de ritmos e velocidade, em com-
binações complexas desses movimentos, global-
mente bem coordenadas 

Nº de aulas 8 

 
4 de setembro de 2017 

 
Os Professores, 

__________________________                                                                                                                            



Educação Física 10º ano 

                                                                                                                         
 

Tema/Unidade: Jogos Desportivos Coletivos 
Período de aplicação: 2º Período 

Área de Exploração Voleibol 
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 
- Conhecer e valorizar a prática do 
voleibol como factor de desenvol-
vimento pessoal e de melhor 
qualidade de vida. 

- Conhecer e compreender o jogo 
e as suas regras. 

- Aperfeiçoar os fundamentos 
técnico-tácticos de jogo. 

- Avaliar as acções de ataque e de 
defesa. 

- Avaliar as atitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Origem e evolução do voleibol. 

- Identificação do jogo. 

- Regras do jogo. 

- Fundamentos técnico-tácticos do 
jogo: ataque e defesa. 

- Exercícios para a melhoria da 
técnica desportiva. 

- Quadro competitivo. 

- Participação: responsabilidade, 
cooperação e jogo limpo. 

Nível Parte Avançado 
 

Regras básicas e gestos técnicos da arbitragem; 

Principais gestos técnicos: 
- posição base fundamental 
- deslocamentos 
- passe de frente 
- passe de costas 
- manchete 
- serviço por baixo 
- serviço por cima 
- remate 
- bloco 
 
Em situação de jogo 4 x 4 num campo reduzido (12 
m x 6 m), com a rede aproximadamente a 2,20 m 
de altura: 
- Serve por baixo ou por cima (tipo ténis), colocan-
do a bola numa zona de difícil recepção. 
- Recebe o serviço em manchete, amortecendo a 
bola e enviando-a (por alto) ao companheiro em 
situação de passador, de modo a que este possa 
escolher e realizar o passe, o remate ou amorti, de 
acordo com o posicionamento da outra equipa. 
- Na situação de passador, posiciona-se correcta e 
oportunamente para passar a bola a um compa-
nheiro, de modo a facilitar-lhe a finalização ou 
finalizar com passe colocado, remate ou amorti se 
tem condições vantajosas (surpresa ou desequilí-
brio da outra equipa). 
- Quando a bola lhe é dirigida em condições favo-
ráveis à finalização (ou que a exijam), remata, 
passa colocado ou faz amorti, para um espaço 
vazio, de acordo com o posicionamento da outra 
equipa e a trajectória da bola. 
- Ao remate da sua equipa, se é o jogador mais 
avançado, aproxima-se da posição do jogador que 
finalizou, assumindo uma atitude defensiva, cola-
borando com os companheiros na protecção ao 
ataque. 

 
- Criar situações simplificadas que 
englobem 1 ou 2 conteúdos; 

- Utilizar diferentes tipos de bola; 

- Criar situações lúdicas e formas 
jogadas; 

- Condicionar / simplificar regras; 

- Proibição de contactos, restrição 
do drible e dos passos…; 

- Modificar o espaço do jogo; 

- Jogos reduzidos; 

- Jogos formais. 

 

 
 
- Bolas de voleibol 
 
- Redes de voleibol 
 
- Cones 
 
- Sinalizadores 

 
 
- Avaliação diagnósti-
co 
 
 
- Avaliação formativa 
 
 
- Avaliação sumativa 
 
 
- Observação 
 
 
- Trabalhos individu-
ais e/ou grupo 
 
 
- Reflexão com os 
alunos. Auto-
avaliação. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Educação Física 10º ano 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
- Na defesa (próximo da zona da queda da bola), 
avisa os companheiros e posiciona-se para, de 
acordo com a trajectória da bola, executar um 
passe ou manchete, dando continuidade às acções 
da sua equipa. 
- Ao ataque da equipa adversária (em remate), 
executa o bloco individual, procurando impedir 
que a bola transponha a rede para o seu campo, 
coordenando o tempo de salto com o tempo de 
remate do adversário. 
- Durante o bloco da sua equipa, desloca-se em 
atitude defensiva protegendo a acção do compa-
nheiro, de acordo com a sua posição e o local do 
Remate. 
Jogo formal 6x6 

Recepção em “W” 

 

Nº de aulas 18 

 
4 de setembro de 2017  

 
Os Professores, 

__________________________ 
                                                                                                                                                                                                              
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Educação Física 10º ano 

 
Tema/Unidade: Desportos individuais 

Período de aplicação: 2º Período 
Área de Exploração Ginástica (Solo e aparelhos) 

 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 
ESTRATÉGIAS/ 
SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 
- Conhecer e valorizar a 
prática da ginástica como 
factor de desenvolvimento 
pessoal e de melhor quali-
dade de vida. 

- Conhecer a origem históri-
ca. 

- Saber identificar as activi-
dades de ginástica artística. 

- Fixar os fundamentos 
gímnicos. 

- Avaliar atitudes. 

- Avaliar as actividades de 
ginástica artística. 

 

 

 

 

 
Ginástica Solo 

Em sequência: 
- Rolamento à frente com MI estendidos 
(afastados ou unidos); 
- Rolamento à frente saltado; 
- Rolamento à retaguarda com MI unidos 
e estendidos; 
- Apoio facial invertido (AFI), rolamento à 
frente; 
- Roda; 
- Posição de equilíbrio – avião; 
- Posição de flexibilidade (ponte, esparga-
ta, rã, etc.); 
- Elementos de ligação (saltos, voltas, 
afundos); 
 

Ginástica Aparelhos 

Plinto: 
- Salto de eixo – transversal/ longitudinal 
- Salto-entre-mãos - transversal 
 

Mini-trampolim: 
- Salto em extensão (vela) 
- Salto engrupado 
- Pirueta vertical 
- Carpa com MI afastados e unidos 

Nível Parte Avançado 
Ginástica no solo:  
- Rolamentos: adquirir uma correcta posição inicial e final; são 
capazes de manter a posição engrupada durante a rotação; repulsão 
dos MS na fase final dos rolamentos.  
- Apoio Facial Invertido (AFI): alinhamento e extensão dos segmen-
tos corporais, embora com ajuda.  
- Roda: estender os principais segmentos corporais, saindo em 
equilíbrio, na direcção do ponto de partida.  
- Avião: colocar o tronco paralelo ao solo e o MI estendidos, man-
tendo o equilíbrio. 
 
Ginástica de aparelhos:  
 
Plinto: 
- No Salto de Eixo: realizar o voo inicial com a bacia acima da linha 
dos ombros e transpor o plinto com os MI afastados e em extensão; 
recepção segura. 
- No Salto-entre-mãos: com o primeiro voo longo para apoio das 
mãos na extremidade, com a bacia e pernas acima da linha dos 
ombros, passando com os joelhos junto ao peito na transposição do 
aparelho.  
 
Mini-trampolim: 
Conhecer todas as fases que compõem os saltos; fazer a chamada a 
pés juntos elevando rapidamente os MS: 
- Vela: estender os segmentos corporais mantendo a bacia em 
ligeira retroversão; 
- Engrupado: fechar os MI sobre o tronco (no ponto mais alto da 
trajectória) fazendo uma abertura rápida dos mesmos a seguir; 
- Carpa: fechar os MI estendidos juntos ou afastados sobre o tronco 
(no ponto mais alto da trajectória) e abrir a seguir; 
- Pirueta: manter o controlo do corpo durante a rotação. 

 

- Realizar elementos 
técnicos em situações 
facilitadoras; 

- Criar situações joga-
das/lúdicas; 

- Associar elementos 
técnicos entre si; 

- Utilizar a ajuda entre 
pares (nas ajudas e 
correcções); 

 
- Promover situações-
problema para os alunos 
resolverem (na garantia 
da sua segurança e dos 
colegas); 
 

- Criar situações simplifi-
cadas que englobem 1 
ou 2 conteúdos. 

 
 

- Colchões. 

- Plinto 

- Trampolim 
sueco 

- Mini-
trampolim 

 
 

 
 
- Avaliação diagnósti-
co 
 
 
- Avaliação formativa 
 
 
- Avaliação sumativa 
 
 
- Observação 
 
 
- Trabalhos individu-
ais e/ou grupo 
 
 
- Reflexão com os 
alunos. Auto-
avaliação. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº de aulas 18 

 
4 de setembro de 2017  

Os Professores, 
__________________________ 

                                                                                                                                                                                                              



Educação Física 10º ano 

Tema/Unidade: Atividades de exploração da natureza 
Período de aplicação: 3º Período 

Área de Exploração Orientação 
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 
- Conhecer e valorizar a prática 
das actividades de corrida de 
orientação como factor de desen-
volvimento pessoal e de melhor 
qualidade de vida. 

- Conhecer a origem histórica. 

- Saber identificar as actividades 
de corrida de orientação e as suas 
regras. 

- Aperfeiçoar os fundamentos das 
actividades de corrida de orienta-
ção. 

- Avaliar atitudes. 

- Avaliar as actividades de corrida 
de orientação. 

 

 

 

 
- Representação gráfica do terreno 
através de croquis, planta ou mapa.  

- Simbologia dos mapas de orienta-
ção: vegetação, habitação, cami-
nhos, água vedações, relevo e 
curvas de nível. 

- Orientação do mapa. 

- Escolha de trajectórias. 

- Regras e objectivos de uma prova 
de orientação 

- Noção de escala 

- Gestão do esforço numa prova de 
orientação. 

- Técnica do polegar. 

- Relevo e curvas de nível. 

 

Nível Elementar 
 

- Identifica no percurso a simbologia inscrita na 
carta e no cartão de controlo. 

- Orienta o mapa correctamente, segundo os 
pontos cardeais e/ou referências do terreno, 
utilizando a bússola, se necessário. 

- Identifica a sua localização no mapa. 

- Identifica, após orientação do mapa, a melhor 
opção para cumprir o percurso o mais rapidamen-
te possível. 

- Realiza um percurso na escola, ou fora da mes-
ma, individual ou em equipa, com o cartão de 
controlo preenchido correctamente, segundo um 
mapa, durante o qual doseia o esforço para resistir 
à fadiga. 

- Faz a gestão do gestão do esforço de modo a 
imprimir um ritmo de corrida ao longo de todo o 
percurso. 

 

 
- Aulas de natureza teórico-
prática. 

- Exposição verbal de conteúdos 
com a utilização de meios audio-
visuais auxiliares. 

- Revisões sistemáticas dos conte-
údos abordados anteriormente. 

- Desempenho prático focalizado 
nos aspectos básicos da aprendi-
zagem. 

- Exercícios de representação 
gráfica ao nível da sala, do recinto 
desportivo e da escola. 

- Exercícios de orientação de 
mapas. 

- Jogos variados de orientação:, 
memorização, marcação de 
pontos. 

- Provas de corrida de orientação. 

 
- Mapas da escola 

- Mapas do pavilhão 

- Cartões de controle 

- Cronómetro 

 
 

 
 
- Avaliação diagnósti-
co 
 
 
- Avaliação formativa 
 
 
- Avaliação sumativa 
 
 
- Observação 
 
 
- Trabalhos individu-
ais e/ou grupo 
 
 
- Reflexão com os 
alunos. Auto-
avaliação. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº de aulas 8 

 
4 de setembro de 2017 

 
Os Professores, 

__________________________ 
                                                                                     



Educação Física 10º ano 

Tema: Jogos Desportivos Coletivos 
Período de aplicação: 3º Período 

Unidade Basquetebol 
 

OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS / SITUA-
ÇÕES DE APRENDIZA-

GEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMEN-
TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 
 
- Conhecer e valorizar a 
prática do basquetebol 
como factor de desen-
volvimento pessoal e de 
melhor qualidade de 
vida. 

- Conhecer e compre-
ender o jogo e as suas 
regras. 

- Aperfeiçoar os funda-
mentos técnico-tácticos 
de jogo. 

- Avaliar as acções de 
ataque e de defesa. 

- Avaliar as atitudes. 

 

 

 

 

 

 

 
- Origem e evolução do 
voleibol. 

- Identificação do jogo. 

- Regras do jogo. 

- Fundamentos técnico-
tácticos do jogo: ataque 
e defesa. 

- Exercícios para a 
melhoria da técnica 
desportiva. 

- Quadro competitivo. 

- Participação: respon-
sabilidade, cooperação 
e jogo limpo. 

Nível Parte Avançado 
Regras básicas e gestos técnicos da arbitragem; 
Principais gestos técnicos: - Drible; - Enquadramento ofensivo; - Passe-
recepção; - Posição básica defensiva; - Lançamento na passada e parado 
- Deslizamento; - Ressalto; - Sobremarcação; - Fintas 
 
O aluno em situação de jogo 5x5: Na reposição da bola em jogo ou na 
recuperação da bola pela sua equipa no seu meio-campo defensivo: - 
Desmarca-se contribuindo para o equilíbrio ofensivo da sua equipa e 
finalização rápida; - Durante a progressão passa a bola ou progride em 
drible, preferencialmente pelo corredor central e procura uma linha de 
passe que aproxima a bola do cesto. 

Explora situações de 3x2 ou 2x1 
Se a equipa não finaliza em superioridade numérica, ocupa uma posição 
que permita o ataque em cinco abertos: 
Sem posse da bola, desmarca-se abrindo linhas de passe: - Nos espaços 
aclarados; - Em corte; - Aclarando. 
 
Ao entrar na posse da bola enquadra-se ofensivamente numa atitude de 
tripla ameaça: 
- Desenquadra o seu adversário directo; 
- Passa rápido e oportunamente a um companheiro; 
- Após passe, corta para o cesto. 
 
Após perda da posse de bola, assume uma atitude defensiva: 
- Na defesa do jogador com bola, enquadra-se; 
- Na defesa do jogador sem bola procura interceptar o passe e/ou difi-
cultar a abertura de linhas de passe; 
- Se o companheiro é ultrapassado, ajuda-o; 
- No lançamento, participa no ressalto defensivo. 

 
- Criar situações simplificadas 
que englobem 1 ou 2 conteúdos; 

- Utilizar diferentes tipos de bola; 

- Criar situações lúdicas e formas 
jogadas; 

- Condicionar / simplificar regras; 

- Proibição de contactos, restri-
ção do drible e dos passos…; 

- Modificar o espaço do jogo; 

- Jogos reduzidos; 

- Jogos formais. 

 

 
 
- Bolas de basquetebol 
 
- Mecos 
 
- Sinalizadores 
 
- Cones 
 
- Coletes 
 
- Cestos de basquetebol 
 

 
 
- Avaliação diagnósti-
ca 
 
 
- Avaliação formativa 
 
 
- Avaliação sumativa 
 
 
- Observação 
 
 
- Trabalhos individu-
ais e/ou grupo 
 
 
- Reflexão com os 
alunos. Auto-
avaliação. 
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1º PERÍODO      

Aulas Previstas (tempos 50 min.) 
 QUÍMICA 
 Domínio I – Elementos Químicos e a sua Organização 
                       
Subdomínios:  
 
1. Massa e tamanho dos átomos  14 
2. Energia dos eletrões nos átomos  20 
3. Tabela periódica  10 
         
 Domínio II – Propriedades e transformações da matéria 
 
Subdomínios:  
1. Ligação química             23 

     2. Gases e dispersões   9 
 

 
Apresentação/ Ficha de avaliação diagnóstica  2 

Revisões para as fichas de avaliação sumativa   4 

Fichas de avaliação sumativa   4 

Correção das fichas de avaliação   4 

Auto e Heteroavaliação   1 

 Total  91 
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2º PERÍODO 
 

Domínio II – Propriedades e transformações da matéria (continuação) 
 

Subdomínios:  
2. Gases e dispersões (continuação)                                                                                                                 12 
3. Transformações químicas 10 

 
 
 
 
 FISICA 
 
 Domínio I – Energia e a sua conservação 
 
Subdomínios 
1. Energia e movimentos 33 
 

    2. Energia e fenómenos elétricos 10 
- Grandezas elétricas: corrente elétrica, diferença de potencial elétrico e resistência elétrica 
- Corrente contínua e corrente alternada 

                                             
Revisões para as fichas de avaliação sumativa  4 

Fichas de avaliação sumativa  4 

Correção das fichas de avaliação  4 

Auto e Heteroavaliação  1 

 Total 78 
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 3º PERÍODO 
 
 Domínio I – Energia e a sua conservação (continuação) 
 

Subdomínios 
 2. Energia e fenómenos elétricos            12 

- Resistência de condutores filiformes; resistividade e variação da resistividade com a temperatura 
- Efeito Joule 
- Geradores de corrente contínua: força eletromotriz e resistência interna; curva característica 
- Associações em série e em paralelo: diferença de potencial elétrico e corrente elétrica 
- Conservação da energia em circuitos elétricos; potência elétrica 

 
 3. Energia, fenómenos térmicos e radiação          35 

 
 
Revisões para as fichas de avaliação sumativa   4 

Fichas de avaliação sumativa   4 

Correção das fichas de avaliação   4 

Auto e Heteroavaliação   1 

 Total   60 
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Química 
 

Domínio: 1- Elementos químicos e sua organização 
Período de aplicação: 1º Período 

Subdomínios 1- Massa e tamanho dos átomos;     2- Energia dos eletrões nos átomos;      3- Tabela periódica 
 

METAS DE APRENDIZAGEM:  
 OBJETIVO GERAL/ 

DESCRITORES 
 

CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS  
Letivos 

(50 min.) 
 

 
1- Massa e tamanho dos átomos 
Consolidar e ampliar conhecimentos sobre 
elementos químicos e dimensões à escala 
atómica. 
 
1.1 Descrever a constituição de átomos com base no 
número atómico, no número de massa e na definição 
de isótopos. 
1.2 Determinar a ordem de grandeza de um número 
relacionando tamanhos de diferentes estruturas na 
Natureza (por exemplo, célula, ser humano, Terra e 
Sol) numa escala de comprimentos. 
1.3 Comparar ordens de grandeza de distancias e 
tamanhos a escala atómica a partir, por exemplo, de 
imagens de microscopia de alta resolução, justifican-
do o uso de unidades adequadas. 
1.4 Associar a nanotecnologia a manipulação da 
matéria a escala atómica e molecular e identificar 
algumas das suas aplicações com base em informação 
selecionada. 
1.5 Indicar que o valor de referência usado como 
padrão para a massa relativa dos átomos e das molé-
culas e 1/12 da massa do átomo de carbono-12. 
1.6 Interpretar o significado de massa atómica relati-
va media e calcular o seu valor a partir de massas 
isotópicas, justificando a proximidade do seu valor 
com a massa do isótopo mais abundante. 
1.7 Identificar a quantidade de matéria como uma das 
grandezas do Sistema Internacional (SI) de unidades e 
caracterizar a sua unidade, mole, com referencia ao 
numero de Avogadro de entidades. 
1.8 Relacionar o número de entidades numa dada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ordens de grandeza e escalas 
de comprimento. 
 
- Dimensões à escala atómica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Massa isotópica e massa  
atómica relativa média. 
 
 
 
 
- Quantidade de matéria e 
massa molar. 

 
Exploração do manual adop-
tado 
 
Observação de imagens de 
movimentos brownianos e de 
microscopia de alta resolução às 
quais estejam associadas escalas 
ou fatores de ampliação. 
 
Interpretação de tabelas e 
gráficos 
 
Promover o debate na sala de 
aula: reflexão sobre a existência 
de átomos e as suas dimensões 
 
Exploração de artigos de revis-
tas, jornais, NET, etc,… 
 
Exploração de vídeos 
 
Promover na sala de aula tra-
balhos de grupo e/ou traba-
lhos individuais  
 
Sistematização de conteúdos 
 

 
 
• Caderno diá-

rio 
• Quadro 
• Manual 
• Manual Inte-

rativo 
• Caderno de 

atividades 
• Computador 
• Vídeo/DVD 
• Fichas de 

trabalho 
• Material de 

laboratório 
• Reagentes 

químicos 
 

 
 

 
- Fichas de avaliação 
 
- Trabalho de sala de aula: 
pesquisa, textos produzidos 
pelos alunos (resumos, 
sínteses, relatórios; produ-
ção de objetos; participação 
oral e escrita, fichas de tra-
balho /exercícios. 
 
- Trabalho extra aula: pes-
quisa, textos produzidos 
pelos alunos (resumos, 
sínteses, relatórios; produ-
ção de objetos; participação 
oral e escrita, fichas de tra-
balho /exercícios. 
 
- Realização dos trabalhos 
de casa: Grelhas de obser-
vação e registo: 
   
  - organização dos cadernos 
diários 
 
  - assiduidade 
 
  - nível de expressão oral 
 
- empenho e interesse 

 
 

14 
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METAS DE APRENDIZAGEM:  
 OBJETIVO GERAL/ 

DESCRITORES 
 

CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS  
Letivos 

(50 min.) 
 

amostra com a quantidade de matéria nela presente, 
identificando a constante de Avogadro como constan-
te de proporcionalidade. 
1.9 Calcular massas molares a partir de tabelas de 
massas atómicas relativas (medias). 
1.10 Relacionar a massa de uma amostra e a quanti-
dade de matéria com a massa molar. 
1.11 Determinar composições quantitativas em fração 
molar e em fração mássica, e relacionar estas duas 
grandezas. 
 
2- Energia dos eletrões nos átomos 
 
Reconhecer que a energia dos eletrões nos 
átomos pode ser alterada por absorção ou 
emissão de energias bem definidas, corres-
pondendo a cada elemento um espetro 
atómico característico, e que os eletrões nos 
átomos se podem considerar distribuídos 
por níveis e subníveis de energia. 
 
2.1 Indicar que a luz (radiação eletromagnética ou 
onda eletromagnética) pode ser detetada como parti-
culas de energia (fotões), sendo a energia de cada 
fotão proporcional a frequência dessa luz. 
2.2 Identificar luz visível e não visível de diferentes 
frequências no espetro eletromagnético, comparando 
as energias dos respetivos fotões. 
2.3 Distinguir tipos de espetros: descontinuos e con-
tínuos; de absorção e de emissão. 
2.4 Interpretar o espetro de emissão do átomo de 
hidrogénio através da quantizacao da energia do 
eletrão, concluindo que esse espetro resulta de tran-
sições eletrónicas entre niveis energéticos. 
2.5 Identificar a existência de níveis de energia bem 
definidos, e a ocorrência de transições 
de eletrões entre níveis por absorção ou emissão de 
energias bem definidas, como as duas ideias funda-
mentais do modelo atómico de Bohr que prevalecem 

 
- Fração molar e fração mássi-
ca. 
 
AL 1.1. Volume e número de 
moléculas de uma gota de 
agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Espetros contínuos e descon-
tínuos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- O modelo atómico de Bohr. 
 

 
Realização de fichas de traba-
lho (ao longo do ano letivo) 
 
Resolução de exercícios (ao 
longo do ano letivo) 
 
Realização da atividade expe-
rimental AL 1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observação de espetros contí-
nuos e descontínuos decompon-
do a luz com redes de difração ou 
espetroscópios. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  -apresentação do material 
indispensável 
 
  - pontualidade e compor-
tamento 
 
  - relacionamento com os 
colegas e professores 
 
- Cumprimento das regras 
de segurança no laborató-
rio 
 
- Cumprimento do protoco-
lo experimental 
 
-Utilização correta do mate-
rial laboratorial. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

20 
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METAS DE APRENDIZAGEM:  
 OBJETIVO GERAL/ 

DESCRITORES 
 

CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS  
Letivos 

(50 min.) 
 

no modelo atómico atual. 
2.6 Associar a existência de níveis de energia a quan-
tização da energia do eletrão no átomo 
de hidrogénio e concluir que esta quantizacao se 
verifica para todos os átomos. 
2.7 Associar cada serie espetral do átomo de hidrogé-
nio a transições eletrónicas com emissão de radiação 
nas zonas do ultravioleta, visível e infravermelho. 
2.8 Relacionar, no caso do átomo de hidrogénio, a 
energia envolvida numa transicao eletronica com as 
energias dos niveis entre os quais essa transição se 
dá. 
2.9 Comparar espetros de absorção e de emissão de 
elementos químicos, concluindo que são característi-
cos de cada elemento. 
2.10 Identificar, a partir de informação selecionada, 
algumas aplicações da espetroscopia 
atómica (por exemplo, identificação de elementos 
químicos nas estrelas, determinação de quantidades 
vestigiais em química forense). 
2.11 Indicar que a energia dos eletrões nos átomos 
inclui o efeito das atrações entre os 
eletrões e o núcleo, por as suas cargas serem de 
sinais contrários, e das repulsões entre 
os eletrões, por as suas cargas serem do mesmo sinal. 
2.12 Associar a nuvem eletronica a uma representção 
da densidade da distribuicao de eletrões a volta do 
núcleo atómico, correspondendo as regiões mais 
densas a maior probabilidade de ai encontrar 
eletrões. 
2.13 Concluir, a partir de valores de energia de remo-
ção eletronica, obtidas por espetroscopia fotoeletró-
nica, que átomos de elementos diferentes tem valo-
res diferentes da energia dos eletrões. 
2.14 Interpretar valores de energias de remoção 
eletrónica, obtidos por espetroscopia fotoeletronica, 
concluindo que os eletrões se podem distribuir por 
niveis de energia e subniveis de energia. 
2.15 Indicar que os eletrões possuem, alem de massa 
e carga, uma propriedade quantizada denominada 
spin que permite dois estados diferentes. 

 
 
 
 
- Transições eletrónicas. 
 
- Quantização de energia. 
 
 
 
- Espectro do átomo de hidro-
génio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Energia de remoção eletróni-
ca. 
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METAS DE APRENDIZAGEM:  
 OBJETIVO GERAL/ 

DESCRITORES 
 

CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS  
Letivos 

(50 min.) 
 

2.16 Associar orbital atómica a função que representa 
a distribuição no espaço de um eletrão no modelo 
quântico do átomo. 
2.17 Identificar as orbitais atómicas s, p e d, com 
base em representações da densidade 
eletronica que lhes esta associada e distingui-las 
quanto ao numero e a forma. 
2.18 Indicar que cada orbital pode estar associada, no 
máximo, a dois eletrões, com spin diferente, relacio-
nando esse resultado com o princípio de Pauli. 
2.19 Concluir, a partir de valores de energia de remo-
ção eletrónica, obtidas por espetroscopia fotoeletró-
nica, que orbitais de um mesmo subnivel np, ou nd, 
tem a mesma energia. 
2.20 Estabelecer as configurações eletrónicas dos 
átomos, utilizando a notação spd, para elementos ate 
Z = 23, atendendo ao Principio da Construção, ao 
Principio da Exclusão de 
Pauli e a maximização do número de eletrões desem-
parelhados em orbitais degeneradas. 
 
 
3- Tabela Periódica 
Reconhecer na Tabela Periódica um meio 
organizador de informação sobre os ele-
mentos químicos e respetivas substâncias 
elementares e compreender que a estrutura 
eletrónica dos átomos determina as propri-
edades dos elementos. 
 
3.1 Identificar marcos históricos relevantes no estabe-
lecimento da Tabela Periódica atual. 
3.2 Interpretar a organização da Tabela Periódica 
com base em períodos, grupos e blocos e relacionar 
a configuração eletrónica dos átomos dos elementos 
com a sua posição relativa na Tabela Periódica. 
3.3 Identificar a energia de ionização e o raio ató-
mico como propriedades periódicas do elementos. 
3.4 Distinguir entre propriedades de um elemento e 

 
- Modelo quântico do átomo: 

• níveis e subníveis 
• orbitais (s, p e d) 
• spin 

 
 
- Configuração eletrónica de 
átomos: 

• Princípio da Construção 
(ou de Aufbau). 

• Princípio da Exclusão de 
Pauli. 

 
AL 1.2. Teste de chama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Evolução histórica da Tabela 
Periódica. 
 
- Estrutura da Tabela Periódica: 
grupos, períodos e blocos 
 
- Elementos representativos e 
de transição. 
- Famílias de metais e de não 
metais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realização da atividade expe-
rimental AL 1.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pesquisa sobre principais contri-
butos para a evolução da Tabela 
Periódica (de Dobereiner a Mose-
ley, passando por Mendeleev, e 
avançando até a atualidade)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
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METAS DE APRENDIZAGEM:  
 OBJETIVO GERAL/ 

DESCRITORES 
 

CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS  
Letivos 

(50 min.) 
 

propriedades da(s substância(s) elementar(es) cor-
respondentes. 
3.5 Comparar raios atómicos e energias de ionização 
de diferentes elementos químicos com base nas suas 
posições relativas na Tabela Periódica. 
3.5 Interpretar a tendência geral para o aumento da 
energia de ionização e para a diminuição do raio 
atómico observados ao longo de um período da Tabe-
la Periódica. 
3.6 Interpretar a tendência geral para a diminuição da 
energia de  ionização  e  para  o aumento do raio 
atómico observados ao longo de um grupo da Tabela 
Periódica. 
3.7 Explicar a formação dos iões mais estáveis de 
metais e de não-metais. 
3.8 Justificar a baixa reatividade dos gases nobres. 

 
 
- Propriedades periódicas dos 
elementos representativos: 

• raio atómico. 
• energia de ionizacao. 

 
AL 1.3. Densidade relativa de 
metais. 

 
 
 
 
 
 
 
Realização da atividade expe-
rimental AL 1.3. 
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Domínio: 2- Propriedades e transformações da matéria 
Período de aplicação: 1º Período e 2º Período 

Subdomínios 1- Ligação químicas;     2- Gases e dispersões;      3- Transformações químicas 

 
METAS DE APRENDIZAGEM:  

 OBJETIVO GERAL/ 
DESCRITORES 

 

CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS  
Letivos 

(50 min.) 
 

1- Ligação química 
Compreender que as propriedades das mo-
léculas e materiais são determinadas pelo 
tipo de átomos, pela energia das ligações e 
pela geometria das moléculas. 
 
1.1 Indicar que um sistema de dois ou mais átomos 
pode adquirir maior estabilidade através da formação 
de ligações químicas. 
1.2 Interpretar as interações entre átomos através 
das forças de atração entre núcleos e eletrões, forças 
de repulsão entre eletrões e forças de repulsão entre 
núcleos. 
1.3 Interpretar gráficos da energia em função da 
distância internuclear durante a formação de uma 
molécula diatómica identificando o predomínio das 
repulsões a curta distância e o predomínio das atra-
ções a longas distâncias, sendo estas distâncias respe-
tivamente menores e maiores do que a distância de 
equilíbrio. 
1.4 Indicar que os átomos podem partilhar eletrões 
formando ligações covalentes (partilha localizada de 
eletrões  de  valência),  ligações iónicas  (transferência  
de eletrões  entre átomos  originando  estruturas  
com  caráter  iónico)  e  ligações  metálicas  (partilha  
de eletrões de valência deslocalizados por todos os 
átomos). 
1.5 Associar as ligações químicas em que não há 
partilha significativa de eletrões a ligações intermole-
culares. 
1.6 Interpretar a ocorrência de ligações covalentes 
simples, duplas ou triplas em H2, N2, O2 e F2, segun-
do o modelo de Lewis. 
1.6 Representar, com base na  regra  do  octeto,  as  

 
 
 
 
 
 
 
- Tipos de ligações químicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ligação covalente: 

• estruturas de Lewis 
• energia de ligação e 

comprimento de ligação 
• polaridade das ligações 
• geometria molecular 
• polaridade das molécu-

las 
• estruturas de moléculas 

orgânicas e biológicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Caderno diá-
rio 

• Quadro 
• Manual 
• Manual Inte-

rativo 
• Caderno de 

atividades 
• Computador 
• Vídeo/DVD 
• Fichas de 

trabalho 
• Material de 

laboratório 
• Reagentes 

químicos 
 
 

- Fichas de avaliação 
 
- Trabalho de sala de aula: 
pesquisa, textos produzidos 
pelos alunos (resumos, 
sínteses, relatórios; produ-
ção de objetos; participação 
oral e escrita, fichas de tra-
balho /exercícios. 
 
- Trabalho extra aula: pes-
quisa, textos produzidos 
pelos alunos (resumos, 
sínteses, relatórios; produ-
ção de objetos; participação 
oral e escrita, fichas de tra-
balho /exercícios. 
 
- Realização dos trabalhos 
de casa: Grelhas de obser-
vação e registo: 
   
  - organização dos cadernos 
diários 
 
  - assiduidade 
 
  - nível de expressão oral 
 
- empenho e interesse 
 
  -apresentação do material 

 

23 
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METAS DE APRENDIZAGEM:  
 OBJETIVO GERAL/ 

DESCRITORES 
 

CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS  
Letivos 

(50 min.) 
 

fórmulas  de  estrutura  de  Lewis  de moléculas como 
CH4, NH3, H2O e CO2. 
1.7 Relacionar o parâmetro ângulo de ligação nas 
moléculas CH4, NH3, H2O e CO2 com base no mode-
lo da repulsão dos pares de eletrões de valência. 
1.8 Prever a geometria molecular, com base no 
modelo da repulsão dos pares de eletrões de valên-
cia, em moléculas como CH4, NH3, H2O e CO2. 
1.9 Prever  a  relação  entre  as  energias  de  ligação  
ou  os  comprimentos  de  ligação  em moléculas  
semelhantes,  com   base  na  variação  das  propri-
edades  periódicas  dos elementos envolvidos nas 
ligações (por exemplo H2O e H2S ou HCl e HBr). 
1.10 Indicar que as moléculas diatómicas homonu-
cleares são apolares e que as moléculas diatómicas 
heteronucleares são polares, interpretando essa 
polaridade com base na distribuição de carga elétri-
ca entre os átomos. 
1.11 Identificar  ligações  polares  e  apolares  com  
base  no  tipo  de  átomos  envolvidos  na ligação. 
1.12 Indicar alguns exemplos de moléculas polares 
(H2O, NH3) e apolares (CO2, CH4). 
1.13 Identificar hidrocarbonetos saturados, insatura-
dos e haloalcanos e, no  caso de hidrocarbonetos 
saturados de cadeia aberta até 6 átomos de car-
bono, representar a fórmula de estrutura a partir 
do nome ou escrever o nome a partir da fórmula 
de estrutura. 
1.14 Interpretar e relacionar os parâmetros de liga-
ção, energia e comprimento, para a ligação CC nas 
moléculas etano, eteno e etino. 
1.15Identificar grupos funcionais (álcoois, aldeídos, 
cetonas, ácidos carboxílicos e aminas) em moléculas 
orgânicas, biomoléculas e fármacos, a partir das 
suas fórmulas de estrutura. 
1.16 Identificar ligações intermoleculares – de hidro-
génio e de van der Waals – com base nas característi-
cas das unidades estruturais. 
1.17 Relacionar a miscibilidade ou imiscibilidade de 
líquidos com as ligações intermoleculares que se 
estabelecem entre unidades estruturais. 

 
 
 
 
 
− Ligações intermoleculares: 

• ligações de hidrogénio 
• ligações de van der 

Waals (de London, en-
tre moléculas polares e 
entre moléculas polares 
e apolares) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AL 2.1. Miscibilidade de líqui-
dos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Apresentação em ppt de imagens 
geométricas de moléculas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realização da atividade expe-
rimental AL 2.1. 
 
 
 

indispensável 
 
  - pontualidade e compor-
tamento 
 
  - relacionamento com os 
colegas e professores 
 
- Cumprimento das regras 
de segurança no laborató-
rio 
 
- Cumprimento do protoco-
lo experimental 
 
-Utilização correta do mate-
rial laboratorial. 
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METAS DE APRENDIZAGEM:  
 OBJETIVO GERAL/ 

DESCRITORES 
 

CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS  
Letivos 

(50 min.) 
 

 
 
 
2- Gases e dispersões 
 
Reconhecer que muitos materiais se apre-
sentam na forma de dispersões que podem 
ser caracterizadas quanto a sua composição 
 
2.1 Definir volume molar e, a partir da Lei de Avo-
gadro, concluir que tem o mesmo valor para todos 
os gases à mesma pressão e temperatura. 
2.2 Relacionar a massa de uma amostra gasosa e a 
quantidade de matéria com o volume molar, defini-
das as condições de pressão e temperatura Relacionar 
a massa volúmica de uma substância gasosa com a 
sua massa molar e volume molar. 
2.3 Descrever a composição da troposfera terrestre, 
realçando N2 e O2 como os seus componentes mais 
abundantes. 
2.4 Indicar poluentes gasosos na troposfera e identifi-
car as respetivas fontes. 
2.5 Distinguir solução, dispersão coloidal e suspen-
são com base na ordem de grandeza da dimensão das 
partículas constituintes. 
2.6 Descrever a atmosfera terrestre como uma solu-
ção gasosa, na qual também se encontram coloides e 
suspensões de matéria particulada. 
2.7 Determinar a composição quantitativa de soluções 
aquosas e gasosas (como, por exemplo, a atmosfera 
terrestre), em concentração, concentração em massa, 
fração molar, percentagem em massa e em volume e 
partes por milhão, e estabelecer correspondências 
adequadas. 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lei de Avogadro, volume molar 
e massa volúmica. 
- Soluções, coloides e suspen-
sões 
 
 
- Composição quantitativa de 
soluções: 

• concentração em massa 
• concentração 
• percentagem em volu-

me e percentagem em 
massa 

• partes por milhão 
 

2º Período 
 

- Diluição de soluções aquosas. 
 
AL 2.2. Soluções a partir de 
solutos sólidos 
AL 2.3. Diluição de soluções 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemplificação com materiais do 
quotidiano. 
 
 
 
 
Análise, por exemplo, de bulas de 
medicamentos, de rótulos e de 
relatórios de análises. 
 

2º Período 
 
 
Realização das atividades ex-
perimentais AL 2.2. e AL 2.3. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º Período 
 

12 
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METAS DE APRENDIZAGEM:  
 OBJETIVO GERAL/ 

DESCRITORES 
 

CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS  
Letivos 

(50 min.) 
 

 
3- Transformações químicas 
 
Compreender os fundamentos das reações 
químicas, incluindo reações fotoquímicas, 
do ponto de vista energético e da ligação 
química. 
 
3.1 Interpretar uma reação química como resultado 
de um processo em que ocorre rutura e formação de 
ligações químicas. 
3.2 Interpretar a formação de ligações químicas como 
um processo exoenergético e a rutura como um 
processo endoenergético. 
3.3 Classificar reações químicas em exotérmicas ou 
em endotérmicas como aquelas que, num sistema 
isolado, ocorrem, espetivamente, com  aumento  ou  
diminuição  de temperatura. 
3.4 Interpretar a energia da reação como o balanço 
energético entre a energia envolvida na rutura e na 
formação de ligações químicas, designá-la por varia-
ção de entalpia para transformações a pressão cons-
tante, e interpretar o seu sinal (positivo ou negativo). 
3.5 Interpretar representações da energia envolvida 
numa reação química relacionando a energia dos 
reagentes e dos produtos e a variação de entalpia. 
3.6 Determinar a variação  de entalpia de  uma reação 
química a partir das energias de ligação e a energia de 
ligação a partir da variação de entalpia e de outras 
energias de ligação. 
3.7 Identificar transformações químicas desencadea-
das pela luz, designando-as por reações fotoquímicas. 
3.8 Distinguir   fotodissociação   de   fotoionização   e   
representar   simbolicamente   estes fenómenos. 
3.9 Interpretar fenómenos de fotodissociação e fo-
toionização na atmosfera terrestre envolvendo O2, 
O3, e N2 relacionando-os com a energia da radiação 
envolvida e com a estabilidade destas moléculas. 
3.10 Identificar os radicais livres como espécies muito 
reativas por possuírem eletrões desemparelhados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Energia de ligação e reações 
químicas: 

• processos endoenergé-
ticos e exoenergéticos 

• variação de entalpia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Reações fotoquímicas na at-
mosfera: 

• fotodissociação e fo-
toionização 

• radicais livres e estabili-
dade das espécies quí-
micas 

• ozono estratosférico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escrita de equações químicas 
usando fórmulas de estrutura 
para ajudar a compreender o que 
se passa na rutura e formação de 
ligações durante as reações quí-
micas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discusão e análise das vantagens 
e desvantagens proporcionadas 
pelos clorofluorocarbonetos 
(CFC), assim como dos seus subs-
titutos, com base em informação 
selecionada. 
 
 
 

 

10 
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METAS DE APRENDIZAGEM:  
 OBJETIVO GERAL/ 

DESCRITORES 
 

CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS  
Letivos 

(50 min.) 
 

3.11 Interpretar a formação e destruição do ozono 
estratosférico, com base na fotodissociação de O2 e 
de O3, por envolvimento de radiações ultravioletas 
UVB e UVC, concluindo que a camada de ozono atua 
como um filtro dessas radiações. 
3.12 Explicar a formação dos radicais livres a partir 
dos clorofluorocarbonetos (CFC) tirando conclusões 
sobre a sua estabilidade na troposfera e efeitos sobre 
o ozono estratosférico. 
3.13 Indicar que o ozono na troposfera atua como 
poluente em contraste com o seu papel protetor na 
estratosfera. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
AL 2.4. Reação fotoquímica. 

 
 
 
 
Realização da atividade expe-
rimental AL 2.4. 

 
Física 

 
Domínio: 1- Energia e sua conservação 

Período de aplicação: 2º Período e 3º Período 
Subdomínios 1- Energia e movimentos;   2- Energia e fenómenos elétricos;   3- Energia, fenómenos térmicos e radiação 

 
METAS DE APRENDIZAGEM:  

 OBJETIVO GERAL/ 
DESCRITORES 

 

CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS  
Letivos 

(50 min.) 
 

1- Energia e movimentos 
 
Compreender em que condições um siste-
ma pode ser representado pelo seu centro 
de massa e que a sua energia como um 
todo resulta do seu movimento (energia 
cinética) e da interação com outros siste-
mas (energia potencial); interpretar as 
transferências de energia como trabalho 
em sistemas mecânicos, os conceitos de 
força conservativa e não conservativa e a 
relação entre trabalho e variações de ener-
gia, reconhecendo as situações em que há 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exploração do manual adop-
tado 
 
Interpretação de tabelas e 
gráficos 
 
Promover o debate na sala de 
aula 
 
Exploração de artigos de revis-
tas, jornais, NET, etc,… 
 

• Caderno diá-
rio 

• Quadro 
• Manual 
• Manual Inte-

rativo 
• Caderno de 

atividades 
• Computador 
• Vídeo 
• Fichas de 

trabalho 
• Material de 

laboratório 

- Fichas de avaliação 
 
- Trabalho de sala de aula: 
pesquisa, textos produzidos 
pelos alunos (resumos, 
sínteses, relatórios; produ-
ção de objetos; participação 
oral e escrita, fichas de tra-
balho /exercícios. 
 
- Trabalho extra aula: pes-
quisa, textos produzidos 
pelos alunos (resumos, 
sínteses, relatórios; produ-
ção de objetos; participação 

33 
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METAS DE APRENDIZAGEM:  
 OBJETIVO GERAL/ 

DESCRITORES 
 

CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS  
Letivos 

(50 min.) 
 

conservação de energia mecânica. 
 
1.1 Indicar que um sistema físico (sistema) é o corpo 
ou o conjunto de corpos em estudo. 
1.2 Associar a energia cinética ao movimento de um 
corpo e a energia potencial (gravítica, elétrica, elásti-
ca) a interações desse corpo com outros corpos. 
1.3 Aplicar o conceito de energia cinética na resolu-
ção de problemas envolvendo corpos que apenas têm 
movimento de translação. 
1.4 Associar a energia interna de um sistema às ener-
gias cinética e potencial das suas partículas. 
1.5 Identificar um sistema mecânico como aquele em 
que as variações de energia interna não são tidas em 
conta. 
1.6 Indicar que  o  estudo  de  um  sistema  mecânico  
que  possua  apenas  movimento  de translação  pode  
ser  reduzido  ao  de  uma  única  partícula  com  a  
massa  do  sistema, identificando-a com o centro de 
massa. 
1.6 Identificar trabalho como uma medida da energia 
transferida entre sistemas por ação de forças  e  
calcular  o  trabalho  realizado  por  uma  força  cons-
tante  em  movimentos retilíneos, qualquer que seja a 
direção dessa força, indicando quando é máximo. 
1.7 Enunciar e aplicar o Teorema da Energia Cinética. 
1.8 Definir forças conservativas e forças não conser-
vativas, identificando o peso como uma força conser-
vativa. 
1.9 Aplicar o conceito de energia potencial gravítica 
ao sistema em interação  corpo-Terra, a partir de um 
valor para o nível de referência. 
1.10 Relacionar o trabalho realizado pelo peso com a 
variação da energia potencial gravítica e aplicar esta 
relação na resolução de problemas. 
1.11 Definir e aplicar o conceito de energia mecânica. 
1.12 Concluir, a partir do Teorema da Energia Cinéti-
ca, que, se num sistema só atuarem forças conserva-
tivas, ou se também atuarem forças não conservati-
vas que não realizem trabalho, a energia mecânica do 
sistema será constante. 

 
 
- Energia cinética e energia po-
tencial; energia interna 
 
- Sistema mecânico; sistema 
redutível a uma partícula (cen-
tro de massa) 
 
 
 
 
 
 
 
- O trabalho como medida da 
energia transferida por ação de 
forcas; trabalho realizado por 
forcas constantes 
 
- Teorema da Energia Cinética 
- Forcas conservativas e não 
conservativas; o peso como 
forca conservativa; trabalho 
realizado pelo peso e variação 
da energia potencial gravítica 
 
 
- Energia mecânica e conserva-
ção da energia mecânica 
- Forcas não conservativas e 
variação da energia mecânica 
 
 

Exploração de vídeos 
 
Promover na sala de aula tra-
balhos de grupo e/ou traba-
lhos individuais  
 
Sistematização de conteúdos 
 
 
Realização de fichas de traba-
lho (ao longo do ano letivo) 
 
Resolução de exercícios (ao 
longo do ano letivo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisar situações de movimento 
como por exemplo, corpos no ar 
com forca de resistência do ar 
desprezável e não desprezável, 
corpos apoiados em superfícies 
horizontais ou inclinadas, corpos 
em calhas curvilíneas ou em 
montanhas-russas, elevadores, 
pêndulo gravítico simples, etc. 
 
 
 
 
 

• Máquina grá-
fica 
 

oral e escrita, fichas de tra-
balho /exercícios. 
 
- Realização dos trabalhos 
de casa: Grelhas de obser-
vação e registo: 
   
  - organização dos cadernos 
diários 
 
  - assiduidade 
 
  - nível de expressão oral 
 
- empenho e interesse 
 
  -apresentação do material 
indispensável 
 
  - pontualidade e compor-
tamento 
 
  - relacionamento com os 
colegas e professores 
 
- Cumprimento das regras 
de segurança no laborató-
rio 
 
- Cumprimento do protoco-
lo experimental 
 
-Utilização correta do mate-
rial laboratorial. 
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METAS DE APRENDIZAGEM:  
 OBJETIVO GERAL/ 

DESCRITORES 
 

CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS  
Letivos 

(50 min.) 
 

1.13 Analisar situações do quotidiano sob o ponto de 
vista da conservação da energia mecânica, identifi-
cando transformações de energia (energia potencial 
gravítica em energia cinética e vice-versa). 
1.14 Relacionar a variação de energia mecânica com o 
trabalho realizado pelas forças não conservativas e 
aplicar esta relação na resolução de problemas. 
1.14 Associar o trabalho das forças de atrito à diminu-
ição de energia mecânica de um corpo e à energia 
dissipada, a qual se manifesta, por exemplo, no aque-
cimento das superfícies em contacto. 
1.15 Aplicar o conceito de potência na resolução de 
problemas. 
1.15 Interpretar e aplicar o significado de rendimento 
em sistemas mecânicos, relacionando a dissipação de 
energia com um rendimento inferior a 100%. 
 
 
2- Energia e fenómenos elétricos 
 
Descrever circuitos elétricos a partir de 
grandezas elétricas; compreender a fun-
ção de um gerador e as suas característi-
cas e aplicar a conservação da energia 
num circuito elétrico tendo em conta o 
efeito Joule. 
2.1 Interpretar o significado das grandezas corrente 
elétrica, diferença de potencial elétrico (tensão 
elétrica) e resistência elétrica. 
2.2 Distinguir corrente contínua de corrente alter-
nada. 
 

 
 
 
 

- Potência 
 
- Conservação de energia, dissi-
pação de energia e rendimento 
 
AL 1.1. Movimento num plano 
inclinado: variação da energia 
cinética e distancia percorrida 
AL 1.2. Movimento vertical de 
queda e ressalto de uma bola: 
transformações e transferências 
de energia 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Grandezas elétricas: corrente 
elétrica, diferença de potencial 
elétrico e resistência elétrica 
 
- Corrente continua e corrente 
alternada 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Realização das atividades ex-
perimentais AL 1.1. e AL 1.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretação de informação (em 
texto, tabelas ou gráficos) e as 
aplicações dessa dependência 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
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METAS DE APRENDIZAGEM:  
 OBJETIVO GERAL/ 

DESCRITORES 
 

CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS  
Letivos 

(50 min.) 
 

3º Período 
 
 
2.3 Interpretar a dependência da resistência elétri-
ca de um condutor filiforme com a resistividade, 
característica do material que o constitui, e com 
as suas características geométricas (comprimento e 
área da secção reta). 
2.4 Comparar a resistividade de materiais bons 
condutores,   maus   condutores   e semiconduto-
res e indicar como varia com a temperatura, 
justificando, com base nessa dependência, exem-
plos de aplicação (resistências padrão para calibra-
ção, termístor em termómetros, etc.). 
2.5 Associar o efeito Joule à energia dissipada 
nos componentes elétricos, devido à sua resis-
tência, e que é transferida para as vizinhanças 
através de calor, identificando o LED (díodo emis-
sor de luz) como um componente de elevada 
eficiência (pequeno efeito Joule). 
2.6 Caracterizar um gerador de tensão contínua 
pela sua força eletromotriz e resistência interna, 
interpretando o seu significado, e determinar 
esses valores a partir da curva característica. 
2.7 Identificar associações de componentes elétri-
cos em série e paralelo e caracterizá-las quanto 
às correntes elétricas que os percorrem e à dife-
rença de potencial elétrico nos seus terminais. 
2.8 Interpretar a conservação da energia num 
circuito com gerador de tensão e condutores pu-
ramente resistivos, através da transferência de 
energia do gerador para os condutores, determi-
nando diferenças de potencial elétrico, corrente 
elétrica, energias dissipadas e potência elétrica do 
gerador e do condutor. 

 

3º Período 
 

 
- Resistência de condutores 
filiformes; resistividade e varia-
ção da resistividade com a tem-
peratura 
 
 
 
 
- Efeito Joule 
 
 
 
 
 
 
- Geradores de corrente coníi-
nua: força eletromotriz e resis-
tência interna; curva caracteris-
tica 
- Associações em série e em 
paralelo: diferença de potencial 
elétrico e corrente elétrica 
 
- Conservação da energia em 
circuitos elétricos; potência 
elétrica 
 
AL 2.1. Características de uma 
pilha 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pesquisa  sobre as diversas apli-
cações na sociedade atual da 
energia elétrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realização da atividade expe-
rimental AL 2.1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º Período 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

METAS DE APRENDIZAGEM:  
 OBJETIVO GERAL/ 

DESCRITORES 
 

CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS  
Letivos 

(50 min.) 
 

3- Energia, fenómenos térmicos e 
radiação 
Compreender os processos e mecanismos 
de transferências de energia entre sis-
temas termodinâmicos, interpretando-os 
com base na Primeira e na Segunda Leis 
da Termodinâmica. 
 
3.1 Distinguir sistema, fronteira e vizinhança e 
definir sistema isolado. 
3.2 Identificar um sistema termodinâmico como 
aquele em que se tem em conta a sua energia 
interna. 
3.3 Indicar que a temperatura é uma propriedade 
que determina se um sistema está ou não em  
equilíbrio térmico com outros e que o aumento de 
temperatura de um sistema implica, em geral, um 
aumento da energia cinética das suas partículas. 
3.4 Indicar que as situações de equilíbrio térmico 
permitem estabelecer escalas de temperatura, 
aplicando à escala de temperatura Celsius. 
3.5 Relacionar a escala de Celsius com a escala de 
Kelvin (escala de temperatura termodinâmica) e 
efetuar conversões de temperatura em graus Cel-
sius e kelvin. 
3.6 Identificar calor como a energia transferida 
espontaneamente  entre  sistemas  a diferentes 
temperaturas. 
3.7 Descrever as experiências de Thompson e de 
Joule identificando o seu contributo para o reco-
nhecimento de que o calor é energia. 
3.8 Distinguir, na transferência de energia por calor, 
a radiação – transferência de energia através da 
propagação de luz, sem haver contacto entre os 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sistema, fronteira e vizinhan-
ça; sistema isolado; sistema 
termodinâmico 
 
- Temperatura, equilíbrio térmi-
co e escalas de temperatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- O calor como medida da ener-
gia transferida espontaneamen-
te entre sistemas a diferentes 
temperaturas 
 
- Radiação e irradiância 
 
- Mecanismos de transferência 
de energia por calor em sólidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 
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METAS DE APRENDIZAGEM:  
 OBJETIVO GERAL/ 

DESCRITORES 
 

CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS  
Letivos 

(50 min.) 
 

sistemas – da condução e da convecção que exigem 
contacto entre sistemas.  
3.9 Indicar que todos os corpos emitem radiação e 
que à temperatura ambiente emitem predominan-
temente no infravermelho, dando exemplos de 
aplicação desta característica (sensores de infra-
vermelhos, visão noturna, termómetros de infra-
vermelhos, etc.). 
3.10 Indicar que todos os corpos absorvem radiação 
e que a radiação visível é absorvida totalmente 
pelas superfícies pretas. 
3.11 Associar a irradiância de um corpo à energia 
da radiação emitida por unidade de tempo e por 
unidade de área. 
3.12 Identificar uma célula fotovoltaica como um 
dispositivo que aproveita a energia da luz solar  
para criar diretamente uma diferença de potencial 
elétrico nos seus terminais, produzindo uma cor-
rente elétrica contínua. 
3.13 Dimensionar a área de um sistema fotovoltai-
co conhecida a irradiância solar média no local de 
instalação, o número médio de horas de luz solar 
por dia, o rendimento e a potência a debitar. 
3.14 Distinguir os mecanismos de condução e de 
convecção. 
3.15 Associar a condutividade térmica à taxa tem-
poral de transferência de energia como calor por 
condução, distinguindo materiais bons e maus 
condutores do calor. 
3.16 Interpretar o significado de capacidade térmi-
ca mássica, aplicando-o na explicação de fenóme-
nos do quotidiano. 
3.17 Interpretar o conceito de variação de entalpias 
de fusão e de vaporização. 
3.18 Determinar a variação de energia interna de 
um sistema num aquecimento ou arrefecimento, 

e fluidos: condução e convecção 
 
- Condução térmica e condutivi-
dade térmica 
 
- Capacidade térmica mássica 
 
 
 
 
 
- Variação de entalpia de fusão 
e de vaporização 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentar exemplos que mos-
trem que as máquinas funcionam 
sempre com dissipação de ener-
gia, não utilizando toda a energia 
disponível na realização de traba-
lho 
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METAS DE APRENDIZAGEM:  
 OBJETIVO GERAL/ 

DESCRITORES 
 

CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS  
Letivos 

(50 min.) 
 

aplicando os conceitos de capacidade térmica 
mássica e de variação de entalpia (de fusão ou de 
vaporização), interpretando o sinal dessa variação. 
3.19 Interpretar o funcionamento de um coletor 
solar, a partir de informação selecionada, e identifi-
car as suas aplicações. 
3.20 Interpretar e aplicar a Primeira Lei da Termo-
dinâmica. 
3.21 Associar a Segunda Lei da Termodinâmica ao 
sentido em que os processos ocorrem espontane-
amente, diminuindo a energia útil. 
3.22 Efetuar balanços energéticos e calcular rendi-
mentos. 
 
 

 
- Primeira Lei da Termodinami-
ca: transferências de energia e 
conservação da energia 
 
- Segunda Lei da Termodinâmi-
ca: degradação da energia e 
rendimento 
 
AL 3.1. Radiação e potencia 
elétrica de um painel fotovoltai-
co 
AL 3.2. Capacidade térmica 
mássica 
AL 3.3. Balanço energético num 
sistema termodinâmico 

 
 
Realização das atividades ex-
perimentais AL 1.1. ; AL 1.2. e 
AL 3.3. 
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PLANIFICAÇÃO TEMÁTICA DE MATEMÁTICA A 
(10.º Ano de escolaridade) 

 Ano Letivo  2017/2018 N.º de aulas previstas 166 

Manual escolar 
Título:  Autores:  Editora:  
Novo Espaço Matemática A 10.º ano Belmiro Costa e Ermelinda Rodrigues Porto Editora 

 

 
1.º PERÍODO: 13/09/2017 a 15/12/2017                                                         (64 aulas) 

PROGRAMA Descritores  
(Metas Curriculares) 

N.º de aulas previstas  
(50 minutos) 

APRESENTAÇÃO. CONSIDERAÇÕES GERAIS DA DISCIPLINA  
2 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA E CORREÇÃO 
UNIDADE 1 – Introdução à lógica bivalente e à teoria dos conjuntos TOTAL: 18 

Proposições  
• Proposições e valores lógicos 1.1. ;  1.2. ;  1.3. 

8 
• Operações sobre proposições 

1.4. ;  1.5. ;  1.6. ; 1.7. ;  1.8. ;  1.9. ;  
1.10. ;  1.11. ;  1.12. ;  1.13. ;  1.14. ;  
1.15. ;  1.16. ;  3.1. 

Condições e conjuntos 
• Expressões com variáveis  
• Conjuntos de pontos e condições. 

2.1. 

10 
• Quantificador universal e existencial 

2.2. ;  2.3. ;  2.4. ; 2.5. ;  2.6. ;  2.7. ; 
2.8. ;  2.9. 

• Conjuntos definidos por condições 
2.10. ;  2.11. ;  2.12. ; 2.13. ;  2.14. ;  
2.15. ; 2.16. ;  2.17. ;  2.18. ; 2.19. ;  
2.20. ;  3.2. 

UNIDADE 2 – Radicais. Potências de expoente racional TOTAL: 08 

Radicais: 
• Monotonia da multiplicação 1.1. ;  1.2. ;  1.3. ; 1.4. ;  1.5. 

4 • Propriedades algébricas dos radicais 1.6. ;  1.7. ;  1.8. ; 1.9. 

• Racionalizar denominadores 1.10. ;  1.11. 
Potências de expoente racional 

• Radicais equivalentes 2.1. ;  2.2. 

4 • Multiplicação e divisão de radicais com índices 
diferentes 

2.2. 

• Operações com potências de expoente racional 2.2. ;  2.3. ;  2.4. ;  2.5. 

UNIDADE 3 – Polinómios TOTAL: 20 

Operações com polinómios 
• Divisão inteira de polinómios 4.1. ;  4.2. ;  4.3. ;  4.4. ;  5.1. 

5 • Regra de Ruffini  
• Método dos coeficientes indeterminados 

4.5. 

Teorema do resto 

• Resto da divisão de um polinómio  por um 

binómio do tipo  ,  com  . 4.6. ;  4.7. ;  4.8. ; 4.9. ;  5.1. 3 

Decomposição de polinómios em fatores 
• Multiplicidade de uma raiz 4.10. ;  4.11. ;  4.12. 

12 • Decomposição em fatores 5.2. 
• Estudo do sinal de uma função polinomial. 

Inequações 
5.3. 

UNIDADE 4 – Geometria analítica TOTAL: 08 

Referenciais cartesianos 

• Referenciais cartesianos no plano 1.1. 

08 • Retas paralelas aos eixos coordenados 1.5. 
• Semiplanos 1.5. ;  1.12. 
• Referenciais cartesianos no espaço 7.1. ;  7.2. ;  7.3. ;  7.4. ;  7.5. ;  7.6. 
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• Planos paralelos aos planos coordenados 8.1. 
• Retas paralelas aos eixos 8.2. 

Atividades de Revisão, Testes de avaliação, Correções, 
Auto e heteroavaliação 

 08 

 

 
2.º PERÍODO: 03/01/2018 a 23/03/2018  (interrupção: 12 a 14 de fevereiro)     (56 aulas) 

PROGRAMA Descritores  
(Metas Curriculares) 

N.º de aulas previstas  
(50 minutos) 

UNIDADE 4 – Geometria analítica (cont.) TOTAL: 32 

Distância entre dois pontos 
• Distância entre dois pontos no plano 1.2. 

2 
• Distância entre dois pontos no espaço 8.3. 

Coordenadas do ponto médio de um segmento de reta 
• Ponto médio de um segmento de reta na reta 

numérica 
1.3. 

4 
• Ponto médio de um segmento de reta no plano 1.4. 

Conjunto de pontos do plano definidos por condições 
• Mediatriz de um segmento de reta 1.6. ;  1.11. ;  2.1. 

10 • Circunferência e círculo 1.7. ;  1.13. ;  2.1. 

• Elipse 1.8. ;  1.9. ;  1.10. ;  2.1. 

Conjunto de pontos do espaço definidos por condições 
• Plano mediador de um segmento de reta 8.4.; 11.1. 

4 
• Superfície esférica e esfera 8.5.; 8.6.; 11.1. 

Cálculo vetorial no plano e no espaço 

• Produto de um número real (escalar) por um 
vetor 

3.1. ;  3.2. ;  3.3. ;  3.4. ;  3.5. ;  3.6. ;  
9.1. ;  9.2. ;  9.3. 

12 

• Operar com coordenadas de vetores 4.1. ;  4.2. ;  4.3. ;  10.1. 

• Vetores colineares 6.2. ;  3.3. 

• Vetor como diferença entre dois pontos 4.4. ;  6.1. ;  10.2.   

• Soma de um ponto com um vetor 4.5. 

• Norma de um vetor 4.6. 

• Equação vetorial da reta 
5.1. ;  5.2. ;  5.4. ;  5.5. ;  10.3. ;  
11.2. 

• Retas paralelas e igualdade de declives 5.3.   

• Sistema de equações paramétricas de uma reta 5.6. 

• Equação vetorial da reta no espaço 10.3. 

UNIDADE 5 – Funções TOTAL: 14 
Generalidades acerca de funções 

• Produto cartesiano e gráfico de uma função 1.1. ;  1.2. 

6 

• Restrições de uma função. Imagem de um conjunto 
por uma função 

1.3. ;  1.4. 

• Funções injetivas, sobrejetivas e bijetivas 1.5. ;  1.6. ;  1.7. 

• Função composta de  g  com  f 1.8. ;  1.9. 

• Função inversa de uma função 1.10. ;  1.11. ;  1.12. ;  1.13. ;  2.8. 

Generalidades acerca de funções reais de variável real 
• Funções reais de variável real. Expressão analítica 2.1. ;  2.2. 

08 
• Sinal e zeros. Monotonia, extremos e concavidade 

3.1. ;  3.2. ;  3.3. ;  3.4. ;  3.5. ;  3.6. ;  
3.7. ;  3.8. ;  3.9. ;  4.1. ;  4.2. ;  4.3. ;  
4.5. ;  4.6. ;  4.7. ;  4.8. 

Atividades de Revisão, Testes de avaliação, Correções, 
Auto e heteroavaliação 

 10 
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3.º PERÍODO: 09/04/2018 a 15/06/2018                      (46 aulas) 

PROGRAMA 
 N.º DE AULAS PREVISTAS  

(50 MINUTOS) 

UNIDADE 5 – Funções (cont.) TOTAL: 24 
Generalidades acerca de funções reais de variável real (cont.) 

• Transformações geométricas e simetria de gráficos 
de funções 

2.3. ;  2.4. ;  2.5. ;  2.6. ;  2.7. ;  2.9. ;  
2.10. ;  2.11. ;  2.12. ;  2.13. ;  2.14. ;  
2.15. ;  2.16. 

4 

Estudo elementar de funções 

• Função quadrática 5.1. ;  5.8. ;  6.1. ;  6.3. ;  6.4. 

10 • Funções definidas por ramos. Função módulo 5.2. ;  5.3. ;  5.8. ;  6.1. ;  6.3. ;  6.4. 

• Funções definidas por radicais quadráticos e por 
radicais cúbicos 

5.4. ;  5.5. ;  5.6. ;  5.8. ;   6.2. ;  6.3. 
;  6.4. 

Operações com funções 
• Soma e diferença de funções 5.9. ;  6.5. 

10 

• Produto de funções 5.9. ;  6.5. 
• Quociente de funções 5.9. ;  6.5. 
• Produto de uma função f por um escalar k ,  k  ℝ 5.9. ;  6.5. 

• Potência de uma função f de expoente r ,  r   ℚ 5.9. ;  6.5. 

UNIDADE 6 – Estatística: características amostrais TOTAL: 12 
Somatórios 

• Sinal de somatório. Representações na forma de 
somatório 

1.1. 
4 

• Propriedades dos somatórios 1.2. ;  1.3. ;  1.4. 

Características amostrais 

• Propriedades da média de uma amostra 
2.1. ;  2.2. ;  2.3. ;  2.4. ;  2.5. ;  2.6. ;  
2.7. ;  5.1. 

08 
 

• Desvios em relação à média 3.1. 
• Soma dos quadrados dos desvios em relação à 

média 
3.2. ;  3.3. ;  3.4. ;  3.5. ;  3.6. 

• Variância e desvio-padrão 
3.7. ;  3.8. ;  3.9. ;   
3.10. ;  3.11. ;   
3.12. ;  5.1. 

• Percentil de ordem  ,    e   
4.1. ;  4.2. ;  4.3. ;   
4.4. ; 5.2. 

Atividades de Revisão, Testes de avaliação, Correções, 
Auto e heteroavaliação 

 10 
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First Term   
Learning Aims Social Cultural 

Contents 
Language 

Focus 
Topics/Texts Strategies/Activ

ities 
Aids Evaluation Number 

of 
Lessons 

Students are 
expected to: 
- get to know specific 
vocabulary items and 
facts; 
- develop strategies 
for handling 
vocabulary; 
- use the acquired 
vocabulary/functions 
to express opinions 
about 
topics/pictures/texts; 
be aware of 
intonation/pronunci
ation patterns; 
- develop strategies 
for reading a text; 
- demonstrate their 
understanding of  
different types of 
texts; 
- develop their audio-
visual skills; 
- personalize topics 
of the texts by 
relating them to their 
own experience; 
- interpret different 
types of texts; 
- demonstrate their 
ability to use the 
grammar items 
correctly; 
- develop processes 
for doing various 

 
- British and 
American Culture 
-Travelling/ 
Holidays 
 
Module 1: “One 
World, Many 
Voices” 
  . Cyberfriends 
  . Books 
  . Cinema 
  . Music 
 
- Youth on the 
Move 
  . EU programmes 
  . Local and foreign 
trips 
  . Summer courses 
 
 
 
- English Across 
the Globe 
 
  . Uses of English: 
communication 
between cultures; 
education and 
business; science 
and technology; 
diplomacy and 
sports; 
  . English speaking 
countries. 

 
Grammar: 
. Present Perfect 
. Present Perfect 
Continuous 
. Pronouns and 
determiners 
. Double 
comparatives 
. Past Perfect 
. Past Perfect 
Continuous 
. Modal verbs 
Communicatio
n 
. giving personal 
information 
. asking about 
social activities 
. describing 
experiences 
. talking about  
 
types of books 
. express 
preferences 
. 
agreeing/disagreei
ng 
. discussing the 
EU programmes 
. discussing the 
advantages and 
disadvantages of 
summer courses 
. giving opinions 

 
1.1. Learning 

English 
. Language learning 
experiences 
. Haven’t Met you 
Yet (song) 
 
Global Friendship 
. Global Friendship 
. In the Shadows 
(song) 
 
Literary 
Adventures 
The Hunger Games 
 
1.2. Beyond 

School 
. Are you ready for 
Europe? 
. Europe in the 
classroom 
. Summer courses 
 
 
 
 
1.3. Across 

Frontiers 
. Global language 
. Communicating 
across the globe 
. Hugh Laurie: the 
British accent vs the 
American 

 
. Dialogue in pairs 
. Matching 
. True or False 
. Completing 
. Asking/answering 
. Gap filling 
. Class interaction 
. Finding evidence 
. Table filling 
. Finding synonyms 
. Filling in an 
application form 
. Writing emails 
. Describing pictures 
. Making notes 
. Quiz 
. Identifying 
information 
. Multiple choice 
. Writing a thank you 
letter 
. Writing/rewriting 
sentences 
. Word cloud 
. Identifying main 
points in a text 
. Explaining the 
meaning 
. Debate 
. Class discussion 
. Identifying the right 
verb forms 
. Replying to a blog 
post 
 

- Stdudents’ 
Book 
- Audio CD 
- CD-ROM 
- E-Manual 
- Workbook 
- Textbook 
- Powerpoint 
presentations 
- Videos 
- Teacher’s File 
- CD player 
- Speakers 
- Notebooks 
- Board 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- Diagnosis 
 
- Direct observation: 

• Participation 
• Interest 
• Involvement in 

classroom 
• Students’ 

answers 
• The use ogf the 

English 
language 

• Homework 
• Punctuality 

 
- Formative Tests 
- Listening Tests 
- Progress Tests 
- Formal Oral 
Evaluation 
- Self-assessment 

 
4 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
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writing tasks; 
Interact in different 
social contexts; 
-  develop their 
fluency skills; 
- increase their 
general knowledge 
within the topics; 
- evaluate their own 
progress; 
 
Affective: 
- be sensitive to the 
topics; 
- interact with other 
students; 
- show enthusiasm 
for the tasks. 

 
 
 
 
 
 
 

. expressing likes 
and dislikes 
. expressing 
modality. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Teenspeak 
. Teenglish 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Oral Evaluation. 
 
- Self-evaluation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

4 
 

2 
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Second Term   
Learning Aims Social 

Cultural 
Contents 

Language Focus Topics/Texts Strategies/Activities Aids Evaluation Number 
of 

Lessons 
 
Students are expected to: 
- get to know specific 
vocabulary items and 
facts; 
- develop strategies for 
handling vocabulary; 
- use the acquired 
vocabulary/functions to 
express opinions about 
topics/pictures/texts; 
be aware of 
intonation/pronunciation 
patterns; 
- develop strategies for 
reading a text; 
- demonstrate their 
understanding of different 
types of texts; 
- develop their audio-
visual skills; 
- personalize topics of the 
texts by relating them to 
their own experience; 
- interpret different types 
of texts; 
- demonstrate their ability 
to use the grammar items 
correctly; 
- develop processes for 
doing various writing 
tasks; 
Interact in different social 
contexts; 
-  develop their fluency 
skills; 

 
Module 2: 
“Global 
Youth”: 
 
Teen Time 
. Pastimes 
. Relationship 
with parents 
. Teens’ 
preferences and 
habits 
. Friendship 
. Teen worries 
 
Teenage 
Languages 
. Music 
. Plastic surgery 
 
Future 
Challenges 
. Future plans 
. Volunteering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grammar 
- Gerund 
- Infinitive 
- Zer, first and second 
conditionals 
- Prepositional verbs 
- Concessive clauses 
- Purpose clauses 
- 
Adjective+preposition 
- Relative clauses 
 
Communication 
- Giving opinions 
- Comparing teens’ 
preferences 
- Expressing 
probability 
- Speculating and 
creating hypothesis 
- Making 
generalisations 
- Asking for and giving 
advice 
- Expressing tastes in 
music 
- Expressing contrast 
- Expressing purpose 
- Talking about future 
plans 
- Discussing the 
reasons why people 
volunteer. 
 
 

 
2.1. Today’s 
Teens 
. Teens’ world 
. Red (song) 
 
Then vs Now 
. Being 16 
. The Perks of 
being a 
Wallflower 
 
Frienship 
. Count on Me 
 
The Secret 
Life of Teens 
. Firework 
(song) 
. Teen Issues  
 
2.2. Teenage 
Languages 
. How does 
music affect 
teens? 
. Keeping music 
real 
. Plastic Teens 
 
 
2.3. Look at 
the Future 
. When I grow 
up 
. Stop the  

 
. Ordering sentences 
. Matching 
. True or False 
. Completing 
. Asking/answering 
. Gap filling 
. Class interaction 
. Finding evidence 
. Table filling 
. Finding synonyms 
. Filling in an 
application form 
. Crossword 
. Describing pictures 
. Making notes 
. Quiz 
. Identifying 
information 
. Multiple choice 
. Writing a thank you 
letter 
. Writing/rewriting 
sentences 
. Ranking 
. Identifying main 
points in a text 
. Explaining the 
meaning 
. Role-play 
. Class discussion 
. Writing a formal 
letter 

 
- Stdudents’ 
Book 
- Audio CD 
- CD-ROM 
- E-Manual 
- Workbook 
- Textbook 
- Powerpoint 
presentations 
- Videos 
- Teacher’s 
File 
- CD player 
- Speakers 
- Notebooks 
- Board 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Direct observation: 

• Participation 
• Interest 
• Involvement 

in classroom 
• Students’ 

answers 
• The use ogf 

the English 
language 

• Homework 
• Punctuality 

 
- Formative Tests 
- Listening Tests 
- Progress Tests 
- Formal Oral 
Evaluation 
- Self-assessment 

 
 
 

13 
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- increase their general 
knowledge within the 
topics; 
- evaluate their own 
progress; 
 
Affective: 
- be sensitive to the topics; 
- interact with other 
students; 
- show enthusiasm for the 
tasks. 

 
Module 3: “ 
The 
Technological 
World”: 
 
Technological 
Advances 
. Man and 
Machines 
. Artificial 
Intelligence 
. Robots 
. Future 
Technology 
 
Social 
Changes 
. In family life 
. In human 
relationships 
. In community 
. At work 
 
New Frontiers 
. Virtual world  
.  Space 
exploration 
. Space Tourism 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grammar 
. Used to/be/get used 
to 
- Order of attributive 
adjectives 
- The future 
- Future Continuous 
- Reported Speech 
- Third Conditional 
- Phrasal verb To Take 
 
Communication 
- Giving and justifying 
opinions 
- Drawing conclusions 
- Talking about robots 
and the tasks they can 
do 
- Making predictions 
-Agreeing/ 
disagreeing 
- Talking about future 
events 
- Discussing the 
advantages and 
disadvantages of 
technology 
- Expressing contrast 
- Expressing 
preferences 
- Trying to persuade 
someone 
- Contradicting 
- Describing unreal 
situations 
 
 

 
world- I want to 
get off! 
 
Get Involved 
. Volunteering 
. The 
importance of 
volunteering 
 
Culture 
Matters 
. International 
friendship day 
. International 
volunteer day 
 
3.1. Man and 
Machines 
. The man who 
changed your 
world 
. “Viva la vida” 
(song) 
. History’s great 
inventions 
 
Artificial 
Intelligence 
. Real steel 
 
Tomorrow’s 
Tech 
. Tomorrow’s 
tech going 
mobile 
 
3.2. Social 
Changes 
. Family house 
goes high-tech 

 
. Correcting wrong 
words 
. Describing cartoons 
. Word cloud 
. Writing an 
autobiographical text 
. Writing a film review 
. Emergency phone call 
. Labelling pictures 
. Word search 
. Odd word out 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 
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. Home of the 
future 
. Meet me 
halfway (song) 
. Big mother is 
watching you 
. Payphone 
(song) 
 
3.3. Virtual 
World 
. From 
diversion to 
addiction 
 
The Big 
Frontier 
. 50 years of 
NASA space 
travel 
 
Space 
Tourism 
. Living in outer 
space 
. Space holiday 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Oral Evaluation. 
 
- Self-evaluation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

4 
 

2 
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Third Term   
Learning Aims Social Cultural 

Contents 
Language 

Focus 
Topics/Texts Strategies/Activities Aids Evaluation Number 

of 
Lessons 

 
 
 
 
 
 
Students are expected to: 
- get to know specific 
vocabulary items and 
facts; 
- develop strategies for 
handling vocabulary; 
- use the acquired 
vocabulary/functions to 
express opinions about 
topics/pictures/texts; 
be aware of 
intonation/pronunciatio
n patterns; 
- develop strategies for 
reading a text; 
- demonstrate their 
understanding of 
different types of texts; 
- develop their audio-
visual skills; 
- personalize topics of the 
texts by relating them to 
their own experience; 
- interpret different types 
of texts; 
- demonstrate their 
ability to use the 
grammar items correctly; 
- develop processes for 
doing various writing 

 
Short Story: “The 
Copy” 
 
 
 
Module 4: 
“Global 
Communications
” 
 
Media evolution 
. Print media 
. Radio 
. TV 
. New media 
 
 
The Internet and 
Global  
Communications 
. The internet as a 
communication tool 
. the internet as an 
entertainment tool 
. the internet as a 
research and 
learning tool 
 
Communication 
and ethics 
. Cybercrimes 
. Privacy 
. Ethics in the media 

 
 
 
 
 
 
 
Grammar 
. Prepositions 
. Phrasal verb to 
turn 
. The passive 
. Articles 
. Quantifiers 
. Cause, reason 
and consequence 
. I wish/if 
only+past simple 
 
 
Communication 
- Making 
generalisations 
- Expressing likes 
and preferences 
- Giving opinions 
- Giving advice 
- Expressing 
reason, cause 
and consequence 
- Involving the 
other person in 
conversation 
- Expressing 
wishes and 
regrets 

 
 
 
 
 
 
 
4.1. Old media 
vs new media 
.On the radio 
(song) 
. Top stories 
 
TV genres 
. Glee 
. Glee rules 
Reality TV 
 
Teen media 
trends 
. Northern 
Virginia teen 
wears 
homemade 
newspaper dress 
to Newseum 
 
4.2. Keeping 
up with 
developments 
. Voice your 
opinion 
. My space girl 
(song) 
  
Social Media 
. The social 

 
- Reading 
comprehension 
exercises. 
 
 
- Class interaction 
- Media survey 
- Class discussion 
- Question/answer 
- Ordering a song 
- Replying to website 
comments 
- Gap filling 
- Table filling 
- Matching 
- Research work 
- Writing a radio news 
script 
- True/false 
- Identifying main ideas 
- Finding synonyms 
- Completing sentences 
- Interview 
- Rewriting sentences 
- Quiz 
- Writing a news article 
- Reading data 
- Word search 
- Completing songs 
- Sentence writing 
- Writing an opinion 
text 
- Writing and 
exchanging messages 
- Finding information 

 
 
 
 
 
 
- Stdudents’ 
Book 
- Audio CD 
- CD-ROM 
- E-Manual 
- Workbook 
- Textbook 
- Powerpoint 
presentations 
- Videos 
- Teacher’s 
File 
- CD player 
- Speakers 
- Notebooks 
- Board 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
- Direct observation: 

• Participation 
• Interest 
• Involvement in 

classroom 
• Students’ 

answers 
• The use of the 

English language 
• Homework 
• Punctuality 

 
- Formative Tests 
- Listening Tests 
- Progress Tests 
- Formal Oral Evaluation 
- Self-assessment 

 
4 
 
 
 
 

18 
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tasks; 
Interact in different 
social contexts; 
-  develop their fluency 
skills; 
- increase their general  
 
knowledge within the 
topics; 
- evaluate their own 
progress; 
 
Affective: 
- be sensitive to the 
topics; 
- interact with other 
students; 
- show enthusiasm for 
the tasks. 

 
 
 

network 
. Person of the 
year 
 
 
 
 
Social 
scrapbook 
. Social 
networking: 
friend or foe? 
 
4.3. Privacy 
invasion 
. Privacy 
invasion 
. Call me, maybe 
(song) 
 
 

in texts 
-  Multiple choice 
 
 
- Choosing the person 
of the year 
- Dialogue in pairs 
- Labelling pictures 
- Role-play 
- Completing a gapped 
text 
- Crossword 
- Ten-minute debate 
 
 
 
 
 
 
 
- Oral Evaluation. 
 
- Self evaluation. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

4 
 

2 
 

 



 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE TAMEL 

Escola Básica e Secundária Vale Tamel 
www.eb23-lijo.edu.pt 

Tel. 253808170 

Rua 25 de Abril, n.º 350 – Lijó - 4750 - 531 BARCELOS           Tel. 253808170/1 - Fax. 253808179 - Cont. n.º 600 077 900 

 
 
 

Departamento de Línguas  

PORTUGUÊS – 10 º ANO 

 
PLANIFICAÇÃO ANUAL 

ANO LETIVO 2017/ 2018 

 
 
 

http://www.eb23-lijo.edu.pt/


1 

 

 
Domínios, objetivos e descritores de desempenho Tópicos de conteúdo Avaliação Recursos materiais 

ORALIDADE 
(COMPREENSÃO ORAL – CO) 

1. Interpretar textos orais de diferentes géneros 
1. Identificar o tema dominante, justificando. 
2. Explicitar a estrutura do texto. 
3. Distinguir informação subjetiva de informação objetiva. 
4. Fazer inferências. 
5. Distinguir diferentes intenções comunicativas. 
6. Verificar a adequação e a expressividade dos recursos 
verbais e não verbais. 
7. Explicitar, em função do texto, marcas dos seguintes 
géneros: reportagem, documentário, anúncio publicitário. 
 
2. Registar e tratar a informação 
1. Tomar notas, organizando-as. 
2. Registar em tópicos, sequencialmente, a informação 
relevante. 
 

(EXPRESSÃO ORAL – EO) 
3. Planificar intervenções orais 
1. Pesquisar e selecionar informação. 
2. Planificar o texto oral, elaborando tópicos de suporte  
à intervenção. 
4. Participar oportuna e construtivamente em situações  
de interação oral 
1. Respeitar o princípio de cortesia: formas de tratamento  
e registos de língua. 
2. Utilizar adequadamente recursos verbais e não 
verbais: postura, tom de voz, articulação, ritmo, entoação,  
expressividade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidade 0 – Diagnose Modalidades  
de avaliação: 
• diagnóstica; 
• formativa; 
sumativa. 
 
Instrumentos  
de avaliação: 
• Observação direta 

(grelhas variadas); 
• Fichas de avaliação; 
• Trabalho escrito; 
• Oralidade (compreensão  

e produção oral); 
• Leitura, Educação 

Literária, Gramática  
e Escrita (produção 
escrita); 

• Participação/Empenho; 
• Responsabilidade 

(pontualidade/ TPC/ 
material); 

• Comportamento; 
• Auto e heteroavaliação. 

– Fichas informativas; 
– Quadros informativos; 
– Esquemas 

informativos; 
– PowerPoint didático; 
– Caderno de Atividades. 
 
– Registos áudio: 
• Programa radiofónico; 
• Música / Canção. 
 
– Registos visuais: 
• Filmes (excertos); 
• Anúncio publicitário; 
• Documentário; 
• Reportagem; 
• Cartoon; 
• Banda desenhada; 
• Pinturas / Imagens. 
 
–  
 
– Sugestões para o 

Projeto de Leitura. 

1.o período 2 tempos letivos 

CO 
Canção. 
 
L 
Apreciação crítica. 
 
E 
Texto de opinião. 
 
EL 
– identificar temas e ideias principais; 
– fazer inferências;  
– texto poético: estrofe, métrica e rima;  
– explicitar o valor dos recursos expressivos: anáfora, 

metáfora, enumeração e antítese. 
 
G 
Classes de palavras. 
Sintaxe:  
– funções sintáticas e frase complexa. 
 
Lexicologia:  
– processos regulares de formação de palavras. 
 

Unidade 1 – Poesia trovadoresca 

1.o período 21 tempos letivos 

CO/ EO 
– Anúncio publicitário.  
– Apreciação crítica. 
– Apresentação oral. 
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5. Produzir textos orais com correção e pertinência 
1. Produzir textos seguindo tópicos fornecidos. 
2. Produzir textos seguindo tópicos elaborados 
autonomamente. 
3. Produzir textos linguisticamente corretos, com 
diversificação do vocabulário e das estruturas utilizadas. 
6. Produzir textos orais de diferentes géneros e com 
diferentes finalidades 
1. Produzir os seguintes géneros de texto: síntese e apreciação 
crítica. 
2. Respeitar as marcas de género do texto a produzir. 
3. Respeitar as seguintes extensões temporais: síntese 
 – 1 a 3 minutos; apreciação crítica – 2 a 4 minutos. 
 

LEITURA (L) 
7. Ler e interpretar textos de diferentes géneros e graus  
de complexidade. 
1. Identificar o tema dominante, justificando.  
2. Fazer inferências, fundamentando. 
3. Explicitar a estrutura do texto: organização interna. 
4. Explicitar o sentido global do texto, fundamentando. 
5. Relacionar aspetos paratextuais com o conteúdo do texto. 
6. Explicitar, em textos apresentados em diversos suportes, 
marcas dos seguintes géneros: relato de viagem, artigo de 
divulgação científica, exposição sobre um tema e apreciação 
crítica. 
8. Utilizar procedimentos adequados ao registo  
e ao tratamento da informação. 
1. Selecionar criteriosamente informação relevante. 
2. Elaborar tópicos que sistematizem as ideias-chave  
do texto, organizando-os sequencialmente. 
9. Ler para apreciar criticamente textos variados. 
1. Exprimir pontos de vista suscitados por leituras diversas, 
fundamentando. 
2. Analisar a função de diferentes suportes em contextos 
específicos de leitura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L 
– Exposição sobre um tema. 
– Textos informativos. 
E 
– Apreciação crítica. 
– Exposição sobre um tema. 
 
EL 
– Contextualização histórico-literária.  
– Representações de afetos e emoções:  
– variedade do sentimento amoroso (cantiga de amigo);  
– confidência amorosa (cantiga de amigo);  
– relação com a Natureza (cantiga de amigo);  
– a coita de amor e o elogio cortês (cantiga de amor);  
– a dimensão satírica: a paródia do amor cortês e a crítica  

de costumes (cantigas de escárnio e maldizer).  
– Espaços medievais, protagonistas e circunstâncias.  
– Linguagem, estilo e estrutura:  
– cantiga de amigo: caracterização temática e formal 

(paralelismo e refrão);  
– cantiga de amor: caracterização temática;  
– cantiga de escárnio e maldizer: caracterização temática;  
– recursos expressivos: a comparação, a ironia e a personificação.  
 
G 
O português: génese, variação e mudança. 
– As principais etapas da formação e evolução do português. 
– Fonética e fonologia: processos fonológicos de inserção, 

supressão e alteração. 
 

Unidade 2 – Fernão Lopes, Crónica de D. João I 

1.o período 1.o período 

CO/ EO  
– Documentário. 
– Apresentação oral. 
 
L 
– Apreciação crítica. 
– Textos informativos. 
 
E 
– Exposição sobre um tema. 
– Apreciação crítica. 
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ESCRITA (E) 

10. Planificar a escrita de textos. 
1. Pesquisar informação pertinente. 
2. Elaborar planos: 
a) estabelecer objetivos; 
b) pesquisar e selecionar informação pertinente; 
c) definir tópicos e organizá-los de acordo com o género de 
texto a produzir. 
11. Escrever textos de diferentes géneros e finalidades. 
1. Escrever textos variados, respeitando as marcas do género: 
síntese, exposição sobre um tema e apreciação crítica. 
12. Redigir textos com coerência e correção linguística. 
1. Respeitar o tema. 
2. Mobilizar informação adequada ao tema. 
3. Redigir um texto estruturado, que reflita uma planificação, 
evidenciando um bom domínio dos mecanismos de coesão 
textual com marcação correta de parágrafos e utilização 
adequada de conectores. 
4. Mobilizar adequadamente recursos da língua: uso correto  
do registo de língua, vocabulário adequado ao tema, correção  
na acentuação, na ortografia, na sintaxe e na pontuação. 
5. Observar os princípios do trabalho intelectual: identificação 
das fontes utilizadas; cumprimento das normas de citação;  
uso de notas de rodapé; elaboração da bibliografia. 
6. Explorar as virtualidades das tecnologias de 
informação na produção, na revisão e na edição do texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL 
– Contexto histórico.  
– Afirmação da consciência coletiva.  
– Atores (individuais e coletivos).  
 
G 
Sintaxe 
– Funções sintáticas: predicativo do complemento direto. 

 
Lexicologia  
– Processos irregulares de formação de palavras:  

extensão semântica, empréstimo, amálgama, sigla, acrónimo  
e truncação. 

 

Unidade 3 – Gil Vicente, Farsa de Inês Pereira 

1.o/ 2.o períodos 21 tempos letivos 

CO/ EO 
– Reportagem. 
– Apreciação crítica. 
 
L 
– Textos informativos. 
 
E 
– Exposição sobre um tema. 
– Apreciação crítica. 
 
EL 
– Contextualização histórico-literária.  
– Caracterização das personagens.  
– Relações entre as personagens.  
– A representação do quotidiano.  
– A dimensão satírica.  
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13. Rever os textos escritos 
1.Pautar a escrita do texto por gestos recorrentes de revisão  
e aperfeiçoamento, tendo em vista a qualidade do produto 
final. 
 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA (EL) 
14. Ler e interpretar textos literários 
1. Ler expressivamente em voz alta textos literários, após 
preparação da leitura. 
2. Ler textos literários portugueses de diferentes géneros, 
pertencentes aos séculos XII a XVI. 
3. Identificar temas, ideias principais, pontos de vista e 
universos de referência, justificando. 
4. Fazer inferências, fundamentando. 
5. Analisar o ponto de vista das diferentes personagens. 
6. Explicitar a estrutura do texto: organização interna. 
7. Estabelecer relações de sentido: 
a) entre as diversas partes constitutivas de um texto; 
b) entre características e pontos de vista das personagens. 
8. Identificar características do texto poético no que diz 
respeito a: 
a) estrofe (dístico, terceto, quadra, oitava); 
b) métrica (redondilha maior e redondilha menor; 
decassílabo); 
c) rima (emparelhada, cruzada, interpolada); 
d) paralelismo (cantigas de amigo); 
e) refrão. 
9. Identificar e explicitar o valor dos recursos expressivos 
mencionados no Programa. 
10. Identificar características do soneto. 
11. Reconhecer e caracterizar textos quanto ao género 
literário: epopeia e auto ou farsa. 
15. Apreciar textos literários 
1. Reconhecer valores culturais, éticos e estéticos 
manifestados nos textos. 
2. Valorizar uma obra enquanto objeto simbólico, no plano  
do imaginário individual e coletivo. 
3. Expressar pontos de vista suscitados pelos textos lidos, 
fundamentando. 
 
 
4. Fazer apresentações orais (5 a 7 minutos) sobre obras, 

– Linguagem, estilo e estrutura: características do texto 
dramático; o auto ou a farsa: natureza e estrutura da obra; 
recursos expressivos: a alegoria, a comparação, a 
interrogação retórica, a ironia, a metáfora e a metonímia.  

 
G 
Sintaxe 
– Funções sintáticas: complemento do nome. 

 

Unidade 4 – Luís de Camões, Rimas 

2.o período 26 tempos letivos 

CO/ EO 
– Apreciação crítica. 
– Síntese.  
 
L 
– Textos informativos. 
 
E 
– Apreciação crítica. 
– Síntese.  
– Exposição sobre um tema. 
 
EL 
– Contextualização histórico-literária.  
– A representação da amada.  
– A experiência amorosa e a reflexão sobre o Amor.  
– A reflexão sobre a vida pessoal.  
– O tema do desconcerto.  
– A representação da Natureza.  
– O tema da mudança.  
 
– Linguagem, estilo e estrutura:  
– a lírica tradicional;  
– a inspiração clássica;  
– o discurso pessoal e marcas de subjetividade;  
– soneto: características;  
– métrica (redondilha e decassílabo), rima e esquema rimático;  
– recursos expressivos: a aliteração, a anáfora, a antítese,  

a apóstrofe e a metáfora. 
 
G 
O português: génese, variação e mudança 
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partes de obras ou tópicos do Programa. 
5. Escrever exposições (entre 120 e 150 palavras) sobre temas 
respeitantes às obras estudadas, seguindo tópicos fornecidos. 
6. Ler uma ou duas obras do Projeto de Leitura relacionando-
a(s) com conteúdos programáticos de diferentes domínios. 
7. Analisar recriações de obras literárias do Programa, com 
recurso a diferentes linguagens (por exemplo, música, teatro, 
cinema, adaptações a séries de TV), estabelecendo 
comparações pertinentes. 
16. Situar obras literárias em função de grandes marcos 
históricos e culturais. 
1. Reconhecer a contextualização histórico-literária nos casos 
previstos no Programa. 
2. Comparar diferentes textos no que diz respeito a temas, 
ideias e valores. 
 

GRAMÁTICA (G) 
17. Conhecer a origem e a evolução do português 
1. Referir e caracterizar as principais etapas de formação  
do português. 
2. Reconhecer o elenco das principais línguas românicas. 
3. Explicitar processos fonológicos que ocorrem na evolução  
do português. 
4. Identificar étimos de palavras. 
5. Reconhecer valores semânticos de palavras 
considerando o respetivo étimo. 
6. Relacionar significados de palavras divergentes. 
7. Identificar palavras convergentes. 
8. Reconhecer a distribuição geográfica do português no 
mundo: português europeu; português não europeu. 
9.Reconhecer a distribuição geográfica dos principais crioulos  
de base portuguesa. 
18. Explicitar aspetos essenciais da sintaxe do português 
1. Identificar funções sintáticas indicadas no Programa. 
2. Dividir e classificar orações.  
3. Identificar orações coordenadas. 
4. Identificar orações subordinadas. 
5. Identificar oração subordinante. 
 
 
 
 
 

– Principais etapas da formação e evolução do português;  
– Etimologia.  

 
Sintaxe 
– Funções sintáticas: complemento do adjetivo. 
 
Lexicologia 
– Campo lexical e campo semântico. 

 

Unidade 5 – Luís de Camões, Os Lusíadas 

2.o / 3.o períodos 28 tempos letivos 

CO/ EO 
– Síntese. 
– Apreciação crítica. 
– Anúncio publicitário. 
– Exposição. 
L 
– Artigo de divulgação científica. 
– Textos informativos. 
 
E 
– Apreciação crítica. 
– Exposição sobre um tema. 
– Síntese. 
 
EL 
– Imaginário épico: matéria épica: feitos históricos e viagem;  

sublimidade do canto; mitificação do herói.  
– Reflexões do poeta.  
– Linguagem, estilo e estrutura: a epopeia: natureza e 

estrutura da obra; o conteúdo de cada canto; os quatro 
planos: viagem,  mitologia, História de Portugal e reflexões 
do poeta.  
Sua interdependência; estrofe e métrica.  

– Recursos expressivos: a anáfora, a anástrofe, a apóstrofe,  
a comparação, a enumeração, a hipérbole, a interrogação 
retórica, a metáfora, a metonímia e a personificação.  

 
G 
O português: génese, variação e mudança 
– principais etapas da formação e da evolução do português. 
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19. Explicitar aspetos essenciais da lexicologia do português 
1. Identificar arcaísmos. 
2. Identificar neologismos. 
3. Reconhecer o campo semântico de uma palavra. 
4. Explicitar constituintes de  campos lexicais. 
5. Relacionar a construção de campos lexicais com o tema 
dominante do texto e com a respetiva intencionalidade 
comunicativa. 
6. Identificar processos irregulares de formação de palavras. 
7. Analisar o significado de palavras considerando o processo  
de formação. 

Geografia do português no mundo 
– português europeu e português não europeu; 
– principais crioulos de base portuguesa. 
 
Lexicologia 
– arcaísmos e neologismos. 

 

Unidade 6 – História trágico-marítima (capítulo V) 

3.o período 12 tempos letivos 

CO/ EO 
– Documentário. 
– Síntese. 
– Apresentação oral. 
 
L 
– Relato de viagem. 
– Textos informativos. 
 
E 
– Síntese. 
– Apreciação crítica. 
 
EL 
– Aventuras e desventuras dos Descobrimentos. 

 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE DO TAMEL 
ESCOLA BÁSICA E SEDUNDÁRIA VALE DO TAMEL 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA CATÓLICA 
 

PLANIFICAÇÃO ANUAL/TRIMESTAL  Ano 10º Ano    2017/2018 
Ensino Secundário | Unidade Letiva 6 – Um sentido para a vida 

METAS OBJETIVOS CONTEÚDOS METODOLOGIA/ 
ESTRATÉGIAS RECURSOS AVALIAÇÃO TEMPOS 

B. Construir uma 
chave de leitura 
religiosa da pessoa, 
da vida e da história. 
 

1. Identificar o desejo 
humano de busca da 
felicidade. 
 

• O sentido da vida: 
- Sentido e sentidos, a questão da escolha. 
- A ausência de sentido. 
- A felicidade. 
- A perfeição ética: a busca do bem. 
- A relacionalidade humana. 

-Diagnóstico da 
turma 
- Diálogo 
interpelativo; 
- Chuva de ideias; 
- Interpretação de 
textos; 
- Sopa de letras; 
- Interpretação de 
imagens; 
- Caça palavras; 
- Crucigramas; 
- Palavras 
cruzadas; 
- Visualização / 
exploração de 
Power Point’s; 
- Visualização / 
exploração de 
Filmes; 
- Partilha de 
testemunhos; 
- Técnica de 
binas; 
- Debate de 
ideias; 
- Elaboração de 

- Ficha 
diagnóstica. 
- Caderno 
diário do 
aluno. 
- Quadro. 
- Software de 
apoio à 
disciplina, na 
abordagem 
das diferentes 
temáticas.  
-Computador 
-Projetor 
multimédia. 

•DIAGNÓSTICA: 
- Ficha de 
Avaliação 
Diagnóstica. 
 
- Resposta às 
questões e 
execução das 
tarefas do 
caderno de 
atividades e 
outras. 
 
- Valores, atitudes 
e conhecimentos 
demonstrados na 
realização das 
atividades 
propostas (Grelha 
de observação 
diária). 
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L. Estabelecer um 
diálogo entre a 
cultura e a fé. 
 
E. Identificar o 
núcleo central do 
cristianismo e do 
catolicismo. 
 
F. Conhecer a 
mensagem e cultura 
bíblicas. 
 

2. Identificar a 
Tradição e a Cultura 
como chaves de 
leitura para a procura 
do sentido. 
 

• O conceito de Tradição. 
• O conceito de Cultura. 
• O ser humano, um ser em situação. 
• O ser humano, um ser «com o outro». 
• O apelo cristão para o sentido da vida: 

- A dádiva de si: Mt 19, 21. 
- A promoção dos outros: Rm 13, 8-10. 
- A ousadia da reconciliação: Mt 5, 21-25. 
- O testemunho missionário: Gl 2, 20; 1 Cor 9, 16. 
- O Mandamento do Amor: Mt 19, 16-19; Mt 22, 37-40. 

3. Reconhecer Deus 
como horizonte 
último de sentido. 
 

• O sentido religioso da vida - Deus, o grande horizonte de sentido: 
- Sl 22(21) A paixão do justo - a experiência da ausência de Deus. 
- A procura de Deus como sentido último da vida: S. Agostinho, 
«Tarde te amei», Confissões, Cap. 27, Solilóquio de Amor. 

Q. Reconhecer, à luz 
da mensagem cristã, 
a dignidade da 
pessoa humana. 
 
F. Conhecer a 
mensagem e cultura 

4.Compreender, à luz 
da mensagem cristã, 
o sentido da vida 
como vocação. 
 

• Vocação e sentido da vida: 
- A vida como dom e chamamento de Deus. 
- O projeto de vida. 
- A vida como dádiva para os outros. 
- A vocação de Pedro: Mt 4, 18-19; Jo 21, 15-23; Lc 5, 4-10. 
- A missão dos Apóstolos: Lc 9,1-6. 

5. Discernir a • A vocação como escuta e resposta em liberdade: 



bíblicas. vocação como escuta 
de uma interpelação 
e resposta em 
liberdade. 

- A escuta e o reconhecimento de uma interpelação; 
- A liberdade que se requer na resposta; 
- A confiança que leva a aceitar a interpelação e a responder em 
liberdade: 
- O exemplo de Zaqueu: Lc 19, 1-10. 
- Lumen Fidei 15: o sim a todas as promessas. 

trabalhos; 
- Grelhas de 
leitura de 
interpretações de 
textos; 
-Esquemas; 
-Registo de ideias 
cruciais. 

O. Amadurecer a sua 
responsabilidade 
perante a pessoa, a 
comunidade e o 
mundo. 
 

6. Compreender que 
há opções 
fundamentais na 
vida. 

• Opções fundamentais e realização pessoal: 
- Quais são as opções fundamentais: estado de vida, profissão, 
compromisso religioso. 
- Quais as suas implicações para o sentido da vida. 

7. Verificar a 
importância da 
fidelidade às opções 
fundamentais na 
procura do sentido 
da vida. 

• Opções fundamentais e coerência de vida: 
- Discernimento; 
- Responsabilidade; 
- Autoavaliação; 
- Compromisso.  

E. Identificar o 
núcleo central do 
cristianismo e do 
catolicismo. 
 

8. Identificar a 
salvação como meta 
e sentido da vida 
humana para o 
cristão. 
 

• O projeto salvífico de Deus para a humanidade: Spes Salvi 24-26. 
• A plenitude da ressurreição, sentido da vida humana: 

- O Caminho, a Verdade e a Vida: Jo 14, 1-6.  
- A morte e a esperança na vida eterna: 1 Cor 15, 19.  
- A ressurreição, sentido da vida: Lc 24, 5-6.  

N. Promover o bem 
comum e o cuidado 
dos outros. 
 
F. Conhecer a 
mensagem e cultura 
bíblicas. 

9. Desenvolver 
atitudes gratuitas e 
fundamentadas, no 
dom de si, como 
construturas de 
sentido. 

• Dar sentido à vida: 
- Acima de tudo, o amor: 1 Cor 13, 1-12.  
- O perdão e a reconciliação: cf. Ez 36, 26-27; Lc 11, 4; CIC 1439.  
- A solidariedade: Sollicitudo Rei Socialis 45-49. 
- A promoção dos outros: Gaudium et Spes 32, 39. 
- A misericórdia Evangelii Gaudium 44. 
- A diversidade de carismas: 1 Cor 12, 7. 
- A alegria: Evangelii Gaudium 1-3, 9. 

• O sentido da vida para o crente cristão: 
- Lc 18, 18-22. 
- Fl 1, 21. 
- Gl 2, 20. 
- 1 Cor 9, 16. 

• Toda a vida tem sentido: 
- O sentido da vida precária ou frágil; 
- A problemática do comportamento desviante; 
- A recusa das «soluções finais»: Evangelium Vitae Cap I. 

 



 

Ensino Secundário | Unidade Letiva 2 – Valores e ética cristã 

METAS OBJETIVOS CONTEÚDOS METODOLOGIA/ 
ESTRATÉGIAS RECURSOS AVALIAÇÃO TEMPOS 

O. Amadurecer a sua 
responsabilidade 
perante a pessoa, a 
comunidade e o 
mundo. 
 

1. Questionar-se sobre 
o significado dos 
conceitos de «ética» e 
de «moral». 

• Significado de «ética» e de «moral». 
• Complementaridade ou oposição entre «ética» e «moral». 
• Ética e moral: da etimologia aos conceitos. 

-Diagnóstico da 
turma 
- Diálogo 
interpelativo; 
- Chuva de ideias; 
- Interpretação de 
textos; 
- Sopa de letras; 
- Interpretação de 
imagens; 
- Caça palavras; 
- Crucigramas; 
- Palavras 
cruzadas; 
- Visualização / 
exploração de 
Power Point’s; 
- Visualização / 
exploração de 
Filmes; 
- Partilha de 
testemunhos; 
- Técnica de 
binas; 
- Debate de 
ideias; 
- Elaboração de 
trabalhos; 
- Grelhas de 
leitura de 
interpretações de 
textos; 
-Esquemas; 
-Registo de ideias 
cruciais. 

- Caderno 
diário do 
aluno. 
- Quadro. 
- Software de 
apoio à 
disciplina, na 
abordagem 
das diferentes 
temáticas.  
-Computador 
-Projetor 
multimédia. 

- Resposta às 
questões e 
execução das 
tarefas do 
caderno de 
atividades e 
outras. 
 
- Valores, 
atitudes e 
conhecimentos 
demonstrados 
na realização 
das atividades 
propostas 
(Grelha de 
observação 
diária). 
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2. Compreender o que 
é um valor moral. 

• O que são os valores. 
• Tipologias de valores. 
• Definição de valor moral. 

3. Identificar as 
principais 
características dos 
valores morais. 

• Características dos valores morais: 
- Enraizamento na pessoa;  
- Perfetibilidade;  
- Indispensabilidade;  
- Bipolaridade;  
- Relatividade e historicidade. 

4. Organizar uma 
hierarquia de valores. 

• A necessidade de hierarquizar os valores. 
• Hierarquização de valores e relativismo. 

5. Identificar as 
principais tipologias da 
ética. 

• Tipologias de ética: 
- Éticas deontológicas (Kant).  
- Éticas teleológicas (eudemonismo, hedonismo, utilitarismo).  
- Virtualidades e limites de cada tipologia: Veritatis Splendor 71-
82. 

6. Compreender a 
emergência dos 
valores no sujeito. 

• A emergência dos valores na pessoa humana: 
- Por conaturalidade.  
- Por contágio.  
- Por recusa.  
- Por conhecimento.  
- A partir de uma conceção antropológica. 

G. Identificar os 
valores evangélicos. 
 
L. Estabelecer um 
diálogo entre a 
cultura e a fé. 

7. Conhecer os 
fundamentos dos 
valores cristãos. 

• Os princípios religiosos do cristianismo que fundamentam os valores 
cristãos: 

- O decálogo;  
- O Mandamento Novo;  
- O anúncio da Boa-Nova; 
- A encarnação e a certeza da ressurreição. 

• Veritatis Splendor Cap. I. 
• Conceção antropológica cristã e fundamentação da ética: 

- A unidade antropológica face aos dualismos;  
- O ser humano enquanto imagem e semelhança de Deus como 



categoria fundante da dignidade humana; 
- A semelhança de Deus – liberdade e inteligência racional – 
como fundamento da ética da justiça; 
- O homem como administrador da criação como fundamento 
da ética do cuidado. 

F. Conhecer a 
mensagem e cultura 
bíblicas. 
 
M. Reconhecer a 
proposta do agir 
ético cristão em 
situações vitais do 
quotidiano. 

8. Perceber como a 
Palavra de Deus é 
fundamento e 
inspiração para o agir 
cristão. 

• A palavra de Deus, fundamento e inspiração para o agir cristão: Mt 
7, 24-27, Mt 25, 31-46. 
• A Palavra de Deus, como ato criador: Gn 1,1-2,5. 

9. Compreender a 
reflexão cristã acerca 
da vida moral. 

• A vida moral segundo o cristianismo: 
- Deus Pai Criador do universo e do ser humano.  
- O Reino de Deus: anúncio da justiça e a denúncia do mal; 
Evangelii Gaudium, as repercussões comunitárias e sociais do 
querigma: 169,177,181-182. 
 -O seguimento de Jesus Cristo: radicalidade e coerência de vida; 
amor ao próximo; compromisso com a salvação. 
- Do legalismo à identificação com o modelo humano proposto 
por Jesus Cristo.  
- Do dever de proteção dos mais frágeis e vulneráveis: 
Evangelium Vitae 3 

10. Refletir sobre a 
importância das 
decisões no exercício 
de uma vida com 
sentido. 

• O papel da tomada de decisões na vida: 
- As circunstâncias que influenciam as decisões. 
- As opções fundamentais e o fundamento das decisões. 
- O projeto de vida, horizonte das decisões.  

• A vida como sentido: 
- As decisões como motor da procura e realização do sentido. 
- Deus, sentido pleno da existência. 
- O fundamento da ética na esperança última: Spe Salvi 38-39. 

 

 

 

 

 

 



Ensino Secundário | Unidade Letiva 10 – Amor e sexualidade 

METAS OBJETIVOS CONTEÚDOS METODOLOGIA/ 
ESTRATÉGIAS RECURSOS AVALIAÇÃO TEMPOS 

B. Construir uma 
chave de leitura 
religiosa da pessoa, 
da vida e da 
história. 
 

1. Compreender o que 
é a sexualidade. 

• A distinção entre «sexualidade» e «sexo»: 
- Organização Mundial de Saúde;  
- CIC 2332;  
- Familiaris Consortio3 7. 

• As várias dimensões da sexualidade formam um todo: 
- Biológica; 
- Psicológica; 
- Social e cultural; 
- Ética Veritatis Splendor : 13, 35, 42, 65, 66, 71; 

• As tradições religiosas oferecem uma leitura do comportamento 
sexual e da sexualidade: Evangelium Vitae 78-82; 97. 

-Diagnóstico da 
turma 
- Diálogo 
interpelativo; 
- Chuva de ideias; 
- Interpretação de 
textos; 
- Sopa de letras; 
- Interpretação de 
imagens; 
- Caça palavras; 
- Crucigramas; 
- Palavras 
cruzadas; 
- Visualização / 
exploração de 
Power Point’s; 
- Visualização / 
exploração de 
Filmes; 
- Partilha de 
testemunhos; 
- Técnica de 
binas; 
- Debate de 
ideias; 
- Elaboração de 
trabalhos; 
- Grelhas de 
leitura de 
interpretações de 
textos; 
-Esquemas; 
-Registo de ideias 
cruciais. 

- Caderno 
diário do 
aluno. 
- Quadro. 
- Software de 
apoio à 
disciplina, na 
abordagem 
das diferentes 
temáticas.  
-Computador 
-Projetor 
multimédia. 

- Resposta às 
questões e 
execução das 
tarefas do 
caderno de 
atividades e 
outras. 
 
- Valores, atitudes 
e conhecimentos 
demonstrados na 
realização das 
atividades 
propostas (Grelha 
de observação 
diária). 
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2. Identificar a 
especificidade da 
sexualidade humana. 

• O comportamento sexual tem diversas componentes: 
- Afetiva/emocional;  
- Genital;  
- Erótica;  
- Amorosa.  

• Valores inerentes à sexualidade humana: 
- Comunhão;  
- Prazer;  
- Fecundidade/procriação.  

• A abstinência. 
M. Reconhecer a 
proposta do agir 
ético cristão em 
situações vitais do 
quotidiano. 

3. Verificar que a 
sexualidade humana é 
uma motivação 
combinada/mista. 

• A sublimação do impulso sexual. 
• A sexualidade humana: entre o instinto e a cultura. 
• A problemática da liberdade na vivência da sexualidade. 
• O domínio sobre o impulso sexual. 
• A castidade. 
• A questão essencial da maturidade e da responsabilidade perante o 
ato sexual: a integração da sexualidade num projeto vital. 

Q. Reconhecer, à 
luz da mensagem 
cristã, a dignidade 
da pessoa humana. 
 

4. Analisar porque é 
que a cultura permite a 
separação «prazer – 
amor – procriação» na 
sexualidade. 

• A possibilidade de separação do prazer, do amor e da finalidade 
procriativa. 
• A dificuldade de amar e de se comprometer. 
• O difícil projeto da fidelidade. 
• A escolha procriativa: a responsabilidade e os desafios sociais. 
• O hedonismo. 

P. Identificar o 
fundamento 
religioso da moral 
cristã. 

5. Reconhecer que há 
formas de perceber a 
sexualidade que 
atentam contra a 

• O risco de desumanização da sexualidade humana. 
• Uma perspetiva egoísta da sexualidade: 

- Como satisfação do desejo; 
- Como fuga à frustração; 



 dignidade da pessoa 
humana. 

- Como exploração do outro. 
• Causas do empobrecimento da sexualidade: 

- Imaturidade psicológica; 
- Pressão social e ausência de reflexão autónoma; 
- Baixa auto-estima e deficiente auto-conceito; 
- Experiências traumáticas; 
- Desejo de agradar e de ser aceite. 

F. Conhecer a 
mensagem e 
cultura bíblicas. 
 

6. Conhecer a 
novidade da 
mensagem bíblica 
sobre o amor. 

• O amor na criação e na História da Salvação - Deus Caritas est 1-18: 
- Eros e ágape;  
- A novidade da fé bíblica: Deus é amor (1 Jo 4, 16.20-21).  
- Jesus Cristo, o amor encarnado de Deus; 
- Amor a Deus e amor ao próximo.  

J. Descobrir a 
simbólica cristã. 
 

7. Compreender o 
ponto de vista da 
tradição cristã sobre o 
amor humano. 

• A cosmovisão cristã sobre o amor humano: Gn 1-5; 
• A aliança com Deus: Dt 6, 4-5; Lv 19, 18. 
• A ética cristã sobre o amor humano: 

- A dignidade humana;  
- O amor;  
- A unidade corpo/espírito;  
- A sexualidade;  
- A fecundidade;  
- O matrimónio;  
- A liberdade humana.  

O. Amadurecer a 
sua 
responsabilidade 
perante a pessoa, a 
comunidade e o 
mundo. 
 

8. Discutir a 
problemática da 
erotização da 
sociedade e a sua 
influência nas escolhas 
sexuais pessoais. 

• A erotização da sociedade: 
- na publicidade;  
- no cinema e na televisão;  
- nos jogos;  
- nas artes plásticas;  
- na música;  
- na literatura.  

• Consequências da erotização da sociedade na compreensão do que 
é a sexualidade. 

9. Identificar 
comportamentos e 
situações de 
exploração sexual. 

• A sexualidade vista como negócio, consumo, entretenimento, jogo, 
sem conexão com a relação pessoal. 
• A degradação da pessoa pela sexualidade: 

- Adultério;  
- Pornografia;  
- Prostituição;  
- Pedofilia;  
- Violação, abuso e violência;  
- Tráfico humano. 

M. Reconhecer a 
proposta do agir 

10. Re-avaliar as 
condições necessárias 

• Liberdade sexual: 
- A questão ética dos limites da ação humana.  



ético cristão em 
situações vitais do 
quotidiano. 

para as escolhas 
sexuais individuais. 

- Uma perspetiva de dignificação da pessoa.  
 

11. Refletir sobre as 
condições e as 
características do amor 
fecundo. 

• O ser humano é um ser relacional, criado para o amor: 
- O enamoramento;  
- O namoro;  
- O matrimónio;  
- O celibato.  

• A importância da família para a pessoa e para a sociedade. 
12. Conhecer a ética de 
vida aplicada à 
sexualidade. 

• Para uma ética da vida: 
- A paternidade e a maternidade responsáveis.  
- O uso de contracetivos.  
- A recusa do aborto e a escolha da vida. 

 

Projeto de voluntariado 

METAS OBJETIVOS CONTEÚDOS METODOLOGIA/ 
ESTRATÉGIAS RECURSOS AVALIAÇÃO TEMPOS 

M. Reconhecer a 
proposta do agir 
ético cristão em 
situações vitais do 
quotidiano. 
 
N. Promover o 
bem comum e o 
cuidado dos 
outros. 
 
O. Amadurecer a 
sua 
responsabilidade 
perante a pessoa, a 
comunidade e o 
mundo. 
 

Desenvolver uma 
atitude de empenho 
em prol do serviço ao 
próximo; 
Promover os valores 
do voluntariado e 
solidariedade; 
Questionar-se acerca 
do papel dos jovens 
cristãos na cronstução 
de uma sociedade 
mais digna e justa; 
Desenvolver atitudes 
gratuitas e 
fundamentadas, no 
dom de si, como 
construtoras de 
sentido no projeto de 
vida pessoal;  
 

O projeto de voluntariado assenta nos conteúdos das unidades 
letivas propostas para este ano de escolaridade, tendo por base o 
modelo de ensino da educação pelo serviço, que desenvolve um 
amplo conjunto de competências intelectuais, sociais e sócio-
políticas ao envolver os alunos em atividades de voluntariado e 
serviço ao próximo.  
Trata-se de uma forma de educação experiencial que tem por 
objetivo enriquecer a aprendizagem dos alunos, tanto do ponto de 
vista das competências sociais, morais, ou outras, como da 
aplicação de determinados conteúdos curriculares, tanto de índole 
humanista como, até, científica. 
A diferença crítica da educação pelo serviço é que esta coloca 
ênfase tanto na aprendizagem que o aluno faz diretamente, como 
na aprendizagem do que significa responder às necessidades da 
comunidade que, de outra forma, estariam omissas da vida da 
escola. E como os alunos trabalham com problemas reais, a 
aprendizagem torna-se mais relevante e, simultaneamente ensina, 
aprofunda e treina competências sociais, a capacidade analítica, a 
responsabilidade e ética cívica, a auto-eficácia, providenciando, 
ainda, experiências que podem ser cruciais para a estruturação de 
uma identidade vocacional. Grande parte da sua riqueza advém da 
necessidade de os alunos participarem no desenvolvimento dos 
seus próprios objetivos de aprendizagem e se confrontarem com a 
vida real, num modo de encarrar o ensino e a aprendizagem que 

Os alunos 
desenvolverão o 
seu projeto de 
voluntariado 
durante uma 
parte da aula. 
 

Os que forem 
considerados 
necessários no 
desenvolvimento 
dos projetos. 

-Empenho e 
responsabilidade. 
 
-Qualidade do 
trabalho 
desenvolvido 
 

Ao 
longo 
do ano 



desafia eficazmente as suas assunções e o pensamento crítico. 
Os projetos são os seguintes: 
- Voluntariado na educação pré-escolar 
- Voluntariado no 1º ciclo 
- Voluntariado no centro de explicações 
- Voluntariado pelo combate à fome 
- Voluntariado….. 
 

 

 

Pelo grupo Disciplinar: 

Data:___  / ___ /______          _______________________________ 
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Gestão temporal do Programa de Filosofia - 10º ano   

Ano Letivo 2016/2017 
Conteúdos/Temas 

Aulas (50’) 
previstas no 
programa 

Aulas (50’) previstas na planifica-
ção a médio prazo 

 Avaliação 
I - Módulo inicial – INI-
CIAÇÃO À ATIVIDADE 
FILOSÓFICA 
 
 
II - A AÇÃO HUMANA E 
OS VALORES 
 
 
 
 
III – DIMENSÕES DA 
AÇÃO HUMANA E DOS 
VALORES 

-  Abordagem intro-
dutória à Filosofia e 
ao filosofar 

1.1. O que é a Filosofia? - uma resposta inicial 12 aulas 
de 50 m 

3 2 
Prospeti-

va/Diagnóstica 
1.2. Quais são as questões da Filosofia? - alguns exemplos 3 
1.3. A dimensão discursiva do trabalho filosófico 4 

1. A Ação Humana - 
Análise e compreen-
são do agir 

1.1. A rede conceptual da ação 14 aulas 
de 50 m 

6 2 
Formativa/Sumativa 1.2. Determinismo e liberdade na ação humana 6 

2. Os valores - Análise 
e compreensão da 
experiência valorativa 

2.1. Valores e valoração - a questão dos critérios valorativos 
12 aulas 
de 50 m 

5 2 
Formativa/Sumativa 

1 
Autoavaliação 

 

2.2. Valores e cultura - a diversidade e o diálogo de culturas 
4 

 
3. Dimensões da ação 
humana e dos valores 

3.1. A dimensão ético-política - Análise e compreensão da 
experiência convivencial 

 
28 aulas 
de 50 m 

 

 3 
Formativa/Sumativa 

 
4 

Trabalho de Gru-
po/Pares 

 
1 

Autoavaliação 
 

3.1.1. Intenção ética e norma moral 5 
3.1.2. A dimensão pessoal e social da ética - o si mesmo, o 
outro e as instituições 4 

3.1.3. A necessidade de fundamentação da moral - análise 
comparativa de duas perspetivas filosóficas 6 

3.1.4. Ética, direito e política - liberdade e justiça social; igual-
dade e diferenças; justiça e equidade 5 

 
 
 
Opção por 3.2.  
 

3.2. A dimensão estética - Análise e compreensão da expe-
riência estética 
3.2.1. A experiência e o juízo estéticos 
3.2.2. A criação artística e a obra de arte 
 
 
3.2.3. A Arte – produção e consumo, comunicação e conheci-
mento 

 20 aulas 
de 50 m 

 
(9 no 2º Perí-
odo + 11 no 
3º Período) 

 

 
18 

 
2 

Formativa/ 
Sumativa 

 
 
  

IV - Temas/Problemas do 
mundo contemporâneo 
 

Opção por UM te-
ma/problema. 

- Os direitos das mulheres como direitos humanos 
- A responsabilidade ecológica 
- Principais perigos das Redes Sociais 12 aulas 

de 50 m 7 

4 
Trabalho de Grupo 

1 
Autoavaliação 
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2. Objetivos Gerais 

 98 76 22 

1º  
 

P 
E 
R 
Í 
O 
D 
O 
 

 
2º  
 

P 
E 
R 
Í 
O 
D 
O 

 

 

 

3º  
 

P 
E 
R 
Í 
O 
D 
O 
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A – No domínio 
cognitivo 
 

 
 
1. Apropriar-se progressivamente da especificidade da Filosofia. 
 
1.1. Distinguir a racionalidade filosófica de outros tipos de racionalidade. 
1.2. Reconhecer o trabalho filosófico como atividade interpretativa e argumentativa. 
1.3. Reconhecer o caráter linguístico-retórico e lógico-argumentativo do discurso filosófico. 
1.4. Reconhecer a Filosofia como um espaço de reflexão interdisciplinar. 
1.5. Reconhecer a necessidade de situar os problemas filosóficos no seu contexto histórico-cultural. 
1.6. Identificar as principais áreas e problemas da Filosofia. 
 
 
2. Reconhecer o contributo específico da Filosofia para o desenvolvimento de um pensamento informado, metódico e crítico e para 
a formação de uma consciência atenta, sensível e eticamente responsável. 
 
2.1. Adquirir instrumentos cognitivos, conceptuais e metodológicos fundamentais para o desenvolvimento do trabalho filosófico e 
transferíveis para outras aquisições cognitivas. 
2.2. Adquirir informações seguras e relevantes para a compreensão dos problemas e dos desafios que se colocam às sociedades 
contemporâneas nos domínios da ação, dos valores, da ciência e da técnica. 
2.3. Desenvolver um pensamento autónomo e emancipado que, por integração progressiva e criteriosa dos saberes parcelares, 
permita a elaboração de sínteses reflexivas pessoais, construtivas e abertas. 
2.4. Desenvolver uma consciência crítica e responsável que, mediante a análise fundamentada da experiência, atenta aos desafios 
e aos riscos do presente, tome a seu cargo o cuidado ético pelo futuro. 
 
 

 
 
 
B – No domínio 
das atitudes e 
dos valores 
 

 
1. Promover hábitos e atitudes fundamentais ao desenvolvimento cognitivo, pessoal e social. 
 
1.1. Adquirir hábitos de estudo e de trabalho autónomo. 
1.2. Desenvolver atitudes de discernimento crítico perante a informação e os saberes transmitidos. 
1.3. Desenvolver atitudes de curiosidade, honestidade e rigor intelectuais. 
1.4. Desenvolver o respeito pelas convicções e atitudes dos outros, descobrindo as razões dos que pensam de modo distinto. 
1.5. Assumir as posições pessoais, com convicção e tolerância, rompendo com a indiferença. 
1.6. Desenvolver atitudes de solidariedade social e participação na vida da comunidade. 
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2. Desenvolver um quadro coerente e fundamentado de valores. 
 
2.1. Reconhecer distintos sistemas de valores e diferentes paradigmas de valoração. 
2.2. Adquirir o gosto e o interesse pelas diversas manifestações culturais. 
2.3. Desenvolver uma sensibilidade ética, estética, social e política. 
2.4. Comprometer-se na compreensão crítica do outro, no respeito pelos seus sentimentos, ideias e comportamentos. 
2.5. Assumir o exercício da cidadania, informando-se e participando no debate dos problemas de interesse público, nacionais e in-
ternacionais. 
2.6. Desenvolver a consciência do significado ético e da importância política dos direitos humanos. 
2.7. Desenvolver a consciência crítica dos desafios culturais decorrentes da nossa integração numa sociedade cada vez mais mar-
cada pela globalização. 
 
 

 
 
 
 
C – No domínio 
das competên-
cias, métodos e 
instrumentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Ampliar as competências básicas de discurso, informação, interpretação e comunicação. 
 
1.1. Iniciar à discursividade filosófica, prestando particular atenção, nos discursos/textos, à análise das articulações lógico-sintáticas 
e à análise dos procedimentos retórico-argumentativos. 
1.2. Iniciar à comunicação filosófica, desenvolvendo de forma progressiva as capacidades de expressão pessoal, de comunicação e 
de diálogo. 
1.3. Iniciar ao conhecimento e utilização criteriosa das fontes de informação, designadamente obras de referência e novas tecnolo-
gias. 
1.4. Iniciar à leitura crítica da linguagem icónica (BD, pintura, fotografia) e audiovisual (cinema, televisão), tendo por base instrumen-
tos de descodificação e análise. 
1.5. Dominar metodologias e técnicas de trabalho intelectual que potenciem a qualidade das aquisições cognitivas e assegurem a 
autoformação e a educação permanente. 
1.6. Desenvolver práticas de exposição (oral e escrita) e de intervenção num debate, aprendendo a apresentar de forma metódica e 
compreensível as ideias próprias ou os resultados de consultas ou notas de leitura. 
 
 
 
2. Iniciar às competências específicas de problematização, conceptualização e argumentação. 
 
2.1. Reconhecer que os problemas são constitutivos e originários do ato de filosofar. 
2.2. Questionar filosoficamente as pseudo-evidências da opinião corrente, de forma a ultrapassar o nível do senso comum na abor-
dagem dos problemas. 
 
 
 
 
 
 
2.3. Determinar e formular adequadamente os principais problemas que se colocam no âmbito dos vários temas programáticos. 
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2.4. Desenvolver atividades específicas de clarificação conceptual: aproximação etimológica, aproximação semântica, aproximação 
predicativa, definição, classificação. 
2.5. Adquirir e utilizar de forma progressiva e correta os conceitos operatórios – transversais da Filosofia. 
 
2.6. Identificar e clarificar de forma correta os conceitos nucleares relativos aos temas/problemas propostos à reflexão pelo progra-
ma. 
2.7. Desenvolver atividades de análise e confronto de argumentos. 
 
 
3. Iniciar às competências de análise e interpretação de textos e à composição filosófica. 
 
 
3.1. Analisar a problemática sobre a qual um texto toma posição, identificando o tema/problema, a(s) tese(s) que defende ou a(s) 
resposta(s) que dá, as teses ou respostas que contraria ou as teses ou respostas que explicitamente refuta. 
 
3.2. Analisar a conceptualidade sobre a qual assenta um texto, identificando os termos ou conceitos nucleares do texto, explicitando 
o seu significado e as suas articulações. 
3.3. Analisar a estrutura lógico-argumentativa de um texto, pesquisando os argumentos, dando conta do percurso argumentativo, 
explorando possíveis objeções e refutações. 
 
3.4. Confrontar as teses e a argumentação de um texto com teses e argumentos alternativos. 
3.5. Assumir posição pessoal relativamente às teses e aos argumentos em confronto. 
 
3.6. Redigir composições de análise e de interpretação de textos que incidam sobre temas/problemas do programa efetivamente 
desenvolvidos nas aulas. 
3.7. Desenvolver, seguindo planos/guiões ou modelos simples, temas/problemas programáticos, que tenham sido objeto de aborda-
gem nas aulas. 
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Desenvolvimento  
 
 I – Módulo Inicial – Iniciação à atividade filosófica 
 
 

 
TEMAS / CONTEÚDOS 

 

 
SUGESTÕES PARA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

 
Tempo 

 
 
 
 
 
 
 
1. Abordagem introdutória à Fi-
losofia e ao Filosofar 
 
1.1. O que é a Filosofia?  
- Uma resposta inicial 
 
1.2. Quais são as questões da 
Filosofia?  
– Alguns exemplos 
 
1.3. A dimensão discursiva do tra-
balho filosófico 
 

 
Propõe-se um percurso a realizar em quatro momentos: 
 
 
 1. Momento de contexto; 2. Momento de diagnóstico; 3. Momento de iniciação ao trabalho filosófico; 
4. Momento reflexivo. 
 
 
 
 
1. Momento de Contexto 
 
 – Dada a especificidade deste módulo, recomenda-se que, neste primeiro momento, se proceda a 
uma informação simples e simplificada do conceito de Filosofia e das suas questões próprias, no sen-
tido de satisfazer a curiosidade inevitável por uma disciplina nova e de criar um campo de referência 
mínimo. 
 
 
 
 
2. Momento de Diagnóstico 
 
 - Deteção do "clima" da turma e das competências individuais relativas às capacidades de: 
 
 
. ouvir e compreender globalmente uma informação; 
. expor uma ideia ou resumir uma situação; 
. capacidade de ler e compreender globalmente uma mensagem escrita. 
 
Propõe-se que este diagnóstico se faça, sobretudo, com base em situações de diálogo criadas na aula 
e não privilegiando o recurso a instrumentos formais de avaliação. 
 
 
 

 
 
 

12 aulas 
de 50 m 
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3. Momento de Iniciação ao trabalho filosófico 
 
 
- Momento da oralidade 
 
 - Realização de trabalhos guiados, em pequeno grupo, de iniciação à problematização. 
Esses trabalhos podem ser feitos com base num conjunto de enunciados comuns ou ditados popula-
res, de programas televisivos ou de jogos de computadores, solicitando-se a identificação dos proble-
mas subjacentes. No coletivo turma e com base nas conclusões de cada grupo, far-se-á a articulação 
dos problemas identificados com as correspondentes questões filosóficas. 
 
 
- Momento da leitura  
 
- Realização de trabalhos sobre diferentes tipos de textos, relacionados com as questões anteriormen-
te enunciadas, visando o desenvolvimento de competências de análise: 
- Identificação das teses que os textos defendem e dos argumentos que apresentam; 
- Discussão/apreciação da coerência dos argumentos. 
 
 
- Momento da Escrita 
 
 - Realização de pequenos trabalhos escritos: 
. de iniciação à clarificação conceptual – construção, por meio da consulta de um dicionário de Filoso-
fia, de definições de conceitos previamente selecionados; 
. de iniciação à argumentação – esboço de construção de argumentos a favor e contra uma resposta a 
uma questão anteriormente apresentada. 
 
4. Momento Reflexivo – Para finalizar, propõe-se a apreciação pela turma do trabalho realizado, tendo 
por objetivo fundamental que cada jovem faça a avaliação do seu percurso. 
 
 
Conceito ESPECÍFICOS NUCLEARES – interpretação, problema/questão, tese, argumento, con-
ceito, juízo e raciocínio, subjetivo e objetivo, concreto e abstrato.  
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II – A ação humana e os valores 
 

 
TEMAS / CONTEÚDOS 

 

 
A – Percurso de Aprendizagens 

 

 
B – Competências / Atividades 

 
Tempo 

 
 
1. A ação humana - análise e 
compreensão do agir 
- Fazer, acontecer e agir – A 
especificidade da ação humana 
 
1.1. A rede conceptual da ação: 
Rede conceptual da ação: 
• agente 
• consciência 
• intenção/fim/projeto 
• razão/motivo/vontade 
- A complexidade do agir: o 
voluntário e o involuntário; 
- Deliberação e decisão. 
 
1.2 Determinismo e liberdade na 
ação humana: 
- As condicionantes da ação: 
condicionantes físico-bio- 
-psicológicas e histórico- 
-socioculturais; 
- Teorias sobre o livre-arbítrio: 
determinismo radical, indetermi-
nismo, determinismo moderado 
ou compatibilismo, libertismo. 

 
Propõe-se que esta rubrica seja abordada em três 
momentos. 
 
1. Análise da especificidade humana do agir: 
- distinguindo entre o que fazemos e o que (nos) acon-
tece; 
- reconhecendo a presença de razões e fins, intenções 
e projetos na base das ações. 
 
2. Análise da complexidade do agir: 
- reconhecendo o duplo caráter (voluntário e involuntá-
rio) dos motivos e dos desejos; 
- dando conta da experiência (difícil) da deliberação e 
da decisão. 
 
3. Reflexão sobre o problema mais abrangente do de-
terminismo e liberdade na ação: 
- reconhecendo as condicionantes físico - biológicas e 
histórico - culturais; 
- reconhecendo a ação como um campo de possibili-
dades - espaço para a liberdade do agente. 
 
CONCEITOS ESPECÍFICOS NUCLEARES - os que se 
encontram destacados em itálico. 
 

 
Competência (s) especialmente visa-
das 
- conceptualização 
- problematização 
 
Atividades 
Dado o elevado número de conceitos 
que a abordagem da rubrica implica, 
parece oportuno introduzir algumas 
atividades de conceptualização que 
permitam superar a ambiguidade se-
mântica de alguns conceitos: 
 
- Aproximação linguística aos concei-
tos de “ação” e de “agente” mediante a 
análise dos seus vários significados 
correntes e da determinação dos que e 
só dos que convém aqui; 
 
- Aproximação predicativa ao conceito 
de “ato humano” através da explicita-
ção dos atributos que fazem de uma 
ação um ato verdadeiramente humano. 
Análise de textos com posições diversi-
ficadas sobre determinismo e liberdade 
na ação, visando a formulação de pro-
blemas. 
 

 
 

14 aulas 
de 50 m 
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II – A ação humana e os valores 
 

 
TEMAS / CONTEÚDOS 

 

 
A – Percurso de Aprendizagens 

 

 
B – Competências / Atividades 

 
Tempo 

 
 
2. Os valores - análise e com-
preensão da experiência valo-
rativa 
 
2.1. Valores e valoração - a 
questão dos critérios valorati-
vos: 
- Valores, valoração e juízos de 
valor; 
- O conceito de valor; 
- Tipos de valores; 
- Caracterização geral dos valo-
res: 
• polaridade 
• historicidade 
• absolutividade/relatividade 
• hierarquização 
- Juízos de facto e juízos de 
valor; 
- Conceções acerca da natureza 
dos valores e dos juízos de 
valor: 
- objetivismo axiológico; 
- subjetivismo axiológico. 
 
2.2. Valores e cultura - a diver-
sidade e o diálogo de culturas 
Cultura, identidade e diversida-
de cultural: 
 
- Etnocentrismo, relativismo 
cultural e diálogo intercultural. 
 

 
 
Pretende-se com esta rubrica desenvolver uma refle-
xão que poderia ter o seguinte percurso. 
 
1. Reconhecimento de que: 
- a nossa relação ao mundo é antes de mais de natu-
reza valorativa; 
- todos os seres humanos agem em conformidade com 
as suas preferências e os seus valores; 
- as preferências e valores variam em função da pes-
soa, do grupo social e, sobretudo, da cultura. 
 
 
2. Análise da questão dos critérios valorativos. 
 
 
3. Reflexão sobre a riqueza da diversidade dos valores, 
reconhecendo a necessidade de encontrar critérios 
trans-subjetivos de valoração, bem como a importância 
do diálogo intercultural. 
 
 
 
CONCEITOS ESPECÍFICOS NUCLEARES - valor, 
referência valorativa, critério valorativo, cultura. 

 

 
Competências especialmente visa-
das 
 
A rubrica dos valores apresenta-se 
como uma das primeiras e mais impor-
tantes oportunidades para desenvolver 
as  competências de leitura crítica e 
compreensiva, comunicação, proble-
matização e debate e desenvolver a 
capacidade de argumentação (neste 
momento, sobretudo oral). 
 
Atividades 
 
Entre as múltiplas atividades possíveis 
podem incluir-se: 
 
- Análise de casos e/ou de dilemas que 
mobilizem a sensibilidade e as prefe-
rências valorativas individuais. 
 
- Procura de respostas para esses 
casos e/ou dilemas e formulação de 
boas razões ou argumentos para justi-
ficar as opiniões emitidas ou as solu-
ções preconizadas. 
 
 
 
 
 
 

 
 

12 aulas 
de 50 m 
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II – A ação humana e os valores 
 

 
TEMAS / CONTEÚDOS 

 

 
A – Percurso de Aprendizagens 

 

 
B – Competências / Atividades 

 
Tempo 

 
3.1. A dimensão ético-política 
– análise e compreensão da 
experiência convivencial 
 
3.1.1. Intenção ética e norma 
moral: 
- Distinção conceptual entre 
moral e ética; 
- Juízo moral 
- Relativismo moral 
 
3.1.2. A dimensão pessoal e 
social da ética: 
- O si mesmo, o outro e as insti-
tuições; 
- O ser humano como ser social 
e ético-moral; 
- A consciência moral; 
Liberdade e moralidade. 
 
3.1.3. A necessidade de funda-
mentação da moral - análise 
comparativa de duas perspeti-
vas filosóficas: 
- A ética deontológica de Kant 
Dever e vontade boa; 
- Dever como motivo e intenção 
da ação moral: ação moral e 
ação boa ou legal; 
- Lei moral e imperativo categó-
rico da moralidade; 
- Moralidade, autonomia e dig-
nidade humana; 
- O critério e o fundamento da 
moralidade. 
 
 

 
 
 
 
 
1. Distinção conceptual entre moral e ética, intenção e 
norma. 
 
 
 
 
 
 
2. Compreensão da indissociabilidade da relação con-
sigo mesmo, com os outros e com as instituições no 
agir ético. 
 
 
 
 
 
3. Questionamento da fundamentação da moral e dos 
critérios de apreciação da moralidade dos atos huma-
nos. 
 
- Compreensão da ética Kantiana como uma ética de-
ontológica, do dever, do imperativo categórico. 
- Distinção entre moralidade e legalidade. 
- Compreensão do carácter racional e formal da ética 
de Kant. 
- Compreensão das principais limitações das éticas 
deontológicas. 
- Analise critica das éticas deontológicas. 
 
 
 
 
 

 
Competências especialmente visadas 
 
- leitura crítica e compreensiva 
- pesquisa e seleção de informação 
- negociação de interpretações 
- competência argumentativa 
 
 
Atividades 
- Pesquisa de conceitos, de teses e 
argumentos em textos veiculadores 
das perspetivas em confronto, sob 
orientação do docente; 
- Construção de quadros sinópticos de 
teses e argumentos alternativos sobre 
os problemas equacionados; 
Debate orientado pelo docente a partir 
dos quadros elaborados. 
 

 
 

 
28  aulas 
de 50 m 
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- Uma teoria consequencialista: a 
ética utilitarista de Stuart Mill: 
 
- Caracterização do utilitarismo; 
- Princípio da utilidade ou da 
maior felicidade;  
- A conceção utilitarista de feli-
cidade; 
- Distinção qualitativa dos pra-
zeres: identificação da felicidade 
com a satisfação dos prazeres 
superiores, os prazeres intelec-
tuais e espirituais; 
- Caracterização geral do utilita-
rismo; 
- Objeções ao utilitarismo; 
- Objeções à ética deontológica 
de Kant. 
 
 
 
3.1.4. Ética, direito e política – 
Origem e justificação do Estado, 
Liberdade, igualdade e justiça 
social: 
- Relação da ética com a filoso-
fia. 
- O estado de direito e o estado 
natural. 
- Normas jurídicas e normas 
morais. 
- A origem do Estado, a respos-
ta de John Locke; 
- Sociedade sem Estado: «Es-
tado de natureza e lei natural»; 
- Contrato social; 
- Justiça social 
- Abordagens do problema da 
justiça social: utilitarismo e deonto-
logia; 
 
 
 

 
 
 
- Identificação do princípio da utilidade ou da maior 
felicidade como o princípio moral do utilitarismo. 
- Distinção entre diferentes tipos de prazer (superiores 
e inferiores). 
- A exigência do ideal utilitarista. 
- Avaliar criticamente as éticas utilitaristas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Análise do direito e da política, enquanto dimensões 
configuradoras da experiência convivencial, à luz dos 
imperativos de: 
- liberdade e justiça social; 
- universalidade da justiça e direito à igualdade; 
- universalidade da justiça e direito à diferença; 
- salvaguarda dos direitos humanos e responsabilidade 
pelas gerações vindouras. 
 
- Conhecer a teoria do contrato social acerca da origem 
do estado. 
- Problematizar o conceito de sociedade justa.  
- Conhecer diferentes abordagens do problema da 
justiça social. 
- Conhecer respostas diferentes para definir uma soci-
edade justa.  
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- A teoria da justiça de John 
Rawls; 
- A questão da justiça e da soci-
edade justa; 
- A escolha racional dos princí-
pios da justiça: «posição origi-
nal» e «véu de ignorância»; 
- Objeções à teoria da justiça de 
Rawls; 
- Os princípios da justiça. 
 
 

 
- Conhecimento do processo racional de escolha dos 
princípios da justiça. 
- Explicação da relação entre o processo da escolha e 
a imparcialidade dos princípios. 
- Conhecimento dos princípios de justiça. 
- Avaliação dos princípios de justiça. 
- Reflexão sobre os dois princípios e tomar uma posi-
ção crítica. 
- Reflexão sobre a responsabilidade dos cidadãos na 
construção de uma sociedade justa   
Identificar situações em que se justifica a desobediên-
cia em relação ao estado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCEITOS ESPECÍFICOS NUCLEARES – moral, 
ética, normas, valores, liberdade moral, responsabili-
dade, consciência moral, 
consciência cívica, direito, política, estado, sociedade 
civil, liberdade política, justiça social, equidade. 
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TEMAS / CONTEÚDOS 

 

 
A - Percurso de Aprendizagens 

 

 
B - Competências / Atividades 

 
Tempo 

 
3.2. A dimensão estética - análi-
se e compreensão da experiên-
cia estética 
 
3.2.1. A experiência e o juízo esté-
ticos: 
- O que é a estética?  
- A especificidade da experiência 
estética; 
- Análise das críticas ao conceito 
de desinteresse; 
- A controvérsia acerca do conceito 
de experiência desinteressada; 
- O problema da fundamentação do 
juízo estético: 
• subjetivismo estético;  
• objetivismo estético; 

 
- Caracterização do juízo estético e 
do juízo estético de gosto; 
- Subjetivismo estético: a conceção 
estética de Kant; 
- Objetivismo estético; 
- Análise comparativa das conce-
ções subjetiva e objetiva. 
 
3.2.2. A criação artística e a obra 
de arte: 
- O que é a arte? 
- Processos de criação artística: o 
ponto de vista do artista;  
- Teoria da arte como imitação 
(mimesis); 
- Teoria expressivista: a arte como 
expressão; 
- Teoria formalista: a arte como 
forma significante. 
 
 

 
Momentos de um percurso possível para esta rubrica: 
 
 
1. Reconhecimento da especificidade da experiência 
estética no triplo registo de experiência da natureza, 
da criação artística e da contemplação da obra de arte. 
 
Questionamento sobre a possibilidade de comunica-
ção da experiência estética - a natureza do juízo esté-
tico. 
 
2. Significado da arte e da criação artística - o ponto de 
vista do artista. 
 
Apresentação de alguns dos critérios ou parâmetros 
do conceito de arte ao longo dos tempos. 
 
3. Reflexão sobre a multidimensionalidade da obra de 
arte: 
- objeto produzido - valor no mercado; 
- a industrialização da estética na sociedade 
Contemporânea; 
- pluralidade de sentidos (polissemia); 
- manifestação da identidade cultural dos povos; 
- revelação de novos modos de conhecer o sujeito e o 
mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Competências especialmente visadas 
 
Dada a atual importância das artes da 
imagem, é aqui um momento oportuno 
para uma iniciação a um trabalho sis-
temático de leitura crítica da linguagem 
icónica, dando relevo, nomeadamente, 
à industrialização da estética. 
 
Atividades 
 
Visionamento e interpretação de slides, 
filmes. 
Audição de obras musicais. 
Visitas de estudo orientadas a museus, 
exposições... 
Análise de testemunhos de artistas 
sobre a criação e o objeto artístico. 
Elaboração de dossiers temáticos. 

 

 
20 aulas 
de 50 m 
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3.2.3. A Arte: produção e consumo, 
comunicação e conhecimento: 
A dimensão da produção e do consu-
mo de arte:  
- A obra de arte como produto;  
- A industrialização da estética na 
sociedade contemporânea; 
- A dimensão da comunicação e do 
conhecimento;  
- A arte como linguagem polissémi-
ca; 
- A arte como manifestação da 
identidade cultural dos povos; 
- A arte como revelação de novos 
modos de ver o mundo; 
- A função social da arte. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCEITOS ESPECÍFICOS NUCLEARES - estética, 
experiência estética, teoria estética, gosto, juízo estéti-
co, útil, agradável, belo, horrível, sublime, arte, obra de 
arte, artista, espetáculo, criação artística. 
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TEMAS / CONTEÚDOS 

 

 
SUGESTÕES PARA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

 
Tempo 

 
 
4. Temas / Problemas do 
mundo contemporâneo 
 
 
Opção por um tema / proble-
ma. 
 
 
Os  dire itos  huma nos  e  a  glo-
balização; 
Os  dire itos  da s  mulhe re s  co-
mo direitos humanos; 
A re s pons a bilida de  e cológica; 
 Perigos das Redes Sociais; 
 

 
Contexto das sugestões 
A abordagem de um tema / problema do mundo contemporâneo poderá ser feita de múltiplos mo-
dos. As propostas que aqui se sugerem são apenas algumas das possíveis. Pareceu oportuno 
propor atividades especialmente dirigidas para o desenvolvimento das seguintes competências: 
- adquirir hábitos de estudo e de trabalho autónomo; 
- utilizar criteriosamente as fontes de informação, designadamente, obras de referência e novas 
tecnologias; 
- promover a integração de saberes (perspetiva interdisciplinar); 
- desenvolver a capacidade de problematização. 
 
Metodologia 
De acordo com as competências referidas, sugere-se a seguinte metodologia para um trabalho, 
preferencialmente, de grupo e interdisciplinar: 
- comum acordo entre docentes e discentes; 
- organização e reelaboração dos materiais, redação de curtos textos de enquadramento; 
- enquadramento da problemática: sentido e pertinência; quadro conceptual de suporte; 
- formulação de questões de dimensão filosófica no âmbito da temática escolhida; 
- pesquisa documental, por parte dos alunos e alunas, em fontes diversificadas de informação tex-
tual e icónica (obras de referência impressas, enciclopédias impressas ou eletrónicas, sítios da 
Internet, filmes ou documentários, etc.); 
- seleção e tratamento dos materiais recolhidos em função dos objetivos traçados, de análise e de 
conclusões. 
 
Resultados ou produtos finais 
- Relatório de pesquisa. 
- Dossiers temáticos elaborados por grupos. 
- Exposição temática na sala de aula, ou melhor, num espaço comum da escola, organizada pela 
turma. 
- Apresentação oral por grupos de trabalho, na turma ou perante outras turmas, dos resultados da 
investigação e das conclusões, com projeção de diapositivos, exibição de documentos áudio ou 
vídeo, seguido de debate. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

12 aulas 
de 50 m 
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 11.º Ano de Escolaridade: Curso de Ciências e Tecnologias 
 

Ano Letivo de 2017/2018 
Competências e Objetivos Gerais da disciplina 

 
 

Componente da Biologia 
Competências 

• promover um esforço acrescido de abstracção e de raciocínio lógico e crítico que alicerce o desenvolvimento das competências que permitem simplificar, 
ordenar, interpretar e reestruturar a aparente desordem de informações emergentes da elevada complexidade dos sistemas biológicos; 

• estabelecer relações causa-efeito, compreender articulações estrutura-função e explorar diferentes interpretações em sistemas complexos são competências que 
mobilizam a confrontação entre o previsto e o observado, a criatividade e o desenvolvimento de atitudes de curiosidade, humildade, ceticismo e análise crítica; 

• refletir sobre a adequação das diversas soluções biológicas para as mesmas funções e avaliar a adaptação de técnicas para o estudo de sistemas complexos são 
competências potenciadas pelo trabalho em equipa: este apela à constante renegociação de estratégias e procura de consensos, com o consequente reforço da 
expressão verbal, da fundamentação, da compreensão, da cooperação e da solidariedade;  

• interpretar, criticar, julgar, decidir e intervir responsavelmente na realidade envolvente são competências que exigem ponderação e sentido de responsabilidade. 
 

Objetivos: 
• A construção de um sólido conjunto de conhecimentos, quer os explícitos nas unidades didácticas, quer os implícitos e decorrentes da implementação do 

programa, que coincidem com os seguintes conceitos-chave dos sistemas vivos: 
a) os sistemas vivos encontram-se organizados em níveis estruturais de complexidade crescente e de cada nível emergem propriedades próprias, impossíveis de 

prever pela análise dos níveis precedentes; 
b) a estrutura e a função estão correlacionadas em todos os níveis de organização biológica; 
c) os sistemas vivos são sistemas abertos que interagem continuamente com o ambiente, trocando matéria e energia; 
d) os sistemas vivos garantem a manutenção das suas características através de um equilíbrio dinâmico, assegurado por mecanismos de controlo e 

autorregulação; 
e) a Vida apresenta uma dualidade característica: diversidade versus unidade; 
f) a continuidade da Vida baseia-se em informação hereditária contida principalmente no programa genético; 
g) a evolução, característica de todos os sistemas vivos, é responsável pela ligação histórica entre todos eles, assim como pela unidade e diversidade da Vida. 

• O reforço das capacidades de abstracção, experimentação, trabalho em equipa, ponderação e sentido de responsabilidade que se consideram alicerces relevantes 
na Educação para Cidadania. 

• A interiorização de um sistema de valores e a assunção de atitudes que valorizem os princípios de reciprocidade e responsabilidade do ser humano perante todos 
os seres vivos, em oposição a princípios de objectividade e instrumentalização característicos de um relacionamento antropocêntrico. Neste sentido consideram-
se cruciais os três seguintes princípios éticos: 

a) valorização da diversidade biológica, nas suas dimensões multissistémica, estrutural e funcional; 
b) valorização da interdependência Homem — Ambiente; 
c) valorização da evolução biológica enquanto processo que assegura a biodiversidade. 
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Competências e Objetivos Gerais da disciplina 
 
 

Componente da Geologia 
Competências 

• aquisição, compreensão e utilização de dados, conceitos, modelos e teorias, isto é, do saber ciência; 
• desenvolvimento de destrezas cognitivas em associação com o incremento do trabalho prático, ou seja, no domínio do saber fazer; 
• adoção de atitudes e de valores relacionados com a consciencialização pessoal e social e de decisões fundamentadas, visando uma educação para a cidadania. 

 
Objetivos relacionados com outras Ciências experimentais: 

• interpretar os fenómenos naturais a partir de modelos progressivamente mais próximos dos aceites pela comunidade científica; 
• aplicar os conhecimentos adquiridos em novos contextos e a novos problemas; 
• desenvolver capacidades de selecção, de análise e de avaliação crítica; 
• desenvolver capacidades experimentais em situações de indagação a partir de problemas do quotidiano; 
• desenvolver atitudes, normas e valores; 
• promover uma imagem da Ciência coerente com as perspectivas actuais; 
• fornecer uma visão integradora da Ciência, estabelecendo relações entre esta e as aplicações tecnológicas, a Sociedade e o Ambiente; 
• fomentar a participação activa em discussões e debates públicos respeitantes a problemas que envolvam a Ciência, a Tecnologia, a Sociedade e o Ambiente; 
• melhorar capacidades de comunicação escrita (texto e imagem) e oral, utilizando suportes diversos, nomeadamente as TIC (Tecnologias da Informação e da 

Comunicação). 
 

Objetivos relacionados com a Geologia: 
• compreender os princípios básicos do raciocínio geológico; 
• conhecer os principais factos, conceitos, modelos e teorias geológicas; 
• interpretar alguns fenómenos naturais com base no conhecimento geológico; 
• aplicar os conhecimentos geológicos adquiridos a problemas do quotidiano, com base em hipóteses explicativas e em pequenas investigações; 
• desenvolver competências práticas relacionadas com a Geologia; 
• reconhecer as interacções que a Geologia estabelece com s outras ciências; 
• valorizar o papel do conhecimento geológico na Sociedade actual. 
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Conteúdos 
conceptuais 

 

Conteúdos procedimentais 
 

Conteúdos 
atitudinais 

Estratégias 
 

Conceitos/ 
Palavras chave 

Avaliação Tempos Letivos 

Unidade 5 – 
Crescimento e 
Renovação 
Celular. 
 
1. 
Crescimento  
e renovação 
celular. 
 
1.1 DNA  
e síntese 
proteica 
 
1.2 Mitose 

 
• Discutir a necessidade de constante renovação de alguns dos 
constituintes celulares (ex.proteínas). 
• Explicar como a expressão da informação contida no DNA se 
relaciona com o processo de síntese de proteínas. 
• Analisar e interpretar dados de natureza diversa (em tabelas, 
esquemas,...) relativos aos mecanismos de replicação, transcrição 
e tradução. 
• Interpretar procedimentos 
laboratoriais e experimentais relacionados com estudos de síntese 
proteica e ciclo celular. 
• Formular e avaliar hipóteses relacionadas com a influência de 
factores ambientais sobre o ciclo celular.  
•  Conceber, executar e interpretar procedimentos laboratoriais 
simples, de cultura biológica e técnicas microscópicas, 
conducentes ao estudo da mitose. 
• Interpretar, esquematizar e/ou  descrever imagens de mitose em 
células animais e vegetais, identificando acontecimentos 
celulares e reconstituindo a sua sequencialidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Reflexão e 
desenvolvimento 
de atitudes críticas, 
conducentes a 
tomadas de decisão 
fundamentadas, 
sobre situações 
ambientais 
causadas pelo 
homem que podem 
interferir no ciclo 
celular e conduzir 
a situações 
indesejáveis como, 
por exemplo, o 
aparecimento de 
doenças. 

 
Brainstorming. 
 
Análise de figuras, 
fotografias, textos. 
 
Realização de fichas de 
trabalho. 
 
Utilização do manual 
escolar e do quadro. 
 
Extracção laboratorial 
de ADN. 
 
Visualização  de vídeos 
 
Observação 
micoroscópica de 
figuras de mitose. 

 
 

 
Núcleo e Membrana 
nuclear 
R.E.R. 
Ribossoma 
Cariótipo, 
Cromossoma, 
Cromatídeo, 
Centrómero 
DNA e RNA 
Nucleótido 
Bases azotadas 
Ribose 
Desoxirribose 
Replicação 
Transcrição 
Tradução 
Códão, anti-codão 
e codogene 
Código genético 
Gene, Genoma 
Mutação génica 
Ciclo celular 
Interfase 
Mitose: profase, 
metafase, anafase, 
telofase 
Citocinese 

 

 
 
Ver última página 
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Conteúdos 
conceptuais Conteúdos procedimentais Conteúdos 

atitudinais Estratégias Conceitos/ 
Palavras chave Avaliação Tempos Letivos 

Unidade 5 – 
Crescimento 
e Renovação 
Celular. 
 
2. 
Crescimento 
e 
regeneração 
de tecidos  
vs 
diferenciação 
celular 
 
 
 

 
• Avaliar o papel da mitose nos processos de crescimento, 
reparação e renovação de tecidos e órgãos em seres 
pluricelulares. 
• Explicar que o crescimento de seres multicelulares 
implica processos de diferenciação celular. 
• Discutir a possibilidade dos processos de diferenciação 
celular poderem ser afectados por agentes ambientais (ex. 
raios x; drogas; infecções virais; ...). 

 

 
• Desenvolvimento 
de atitudes, 

cientificamente 
sustentadas, 
sobre situações 
ambientais 
causadas pelo 
homem 
que podem interferir 
no processo 
de diferenciação 
celular. 
 

 

 
 
Realização de fichas 
de trabalho 
 
Exploração do manual 
 

Exploração de power 
points 
 
Discussão com os 
alunos sobre as 
temáticas. 

 
Célula 
indiferenciada 
Célula 
especializada 
Clone 
Clonagem 

 

Ver última página 
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Conteúdos 
conceptuais Conteúdos procedimentais  

Conteúdos atitudinais Estratégias Conceitos/ 
Palavras chave Avaliação Tempos Letivos 

Unidade 6 - 
Reprodução 
1. 
Reprodução 
assexuada: 
1.1 Estratégias 
reprodutoras 
 
 
 
 
 
 
2. Reprodução 
sexuada 
2.1 
Reprodução 
sexuada e 
variabilidade. 
 
2.2  
Meiose e 
fecundação 

 
• Recolher, interpretar e organizar 
dados de natureza diversa, 
relativamente a processos de 
reprodução assexuada em diferentes 
tipos de organismos. 
• Relacionar a mitose com os 
processos de reprodução assexuada. 
• Planificar e executar actividades 
laboratoriais e experimentais.  
• Avaliar implicações da reprodução 
assexuada ao nível da variabilidade e  
sobrevivência de populações. 
• Prever em que tecidos de um ser 
vivo se poderão observar imagens de 
meiose. 
• Interpretar, esquematizar e legendar 
imagens relativas aos principais 
acontecimentos da meiose. 
• Discutir de que modo meiose e 
fecundação contribuem para a 
variabilidade. 
• Recolher e organizar dados de 
natureza diversa, relativamente às 
estratégias de 
reprodução utilizadas por seres 
hermafroditas. 
 
 

 
• Desenvolvimento de 
atitudes críticas e 
fundamentadas acerca 
da exploração dos 

processos de reprodução 
assexuada dos seres 
vivos com fins 
económicos. 
• Apreciação crítica das 
implicações éticas e 
morais que envolvem a 
utilização de processos 
científico-tecnológicos 
na manipulação da 
reprodução humana e/ou 
de outros seres vivos. 
 

 
 
 
Análise de figuras ou 
fotografias. 
 
Realização de fichas de 
trabalho. 
 
Utilização do manual escolar e 
do quadro. 
 
Observação microscópica de 
paramécias e de leveduras. 
 
Observação micoroscópica de 
figuras de meiose e de 
gâmetas. 

 

 
Bipartição 
Fragmentação 
Gemulação 
Partenogénese 
Multiplicação 
vegetativa 
Esporulação /Esporo 
Clone 
Clonagem 
Meiose 
Divisão reducional/ 
equacional 
Haploide / diploide 
Cromossomas 
homólogos 
Crossing-over 
Mutação 
cromossómica 
Gâmeta 
Gametângio 
Gónada 
Fecundação 
Hermafrodita 

 

Ver última 
página 
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            Avaliação: 15 Aulas Previstas 
                                                                  Atividades PRESSE: 4 Aulas  

                                                                                                                                                                                                                               Total de Aulas Previstas: 91 

Conteúdos 
conceptuais Conteúdos procedimentais Conteúdos atitudinais Estratégias Conceitos/ 

Palavras chave Avaliação Tempos Letivos 

Unidade 6 - 
Reprodução 
 
3. 
Ciclos de vida: 
unidade e 
diversidade. 
 
 
 
 
Un idade 7 
Evolução 
Biológica 
1. 
Unicelularidade 
e 
multicelularidade 
 
 
 
2. Mecanismos 
de evolução 
2.1 
Evolucionismo 
vs fixismo 
2.2 Seleção 
natural, seleção 
artificial 
e variabilidade 
 
 

 
• Aplicar conceitos básicos para  
interpretar diferentes tipos de ciclos 
de vida. 
• Localizar e identificar os processos 
de reprodução presentes num ciclo 
de vida, prevendo a existência ou 
não de alternância de fases 
nucleares. 
 
• Discutir a origem da 
multicelularidade tendo em conta a 
progressiva especialização 
morfofisiológica dos seres coloniais. 
• Relacionar a pluricelularidade com 
a diferenciação celular. 
 
• Recolher, organizar e interpretar 
dados de natureza diversa relativos 
ao evolucionismo e aos argumentos 
que o sustentam, em oposição ao 
fixismo. 
• Analisar, interpretar e discutir 
casos/ situações que envolvam 
mecanismos de selecção natural e 
artificial. 
• Relacionar a capacidade adaptativa 
de uma população com a sua 
variabilidade. 
 
 

 
• Consciencialização de que 
intervenções humanas em 

qualquer uma das fases de 
um ciclo de vida de um 
organismo 
podem interferir na 
conservação/ evolução da 
espécie. 
 
• Reconhecimento do 
carácter provisório dos 
conhecimentos 
científicos, bem como da 
importância epistemológica 
das hipóteses. 
 
• Reconhecimento de que o  
avanço científicotecnológico 
é condicionado por 
contextos (ex. sócio-
económicos, religiosos, 
políticos...), geradores de 
controvérsias, que podem 
dificultar o estabelecimento 
de posições consensuais. 
• Construção de opiniões 
fundamentadas sobre 
diferentes perspectivas 
científicas e sociais 
(filosóficas, religiosas...) 
relativas à evolução dos 
seres vivos. 
• Reflexão crítica sobre 
alguns comportamentos 
humanos que podem 
influenciar 
a capacidade adaptativa  e a 
evolução dos seres. 
 

Realização de fichas de 
trabalho. 
 
Utilização do manual escolar 
e do quadro. 
 
Exploração de Powerpoints 
Ativdades experimentais – 
Observação de preparações 
definitivas 

 
Ciclo de vida 
Alternância de 
fases nucleares 

 
 
 
 
 
Procarionte 
Eucarionte 
Modelo 
Autogénico 
Modelo 
endossimbiótico 
Colónias 
 
 
Fixismo 
Evolucionismo 
Selecção natural 
Selecção 
artificial 
 

Ver última página 
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2º Período 

 
 
                   
 
 
 

Conteúdos 
conceptuais Conteúdos procedimentais Conteúdos atitudinais Estratégias Conceitos/ 

Palavras chave Avaliação Tempos Letivos 

 
Unidade 8 
 
Sistemática dos 
seres vivos 
 
1.Sistemas de 
classificação 
1.1 Diversidade 
de critérios 
Taxonomia e 
Nomenclatura 
 
2. Sistemas de 
classificação de 
Whittaker 
modificado 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
. Integrar e contrastar perspetivas e 
argumentos associados aos 
diferentes sistemas de classificação 
que foram elaborados 
. Distinguir sistemas de classificação 
práticos/racionais, artificiais/naturais 
e filogenéticos. 
. Utilizar chaves dicotómicas 
simples e regras básicas de 
nomenclatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Reconhecimento da 
importância dos 
conhecimentos de 
taxonomia para o estudo da 
Biologia. 
. Valorização do 
conhecimento da história da 
ci 

 
 
 
 
 
 
Realização de fichas de 
trabalho. 
 
Exploração do manual 
 
Exploração de powerpoints 
 
Elaboração de esquemas 
concetuais 
 
 

 
Sistemas 
artificiais/naturais 
Práticos/ 
racionais 
 
Sistemática 
Taxonomia 
Taxa 
Reino  
Filo 
Classe 
Ordem 
Família 
Género 
Espécie 
Chave 
dicotómica 
Árvore 
Filogenética 
Nomenclatura 
binominal 
 
Eubactérias  
Arqueobactérias 
Monera 
Protista 
Fungi 
Plantae 
Animalia 

Ver última página 
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Conteúdos 
conceptuais Conteúdos procedimentais Conteúdos atitudinais Estratégias Conceitos/ 

Palavras chave Avaliação Tempos Letivos 

Tema 4 - 
Geologia, 
problemas e 
materiais do 
quotidiano 
1. Ocupação 
antrópica e 
problemas de 
ordenamento: 
 
1.1 Bacias 
hidrográficas 
(Análise de uma 
situação-
problema). 
 
 
 
1.2 Zonas costeiras 
(Análise de uma 
situação-
problema). 
 
1.3 Zonas de 
vertente 
(Análise de uma 
situação-
problema). 

 
• Identificar elementos constitutivos 
da situaçãoproblema. 
• Problematizar e formular 
hipóteses. 
• Testar e validar ideias. 
• Planear e realizar pequenas 
investigações teoricamente 
enquadradas. 
• Observar e interpretar dados. 
• Usar fontes bibliográficas de 
forma autónoma – pesquisando, 
organizando e tratando informação. 
• Utilizar diferentes formas de 
comunicação, oral e escrita 

 
• Reconhecer as contribuições 
da geologia nas áreas da: 
prevenção de riscos 
geológicos, ordenamento do 
território, gestão de recursos 
ambientais e educação 
ambiental. 
• Assumir opiniões suportadas 
por uma consciência ambiental 
com bases científicas. 
• Aceitar que muitos 
problemas podem ser 
abordados e explicados a partir 
de diferentes pontos de vista. 
• Assumir atitudes de rigor e 
flexibilidade face a novas 
ideias. 
• Ver na investigação 
científica, também, uma via 
importante que pode contribuir 
para a resolução de muitos 
problemas. 
• Desenvolver atitudes e 
valores inerentes ao trabalho 
individual e cooperativo. 
• Assumir atitudes de defesa 
do património geológico. 
 

 
Brainstorming. 
 
Análise de figuras ou 
fotografias. 
 
Realização de fichas de 
trabalho. 
 
Utilização do manual 
escolar e do quadro. 
 
Estudos de caso 

 
risco geológico 
ordenamento do 
território 
 
 
bacia e rede hidrográfica 
leito e leito de cheia 
perfil transversal 
erosão,  transporte e 
deposição 
 
faixa litoral: arribas e 
praias 
abrasão marinha e 
plataforma 
de abrasão 
natureza das rochas e 
posição 
dos estratos (2.1 e 2.3) 
 
movimentos em massa 
transporte e deposição de 
sedimentos (2.1) 
 
 
 

Ver última página 
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Conteúdos 
conceptuais 

Conteúdos 
procedimentais Conteúdos atitudinais Estratégias Conceitos/ 

Palavras chave Avaliação Tempos lectivos 

2. Processos e 
materiais geológicos 
importantes em 
ambientes terrestres 
 
 
 
2.1.  Principais etapas 
de formação das 
rochas sedimentares. 
 
 
 
 
Rochas sedimentares. 
As rochas 
sedimentares, 
arquivos históricos 
da Terra. 
 

• Problematizar e 
formular hipóteses. 
• Testar e validar 
ideias. 
• Planear e realizar 
pequenas 
investigações 
teoricamente 
enquadradas. 
• Observar e 
interpretar dados. 
• Usar fontes 
bibliográficas de 
forma autónoma – 
pesquisando, 
organizando e 
tratando informação. 
Utilizar diferentes 
formas de 
comunicação, oral e 
escrita 

• Assumir opiniões 
suportadas por uma 
consciência ambiental com 
bases científicas. 
• Aceitar que muitos 
problemas podem ser 
abordados e explicados a 
partir de diferentes pontos 
de vista. 
• Assumir atitudes de rigor 
e flexibilidade face a novas 
ideias. 
• Ver na investigação 
científica, também, uma via 
importante que pode 
contribuir para a resolução 
de muitos problemas. 
• Desenvolver atitudes e 
valores inerentes ao trabalho 
individual e cooperativo. 
• Assumir atitudes de 
defesa do património 
geológico. 
 

 
Brainstorming. 
 
Análise de figuras ou 
fotografias. 
 
Realização de fichas de 
trabalho. 
 
Utilização do manual 
escolar e do quadro. 
 
Realização de atividades 
experimentais. 
 

 

Meteorização (química e 
mecânica), erosão, transporte, 
deposição e diagénese. 
Propriedades dos minerais 
(composição, clivagem, brilho, cor, 
dureza, risca, densidade). 
Caracterização e identificação 
dos minerais mais comuns. 
Rochas detríticas não 
consolidadas (balastros, areias, siltes 
e argilas); rochas detríticas 
consolidadas 
(conglomerados, arenitos, 
siltitos e argilitos), 
quimiogénicas (travertino, 
gesso e sal-gema) e biogénicas 
(calcário, calcário recifal, calcário 
conquífero, carvões e 
hidrocarbonetos). Petróleo (rocha-
mãe, rocha-armazém, rocha-
cobertura, armadilha 
petrolífera). 
Fósseis. Processos de fossilização. 
Paleoambientes. Fácies. 
Fósseis indicadores de idades e de 
paleoambientes. Ambientes 
sedimentares  continentais, de 
transição e marinhos. 
Estrato (tecto e muro) e 
sequência estratigráfica. 

 
 

Ver última página 

26 



Departamento de Matemática, Ciências e Tecnologias - Ciências da Natureza, Ciências Naturais e Biologia e Geologia 11 

 
 

Avaliação: 13 aulas previstas 
                                                                                                                                                                                                                                 Total de aulas previstas: 66 

 

Conteúdos 
conceptuais 

Conteúdos 
procedimentais Conteúdos atitudinais Estratégias Conceitos/ 

Palavras chave Avaliação Tempos Letivos 

2.2. 
Magmatismo. 
Rochas 
magmáticas. 
 
 

• Problematizar e 
formular hipóteses. 
• Testar e validar ideias. 
• Planear e realizar 
pequenas investigações 
teoricamente enquadradas. 
• Observar e interpretar 
dados. 
• Usar fontes 
bibliográficas de forma 
autónoma – pesquisando, 
organizando e tratando 
informação. 
Utilizar diferentes formas 
de comunicação, oral e 
escrita 

• Assumir opiniões 
suportadas por uma 
consciência ambiental 
com bases científicas. 
• Aceitar que muitos 
problemas podem ser 
abordados e explicados a 
partir de diferentes 
pontos de vista. 
• Assumir atitudes de 
rigor e flexibilidade face 
a novas ideias. 
• Ver na investigação 
científica, também, uma 
via importante que pode 
contribuir para a 
resolução de muitos 
problemas. 
• Desenvolver atitudes 
e valores inerentes ao 
trabalho individual e 
cooperativo. 
• Assumir atitudes de 
defesa do património 
geológico. 
 

 
 
Análise de figuras ou 
fotografias, esquemas. 
 
Realização de fichas de 
trabalho. 
 
Utilização do manual 
escolar e do quadro. 
 
Realização de atividades 
experimentais. 
 
Saída de campo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Composição dos magmas 
(pobres em sílica , ricos em 
sílica, magmas com composição 
intermédia). 
Diferenciação 
magmática/cristalização 
fraccionada. 
Minerais. Matéria cristalina. 
Isomorfismo e polimorfismo. 
Rochas magmáticas, 
plutónicas e vulcânicas (basalto, 
gabro, andesito, diorito, riolito, 
granito ). Caracterização com 
 base na cor, na textura 
(granular e agranular) e na 
composição  mineralógica e 
química. 

 
 

Ver última página 
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Conteúdos 
conceptuais 

Conteúdos 
procedimentais Conteúdos atitudinais Estratégias Conceitos/ 

Palavras chave Avaliação Tempos Letivos 

 
2.2. 
Magmatismo. 
Rochas 
magmáticas 
(conclusão) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Deformação 
frágil e dúctil. 
Falhas e dobras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Problematizar e 
formular hipóteses. 
• Testar e validar ideias. 
• Observar e interpretar 
dados. 
• Usar fontes 
bibliográficas de forma 
autónoma – pesquisando, 
organizando e tratando 
informação. 
Utilizar diferentes formas 
de comunicação, oral e 
escrita 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análise de figuras ou 
fotografias e esquemas 
 
Realização de fichas de 
trabalho. 
 
Utilização do manual 
escolar e do quadro. 
 
Realização de atividades 
laboratoriais 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comportamento dos materiais: 
frágil e dúctil. 
Elementos de falha (tecto, 
muro, plano de falha, rejecto 
vertical). Direcção e inclinação 
das falhas 
Falhas: normais, inversas e 
desligamentos. 
Dobras. Elementos 
caracterizadores das dobras 
(eixo de dobra, charneira, 
flancos e superfície axial). 
Anticlinal e sinclinal. 
Antiforma, sinforma e dobra 
neutra. 
 

Ver última página 
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Avaliação: 13 Aulas Previstas 

                                                                                                                                                                                                                                                           Total de Aulas Previstas: 55 
                                                                                                                                                                                                                            Total de aulas do ano: 212 

 
 

 
 
 

Conteúdos 
conceptuais 

Conteúdos 
procedimentais Conteúdos atitudinais Estratégias Conceitos/ 

Palavras chave Avaliação Tempos Letivos 

 
 
2.3 Deformação 
frágil e dúctil. 
Falhas e dobras 
(Continuação) 
 
 
 
 
 
2.4Metamorfismo. 
Agentes de 
metamorfismo. 
Rochas 
metamórficas. 
 
 
 
3. 
Exploração 
sustentada de 
recursos 
geológicos. 
 

• Problematizar e 
formular hipóteses. 
• Testar e validar 
ideias. 
• Observar e 
interpretar dados. 
• Usar fontes 
bibliográficas de forma 
autónoma – 
pesquisando, 
organizando e tratando 
informação. 
Utilizar diferentes 
formas de comunicação, 
oral e escrita 

• Assumir opiniões 
suportadas por uma 
consciência ambiental 
com bases científicas. 
• Aceitar que muitos 
problemas podem ser 
abordados e explicados a 
partir de diferentes 
pontos de vista. 
• Assumir atitudes de 
rigor e flexibilidade face 
a novas ideias. 
• Ver na investigação 
científica, também, uma 
via importante que pode 
contribuir para a 
resolução de muitos 
problemas. 
• Desenvolver atitudes 
e valores inerentes ao 
trabalho individual e 
cooperativo. 
Assumir atitudes de 
defesa do património 
geológico 

 
 
Análise de figuras ou 
fotografias. 
 
Realização de fichas de 
trabalho. 
 
Utilização do manual 
escolar e do quadro. 
 
Estudos de caso 

Metamorfismo. Fatores de 
metamorfismo (tensão 
litostática e tensão não litostática, 
temperatura e 
fluidos). 
Mineral.  
Recristalização química.  
Minerais índice. 
Tipos de metamorfismo (de 
contacto e regional). 
Rochas metamórficas 
(corneanas, quartzitos e 
mármores e xistos  argilosos, 
ardósias, filitos, micaxistos e 

gnaisses) 
Recursos e reservas. 
Energia geotérmica.  
Minério e ganga.  
Propriedades e aplicações do 
calcário, da areia, do granito, do 
basalto e do xisto como materiais de 
construção e de ornamentação. 
Aquífero (porosidade e 
permeabilidade).  
Zonas de um 
aquífero (saturação, aeração e 
nível hidrostático).  
Aquífero 
livre e aquífero cativo. 
 
Exploração sustentada de 
recursos geológicos. 
 

 

Ver última página 
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Recursos 

 
• Quadro, quadro interativo; 
• Meios audiovisuais (rectroprojetor, projetor multimédia, acetatos, canetas, diapositivos, CD-ROM...) 
• Manual escolar e outros livros para consulta/exercícios. 
• Outros materiais escritos (documentos, fichas de trabalho, fichas de avaliação diagnóstica, formativas e sumativas...) 
• Material de laboratório, incluindo material biológico e geológico; 
• Utilização da Internet. 

 
 

 
Avaliação 

 
• Aplicação de registos de observação referentes à assiduidade, pontualidade, comportamento e trabalhos de casa. 
• Observação direta do desempenho dos alunos na realização das tarefas propostas, nomeadamente nas aulas laboratoriais e nos relatórios; 
• Realização de fichas de trabalho, testes formativos, testes sumativos (teóricos e teórico-práticos) e de trabalhos individuais e/ou em grupo; 
• Autoavaliação. 

 
 
Na avaliação do 1º período estão contempladas: 2 aulas de 50 minutos para a apresentação/avaliação diagnóstica, 4 aulas de 50 minutos para revisões, 4 aulas de 50 minutos para as fichas de avaliação, 4 
aulas de 50 minutos para a entrega e correção das fichas de avaliação sumativa e 1 aula de 50 minutos para auto e heteroavaliação. 
 
Na avaliação dos 2º e 3º períodos estão contempladas: 4 aulas de 50 minutos para revisões, 4 aulas de 50 minutos para as fichas de avaliação, 4 aulas de 50 minutos para a entrega e correção das fichas de 
avaliação sumativa e 1 aula de 50 minutos para auto e heteroavaliação. 
             
 
 
                A professora: Sónia Pereira. 
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Educação Física 11º ano 

 
Tema: Desportos Individuais 

Período de aplicação: 1º Período 
Unidade Atletismo (Velocidade, Estafetas e Barreiras) 

 

OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS / SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMEN-
TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 
 
- Conhecer e valorizar a 
prática das actividades 
de atletismo como 
factor de desenvolvi-
mento pessoal e de 
melhor qualidade de 
vida. 

- Conhecer a origem 
histórica. 

- Saber identificar as 
actividades de atletismo 
e as suas regras. 

- Aperfeiçoar os funda-
mentos das actividades 
de atletismo. 

- Avaliar atitudes. 

- Avaliar as actividades 
de atletismo. 

 

 
- Origem histórica. 

- Identificação das actividades 
de atletismo. 

- Exercícios para a melhoria da 
técnica desportiva: corrida de 
velocidade, corrida de barrei-
ras, corrida de estafeta, corri-
da pelo campo, salto em 
comprimento, salto em altura, 
triplo salto, lançamento do 
peso e lançamento do dardo. 

- Realização de “circuitos” 
técnicos em forma jogada. 

- Quadros competitivos. 

- Participação: responsabilida-
de, cooperação e jogo limpo 

Nível Avançado 
 

Corrida de velocidade: 

- Efectuar uma corrida de velocidade (40 a 
60m), em aceleração até à velocidade máxima, 
realizando apoios activos na parte anterior do 
pé. 

 
Corrida de estafetas: 

- Corrida de estafetas: entrega o testemunho, 
sem desaceleração nítida na zona de transmis-
são, utilizando a técnica descendente e/ou 
ascendente, e recebe-o em aceleração sem 
controlo visual. 

 

Corrida de Barreiras: 

- Corrida barreiras, mantendo o ritmo das três 
passadas entre as barreiras durante toda a 
corrida, passando as barreiras com trajectória 
rasante, mantendo o equilíbrio, sem acentuada 
desaceleração.  

 

 
- Realizar elementos técnicos em situações facili-
tadoras. 

- Criar situações jogadas/lúdicas. 

- Associar elementos técnicos entre si. 

- Utilizar a ajuda entre pares. 

- Promover situações-problema para os alunos 
resolverem. 

- Criar situações simplificadas que englobem 1 ou 2 
conteúdos. 

 
 
- Cronómetros 
 
- Pista 
 
- Testemunhos 
 
 

 
 
- Avaliação diagnósti-
ca 
 
- Avaliação formativa 
 
 
- Avaliação sumativa 
 
 
- Observação 
 
 
- Trabalhos individu-
ais e/ou grupo 
 
 
- Reflexão com os 
alunos. Auto-
avaliação. 
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Nº de aulas 17 

 

4 de setembro de 2017 
 

Os Professores, 
 

__________________________ 



Educação Física 11º ano 

 
Tema: Jogos Desportivos Coletivos 

Período de aplicação: 1º Período 
Unidade Andebol 

 

OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS / 
SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMEN-
TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 
 
- Conhecer e valorizar a 
prática do andebol 
como factor de desen-
volvimento pessoal e de 
melhor qualidade de 
vida. 

- Conhecer e compre-
ender o jogo e as suas 
regras. 

- Fixar e aperfeiçoar os 
fundamentos técnico-
tácticos de jogo. 

- Avaliar as acções de 
ataque e de defesa. 

- Avaliar atitudes. 

 

 

 

 

 
- Origem e evolução do ande-
bol. 

- Identificação do jogo. 

- Regras do jogo. 

- Fundamentos técnico-
tácticos do jogo: ataque e 
defesa. 

- Exercícios para a melhoria da 
técnica desportiva. 

- Jogo condicionado e jogo 
dirigido. 

- Participação: responsabilida-
de, cooperação e jogo limpo. 

 

 Nível Parte Avançado 
O Aluno em jogo e em Situação de exercícios-critério realiza os padrões 
técnicos das acções das acções: Fintas; Mudanças de direcção; Desloca-
mentos ofensivos; Posição base defensiva; Colocação defensiva; Deslo-
camentos defensivos; Desarme; “Marcação de controlo”; “Marcação de 
vigilância” 
 
O aluno em situação de jogo 5X5 num campo reduzido de 32 X 18m e 
7X7: Logo que a sua equipa perde a posse da bola assume atitude defen-
siva, recuando para o seu meio campo (defesa individual) procurando 
recuperar a posse da bola: - Faz marcação individual na proximidade e à 
distância; - Faz “marcação de vigilância”; - Quando uma marcação indivi-
dual na proximidade, faz “marcação de controlo”. 
 
Em situação de jogo e em exercício critério realiza com oportunidade e 
correcção as acções: 
- Remate em suspensão                 
- Remate em apoio                        
- Fintas                                         
- Mudanças de direcção 
- Deslocamentos ofensivos 
- Posição base defensiva 
- Colocação defensiva 
- Deslocamentos defensivos 
- Desarme 
- “Marcação de controlo” 
- “Marcação de vigilância” 
 
Táctica ofensiva: passe e vai; Penetrações sucessivas;  
Táctica defensiva: defesa individual; defesa 3:3 ou 3:2:1 
 

 
- Criar situações simplifi-
cadas que englobem 1 ou 
2 conteúdos; 

- Utilizar diferentes tipos 
de bola; 

- Criar situações lúdicas e 
formas jogadas; 

- Condicionar / simplificar 
regras; 

- Proibição de contactos, 
restrição do drible e dos 
passos…; 

- Modificar o espaço do 
jogo; 

- Jogos reduzidos 

 

 
 
- Bolas de Andebol 

- Balizas 

- Cones 

- Sinalizadores 

- Coletes  

 
 
- Avaliação diagnósti-
ca 
 
- Avaliação formativa 
 
 
- Avaliação sumativa 
 
 
- Observação 
 
 
- Trabalhos individu-
ais e/ou grupo 
 
 
- Reflexão com os 
alunos. Auto-
avaliação. 
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Nº de aulas 16 

 
 

4 de setembro de 2017 
Os Professores, 

__________________________ 



Educação Física 11º ano 

 

Tema/Unidade: Aptidão Física 
Período de aplicação: 1º 2º 3º Períodos 

Área de Exploração Aptidão Física / Bateria de testes Fitescolas  
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 

 
- Relacionar a aptidão física e 
saúde; 
 
 
- Identificar os fatores associados 
a um estilo de vida saudável, 
nomeadamente: 
Desenvolvimento das capacidades 
motoras; 
Composição corporal; 
Alimentação; 
Repouso; 
Higiene; 
Afetividade; 
Qualidade do meio ambiente. 
 
 
- Princípios fundamentais do 
treino das capacidades motoras; 
 
 
- Compreender a relação entre a 
intensidade e a duração do esfor-
ço; 
 
 
- Identificar sinais de fadiga e 
inadaptação ao exercício. 
 
 
 
 
 
 

- Capacidades condicionais: 
Força; 
Velocidade; 
Resistência; 
Flexibilidade; 
Destreza geral e específica. 

  

- Capacidades coordenativas: 
Diferenciação cinestésica; 
Reação; 
Ritmo; 
Equilíbrio; 
Orientação espacial. 

  

- Aptidão física e saúde; 
- Fatores associados a um estilo de 
vida saudável, nomeadamente: 
Desenvolvimento das capacidades 
motoras 
Composição corporal 
Alimentação 
Repouso 
Higiene 
Afetividade 
Qualidade do meio ambiente 
 
- Princípios fundamentais do treino 
das capacidades motoras (conti-
nuidade, progressão e reversibili-
dade); 
- Relação entre a intensidade e a 
duração do esforço; 
- Sinais de fadiga ou inadaptação ao 
exercício. 
 
- Cooperação: 
Nas ajudas e correções técnicas; 
No transporte e preservação do 
material; 
Na garantia da sua segurança e dos 
colegas. 
- Em exercício critério; 

RESISTÊNCIA 
1. O aluno realiza, em situação de corrida contí-
nua, de jogo, percursos de habilidades ou outras:  
1.1 Ações motoras globais de longa duração (aci-
ma dos oito minutos), com intensidade moderada 
a vigorosa, sem diminuição nítida de eficácia, 
controlando o esforço, resistindo à fadiga e recu-
perando com relativa rapidez após o esforço.  
Corrida numa direção e na oposta (Vai-Vem) 
percorrendo de cada vez uma distância de 20m, 
aumentando o ritmo da passada em cada minuto, 
atingindo ou ultrapassando o número de percursos 
de referência (Zona Saudável de Aptidão Física - 
ZSAF). 
FORÇA  
2. O aluno realiza com correção, em circuitos de 
treino ou exercitação simples, com volume e 
intensidade definidas pelo professor:  
2.1. Ações motoras vencendo resistências fracas a 
ligeiras, com elevada velocidade de contração 
muscular. 
2.2. Ações motoras de contração muscular locali-
zada, vencendo resistências, de carga fraca ou 
ligeira, com elevada velocidade em cada ação, em 
esforços de duração relativamente prolongada, 
resistindo à fadiga, sem diminuição nítida de 
eficácia. 
VELOCIDADE  
3. O aluno nas situações definidas pelo professor, 
respeitando os tempos de trabalho e de recupera-
ção adequados:  
3.1. Reage rapidamente a um sinal conhecido 
iniciando ações motoras previstas globais ou 
localizadas.  
3.2. Reage rapidamente e com eficácia, iniciando 
ações motoras globais ou localizadas, em situação 
de seleção, combinação ou correção de resposta.  
3.3. Realiza ações motoras acíclicas com a máxima 
velocidade, sem perda de eficácia dos movimen-
tos.  
3.4. Realiza ações motoras cíclicas com a máxima 
velocidade em cada execução singular, sem perda 
de eficácia dos movimentos  

 
- Exercícios em forma jogada; 
 
- Circuitos gerais e específicos; 
 
- Torneio intraturma; 
 
 
 

 

 
Material específico de 
cada modalidade 
desportiva. 
 
 

Avaliação diagnóstico 
 
 
 
 
Avaliação formativa 
 
 
 
 
Relacionamento de 
conceitos dentro de 
cada modalidade 
desportiva; 
 
 
 
Reflexão com os 
alunos. Auto-
avaliação. 
 

 
 
 
Ao longo de 
todo o ano e 
de acordo 
com a carga 
horária de 
cada modali-
dade. 
 
Aplicação 
dos testes 
Fitescolas: 
 
- 1º P: 3 
tempos; 
 
- 2º P: 3 
tempos; 
 
- 3º P: 3 
tempos. 
 
 
 
 
 



Educação Física 11º ano 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
- Em situação de jogo. 
 
- Jogo limpo: 
Aceitar as decisões da arbitragem e 
das indicações dadas pelos colegas 
e pelo professor, ser leal com os 
outros, saber vencer e aceitar a 
derrota. 
 

3.5. Realiza ações motoras globais cíclicas percor-
rendo curtas distâncias, no menor tempo possível, 
sem perda de eficácia.  
3.6. Realiza ações motoras globais de curta dura-
ção (até 45") com o máximo de intensidade naque-
le tempo, sem diminuição nítida de eficácia. 
FLEXIBILIDADE  
4. O aluno, respeitando as indicações metodológi-
cas específicas do treino de flexibilidade (ativa):  
4.1. Realiza ações motoras com grande amplitude, 
à custa de elevada mobilidade articular e elastici-
dade muscular, (contribuindo para a qualidade de 
execução dessas ações).  
Chega com as duas mãos à frente, o mais longe 
possível, sentado no chão (seat- and-reach), alter-
nadamente com uma e outra perna fletida, dei-
xando a outra estendida, mantendo o alongamen-
to máximo durante pelo menos 1”, alcançando ou 
ultrapassando (à 4ª tentativa) a distância definida 
(ZSAF)  
Mantém durante alguns segundos uma e outra das 
pernas, em extensão completa, a um plano mais 
alto que a bacia, apoiando o pé no espaldar ou 
num companheiro.  
Toca as pontas dos dedos atrás das costas, com 
um braço por cima do ombro e outro por baixo do 
cotovelo, com um e outro braço (ZSAF).  
Afasta lateralmente as pernas em extensão (posi-
ção de espargata), aproximando a região pubo-
cox¡gea do solo a uma distância definida.  
DESTREZA GERAL  
5. O aluno realiza movimentos de deslocamento 
no espaço associados a movimentos segmentares, 
com alternância de ritmos e velocidade, em com-
binações complexas desses movimentos, global-
mente bem coordenadas 

Nº de aulas 9 

 
4 de setembro de 2017 

 
Os Professores, 

 
__________________________                                                                                                                            

 



Educação Física 11º ano 

Tema: Jogos Desportivos Coletivos 
Período de aplicação: 2º Período 

Unidade Basquetebol 
 

OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS / SITUA-
ÇÕES DE APRENDIZA-

GEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMEN-
TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 
 
- Conhecer e valorizar a 
prática do basquetebol 
como factor de desen-
volvimento pessoal e de 
melhor qualidade de 
vida. 

- Conhecer e compre-
ender o jogo e as suas 
regras. 

- Aperfeiçoar os funda-
mentos técnico-tácticos 
de jogo. 

- Avaliar as acções de 
ataque e de defesa. 

- Avaliar as atitudes. 

 

 

 

 

 

 

 
- Origem e evolução do 
voleibol. 

- Identificação do jogo. 

- Regras do jogo. 

- Fundamentos técnico-
tácticos do jogo: ataque 
e defesa. 

- Exercícios para a 
melhoria da técnica 
desportiva. 

- Quadro competitivo. 

- Participação: respon-
sabilidade, cooperação 
e jogo limpo. 

Nível Parte Avançado 
Regras básicas e gestos técnicos da arbitragem; 
Principais gestos técnicos: - Drible; - Enquadramento ofensivo; - Passe-
recepção; - Posição básica defensiva; - Lançamento na passada e parado 
- Deslizamento; - Ressalto; - Sobremarcação; - Fintas 
 
O aluno em situação de jogo 5x5: Na reposição da bola em jogo ou na 
recuperação da bola pela sua equipa no seu meio-campo defensivo: - 
Desmarca-se contribuindo para o equilíbrio ofensivo da sua equipa e 
finalização rápida; - Durante a progressão passa a bola ou progride em 
drible, preferencialmente pelo corredor central e procura uma linha de 
passe que aproxima a bola do cesto. 

Explora situações de 3x2 ou 2x1 
Se a equipa não finaliza em superioridade numérica, ocupa uma posição 
que permita o ataque em cinco abertos: 
Sem posse da bola, desmarca-se abrindo linhas de passe: - Nos espaços 
aclarados; - Em corte; - Aclarando. 
 
Ao entrar na posse da bola enquadra-se ofensivamente numa atitude de 
tripla ameaça: 
- Desenquadra o seu adversário directo; 
- Passa rápido e oportunamente a um companheiro; 
- Após passe, corta para o cesto. 
 
Após perda da posse de bola, assume uma atitude defensiva: 
- Na defesa do jogador com bola, enquadra-se; 
- Na defesa do jogador sem bola procura interceptar o passe e/ou difi-
cultar a abertura de linhas de passe; 
- Se o companheiro é ultrapassado, ajuda-o; 
- No lançamento, participa no ressalto defensivo. 

 
- Criar situações simplificadas 
que englobem 1 ou 2 conteúdos; 

- Utilizar diferentes tipos de bola; 

- Criar situações lúdicas e formas 
jogadas; 

- Condicionar / simplificar regras; 

- Proibição de contactos, restri-
ção do drible e dos passos…; 

- Modificar o espaço do jogo; 

- Jogos reduzidos; 

- Jogos formais. 

 

 
 
- Bolas de basquetebol 
 
- Mecos 
 
- Sinalizadores 
 
- Cones 
 
- Coletes 
 
- Cestos de basquetebol 
 

 
 
- Avaliação diagnósti-
co 
 
 
- Avaliação formativa 
 
 
- Avaliação sumativa 
 
 
- Observação 
 
 
- Trabalhos individu-
ais e/ou grupo 
 
 
- Reflexão com os 
alunos. Auto-
avaliação. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº de aulas 18 

 
4 de setembro de 2017 

Os Professores, 
__________________________                                                                                                                            

 



Educação Física 11º ano 

Tema: Desportos individuais 
Período de aplicação: 2º Período 

Unidade Ginástica (Solo e acrobática) 
 

OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS / SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMEN-
TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 
 
- Conhecer e valorizar a 
prática da ginástica 
como factor de desen-
volvimento pessoal e de 
melhor qualidade de 
vida. 

- Conhecer a origem 
histórica. 

- Saber identificar as 
actividades de ginástica 
artística. 

- Fixar os fundamentos 
gímnicos. 

- Avaliar atitudes. 

- Avaliar as actividades 
de ginástica artística. 

 

 

 

 

 
Ginástica Solo 

Em sequência: 
- Rolamento à frente com MI 
estendidos (afastados ou 
unidos); 
- Rolamento à frente saltado; 
- Rolamento à retaguarda com 
MI unidos e estendidos; 
- Apoio facial invertido (AFI), 
rolamento à frente; 
- Roda; 
- Posição de equilíbrio – avião; 
- Posição de flexibilidade 
(ponte, espargata, rã, etc.); 
- Elementos de ligação (saltos, 
voltas, afundos); 
 

Ginástica Acrobática 

- Aplicar os fundamentos 
gímnicos; 
- Especialização dos ginastas, 
pegas, montes e desmontes; 
- Exercícios de equilíbrio de 
frente e de costas, equilíbrio 
de pé nos ombros do “base”, 
equilíbrio em prancha facial, 
pega frontal. 

Nível Parte Avançado 
 

Ginástica no solo:  
- Rolamentos: adquirir uma correcta posição 
inicial e final; são capazes de manter a posição 
engrupada durante a rotação; repulsão dos MS 
na fase final dos rolamentos.  
- Apoio Facial Invertido (AFI): alinhamento e 
extensão dos segmentos corporais, embora com 
ajuda.  
- Roda: estender os principais segmentos corpo-
rais, saindo em equilíbrio, na direcção do ponto 
de partida.  
- Avião: colocar o tronco paralelo ao solo e o MI 
estendidos, mantendo o equilíbrio. 
 
Ginástica acrobática:  
- Elabora, realiza e aprecia uma coreografia em 
grupo (com música), utilizando diversas direc-
ções e sentidos, ocupando todo o praticável, 
combinando afundos, piruetas, rolamentos, 
passo troca-passo, tesouras (saltos), posições de 
equilíbrio e outras destrezas gímnicas à sua 
escolha, com os seguintes elementos técnicos: 
- Prancha dorsal sobre os bases 
- Prancha facial sobre os membros superiores 
dos bases 
- Monte sobre as coxas dos bases 
 
 

 

 

- Realizar elementos técnicos em situações facilita-
doras; 

- Criar situações jogadas/lúdicas; 

- Associar elementos técnicos entre si; 

- Utilizar a ajuda entre pares (nas ajudas e correc-
ções); 

 
- Promover situações-problema para os alunos 
resolverem (na garantia da sua segurança e dos 
colegas); 
 

- Criar situações simplificadas que englobem 1 ou 2 
conteúdos. 

 
 

- Colchões. 
 
- Aparelhagem de músi-
ca 
 
- CDs 
 
 
 

 
 
- Avaliação diagnósti-
co 
 
 
- Avaliação formativa 
 
 
- Avaliação sumativa 
 
 
- Observação 
 
 
- Trabalhos individu-
ais e/ou grupo 
 
 
- Reflexão com os 
alunos. Auto-
avaliação. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº de aulas 18 

´ 
4 de setembro de 2017 

Os Professores, 
__________________________                                                                                                                            

 



Educação Física 11º ano 

Tema: Jogos desportivos coletivos 
Período de aplicação: 3º Período 

Unidade Corfebol 
 

OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS / SITUA-

ÇÕES DE APRENDIZAGEM 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMEN-
TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 
 
- Conhecer e valorizar a 
prática das actividades 
de corrida de orienta-
ção como factor de 
desenvolvimento pes-
soal e de melhor quali-
dade de vida. 

- Conhecer a origem 
histórica. 

- Saber identificar as 
actividades de corrida 
de orientação e as suas 
regras. 

- Aperfeiçoar os funda-
mentos das actividades 
de corrida de orienta-
ção. 

- Avaliar atitudes. 

- Avaliar as actividades 
de corrida de orienta-
ção. 

 
- Conhecer e valorizar a prática 
do corfebol como factor de 
desenvolvimento pessoal e de 
melhor qualidade de vida. 

- Saber identificar o corfebol. 

- Aplicar os fundamentos 
técnico-tácticos. 

 

Nível Introdução 
Realiza com oportunidade e correcção global, em situação de 
jogo ou em exercícios- 
critério, as acções técnicas:- recepção; - passe de peito; - passe 
de ombro; - lançamento na passada; - lançamento parado; - 
trabalho de recepção; - marcação.  
 
Em situação de jogo 8 x 8: 
Ao entrar em posse da bola, enquadra-se ofensivamente por 
forma a poder ver o cesto e os companheiros, quer na zona de 
defesa, quer na zona de ataque, e opta por:  
- Lançar parado ou na passada, se está na zona de ataque com o 
cesto ao seu alcance e liberto de marcação (de acordo com as 
regras); 

- Passar correcta e oportunamente a um companheiro em 
posição mais ofensiva, de preferência na zona de ataque liberto 
de marcação; 

 - Se não tem bola, em situação de ataque, ou na zona de defesa 
(após recuperação da posse da bola pela sua equipa), desmar-
ca-se para se libertar da marcação do seu opositor directo, 
criando linhas de passe ofensivas tendo em vista a finalização; 

- Participa no ressalto, após lançamento, tentando recuperar a 
posse da bola..   

Quando a sua equipa perde a posse da bola, assume de imedia-
to uma atitude defensiva, mantendo-se sempre entre o cesto e 
o seu opositor directo, procurando impedir a recepção, dificul-
tar o passe e a concretização e participar no ressalto.  

 
- Criar situações simplificadas que 
englobem 1 ou 2 conteúdos; 

- Criar situações lúdicas e formas 
jogadas; 

- Condicionar / simplificar regras; 

- Proibição de contactos, restrição 
do drible e dos passos…; 

- Modificar o espaço do jogo; 

- Jogos reduzidos; 

- Jogos formais. 

 

 
- Bolas 
 
- Poste 
 
 

 
 
- Avaliação diagnósti-
ca 
 
 
- Avaliação formativa 
 
 
- Avaliação sumativa 
 
 
- Observação 
 
 
- Trabalhos individu-
ais e/ou grupo 
 
 
- Reflexão com os 
alunos. Auto-
avaliação. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº de aulas 8 

 
4 de setembro de 2017 

Os Professores, 
__________________________                                                                                                                            

 
 
 



Educação Física 11º ano 

Tema: Jogos desportivos coletivos 
Período de aplicação: 3º Período 

Unidade Rugby 
 

OBJETIVOS GE-
RAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS / SI-
TUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMEN-
TOS 

DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 
 
- Conhecer e valorizar a 
prática da dança como 
fator de desenvolvi-
mento pessoal e de 
melhor qualidade de 
vida. 
 
- Conhecer a origem 
histórica da dança. 
 
- Saber identificar a 
dança. 
 
- Apresentar projetos 
coreográficos individu-
ais, em pares ou em 
grupo. 
 
- Estimular a relação 
escola-meio. 
 

 

 

 

 
- Origem e evolução do Râ-
guebi. 
 
- Identificação do jogo. 
 
- Regras do jogo. 
 
- Fundamentos técnico-
tácticos do jogo: ataque e 
defesa. 
 
- Exercícios para a melhoria da 
técnica desportiva. 
 
- Quadro competitivo. 
 
- Participação: responsabilida-
de, cooperação e jogo limpo. 
 

 Parte do Nível Elementar 
 

Em situação de jogo 5 x 5 a 7 x 7: 
 
Na posse da bola: 
 - Avança no terreno, quando dispõe de espaço sem oposição, e procu-
ra finalizar se tem condições favoráveis para o fazer.  
- Utiliza técnicas de evasão 
- Mudanças de direcção, troca de pés e fintas ou repulsão (hand-off) 
- Para ultrapassar o adversário mais próximo (1x1).  
- Passa  oportunamente a um companheiro em melhor posição 
(que disponha de espaço, sem oposição, para avançar), quando não 
tem condições para avançar no terreno.  
- Procura manter a posse da bola e virar-se para o seu terreno, se não 
dispõe de espaço nem consegue vencer a oposição directa.  
- Procura  libertar a bola controladamente e no melhor local para a sua 
equipa, quando é placado.  
- Pontapeia oportunamente se pressionado na sua área de defesa.  
 
 Quando da equipa que não tem bola: 
- Pressiona o jogador com bola, quando se encontra próximo deste, 
avançando no terreno; placa-o ou agarra-o, lutando pela posse da bola  
(tentando virá-lo para o seu terreno - linha de meta).  
- Coloca-se próximo da linha da bola, em condições de pressionar os 
adversários em apoio, procurando interceptar o passe, quando não se  
encontra em oposição directa ao portador da bola. 
- Procura colocar-se constantemente em jogo quando em posição de 
fora de jogo ou à frente da linha da bola.  
- Fala com os companheiros, colaborando na organização defensiva.  
 
 

 

- Criar situações simplifica-
das que englobem 1 ou 2 
conteúdos; 

- Utilizar diferentes tipos de 
bola; 

- Criar situações lúdicas e 
formas jogadas; 

- Condicionar / simplificar 
regras; 

- Proibição de contactos, 
restrição do drible e dos 
passos…; 

- Modificar o espaço do 
jogo; 

- Jogos reduzidos; 

- Jogos formais. 

 

 
 
- Bolas 
 
- Coletes  

 
 
- Avaliação diagnósti-
ca 
 
 
- Avaliação formativa 
 
 
- Avaliação sumativa 
 
 
- Observação 
 
 
- Trabalhos individu-
ais e/ou grupo 
 
 
- Reflexão com os 
alunos. Auto-
avaliação. 
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Nº de aulas 7 

 
4 de setembro de 2017 

Os Professores, 
__________________________                                                                                                                            
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1º PERÍODO      

Aulas Previstas (tempos 50 min.) 
 FISICA 
 Domínio I – Mecânica 
                       
Subdomínios:  
 
1. Tempo, posição e velocidade  12 
2. Interações e seus efeitos  20 
3. Forças e movimentos  15 
         
 Domínio II – Ondas e eletromagnetismo 
 
Subdomínios:  
1. Sinais e ondas                                                                                                                                                          15 
2. Eletromagnetismo             12 

 
Apresentação/ Ficha de avaliação diagnóstica  2 

Revisões para as fichas de avaliação sumativa   4 

Fichas de avaliação sumativa   4 

Correção das fichas de avaliação   4 

Auto e Heteroavaliação   1 

  Total:  89 aulas 

 
2º PERÍODO 

 
Domínio II – Ondas e eletromagnetismo (continuação) 
 

Subdomínio:   
3. Ondas eletromagnéticas 18 

 



3 
 

  QUIMICA 
 
 Domínio I – Equilíbrio químico 
 
Subdomínios: 
1. Aspetos quantitativos das reações químicas 16 
2. Estado de equilíbrio e extensão das reações químicas 18 

        
Domínio II – Reações em sistemas aquosos                                            

Subdomínio: 
1. Reações ácido-base 9 

 

Revisões para as fichas de avaliação sumativa  4 

Fichas de avaliação sumativa  4 

Correção das fichas de avaliação  4 

Auto e Heteroavaliação  1 

  Total: 74 aulas 
3º PERÍODO 

 
Domínio II – Reações em sistemas aquosos (continuação)                                            

Subdomínios 
1. Reações ácido-base (continuação)   13 

 2. Reações de oxidação-redução            12 
 3. Soluções e equilíbrio de solubilidade           21 
 

Revisões para as fichas de avaliação sumativa   4 

Fichas de avaliação sumativa   4 

Correção das fichas de avaliação   4 

Auto e Heteroavaliação   1 

  Total: 59 aul 
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Física 

Domínio: 1- Mecânica 
Período de aplicação: 1º Período 

Subdomínios 1- Tempo, posição e velocidade;    2- Interações e seus efeitos;     3- Forças e movimentos 
 

METAS DE APRENDIZAGEM:  
 (OBJETIVOS GERAIS/ 

DESCRITORES) 
 

CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS  
Letivos 
(50 min.) 

 
1- Tempo, posição e velocidade 
Compreender diferentes descrições do 
movimento usando grandezas cinemáticas. 
1.1 Identificar a posição de uma partícula num 
referencial unidimensional. 
1.2 Medir posições e tempos em movimentos 
retilíneos reais recorrendo a sistemas de aquisi-
ção automática de dados e interpretar os respe-
tivos gráficos posição-tempo. 
1.3 Descrever um movimento retilíneo a partir 
de um gráfico posição-tempo. 
1.4 Definir deslocamento, distinguindo-o de 
distância percorrida sobre a trajetória (espaço 
percorrido), e determinar a sua componente 
escalar num movimento retilíneo. 
1.5 Definir velocidade media, distinguindo-a de 
rapidez média, e determinar a sua componente 
escalar num movimento retilíneo. 
1.6 Indicar que num movimento se pode definir 
velocidade em cada instante e associa-la a uma 
grandeza vetorial que indica a direção e sentido 
do movimento e a rapidez com que o corpo está 
a mudar de posição. 
1.7 Representar o vetor velocidade em diferen-
tes instantes em trajetórias retilíneas e curvili-
neas. 
1.8 Concluir que se a velocidade for constante, 
num dado intervalo de tempo, ela será igual a 
velocidade média nesse intervalo de tempo e o 
movimento terá de ser retilineo. 
1.9 Associar o valor positivo ou negativo da 

 
 
 
Referencial e posição: coorde-
nadas cartesianas em movi-
mentos retilíneos. 
 
 
 
 
Distância percorrida sobre a 
trajétoria, deslocamento, gráfi-
cos posição-tempo. 
 
 
 
 
 
 
 
Rapidez média, velocidade mé-
dia, velocidade e gráficos posi-
cao-tempo. 
 
 
 
 
 
 

 
Exploração do manual adop-
tado. 
 
Interpretação de tabelas e 
gráficos. 
 
Exploração de artigos.  
 
Exploração de vídeos. 
 
Promoção na sala de aula do 
trabalhos de grupo e/ou tra-
balhos individuais.  
 
Sistematização de conteúdos. 
 
 
Realização de fichas de traba-
lho (ao longo do ano letivo). 
 
Resolução de exercícios de 
aplicação de conhecimentos 
(ao longo do ano letivo). 
 
 
 
 

 
 
• Caderno diá-

rio 
• Quadro 
• Manual 
• Manual Inte-

rativo 
• Caderno de 

atividades 
• Computador 
• Vídeos 
• Fichas de 

trabalho 
• Material de 

laboratório 
 
 

 
 

 
- Fichas de avaliação 
 
- Trabalho de sala de aula: 
pesquisa, textos produzidos 
pelos alunos (resumos, 
sínteses, relatórios; produ-
ção de objetos; participação 
oral e escrita, fichas de tra-
balho  e resolução de exer-
cícios. 
 
- Trabalho extra aula: pes-
quisas, textos produzidos 
pelos alunos (resumos, 
sínteses, relatórios); fichas 
de trabalho /exercícios – 
T.P.C. 
   
  - organização dos cadernos 
diários 
 
  - assiduidade 
 
  - nível de expressão oral 
 
- empenho e interesse 
 
  -apresentação do material 
indispensável 
 

12 
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METAS DE APRENDIZAGEM:  
 (OBJETIVOS GERAIS/ 

DESCRITORES) 
 

CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS  
Letivos 
(50 min.) 

 
componente escalar da velocidade ao sentido 
positivo ou negativo num movimento retilíneo. 
1.10 Determinar a componente escalar da velo-
cidade média a partir de gráficos posição-tempo 
de movimentos retilíneos. 
1.11 Associar a componente escalar da veloci-
dade num dado instante ao declive da reta tan-
gente à curva no gráfico posição-tempo nesse 
instante. 
1.12 Interpretar como varia a componente esca-
lar da velocidade a partir de gráficos posição-
tempo de movimentos retilíneos. 
1.13 Descrever um movimento retilíneo a partir 
de um gráfico velocidade-tempo. 
1.14 Classificar movimentos retilineos em uni-
formes, acelerados ou retardados a partir da 
variação dos módulos da velocidade num inter-
valo de tempo, ou da representação vetorial de 
velocidades ou de gráficos velocidade-tempo. 
1.15 Determinar a componente escalar de um 
deslocamento ou uma distância percorrida so-
bre a trajetória, para movimentos retilíneos, a 
partir de gráficos velocidade-tempo. 
1.16 Associar um gráfico velocidade-tempo ao 
correspondente gráfico posição-tempo. 
 
2- Interações e seus efeitos 
Compreender a ação das forcas, prever os 
seus efeitos usando as leis de Newton da 
dinâmica e aplicar essas leis na descrição e 
interpretação de movimentos. 
2.1 Associar o conceito de forca a uma interação 
entre dois corpos. 
2.2 Identificar as quatro interações fundamen-
tais na Natureza e associa-las a ordens de gran-
deza relativa dos respetivos alcances e intensi-
dades. 

 
 
 
 
Gráficos velocidade-tempo; 
deslocamento, distância per-
corrida e gráficos velocidade-
tempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As quatro interações funda-
mentais. 
 
 
 
Pares ação-reação e Terceira 

 
Obtenção de dados (posição e 
tempo) de movimento reais e a 
análise de gráficos desses movi-
mentos, em tempo real, por aqui-
sição automática de dados. 
 
 
Análise de movimentos retilíneos 
de alunos em frente a sensores 
de movimento ligados a sistemas 
de aquisição e tratamento de 
dados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - pontualidade e compor-
tamento 
 
  - relacionamento com os 
colegas e professores 
 
- Cumprimento das regras 
de segurança no laborató-
rio 
 
- Cumprimento do protoco-
lo experimental 
 
-Utilização correta do mate-
rial laboratorial. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 
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METAS DE APRENDIZAGEM:  
 (OBJETIVOS GERAIS/ 

DESCRITORES) 
 

CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS  
Letivos 
(50 min.) 

 
2.3 Enunciar e interpretar a Lei da Gravitação 
Universal. 
2.4 Relacionar as forcas que atuam em corpos 
em interação com base na Terceira Lei de New-
ton. 
2.5 Associar o peso de um corpo a forca de atra-
ção gravítica exercida pelo planeta onde o corpo 
se encontra, identificando o par ação-reação. 
2.6 Identificar e representar as forcas que atuam 
em corpos em diversas situações, incluindo os 
pares ação-reação. 
2.7 Identificar um corpo em queda livre como 
aquele que esta sujeito apenas à forca gravítica, 
designando-o por “grave”. 
2.8 Identificar a variação de velocidade, em 
módulo ou em direção, como um dos efeitos de 
uma forca. 
2.9 Associar o efeito da componente de uma 
forca que atua num corpo, segundo a direção da 
velocidade, a alteração do modulo da velocida-
de, aumentando-o ou diminuindo-o. 
2.10 Associar o efeito da componente de uma 
forca que atua num corpo, segundo a direção 
perpendicular a velocidade, a alteração da dire-
ção da velocidade. 
2.11 Determinar a componente escalar da acele-
ração média num movimento retilíneo a partir 
de componentes escalares da velocidade e in-
tervalos de tempo, ou de um gráfico velocidade-
tempo, e resolver problemas que usem esta 
grandeza. 
2.12 Associar a grandeza aceleração ao modo 
como varia instantaneamente a velocidade. 
2.13 Concluir que, se a aceleração for constante, 
num dado intervalo de tempo, ela será igual a 
aceleração média nesse intervalo de tempo. 
2.14 Designar por aceleração gravítica a acelera-

Lei de Newton. 
 
 
 
 
 
 
Interação gravítica e Lei da 
Gravitação Universal. 
 
 
 
 
 
 
 
Efeitos das forças sobre a velo-
cidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceleração média, aceleração e 
gráficos velocidade-tempo. 
 
 
 
 
 
 

Demonstrações (ou experiências 
filmadas) que possibilitem a ob-
servação da interação entre dois 
sistemas físicos e evidenciem a 
Terceira Lei de Newton (ação do 
êmbolo com mola entre dois 
carrinhos, carrinhos com imanes 
que interagem). 
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METAS DE APRENDIZAGEM:  
 (OBJETIVOS GERAIS/ 

DESCRITORES) 
 

CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS  
Letivos 
(50 min.) 

 
ção a que estão sujeitos os corpos em queda 
livre, associando a variação da sua velocidade a 
ação da forca gravítica. 
2.15 Definir movimento retilíneo uniformemen-
te variado (acelerado e retardado). 
2.16 Indicar que a velocidade e a aceleração 
apenas tem a mesma direção em cada instante 
nos movimentos retilíneos. 
2.17 Justificar que um movimento retilíneo pode 
não ter aceleração mas que um movimento 
curvilíneo tem sempre aceleração. 
2.18 Relacionar, para movimentos retilíneos 
acelerados e retardados, os sentidos dos vetores 
aceleração e velocidade num certo instante. 
2.19 Interpretar gráficos força-aceleração e 
relacionar gráficos força-tempo e aceleração-
tempo. 
2.20 Enunciar, interpretar e aplicar a Segunda 
Lei de Newton a situações de movimento 
retilíneo ou de repouso de um corpo (com e sem 
forca de atrito). 
2.21 Representar os vetores resultante das for-
cas, aceleração e velocidade, num certo instan-
te, para um movimento retilíneo. 
2.22 Determinar a aceleração gravítica a partir 
da Lei da Gravitação Universal e da Segunda 
Lei de Newton. 
2.23 Enunciar e aplicar a Primeira Lei de New-
ton, interpretando-a com base na Segunda Lei, e 
associar a inércia de um corpo a respetiva mas-
sa.  
2.24 Indicar o contributo de Galileu para a for-
mulação da Lei da Inércia e relaciona-lo com as 
conceções de movimento de Aristóteles. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segunda Lei de Newton. 
 
Primeira Lei de Newton. 
 
 
 
 
 
 
 
O movimento segundo Aristó-
teles, Galileu e Newton. 
 
 
AL 1.1. Queda livre: forca graví-
tica e aceleração da gravidade. 
 
AL 1.2. Forças nos movimentos 
retilíneos acelerado e unifor-
me. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolução de problemas incorpo-
rando os conteúdos introduzidos 
no 10º ano sobre aspetos energé-
ticos dos movimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realização das atividades ex-
perimentais AL 1.1. e AL 1.2. 
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METAS DE APRENDIZAGEM:  
 (OBJETIVOS GERAIS/ 

DESCRITORES) 
 

CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS  
Letivos 
(50 min.) 

 
3- Forças e movimentos 
Caracterizar movimentos retilíneos (uni-
formes, uniformemente variados e varia-
dos, designadamente os retilíneos de que-
da a superfície da Terra com resistência do 
ar desprezável ou apreciável) e movimen-
tos circulares uniformes, reconhecendo 
que só é possível descreve-los tendo em 
conta a resultante das forças e as condi-
ções iniciais. 
3.1 Determinar a aceleração de um grave a par-
tir do gráfico velocidade-tempo de um movi-
mento real, obtendo a equação das velocidades 
(regressão linear), e concluir que o movimento e 
uniformemente variado (retardado na subida e 
acelerado na descida). 
3.2 Interpretar gráficos posição-tempo e veloci-
dade-tempo para movimento retilíneos unifor-
memente variados. 
3.3 Interpretar e aplicar as equações do movi-
mento uniformemente variado conhecidas a 
resultante das forcas e as condições iniciais 
(velocidade e posição iniciais). 
3.4 Concluir, a partir das equações de movimen-
to, que o tempo de queda de corpos em queda 
livre, com as mesmas condições iniciais, e inde-
pendente da massa e da forma dos corpos. 
3.5 Interpretar os gráficos posição-tempo e 
velocidade-tempo do movimento de um corpo 
em queda vertical com resistência do ar apre-
ciável, identificando os tipos de movimento: 
retilíneo acelerado (não uniformemente) e reti-
líneo uniforme. 
3.6 Definir velocidade terminal num movimento 
de queda com resistência do ar apreciável e 
determinar essa velocidade a partir dos gráficos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características do movimento 
de um corpo de acordo com a 
resultante das forcas e as con-
dições iniciais do movimento: 
 
- queda e lançamento na ver-
tical com efeito de resistência 
do ar desprezável. 
  
 
 
 
 
 
 
 
- movimento retilíneo unifor-
memente variado. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análise de gráficos de movimen-
tos, em tempo real, por aquisição 
automática de dados, como pon-
to de partida para caracterizar os 
movimentos abordados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
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METAS DE APRENDIZAGEM:  
 (OBJETIVOS GERAIS/ 

DESCRITORES) 
 

CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS  
Letivos 
(50 min.) 

 
posição-tempo ou velocidade-tempo de um 
movimento real por seleção do intervalo de 
tempo adequado. 
3.7 Concluir, a partir do gráfico velocidade-
tempo, como varia a aceleração e a resultante 
das forcas ao longo do tempo no movimento de 
um páraquedista, relacionando as intensidades 
das forcas nele aplicadas, e identificar as veloci-
dades terminais. 
3.8 Interpretar gráficos posiçao-tempo e veloci-
dade-tempo em situações de movimento retili-
neo e uniforme e estabelecer as respetivas ex-
pressões analíticas a partir das condições inici-
ais. 
3.9 Construir, para movimentos retilíneos uni-
formemente variados e uniformes, o gráfico 
posição-tempo a partir do gráfico velocidade-
tempo e da posição inicial. 
3.10 Interpretar movimentos retilíneos em pla-
nos inclinados ou horizontais, aplicando as Leis 
de Newton e obtendo as equações do movimen-
to, ou analisando o movimento do ponto de 
vista energético. 
3.11 Associar a variação exclusiva da direção da 
velocidade de um corpo ao efeito da atuação de 
uma forca perpendicular a trajetória em cada 
ponto, interpretando o facto de a velocidade de 
um satélite, em orbita circular, não variar em 
módulo. 
3.12 Indicar que a forca gravítica e a velocidade 
de um satélite permitem explicar por que razão 
a Lua não colide com a Terra assim como a for-
ma das orbitas dos planetas em volta do Sol e 
dos satélites em volta dos planetas. 
3.13 Caracterizar o movimento circular e uni-
forme relacionando as direções da resultante 
das forças, da aceleração e da velocidade, indi-

 
 
 
 
- queda na vertical com efeito 
de resistência do ar apreciável. 
 
 
 – movimentos retilíneos acele-
rado e uniforme (velocidade 
terminal). 
 
 
 
 
- movimento retilíneo uni-
forme e uniformemente varia-
do em planos horizontais e 
planos inclinados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- movimento circular unifor-
me: periodicidade (período e 
frequência), forças, velocidade, 
velocidade angular e acelera-
ção. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilização de simulações de mo-
vimentos e a análise de vídeos de 
movimentos retilíneos com re-
curso a tratamento de dados, 
usando software adequado. 
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METAS DE APRENDIZAGEM:  
 (OBJETIVOS GERAIS/ 

DESCRITORES) 
 

CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS  
Letivos 
(50 min.) 

 
cando o sentido da resultante das forcas e da 
aceleração e identificando como constantes ao 
longo do tempo os módulos da resultante das 
forcas, da aceleração e da velocidade. 
3.14 Identificar exemplos de movimento circular 
uniforme. 
3.15 Identificar o movimento circular e uniforme 
com um movimento periódico, descreve-lo indi-
cando o seu período e frequência, definir módu-
lo da velocidade angular e relaciona-la com o 
período (ou com a frequência) e com o módulo 
da velocidade. 
3.16 Relacionar quantitativamente o módulo da 
aceleração de um corpo em movimento circular 
e uniforme com o módulo da sua velocidade (ou 
da velocidade angular) e com o raio da circunfe-
rência descrita. 
3.17 Determinar o módulo da velocidade de um 
satélite para que ele descreva uma trajetória 
circular com um determinado raio. 
3.18 Indicar algumas aplicações de satélites 
terrestres e as condições para que um satélite 
seja geoestacionário. 
3.19 Calcular a altitude de um satélite terrestre, 
em orbita circular, a partir do seu período orbi-
tal (ou vice-versa). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AL 1.3. Movimento uniforme-
mente retardado: velocidade e 
deslocamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realização da atividade expe-
rimental AL 1.3. 
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Domínio: 2- Ondas e eletromagnetismo 
Período de aplicação: 1º Período e 2º Período 

Subdomínios 1- Sinais e ondas; 2- Eletromagnetismo; 3- Ondas eletromagnéticas 
 

METAS DE APRENDIZAGEM:  
 (OBJETIVO GERAL/ 

DESCRITORES) 
 

CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS  
Letivos 

(50 min.) 
 

1- Sinais e ondas 
Interpretar um fenómeno ondulatório co-
mo a propagação de uma perturbação com 
uma certa velocidade; interpretar a perio-
dicidade temporal e espacial de ondas pe-
riódicas harmónicas e complexas, aplican-
do esse conhecimento ao estudo do som. 
1.1 Associar um sinal a uma perturbação que 
ocorre localmente, de curta ou longa duração, e 
que pode ser usado para comunicar, identifi-
cando exemplos. 
1.2 Identificar uma onda com a propagação de 
um sinal num meio, com transporte de energia, 
e cuja velocidade de propagação depende de 
características do meio. 
1.3 Distinguir ondas longitudinais de transver-
sais, dando exemplos. 
1.4 Distinguir ondas mecânicas de ondas ele-
tromagnéticas. 
1.5 Identificar uma onda periódica como a que 
resulta da emissao repetida de um sinal em 
intervalos regulares. 
1.6 Associar um sinal harmónico (sinusoidal) ao 
sinal descrito por uma função do tipo Y = A 
sin(wt), definindo amplitude de oscilação e fre-
quência angular e relacionando a frequência 
angular com o período e com a frequência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sinais, propagação de sinais 
(ondas) e velocidade de propa-
gação. 

 
 
 
Ondas transversais e ondas 
longitudinais. 
 
Ondas mecânicas e ondas ele-
tromagnéticas. 
 
 
Periodicidade temporal (perío-
do) e periodicidade espacial 
(comprimento de onda). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visualização de movimentos 
oscilatórios e ondulatórios reais e 
de simulações computacionais. 
 
 
 
 
 

• Caderno diá-
rio 

• Quadro 
• Manual 
• Manual Inte-

rativo 
• Caderno de 

atividades 
• Computador 
• Vídeo/DVD 
• Fichas de 

trabalho 
• Material de 

laboratório 
• Reagentes 

químicos 
 
 

- Fichas de avaliação 
 
- Trabalho de sala de aula: 
pesquisa, textos produzidos 
pelos alunos (resumos, 
sínteses, relatórios; produ-
ção de objetos; participação 
oral e escrita, fichas de tra-
balho /exercícios. 
 
- Trabalho extra aula: pes-
quisa, textos produzidos 
pelos alunos (resumos, 
sínteses, relatórios, T.P.C.); 
fichas de trabalho 
/exercícios. 
 
   
  - organização dos cadernos 
diários 
 
  - assiduidade 
 
  - nível de expressão oral 
 
- empenho e interesse 
 
  -apresentação do material 

15 
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METAS DE APRENDIZAGEM:  
 (OBJETIVO GERAL/ 

DESCRITORES) 
 

CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS  
Letivos 

(50 min.) 
 

1.7 Indicar que a energia de um sinal harmónico 
depende da amplitude de oscilação e da fre-
quência do sinal. 
1.8 Associar uma onda harmónica (ou sinusoi-
dal) a propagação de um sinal harmónico no 
espaço, indicando que a frequência de vibração 
não se altera e depende apenas da frequência 
da fonte. 
1.9 Concluir, a partir de representações de on-
das, que uma onda complexa pode ser descrita 
como a sobreposição de ondas harmónicas. 
1.10 Associar período e comprimento de onda a 
periodicidade temporal e a periodicidade espa-
cial da onda, respetivamente. 
1.11 Relacionar frequência, comprimento de 
onda e velocidade de propagação e concluir que 
a frequência e o comprimento de onda são in-
versamente proporcionais quando a velocidade 
de propagação de uma onda e constante, ou 
seja, quando ela se propaga num meio homogé-
neo. 
1.12 Identificar diferentes pontos do espaço no 
mesmo estado de vibração na representação 
gráfica de uma onda num determinado instante. 
1.13 Interpretar um sinal sonoro no ar como 
resultado da vibração do meio, de cuja propaga-
ção resulta uma onda longitudinal que se forma 
por sucessivas compressões e rarefações do 
meio (variações de pressão). 
1.14 Identificar um sinal sonoro sinusoidal com a 
variação temporal da pressão num ponto do 
meio, descrita por P(t) = P0 sin(wt), associando a 
amplitude de pressão, P0, a intensidade do som 
originado e a frequência a altura do som. 
1.15 Justificar, por comparação das direções de 
vibração e propagação, que, nos meios líquidos 
ou gasosos, as ondas sonoras são longitudinais. 

 
 
 
 
Ondas harmónicas e ondas 
complexas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O som como onda de pressão; 
sons puros, intensidade e fre-
quência; sons complexos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

indispensável 
 
  - pontualidade e compor-
tamento 
 
  - Cumprimento das regras 
de segurança no laborató-
rio 
 
- Cumprimento do protoco-
lo experimental 
 
-Utilização correta do mate-
rial laboratorial. 
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METAS DE APRENDIZAGEM:  
 (OBJETIVO GERAL/ 

DESCRITORES) 
 

CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS  
Letivos 

(50 min.) 
 

1.16 Associar os termos sons puros e sons com-
plexos respetivamente a ondas sonoras harmó-
nicas e complexas. 
1.17 Aplicar os conceitos de frequência, ampli-
tude, comprimento de onda e velocidade de 
propagação na resolução de questões sobre 
ondas harmónicas, incluindo interpretação grá-
fica. 
1.18 Indicar que um microfone transforma um 
sinal mecânico num sinal elétrico e que um 
altifalante transforma um sinal elétrico num 
sinal sonoro. 
2- Eletromagnetismo 
Identificar as origens de campos elétricos e 
magnéticos, caracterizando-os através de 
linhas de campo, reconhecer as condições 
para a produção de correntes induzidas, 
interpretando a produção industrial de 
corrente alternada e as condições de 
transporte da energia elétrica; identificar 
alguns marcos importantes na história do 
eletromagnetismo. 
2.1 Interpretar o aparecimento de corpos carre-
gados eletricamente a partir da transferência de 
eletrões e da conservação da carga. 
2.2 Identificar um campo elétrico pela ação 
sobre cargas elétricas, que se manifesta por 
forças elétricas. 
2.3 Indicar que um campo elétrico tem origem 
em cargas elétricas. 
2.4 Identificar a direção e o sentido do campo 
elétrico num dado ponto quando a origem e 
uma carga pontual (positiva ou negativa) e com-
parar a intensidade do campo em diferentes 
pontos e indicar a sua unidade SI. 
2.5 Identificar informação fornecida por linhas 

 
 
 
 
AL 2.1. Características do som. 
 
AL 2.2. Velocidade de propaga-
ção do som. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carga elétrica e sua conserva-
ção. 
 
 
 
Campo elétrico criado por uma 
carga pontual, sistema de duas 
cargas pontuais e condensador 
plano; linhas de campo; força 
elétrica sobre uma carga pontu-
al. 
 

 
 
 
 
 
Realização das atividades ex-
perimentais AL 2.1. e AL 2.2. 
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METAS DE APRENDIZAGEM:  
 (OBJETIVO GERAL/ 

DESCRITORES) 
 

CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS  
Letivos 

(50 min.) 
 

de campo elétrico criado por duas cargas pontu-
ais quaisquer ou por duas placas planas e para-
lelas com cargas simétricas (condensador pla-
no), concluindo sobre a variação da intensidade 
do campo nessa região e a direção e sentido do 
campo num certo ponto. 
2.6 Relacionar a direção e o sentido do campo 
elétrico num ponto com a direção e sentido da 
força elétrica que atua numa carga pontual 
colocada nesse ponto. 
2.7 Identificar um campo magnético pela sua 
ação sobre ímanes, que se manifesta através de 
forças magnéticas. 
2.8 Indicar que um campo magnético pode ter 
origem em imanes ou em correntes elétricas e 
descrever a experiencia de Oersted, identifican-
do-a como a primeira prova experimental da 
ligação entre eletricidade e magnetismo. 
2.9 Caracterizar qualitativamente a grandeza 
campo magnético num ponto, a partir da repre-
sentação de linhas de campo quando a origem é 
um íman, uma corrente elétrica num fio retilí-
neo, numa espira circular ou num solenóide, e 
indicar a sua unidade SI. 
2.10 Identificar campos uniformes (elétricos ou 
magnéticos) a partir das linhas de campo. 
2.11 Definir fluxo magnético que atravessa uma 
espira, identificando as condições que o tornam 
máximo ou nulo, indicar a sua unidade SI e de-
terminar fluxos magnéticos para uma espira e 
varias espiras iguais e paralelas. 
2.12 Identificar condições em que aparecem 
correntes induzidas (fenómeno de indução ele-
tromagnética) e interpretar e aplicar a Lei de 
Faraday. 
2.13 Interpretar a produção de corrente elétrica 
alternada em centrais elétricas com base na 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campo magnético criado por 
ímanes e correntes elétricas 
(retilínea, espira circular e num 
solenoide); linhas de campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fluxo do campo magnético, 
indução eletromagnética e força 
eletromotriz induzida (Lei de 
Faraday). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observação de espetros elétricos 
e magnéticos, reais e em simula-
ções para a análise das linhas de 
campo. 
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METAS DE APRENDIZAGEM:  
 (OBJETIVO GERAL/ 

DESCRITORES) 
 

CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS  
Letivos 

(50 min.) 
 

indução eletromagnética e justificar a vantagem 
de aumentar a tensão elétrica para o transporte 
da energia elétrica. 
2.14 Identificar a função de um transformador, 
relacionar as tensões do primário e do secundá-
rio com o respetivo número de espiras e justifi-
car o seu princípio de funcionamento no fenó-
meno de indução eletromagnética. 
 

2º Período Letivo 
 

3- Ondas eletromagnéticas 
Compreender a produção de ondas ele-
tromagnéticas e caracterizar fenómenos 
ondulatórios a elas associados; fundamen-
tar a sua utilização, designadamente nas 
comunicações e no conhecimento da evo-
lução do Universo. 
3.1 Associar a origem de uma onda eletromag-
nética (radiação eletromagnética ou luz) a osci-
lação de uma carga elétrica, identificando a 
frequência da onda com a frequência de oscila-
ção da carga. 
3.2 Indicar que uma onda eletromagnética resul-
ta da propagação de campos elétrico e magnéti-
co variáveis, perpendiculares entre si e perpen-
diculares a direção de propagação da onda. 
3.3 Identificar o contributo de Maxwell para a 
teoria das ondas eletromagnéticas e de Hertz 
para a produção e a deteção de ondas eletro-
magnéticas com grande comprimento de onda. 
3.4 Interpretar a repartição da energia de uma 
onda eletromagnética que incide na superfície 
de separação de dois meios (parte refletida, 
parte transmitida e parte absorvida) com base 

 
Produção industrial e transporte 
de energia elétrica: geradores e 
transformadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espetro eletromagnético. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexão, transmissão e absor-
çao. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sensibilização dos alunos para o 
facto de a luz ser um meio usado 
para conhecer o Universo em 
larga escala, havendo ainda mui-
tos problemas em aberto que 
estão a ser estudados pelos físi-
cos. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2º Período 

 

18 
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METAS DE APRENDIZAGEM:  
 (OBJETIVO GERAL/ 

DESCRITORES) 
 

CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS  
Letivos 

(50 min.) 
 

na conservação da energia, indicando que essa 
repartição depende da frequência da onda inci-
dente, da inclinação da luz e dos materiais. 
3.5 Aplicar a repartição da energia a radiação 
solar incidente na Terra, assim como transpa-
rência ou opacidade da atmosfera a ondas ele-
tromagnéticas com certa frequências, para justi-
ficar a fração da radiação solar que e refletida 
(albedo) e a que chega a superfície terrestre e a 
importância (biológica, tecnológica) desta na 
vida do planeta. 
3.6 Enunciar e aplicar as Leis da Reflexão da Luz. 
3.7 Caracterizar a reflexão de uma onda eletro-
magnética, comparando as ondas incidente e 
refletida usando a frequência, velocidade, com-
primento de onda e intensidade, e identificar 
aplicações da reflexão (radar, leitura de códigos 
de barras, etc.). 
3.8 Determinar índices de refração e interpretar 
o seu significado. 
3.9 Caracterizar a refração de uma onda, com-
parando as ondas incidente e refratada usando 
a frequência, velocidade, comprimento de onda 
e intensidade. 
3.10 Estabelecer, no fenómeno de refração, 
relações entre índices de refração e velocidades 
de propagação, índices de refração e compri-
mentos de onda, velocidades de propagação e 
comprimentos de onda. 
3.11 Enunciar e aplicar as Leis da Refração da 
Luz. 
3.12 Explicitar as condições para que ocorra 
reflexão total da luz, exprimindo-as quer em 
função do índice de refração quer em função da 
velocidade de propagação, e calcular ângulos 
limite.  
3.13 Justificar a constituição de uma fibra ótica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leis da reflexão. 
 
 
 
Refração: Leis de Snell-
Descartes. 
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METAS DE APRENDIZAGEM:  
 (OBJETIVO GERAL/ 

DESCRITORES) 
 

CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS  
Letivos 

(50 min.) 
 

com base nas diferenças de índices de refração 
dos materiais que a constituem e na elevada 
transparência do meio onde a luz se propaga de 
modo a evitar uma acentuada atenuação do 
sinal, dando exemplos de aplicação. 
3.14 Descrever o fenómeno da difração e as 
condições em que pode ocorrer. 
3.15 Fundamentar a utilização de bandas de 
frequências adequadas (ondas de rádio e micro-
ondas) nas comunicações, nomeadamente por 
telemóvel e via satélite (incluindo o GPS). 
3.16 Descrever qualitativamente o efeito Dop-
pler e interpretar o desvio no espetro para com-
primentos de onda maiores como resultado do 
afastamento entre emissor e recetor, exemplifi-
cando com o som e com a luz. 
3.17 Indicar que as ondas eletromagnéticas 
possibilitam o conhecimento da evolução do 
Universo, descrito pela teoria do big bang, 
segundo a qual o Universo tem estado em ex-
pansão desde o seu inicio. 
3.18 Identificar como evidências principais do 
big bang o afastamento das galáxias, detetado 
pelo desvio para o vermelho nos seus espetros 
de emissão (equivalente ao efeito Doppler) e a 
existência de radiação de fundo, que se espa-
lhou pelo Universo quando se formaram os 
primeiros átomos (principalmente hidrogénio e 
hélio) no Universo primordial. 
 

 
Reflexão total. 
 
 
Difração. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efeito Doppler. 
 
O big bang, o desvio para o 
vermelho e a radiação cósmica 
de fundo. 
 
AL 3.1. Ondas: absorção, refle-
xão, refração e reflexão total. 
 
AL 3.2. Comprimento de onda e 
difração. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realização das atividades ex-
perimentais AL 3.1. e AL 3.2. 
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Química 

 
Domínio: 1- Equilíbrio Químico                       2 – Reações em sistemas aquosos 

Período de aplicação: 2º Período e 
3ºPeríodo Subdomínios 1- Aspetos quantitativos das reações químicas; 2- Estado de equilíbrio e extensão das reações 

 
METAS DE APRENDIZAGEM:  

 (OBJETIVO GERAL/ 
DESCRITORES) 

 

CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS  
Letivos 

(50 min.) 
 

1- Aspetos quantitativos das rea-
ções químicas 
Compreender as relações quantitativas nas 
reações químicas e aplica-las na determi-
nação da eficiência dessas reações. 
1.1 Interpretar o significado das equações quí-
micas em termos de quantidade de matéria e 
relacionar o respetivo acerto com a conservação 
da massa (Lei de Lavoisier). 
1.2 Efetuar cálculos estequiométricos com base 
em equações químicas. 
1.3 Identificar reagente limitante e reagente em 
excesso numa reação química. 
1.4 Interpretar o grau de pureza de uma amos-
tra. 
1.5 Indicar que os reagentes podem apresentar 
diferentes graus de pureza e que devem ser 
escolhidos consoante as finalidades de uso e 
custo. 
1.6 Distinguir reações completas de incomple-
tas. 
1.7 Efetuar cálculos estequiométricos envolven-
do reagente limitante/em excesso, rendimento 
da reação e grau de pureza dos reagentes. 
1.8 Associar “economia atómica percentual” a 
razão entre a massa de átomos de reagentes 
que são incorporados no produto desejado e a 
massa total de átomos nos reagentes, expressa 
em percentagem. 

 
 
 
 
 
 
Reações químicas: 
- equações químicas; 
- relações estequiométricas. 
 
 
 
 
 
Reagente limitante e reagente 
em excesso. 
 
Grau de pureza de uma amos-
tra. 
 
Rendimento de uma reação 
química 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exploração do manual adop-
tado 
 
Interpretação de tabelas e 
gráficos 
 
Promover o debate na sala de 
aula 
 
Exploração de artigos  
 
Exploração de vídeos 
 
Promoção na sala de aula, 
trabalhos de grupo e/ou tra-
balhos individuais  
 
Sistematização de conteúdos 
 
 
Realização de fichas de traba-
lho (ao longo do ano letivo) 
 
Resolução de exercícios (ao 
longo do ano letivo) 
 

• Caderno diá-
rio 

• Quadro 
• Manual 
• Manual Inte-

rativo 
• Caderno de 

atividades 
• Computador 
• Vídeo 
• Fichas de 

trabalho 
• Material de 

laboratório 
• Reagentes 

químicos 
 

- Fichas de avaliação 
 
- Trabalho de sala de aula: 
participação oral e escrita, 
fichas de trabalho, resolu-
ção exercícios. 
 
- Trabalho extra aula: pes-
quisa, textos produzidos 
pelos alunos (resumos, 
sínteses, relatórios, T.P.C.); 
fichas de trabalho 
/exercícios. 
 
   
  - organização dos cadernos 
diários 
 
  - assiduidade 
 
  - nível de expressão oral 
 
- empenho e interesse 
 
  -apresentação do material 
indispensável 
 
  - pontualidade e compor-
tamento 
 

 

16 
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METAS DE APRENDIZAGEM:  
 (OBJETIVO GERAL/ 

DESCRITORES) 
 

CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS  
Letivos 

(50 min.) 
 

1.9 Comparar reações químicas do ponto de 
vista da química verde tendo em conta vários 
fatores como: economia atómica, redução dos 
resíduos, produtos indesejados, escolha de rea-
gentes e processos menos poluentes. 
 
2- Estado de equilíbrio e extensão 
das reações químicas  
Reconhecer a ocorrência de reações quími-
cas incompletas e de equilíbrio químico e 
usar o Principio de Le Châtelier para prever 
a evolução de sistemas químicos. 
2.1 Interpretar a ocorrência de reações químicas 
incompletas numa base molecular: ocorrência 
simultânea das reações direta e inversa. 
2.2 Associar estado de equilíbrio químico a 
qualquer estado de um sistema fechado em que 
macroscopicamente, não se registam variações 
de propriedades físicas e químicas. 
2.3 Interpretar gráficos que traduzem a variação 
da concentração (ou da quantidade de matéria) 
em função no tempo, para cada um dos compo-
nentes da mistura reacional, e da evolução tem-
poral da velocidade das reações direta e inversa. 
2.4 Associar equilíbrio químico homogéneo ao 
estado de equilíbrio que se verifica numa mistu-
ra reacional numa só fase. 
2.5 Identificar equilíbrios homogéneos em dife-
rentes contextos, por exemplo, a reação de 
síntese do amoníaco. 
2.6 Escrever expressões matemáticas que tradu-
zam a constante de equilíbrio, usando concen-
trações. 
2.7 Concluir, a partir de valores de concentra-
ções, que o valor da constante de equilíbrio e o 
mesmo para todos os estados de equilíbrio de 
um sistema químico, a mesma temperatura. 

Economia atómica e química 
verde 
AL 1.1. Síntese do ácido acetil-
salicílico 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reações incompletas e equilí-
brio químico: 
- reações inversas e equilíbrio 
químico; 
- equilíbrio químico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debate com os alunos: “Química 
verde”. 
Realização da atividade expe-
rimental AL 1.1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visualização da natureza dinâmi-
ca do equilíbrio químico, através 
de simulações computacionais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Cumprimento das regras 
de segurança no laborató-
rio 
 
- Cumprimento do protoco-
lo experimental 
 
-Utilização correta do mate-
rial laboratorial. 
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METAS DE APRENDIZAGEM:  
 (OBJETIVO GERAL/ 

DESCRITORES) 
 

CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS  
Letivos 

(50 min.) 
 

2.8 Relacionar a extensão de uma reação, a uma 
certa temperatura, com o valor da constante de 
equilíbrio dessa reação, a essa temperatura. 
2.9 Concluir, a partir de valores de concentra-
ções em equilíbrio, que o valor da constante de 
equilíbrio, para uma reação química, depende 
da temperatura. 
2.10 Relacionar o valor da constante de equilí-
brio da reação direta com o da constante de 
equilíbrio da reação inversa. 
2.11 Distinguir entre constante de equilíbrio e 
quociente da reação em situações de não equi-
líbrio. 
2.12 Prever o sentido dominante da reação com 
base na comparação do valor do quociente da 
reação, num determinado instante, com o valor 
da constante de equilíbrio da reação química 
considerada a temperatura a que decorre a 
reação. 
2.13 Aplicar expressões da constante de equilí-
brio e do quociente da reação na resolução de 
questões envolvendo cálculos. 
2.14 Indicar os fatores que podem alterar o 
estado de equilíbrio de uma mistura reacional 
(pressão, em sistemas gasosos, temperatura e 
concentração). 
2.15 Interpretar o efeito da variação da concen-
tração de um reagente ou produto num sistema 
inicialmente em equilíbrio, por comparação do 
quociente da reação com a constante de equilí-
brio, a temperatura constante. 
2.16 Identificar o Princípio de Le Châtelier como 
uma regra que permite prever a evolução de um 
sistema químico quando ocorre variação de um 
dos fatores que pode afetar o estado de equilí-
brio – concentração, pressão, volume ou tempe-
ratura. 

 
Extensão das reações químicas: 
- constante de equilíbrio 
usando concentrações; 
- quociente da reação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fatores que alteram o equilíbrio 
químico: 
- Princípio de Le Châtelier; 
- equilíbrio químico e otimiza-
ção de reações químicas. 
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METAS DE APRENDIZAGEM:  
 (OBJETIVO GERAL/ 

DESCRITORES) 
 

CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS  
Letivos 

(50 min.) 
 

2.17 Aplicar o Princípio de Le Châtelier a síntese 
do amoníaco e a outros processos industriai e 
justificar aspetos de compromisso relacionados 
com temperatura, pressão e uso de catalisado-
res. 
 
Domínio ІІ - Reações em sistemas aquo-
sos 

1- Reações ácido-base 
Aplicar a teoria protónica (de Brönsted e 
Lowry) para reconhecer substâncias que 
podem atuar como ácidos ou bases e de-
terminar o pH das suas soluções aquosas. 
1.1 Identificar marcos históricos importantes na 
interpretação de fenómenos ácido-base, culmi-
nando na definição de ácido e base de acordo 
com Brönsted e Lowry. 
1.2 Interpretar reações ácido-base como rea-
ções de transferência de protões. 
1.3 Relacionar quantitativamente a concentra-
ção hidrogeniónica de uma solução e o seu valor 
de pH. 
1.4 Caracterizar a autoionização da água fazen-
do referencia as espécies químicas envolvidas 
nesta reação e a sua extensão. 
1.5 Relacionar a extensão da reação da autoio-
nização da água com o produto iónico da água, 
identificando-o com a constante de equilíbrio 
para essa reação. 
1.6 Relacionar as concentrações do ião H3O+ e 
do ião OH− resultantes da autoionização da 
água. 
1.7 Prever, com base no Princípio de Le Châte-
lier, o efeito da variação da temperatura na 
autoionização da água. 
1.8 Relacionar as concentrações dos iões H3O+ e 

 
AL 1.2. Efeito da concentração 
no equilíbrio químico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ácidos e bases: 
- evolucão histórica; 
- ácidos e bases segundo 
Brönsted e Lowry. 
 
Acidez e basicidade de soluções: 
- escala de Sorensen; 
- pH e concentração hidroge-
niónica. 
 
 
Autoionização da água: 
- produto iónico da água; 
- relação entre as concentra-
ções de H3O+ e de OH−; 

- efeito da temperatura na 
autoionização da água. 
 
 
 
 

 
Realização da atividade expe-
rimental AL 2.1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pesquisa sobre contributo da 
química para a resolução de pro-
blemas ambientais como, por 
exemplo, nos setores industrial, 
energético, agrícola e de trans-
portes, entre outros, envolvendo 
o tratamento de resíduos e a 
qualidade do ar e da água. 
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METAS DE APRENDIZAGEM:  
 (OBJETIVO GERAL/ 

DESCRITORES) 
 

CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS  
Letivos 

(50 min.) 
 

OH−, bem como os valores de pH e pOH, para 
soluções ácidas, básicas e neutras. 
1.9 Explicitar os significados de ionização (de 
ácidos e algumas bases) e de dissociação de sais 
(incluindo hidróxidos), diferenciando ionização 
de dissociação. 
1.10 Explicar o que e um par conjugado ácido-
base, dando exemplos de pares conjugados 
ácido-base. 
1.11 Interpretar o significado de espécie química 
anfotérica. 
1.12 Escrever equações químicas que represen-
tam reações de ionização de um ácido, ou de 
uma base, e as respetivas expressões das cons-
tantes de acidez ou de basicidade. 
 
 

3º Período Letivo 
 
 
 
1.13 Relacionar os valores das constantes de 
acidez de diferentes ácidos (ou as constantes de 
basicidade de diferentes bases) com a extensão 
das respetivas ionizações. 
1.14 Explicar por que razão as soluções de áci-
dos fracos tem valores de pH mais elevados do 
que os das soluções de ácidos fortes de igual 
concentração. 
1.15 Determinar o pH de soluções de ácidos (ou 
bases) fortes a partir da respetiva concentração 
e vice-versa. 
1.16 Determinar concentrações de equilíbrio das 
espécies químicas envolvidas na ionização de 
ácidos monopróticos fracos (ou de bases) a 
partir do pH, constante de acidez (ou basicida-
de) e estequiometria da reação. 

Ácidos e bases em soluções 
aquosas: 
- ionização de ácidos e de 
bases em água; 
- pares conjugados ácido-base; 
- espécies químicas anfotéri-
cas. 
 
 
 
Constantes de acidez e de basi-
cidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Força relativa de ácidos e de 
bases. 
 
 
 
 
 
 
Titulação ácido-base: 
- neutralização; 
- ponto de equivalência; 
- indicadores ácido-base. 
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METAS DE APRENDIZAGEM:  
 (OBJETIVO GERAL/ 

DESCRITORES) 
 

CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS  
Letivos 

(50 min.) 
 

1.17 Relacionar as constantes de acidez e de 
basicidade para um par conjugado ácido-base. 
1.18 Interpretar o significado de neutralização 
associando-o a reação entre os iões H3O+ e OH− 
durante uma reação ácido-base. 
1.19 Associar o ponto de equivalência de uma 
titulação a situação em que nenhum dos rea-
gentes se encontra em excesso. 
1.20 Associar indicador ácido-base a um par 
conjugado ácido-base em que as formas ácidas e 
básicas são responsáveis por cores diferentes. 
1.21 Interpretar o carácter ácido, básico ou 
neutro de soluções aquosas de sais com base 
nos valores das constantes de acidez ou de basi-
cidade dos iões do sal em solução. 
1.22 Interpretar a acidez da chuva normal com 
base na dissolução do dióxido de carbono pre-
sente na atmosfera. 
1.23 Interpretar a formação de chuvas ácidas 
devido a presença de poluentes na atmosfera 
(SOx, NOx), assim como processos de eliminação 
destes poluentes, com base nas corresponden-
tes reações químicas. 
1.24 Explicar as consequências das chuvas áci-
das sobre construções de calcário e mármore, 
interpretando as equções químicas correspon-
dentes. 
 
 

 
 

2- Reações de oxidação-redução 
Reconhecer as reações de oxidação-
redução como reações de transferência de 
eletrões e interpretar a ação de ácidos 
sobre alguns metais como um processo de 

 
 
 
 
 
 
 
 
Acidez e basicidade em soluções 
aquosas de sais. 
 
 
Aspetos ambientais das reações 
ácido-base: 
- acidez da água da chuva; 
- poluentes atmosféricos e 
chuva ácida 
- redução da emissão de polu-
entes atmosféricos. 
 
AL 2.1. Constante de acidez. 
AL 2.2. Titulação ácido-base. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realização das atividades ex-
perimentais AL 2.1. e AL 2.2. 
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METAS DE APRENDIZAGEM:  
 (OBJETIVO GERAL/ 

DESCRITORES) 
 

CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS  
Letivos 

(50 min.) 
 

oxidação-redução. 
2.1 Associar oxidação a cedência de eletrões e 
redução ao ganho de eletrões. 
2.2 Interpretar reações de oxidação-redução 
como reações de transferência de eletrões. 
2.3 Identificar, numa reação de oxidação-
redução, as espécies químicas oxidada (redutor) 
e reduzida (oxidante). 
2.4 Identificar estados de oxidação de um ele-
mento em substâncias elementares, compostas 
e em espécies iónicas a partir do cálculo do seu 
número de oxidação. 
2.5 Usar o conceito de número de oxidação na 
identificação de reações de oxidação-redução. 
2.6 Acertar equações químicas de oxidação-
redução em casos simples. 
2.7 Interpretar uma reação de oxidação-redução 
como um processo em que ocorrem simultane-
amente uma oxidação e uma redução, escre-
vendo as semiequações correspondentes. 
2.8 Associar a ocorrência de uma reação ácido-
metal a oxidação do metal com redução simul-
tânea do ião hidrogénio. 
2.9 Comparar o poder redutor de alguns metais. 
2.10 Prever se uma reação de oxidação-redução 
ocorre usando uma série eletroquímica adequa-
da. 
2.11 Interpretar a corrosão dos metais como um 
processo de oxidação-redução. 
 
3- Soluções e equilíbrio de solubi-
lidade 
Compreender a dissolução de sais e reco-
nhecer que a mineralização das águas se 
relaciona com processos de dissolução e 
equilíbrios de solubilidade. 

 
 
Caracterização das reações de 
oxidação-redução: 
- conceitos de oxidação e re-
dução; 
- espécie oxidada e espécie 
reduzida; 
- oxidante e redutor; 
- número de oxidação; 
- semirreações de oxidação e 
de redução. 
 
 
 
Força relativa de oxidantes e 
redutores o reação ácido-
metal: 
- poder redutor e poder oxi-
dante; 
- série eletroquímica. 
 
 
AL 2.3. Série eletroquímica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Análise de reações de oxidação-
redução do nosso dia-a-dia, por 
exemplo, a corrosão de metais, a 
queima de combustíveis, bateri-
as, usadas em carros, computa-
dores ou telemóveis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realização da atividade expe-
rimental AL 2.3.  
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METAS DE APRENDIZAGEM:  
 (OBJETIVO GERAL/ 

DESCRITORES) 
 

CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS  
Letivos 

(50 min.) 
 

3.1 Relacionar a composição química da água do 
mar com a dissolução de sais e do dióxido de 
carbono da atmosfera. 
3.2 Caracterizar o fenómeno da dissolução como 
uma mistura espontânea de substâncias que 
pode ser relacionado com as interações entre as 
espécies químicas do soluto e do solvente. 
3.3 Indicar formas de controlar o tempo de 
dissolução de um soluto (estado de divisão e 
agitação) mantendo a temperatura e a pressão 
constantes. 
3.4 Definir solubilidade em termos de concen-
tração de solução saturada e de massa de soluto 
dissolvido em 100 g de solvente. 
3.5 Classificar as soluções de um dado soluto em 
não saturadas, saturadas e sobressaturadas, 
com base na respetiva solubilidade, a uma de-
terminada temperatura. 
3.6 Interpretar gráficos de solubilidade em fun-
ção da temperatura. 
3.7 Identificar o equilíbrio químico que se esta-
belece entre um sal e uma sua solução saturada 
como um equilíbrio químico heterogéneo, de-
signando-o por equilíbrio de solubilidade. 
3.8 Escrever equações químicas que traduzem 
equilíbrios de solubilidade e escrever as corres-
pondentes expressões da constante de produto 
de solubilidade. 
3.9 Relacionar a constante de produto de solubi-
lidade de um sal com a respetiva solubilidade, 
na ausência de outros equilíbrios que afetem 
essa solubilidade. 
3.10 Interpretar a possibilidade de formação de 
um precipitado, com base nas concentrções de 
iões presentes em solução e nos valores de 
produtos de solubilidade. 
3.11 Interpretar, com base no Princípio de Le 

Mineralização das águas e pro-
cesso de dissolução: 
- dissolução de sais e gases na 
água do mar; 
- processo de dissolução e 
interação soluto-solvente: 
- fatores que afetam o tempo 
de dissolução. 
 
Solubilidade de sais em água: 
- solubilidade; 
- efeito da temperatura na 
solubilidade; 
- solução não saturada, satu-
rada e sobressaturada. 
 
 
Equilíbrio químico e solubilida-
de de sais: 
- constante do produto de 
solubilidade; 
- solubilidade e produto de 
solubilidade. 
 
 
 
 
 
 
 
Alteração da solubilidade dos 
sais: 
- efeito do ião comum; 
- efeito da adição de soluções 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisão de aprendizagens anteri-
ores, como as relacionadas com 
ligações intermoleculares. 
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METAS DE APRENDIZAGEM:  
 (OBJETIVO GERAL/ 

DESCRITORES) 
 

CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS  
Letivos 

(50 min.) 
 

Châtelier, o efeito do ião-comum na solubilidade 
de sais em agua. 
3.12 Interpretar, com base no Principio de Le 
Châtelier, a solubilização de alguns sais por 
solucões ácidas. 
3.13 Interpretar, com base no Principio de Le 
Châtelier, a solubilização de alguns sais através 
da formação de iões complexos. 
3.14 Associar a dureza total de uma água a con-
centração de catiões cálcio e magnésio. 
3.15 Interpretar, com base em informção seleci-
onada, processos para minimizar a dureza das 
águas. 
3.16 Interpretar, com base em informação sele-
cionada, a utilização de reações de precipitação 
na remoção de poluentes de águas. 
 

ácidas; 
- formação de iões complexos. 
 
 
 
 
Desmineralização de águas e 
processo de precipitação: 
- correção da dureza da agua; 
- remoção de poluentes. 
 
AL 2.4. Temperatura e solubili-
dade de um soluto sólido em 
água. 
 

 
 
 
 
Realização da atividade expe-
rimental AL 2.3.  
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Manual escolar 
Título:  Autores:  Editora:  
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1º PERÍODO: 13/09/2016 a 15/12/2016                                                         (64 aulas) 

PROGRAMA Descritores  
(Metas Curriculares) 

Nº de aulas previstas  
(50 minutos) 

APRESENTAÇÃO. CONSIDERAÇÕES GERAIS DA DISCIPLINA  
1 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA  
UNIDADE 1 – Trigonometria e funções trigonométricas (TRI11) TOTAL: 34 

Extensão da Trigonometria a ângulos retos e obtusos e resolução de triângulos 

• Lei dos senos 1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 9.1, 9.2 
6 

• Lei dos cossenos (ou Teorema de Carnot) 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 9.1, 9.2 

Ângulos orientados e rotações 
• Ângulo orientado 2.1, 2.2 

4 • Definição de rotação segundo ângulos orientados 3.1 

• Definição de ângulo generalizado 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 

Razões trigonométricas dos ângulos generalizados 
• Círculo trigonométrico 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 

4 
• Seno e cosseno de um ângulo orientado  e de um 

ângulo generalizado α( , )n  
5.3, 5.5, 5.6 

• Tangente de um ângulo orientado α e de um 
ângulo generalizado α( , )n  

5.4, 5.5, 5.6 

Medidas de ângulos em radianos 
• Radiano 6.1 

2 
• Conversão de graus em radianos e inversamente 6.2 

Funções trigonométricas 
• Função seno 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.10, 9.4 

10 
• Função cosseno 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.10, 9.4 
• Função tangente 7.1, 7.2, 7.3, 7.9, 7.10, 9.4 
• Fórmula fundamental da Trigonometria 7.7, 9.3 

• Relações entre senos e cossenos de alguns ângulos 7.8, 9.3 

Razões trigonométricas dos ângulos generalizados 
• Função arcsin (ou arcsen) 8.1 

2 • Função arccos 8.1 
• Função arctan 8.1 

Equações trigonométricas 
• Equações do tipo sin x = b 8.3, 8.5, 9.3 

6 • Equações do tipo cos x = b 8.2, 8.5, 9.3 
• Equações do tipo tan x = b 8.4, 8.5, 9.3 

UNIDADE 2 – Geometria Analítica (GA11) TOTAL: 21 

Declive e inclinação de uma reta do plano 
• Inclinação de uma reta 1.1, 1.2 

2 • Relação entre o declive de uma reta não vertical e a 
tangente trigonométrica da respetiva inclinação  

1.3 

Produto escalar 
• Produto escalar de dois vetores 2.1, 2.2, 2.3 

12 
• Relação entre vetores perpendiculares e o respetivo 2.4, 2.5 
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produto escalar 
• Propriedades do produto escalar de vetores 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 4.1 
• Expressão do produto escalar nas coordenadas dos 

vetores em referencial ortonormado 
2.10, 2.12, 4.1 

• Determinação do ângulo formado por dois vetores 4.1 
• Determinação do ângulo formado por duas retas 4.1 
• Relação entre declives de retas perpendiculares 2.11 

Equações de planos no espaço 
• Equação de um plano definido por um ponto e um 

vetor normal 
2.11 

7 
• Planos paralelos e planos perpendiculares 3.2, 4.3, 4.4 

Atividades de Revisão, Testes de avaliação, Correções, 
Auto e heteroavaliação 

 8 

 

 
2º PERÍODO: 03/01/2018 a 23/03/2018   (interrupção: 12 a 14 de fevereiro)                       (54 aulas) 

PROGRAMA Descritores  
(Metas Curriculares) 

Nº de aulas previstas  
(50 minutos) 

UNIDADE 2 – Geometria Analítica (GA11) (cont.) TOTAL: 5 

Equações de planos no espaço 
• Equação vetorial do plano. Equações paramétricas 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8,  3.9, 4.3, 

4.4 5 
• Lugares geométricos no espaço 4.3, 4.4 

UNIDADE 3 – Sucessões (SUC11) TOTAL: 36 
Majorantes e minorantes de um conjunto não vazio de números reais 

• Majorantes e minorantes 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 2 

Generalidades acerca de sucessões 
• Sucessões numéricas 2.1. 

6 • Sucessões monótonas 2.2, 2.3 
• Sucessões limitadas 2.4, 2.5, 2.6, 7.1 

Princípio de indução matemática 
• Sucessões definidas por recorrência 3.1, 3.2, 3.3 4 

Progressões aritméticas e geométricas 

• Progressões aritméticas 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 7.2 
6 

• Progressões geométricas 5.1, 5.2, 5.3, 7.2 

Limite de uma sucessão 

• Definição de limite de uma sucessão 6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 

18 

• Sucessões monótonas, limitadas e convergentes 6.3, 6.4 

• Operações algébricas com sucessões 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15 

• Operações com infinitamente grandes 
6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 
6.22, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 
7.3, 7.4 

• Inverso de um infinitésimo e inverso de um 
infinitamente grande 

6.23, 6.24, 6.25, 6.26 

UNIDADE 4 –Funções reais de variável real (FRVR11) TOTAL: 15 
Funções racionais 

• Simplificação de expressões do tipo  ( )
( )

P x
Q x

 , sendo 

P  e Q  polinómios 

2.6 
2 

• Zeros e sinal de funções racionais 4.1 

Limites segundo Heine de funções reais de variável real 
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• Ponto aderente a um conjunto. Aderência de um 
conjunto 1.1 

3 • Limite de uma função num ponto 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 
• Limite de uma função quando  → +∞x  e 

→ −∞x   1.7, 1.8 

Atividades de Revisão, Testes de avaliação, Correções, 
Auto e heteroavaliação 

 8 

 
 
 
 
3º PERÍODO: 19/04/2017 a 09/06/2017                      (40 Aulas) 

PROGRAMA 
 Nº DE AULAS PREVISTAS  

(50 MINUTOS) 

UNIDADE 4 –Funções reais de variável real (FRVR11) (cont.) TOTAL: 29 

  

Limites segundo Heine de funções reais de variável real (cont.) 

• Propriedades operatórias sobre limites de funções 1.9, 1.10, 1.11 5 
• Indeterminações 1.9, 4.1 

Continuidade de funções 
• Função contínua num ponto 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

7 • Continuidade da soma, diferença, produto, 
quociente e potência de expoente racional 2.5 

• Continuidade das funções polinomiais 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 4.3 

• Continuidade da função composta de duas funções 2.10, 2.11  
Assíntotas ao gráfico de uma função 

• Assíntotas verticais e não verticais 3.1, 3.2 

8 
• Funções do tipo ( ) = +

−
bf x a

x c
 , (a ,  b  e  c  

números reais) 
4.4 

• Determinação de assíntotas do tipo  y  = mx + b ,  
com  m ,  b números reais 3.3, 4.4, 4.5 

Derivadas de funções reais de variável real 
• Taxa média de variação e taxa instantânea de 

variação 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 

14 

• Aplicação da noção de derivada à cinemática do 
ponto 6.1, 6.2, 9.2 

• Função derivada 7.1, 7.2, 7.3 

• Diferenciabilidade e continuidade 7.4 

• Funções de referência. Regras de derivação 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 
7.12, 7.13 

• Sinal da derivada. Variação e extremos 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.3 

UNIDADE 5 – Estatística (EST11) TOTAL: 6 
Reta de mínimos quadrados 

• Desvio vertical 1.1, 1.2 
4 

• Reta de mínimos quadrados 1.3, 2.1 
Amostras bivariadas e coeficiente de correlação 

• Coeficiente de correlação 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.2, 2.3 3 

Atividades de Revisão, Testes de avaliação, Correções, 
Auto e heteroavaliação 

 6 
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FIRST TERM               Unit 1 – Environment Xplore 11 (Inglês – nível de continuação) N.º de aulas: 28 
Objetivos Tipos de texto/ 

Domínios de referência Língua Inglesa Estratégias/Atividades Recursos Avaliação 
Interpretação/Produção de texto 
· Ativar conhecimentos prévios sobre 
ameaças ambientais, desastres ecológicos, 
poluição, aquecimento global, espécies em 
extinção, hábitos de consumo e manipulação 
genética 
· Argumentar a favor e contra 
· Dar opinião 
· Manifestar concordância/discordância 
· Descrever comportamentos e atitudes 
ambientais 
· Dar/pedir informação 
· Compreender/interpretar informação 
estatística e gráficos 
· Transferir informação para tabelas 
· Selecionar informação do texto 
· Usar elementos de coesão e sequência no 
texto 
· Alargar vocabulário específico sobre a 
temática 
· Consolidar conhecimentos  
léxico-semânticos 
· Consolidar conhecimentos de estruturas 
gramaticais 
 
Socioculturais e de aprendizagem 
· Desenvolver práticas de interação oral 
· Pesquisar e selecionar informação 
· Comparar e descrever diferentes 
comportamentos e atitudes ambientais 

1.1 Earth Times 
· Artigo, discussão, video 
clip 
· Ameaças ambientais, 
recursos naturais, espécies 
em extinção 

· Vocabulário sobre 
ameaças ambientais/ 
collocations 

· Visionamento e discussão de 
video clip – How much is left? 
· Apresentação Prezi: o 
ambiente 
· Atividades de leitura/audição 
e de expressão escrita e oral 
· Realização de exercícios 
lexicais 
· Role-play: overfishing 

· Quadro, manual 
· CD-áudio,  
e-Manual, 
PowerPoint: 
gramática/ 
vocabulário 
· Apresentações 
Prezi 
· Fichas de 
gramática e de 
vocabulário 
· Internet: sites 
interativos sobre o 
ambiente 

· Avaliação diagnóstica 
– professor 
(observação direta 
na aula; correção de 
exercícios escritos) 
 

· Avaliação 
diagnóstica/formativa 

– aluno (realização 
de atividades várias) 
 

· Avaliação sumativa: 1 
a 2 testes escritos/ 
listening 
 
· 1 apresentação oral 
 
· Auto/heteroavaliação: 

– grelha de avaliação  
 

 

1.2 Your Footprint 
· Artigo, emissão de rádio, 
brochura, video clip 
· Atitudes ambientais, 
pegada ecológica, 
reutilizar, reduzir, reciclar 

· Vocabulário: mapas 
semânticos, recursos 
naturais, ação 
humana, destruição 
ambiental 

· Atividades de leitura/audição 
e de expressão escrita e oral 
· Visionamento e discussão de 
video clip – Earth lab 
 

1.3 Climate Change 
· Diálogo, artigo, video clip 
· Aquecimento global, 
consciencialização 
ambiental 

· Double comparative 
· Present Perfect e 
Past Simple 

· Atividades de compreensão 
e interpretação de textos áudio 
e vídeo (video clip – climate 
change) 
· NASA song 
· Revisão de itens gramaticais 
· Atividade de escrita de um  
e-mail 

1.4 Super Human 
· Quiz, film review, trailer 
· Manipulação genética, 
clonagem 

· Vocabulário: 
manipulação genética 
· Orações relativas: 
defining, non-defining 

· Atividades de compreensão 
e interpretação de textos áudio 
e vídeo (trailer – The Amazing 
Spider-Man) 
· Revisão das orações 
relativas restritivas e não 
restritivas 
· Role-play: genetic 
manipulation 

Observações: Nesta grelha, 2-4 blocos destinam-se a testes (diagnósticos, formativos e sumativos + correção; momentos formais de avaliação oral). 
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FIRST TERM             Unit 1 – Environment Xplore 11 (Inglês – nível de continuação) N.º de aulas:28 

Objetivos 
Tipos de texto/ 
Domínios de 
referência 

Língua Inglesa Estratégias/Atividades Recursos Avaliação 

Interpretação/Produção de texto 
• Ativar conhecimentos prévios sobre a 
explosão demográfica, distribuição e 
controlo populacional, ecoturismo, 
organizações ambientais e estilos de vida 
alternativos, vegetarianismo 
• Dar instruções 
• Dar conselhos/orientações 
• Argumentar a favor e contra 
• Dar opinião 
• Exprimir preferências 
• Identificar vantagens e desafios do 
ecoturismo sustentável e do controlo 
populacional 
• Usar elementos de sequência no texto 
• Explicar vocabulário em contexto 
• Demonstrar conhecimentos sobre o uso 
de conectores frásicos 
 
Socioculturais e de aprendizagem 
• Relacionar o que lê/ouve com o seu 
conhecimento/vivência pessoal 
• Descrever estilos de vida alternativos 
• Desenvolver práticas de interação oral 
• Desenvolver técnicas de estudo 
• Adquirir hábitos de reflexão sobre a 
aprendizagem 

1.5 Population 
Trends 
• Gráfico, estatística, 
artigo, debate 
• Explosão demográfica, 
distribuição populacional 

• Formação de palavras: 
negative prefixes 
• Conjunções/conectores 
frásicos: contraste, 
concessão 

• Atividades de 
leitura/audição e 
compreensão de textos 
escritos e orais 
• Realização de exercícios 
gramaticais 
• Atividades de escrita –
essay  
 

• Quadro, manual 
• CD-áudio,  
e-Manual, 
PowerPoint: 
gramática/vocabulário 

• Avaliação diagnóstica 
– professor 
(observação direta na 
aula; correção de 
exercícios escritos) 
 
• Avaliação diagnóstica 
– aluno (realização de 
atividades várias de 
diagnóstico) 
 
• Auto/heteroavaliação: 
– grelha de avaliação 
do processo 
 
 

1.6 Eco-Travel 
• Página da Internet, 
blogue, video clip 
• Ecoturismo 

• Formação de palavras: 
sufixação 
• Comparativos e 
superlativos irregulares 

• Atividades de leitura, 
audição, interpretação e 
visionamento de video clip – 
eco-travel 
• Revisão dos comparativos 
e superlativos irregulares 
• Role-play: turismo 
sustentável 

1.7 Going Vegan 
• Definição, brochura, 
artigo 
• Estilos de vida 
alternativos: 
vegetarianismo, 
organizações ambientais 

• Conjunções/conectores 
frásicos: sequência de 
eventos 
• Present Perfect, Past 
Simple 
• Present Simple, Past 
Continuous 

• Atividades de compreensão 
e interpretação de textos 
áudio e vídeo (video clip – 
PETA ads) 
• Revisão de itens 
gramaticais: tempos verbais 
e conectores frásicos 
• Role-play: vegetarianism 

Self-Xplore 1A/1B 
• Atividades de 
diagnóstico 
• Atividades de revisão e 
consolidação 

• Reforço e consolidação 
de itens lexicais e 
gramaticais abordados 
na unidade 

• Audição de canções 
• Atividades de análise 
textual 
• Revisão de vocabulário 
• Revisão de itens 
gramaticais 
• Pesquisa de informação 
• Interação oral 
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FIRST TERM         Unit 2 – Consumerism Xplore 11 (Inglês – nível de continuação) N.º de aulas:11 
Objetivos Tipos de texto/ 

Domínios de referência Língua Inglesa Estratégias/Atividades Recursos Avaliação 
Interpretação/Produção de texto 
• Ativar conhecimentos prévios sobre 
hábitos de consumo, publicidade, 
marketing, a criação da imagem, marcas 
e logótipos, padrões de beleza e de 
comportamento 
• Argumentar a favor e contra 
• Expressar concordância/discordância 
• Expressar preferências 
• Reclamar, protestar 
• Persuadir 
• Compreender/interpretar informação 
estatística e gráficos 
• Transferir informação para tabelas 
• Selecionar informação do texto 
• Usar elementos de coesão e sequência 
no texto 
• Alargar vocabulário específico sobre a 
temática 
• Consolidar conhecimentos  
léxico-semânticos 
• Consolidar conhecimentos de 
estruturas gramaticais 
 
Socioculturais e de aprendizagem 
• Revelar atitude crítica perante o que 
lê/ouve 
• Desenvolver práticas de interação oral 
• Pesquisar e selecionar informação 
• Comparar e descrever diferentes 
comportamentos de consumo 
 

2.1 Consumer Culture 
• Anúncio publicitário, 
canção, artigo, video clip 
• Hábitos de consumo, 
estilos de vida, publicidade 
e marketing 

Voz passiva • Atividades de 
leitura/audição e de 
expressão escrita e oral 
• Realização de exercícios 
de consolidação da voz 
passiva 
• Role-play: consumismo 

• Quadro, manual 
• CD-áudio, 
e-Manual, 
PowerPoint: 
gramática/ 
vocabulário 
• Apresentações 
Prezi 
• Fichas de 
gramática e de 
vocabulário 
• Internet: sites 
interativos sobre 
hábitos de consumo 

• Avaliação diagnóstica 
– professor 
(observação 
direta na aula; correção 
de exercícios escritos) 
 
• Avaliação 
diagnóstica/ formativa 
– aluno (realização de 
atividades várias) 
 
• Avaliação sumativa: 
1 a 2 testes escritos/ 
listening 
 
• 1 apresentação oral 
 
• Auto/heteroavaliação: 
– grelha de avaliação 
do processo 
 
 

2.2 Trendsetting 
• Quiz, artigo, blogue, 
video clip 
• Hábitos de consumo, 
estilos de vida, moda, 
tendências 

• Determinantes e 
pronomes pessoais, 
possessivos, reflexos e 
demonstrativos 

• Atividades de 
leitura/audição e de 
expressão escrita e oral 
• Realização de exercícios 
de consolidação de 
pronomes e determinantes 

2.3 Brands Passion 
• Logótipo, marca, artigo, 
video clip 
• Marcas, logótipos, o 
poder da imagem 

• Vocabulário sobre 
compras e lojas 
• Dependent 
prepositions 

• Atividades de compreensão 
e interpretação de textos 
áudio e vídeo (video clip – 
Brands and Self-image) 
• Revisão de itens lexicais e 
gramaticais 
• Atividade de escrita: 
descrição 

2.4 Tricks of the Trade 
• Canção, anúncio 
• O poder da publicidade 

• Vocabulário: 
publicidade 
• Imperativo 
 

• Atividades de compreensão 
e interpretação de textos 
áudio e vídeo 
• Revisão de itens lexicais e 
gramaticais 
• Projeto multidisciplinar: 
Campanha publicitária 

Observações: Nesta grelha, 2-4 blocos destinam-se a testes (diagnósticos, formativos e sumativos + correção; momentos formais de avaliação oral. 
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SECOND TERM        Unit 2 – Consumerism Xplore 11 (Inglês – nível de continuação) N.º de aulas:10 

Objetivos 
Tipos de texto/ 
Domínios de 
referência 

Língua Inglesa Estratégias/Atividades Recursos Avaliação 

Interpretação/Produção de texto 
• Ativar conhecimentos prévios sobre 
hábitos de consumo, o poder da 
publicidade, linguagens e estratégias 
publicitárias, publicidade enganosa 
• Dar instruções 
• Dar conselhos/orientações 
• Argumentar a favor e contra 
• Dar opinião 
• Exprimir preferências 
• Usar elementos de sequência no texto 
• Explicar vocabulário em contexto 
• Demonstrar conhecimentos sobre o uso 
de conectores frásicos 
 
Socioculturais e de aprendizagem 
• Demonstrar capacidade de questionar 
comportamentos e atitudes consumistas 
• Relacionar o que lê/ouve com o seu 
conhecimento/vivência pessoal 
• Desenvolver práticas de interação oral 
• Desenvolver técnicas de estudo 
• Adquirir hábitos de reflexão sobre a 
aprendizagem 
• Comparar e descrever diferentes 
comportamentos consumistas/publicidade 
enganosa 

2.5 The Power of 
Advertising 
• Página da internet, 
anúncio, artigo, conversa 
• Hábitos de consumo, o 
poder da publicidade, 
linguagens e estratégias 

• Orações condicionais 
– tipos 1 e 2 

• Atividades de 
leitura/audição e 
compreensão de textos 
escritos e orais 
• Realização de exercícios 
gramaticais 
• Atividades de escrita – 
texto de opinião sobre a 
publicidade e os jovens 

• Quadro, manual 
• CD-áudio, 
e-Manual, 
PowerPoint: 
gramática/ 
vocabulário 

• Avaliação diagnóstica 
– professor 
(observação direta 
na aula; correção de 
exercícios escritos) 
 

• Avaliação diagnóstica 
– aluno (realização 
de atividades várias 
de diagnóstico) 
 

• Auto/heteroavaliação: 
– grelha de avaliação 
do processo 
 

 

2.6 Marketing Scams 
• Anúncio, aviso, carta de 
reclamação, blogue, 
video clip, cartoon 
• Publicidade enganosa; 
direitos dos 
consumidores 

• Vocabulário sobre 
direitos dos 
consumidores 

• Atividades de leitura, 
audição, interpretação e 
visionamento de video clip – 
consumer rights 
• Realização de exercícios 
vocabulares 
• Atividades de escrita – 
carta de reclamação 

2.7 Ethical Marketing 
• Video clip, entrevista, 
canção, artigo, aviso 
• Marketing e ética, 
testagem em animais 

• Vocabulário: formação 
de palavras 
• -ing forms and 
infinitives 

• Atividades de compreensão 
e interpretação de textos 
áudio e vídeo (video clip – 
Cruelty-free products) 
• Revisão de itens 
gramaticais 
• Role-play: testagem em 
animais 

Self-Xplore 2A/2B 
• Atividades de 
diagnóstico 
• Atividades de revisão e 
consolidação 

 • Audição de canções 
• Atividades de análise 
textual 
• Revisão de vocabulário 
• Revisão de itens 
gramaticais 
• Pesquisa de informação 
• Interação oral 
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SECOND TERM                Unit 3 – Work Xplore 11 (Inglês – nível de continuação) N.º de aulas: 22 

Objetivos 
Tipos de texto/ 
Domínios de 
referência 

Língua Inglesa Estratégias/Atividades Recursos Avaliação 

Interpretação/Produção de texto 
• Ativar conhecimentos prévios sobre a 
variedade de empregos, a escolha de 
atividades profissionais, a flexibilização do 
emprego, o voluntariado e a 
internacionalização do trabalho 
• Argumentar a favor e contra 
• Expressar concordância/discordância 
• Expressar preferências 
• Reclamar, protestar 
• Persuadir 
• Compreender/interpretar informação 
estatística e gráficos 
• Transferir informação para tabelas 
• Selecionar informação do texto 
• Usar elementos de coesão e sequência 
no texto 
• Alargar vocabulário específico sobre a 
temática 
• Consolidar conhecimentos  
léxico-semânticos 
• Consolidar conhecimentos de estruturas 
Gramaticais 
 
Socioculturais e de aprendizagem 
• Revelar atitude crítica perante o que 
lê/ouve 
• Desenvolver práticas de interação oral 
• Pesquisar e selecionar informação 
• Comparar e descrever 
 

3.1 Career Choice 
• Testemunho, artigo, 
sinopse 
• Carreiras futuras 

• Vocabulário sobre o 
mundo do trabalho 
• Phrasal verbs 1 

• Atividades de compreensão e 
interpretação de textos áudio e 
vídeo (video clip – Career 
choices) 
• Realização de exercícios de 
consolidação lexical e gramatical 
• Atividade de escrita: descrição 
de sonhos e ambições 

• Quadro; manual 
• CD-áudio, 
e-Manual, 
PowerPoint: 
gramática/ 
vocabulário 
• Apresentações 
Prezi 
• Fichas de 
gramática e de 
vocabulário 
• Internet: sites 
interativos sobre o 
mundo do trabalho 

• Avaliação diagnóstica 
– professor (observação 

direta na aula; 
correção de exercícios 
escritos) 

 
• Avaliação diagnóstica/ 

formativa – aluno 
(realização de 
atividades várias) 

 
• Avaliação sumativa: 1 a 
2 testes escritos/listening 
 
• 1 apresentação oral 
 
• Auto/heteroavaliação: 
– grelha de avaliação do 

processo 
 
 

3.2 Find your 
Passion 
• Citação, provérbio, 
artigo, vídeo clip 
• A escolha de carreira, 
sonhos e ambições 
profissionais 

• Vocabulário: 
provérbios 
• Phrasal verbs 2 
• Orações finais 

• Atividades de compreensão e 
interpretação de textos áudio e 
vídeo (video clip – TED Talks) 
• Atividades de leitura/audição e 
de expressão escrita e oral 
• Revisão de itens lexicais e 
gramaticais 

3.3 Dream Jobs 
• Quiz, artigo, notícia 
• A escolha de carreira, 
sonhos e ambições 
profissionais 

• Números e 
expressões 
numéricas 
• Discurso direto e 
indireto 

• Atividades de compreensão e 
interpretação de textos áudio e 
vídeo (video clip – Dream jobs) 
• Realização de exercícios de 
consolidação do discurso direto 
e indireto 
• Atividade de escrita: CV 
informal 

3.4 Teen 
Entrepreneurs 
• Quiz, blogue, artigo, 
reportagem, anúncio 
• Os jovens e o emprego, 
empreendedorismo 

• Passiva idiomática • Atividades de compreensão e 
interpretação de textos áudio e 
vídeo (video clip – news report) 
• Revisão da passiva idiomática 
 

Observações: Nesta grelha, 2-4 blocos destinam-se a testes (diagnósticos, formativos e sumativos + correção; momentos formais de avaliação oral). 
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SECOND TERM             Unit 3 – Work Xplore 11 (Inglês – nível de continuação) N.º de aulas: 22 
Objetivos Tipos de texto/ 

Domínios de referência Língua Inglesa Estratégias/Atividades Recursos Avaliação 
Interpretação/Produção de texto 
• Ativar conhecimentos prévios sobre o 
ambiente de trabalho, o mundo de 
trabalho em mudança, a formação ao 
longo da vida 
• Dar instruções 
• Dar conselhos/orientações 
• Argumentar a favor e contra 
• Dar opinião 
• Exprimir preferências 
• Usar elementos de sequência no texto 
• Explicar vocabulário em contexto 
• Demonstrar conhecimentos sobre o uso 
de conectores frásicos 
 
Socioculturais e de aprendizagem 
• Relacionar o que lê/ouve com o seu 
conhecimento/vivência pessoal 
• Desenvolver práticas de interação oral 
• Desenvolver técnicas de estudo 
• Adquirir hábitos de reflexão sobre a 
aprendizagem 
• Comparar e descrever diferentes 
atividades profissionais 
• Demonstrar capacidade de discutir 
opções de carreira 
 

3.5 Work Trends 
• Video clip, reportagem, 
artigo, conversa 
• O ambiente de trabalho, 
o mundo de trabalho em 
mudança 

• Vocabulário: 
palavras compostas 

• Atividades de leitura/audição e 
compreensão de textos escritos 
e orais 
• Realização de exercícios 
lexicais 
• Atividades de escrita – Twitter 
post 

• Quadro, manual 
• CD-áudio, 
e-Manual, 
PowerPoint: 
gramática/ 
vocabulário 

• Avaliação diagnóstica 
– professor 
(observação direta na 
aula; correção de 
exercícios escritos) 
 

• Avaliação diagnóstica 
– aluno (realização de 
atividades várias de 
diagnóstico) 
 
• Auto/heteroavaliação: 

– grelha de avaliação 
do processo 

 

3.6 Work Etiquette 
• Artigo, regra, instrução 
• O trabalho e a tecnologia, 
condições e ambiente de 
trabalho, regras de 
convivência 

Verbos modais: 
should, can, ought to, 
must, have to 

• Atividades de leitura, audição, 
interpretação e visionamento do 
video clip – consumer rights 
• Realização de exercícios 
gramaticais 
• Role-play: Technology in the 
workplace 

3.7 Learn all your Life 
• Video clip, artigo 
• Aprendizagem/Educação 
ao longo da vida 

Verbos modais: 
should, can, ought to, 
must, have to 

• Atividades de compreensão e 
interpretação de textos áudio e 
vídeo (video clip – Cruelty-free 
products) 
• Revisão de itens gramaticais 
• Atividades de escrita 

3.7 Learn all your Life 
• Video clip, artigo 
• Aprendizagem/Educação 
ao longo da vida 

• Reforço e 
consolidação de itens 
lexicais e gramaticais 
abordados na 
unidade 

• Audição de canções 
• Atividades de análise textual 
• Revisão de vocabulário 
• Revisão de itens gramaticais 
• Pesquisa de informação 
• Interação oral 
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THIRD TERM              Unit 4 – Multiculturalism Xplore 11 (Inglês – nível de continuação) N.º de aulas: 25 
Objetivos Tipos de texto/ 

Domínios de referência Língua Inglesa Estratégias/Atividades Recursos Avaliação 
Interpretação/Produção de texto 
• Ativar conhecimentos prévios sobre a 
sociedade multicultural, igualdade de 
oportunidades, igualdade de direitos, 
discriminação e intolerância (religiosa, 
política, étnica…) 
• Argumentar a favor e contra 
• Expressar concordância/discordância 
• Expressar preferências 
• Compreender/interpretar informação 
estatística e gráficos 
• Transferir informação para tabelas 
• Selecionar informação do texto 
• Usar elementos de coesão e sequência 
no texto 
• Alargar vocabulário específico sobre a 
temática 
• Consolidar conhecimentos  
léxico-semânticos 
• Consolidar conhecimentos de 
estruturas Gramaticais 
 
Socioculturais e de aprendizagem 
• Desenvolver uma perspetiva crítica 
sobre sociedades multiculturais 
• Demonstrar abertura e respeito face a 
diferenças culturais (religiosas, étnicas...) 
• Relacionar a sua cultura com outras 
culturas 

4.1 Global Culture 
• Artigo, post, video clip 
• Globalização, símbolos 
da cultura global 

• Vocabulário: 
globalização e cultura 
• Futuro: will/going to 

• Atividades de compreensão e 
interpretação de textos áudio e 
vídeo (video clip – Global 
culture) 
• Realização de exercícios de 
consolidação lexical e gramatical 

• Quadro, manual 
• CD-áudio, 
e-Manual, 
PowerPoint: 
gramática/ 
vocabulário 
• Apresentações 
Prezi 
• Fichas de 
gramática e de 
vocabulário 
• Internet: sites 
interativos sobre a 
sociedade 
multicultural 

• Avaliação diagnóstica 
– professor 
(observação direta na 
aula; correção de 
exercícios escritos) 
 

• Avaliação diagnóstica/ 
formativa 

– aluno (realização de 
atividades várias) 
 
• Avaliação sumativa: 
1 a 2 testes escritos/ 
listening 
 
• 1 apresentação oral 
 
• Auto/heteroavaliação: 

– grelha de avaliação 
do processo 

 

4.2 Cultural Dealings 
• Artigo, video clip 
• Diversidade cultural: 
differentes costumes, tipos 
de comida, modos de vida 

• Reporting verbs • Atividades de leitura/audição e 
de expressão escrita e oral 
• Video clip – Cultural 
differences 
• Realização de exercícios de 
consolidação do discurso 
indireto 
 

4.3 Diversity Matters 
• Canção, artigo 
• A sociedade multicultural 

• Preposições de 
lugar e de movimento 

• Atividades de compreensão e 
interpretação de textos áudio e 
vídeo (video musical – Different 
people) 
• Revisão de itens gramaticais 
• Debate: prós e contras da 
sociedade multicultural 

4.4 Race and Equality 
• Citação, canção, história 
pessoal 
• Preconceitos e 
discriminação racial, 
estereótipos, direitos 
humanos 

• Vocabulário sobre 
racismo e diversidade 
cultural 

• Atividades de compreensão e 
interpretação de textos áudio e 
vídeo (video clip – What you Say 
Matters) 
• Projeto multidisciplinar: 
Timeline of Apartheid 

Observações: Nesta grelha, 2-4 blocos destinam-se a testes (diagnósticos, formativos e sumativos + correção; momentos formais de avaliação oral) e projeto de leitura extensiva. 
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THIRD TERM              Unit 4 – Multiculturalism Xplore 11 (Inglês – nível de continuação) N.º de aulas: 25 
Objetivos Tipos de texto/ 

Domínios de referência Língua Inglesa Estratégias/Atividades Recursos Avaliação 
Interpretação/Produção de texto 
• Ativar conhecimentos prévios sobre 
inclusão 
social/socioeconómica, discriminação e 
intolerância (religiosa, política, étnica…), 
movimentos e organizações de ação 
social e voluntariado: locais, nacionais e 
internacionais… 
• Dar instruções 
• Dar conselhos/orientações 
• Argumentar a favor e contra 
• Dar opinião 
• Exprimir preferências 
• Usar elementos de sequência no texto 
• Explicar vocabulário em contexto 
• Demonstrar conhecimentos sobre o uso 
de conectores frásicos 
 
Socioculturais e de aprendizagem 
• Relacionar o que lê/ouve com o seu 
conhecimento/vivência pessoal 
• Adquirir hábitos de reflexão sobre a 
aprendizagem 
• Comparar e descrever diferentes 
contextos multiculturais 
• Demonstrar capacidade de questionar 
estereótipos culturais 
 

4.5 Inclusion Works 
• Canção, video clip, artigo, 
sinopse 
• Inclusão social e 
sociedades inclusivas 

• Genitive ’s • Atividades de leitura/audição e 
compreensão de textos escritos 
e orais (video clip – Diversified 
we grow) 
• Projeto multidisciplinar: 
Diversity and inclusion 

• Quadro, manual 
• CD-áudio, 
e-Manual, 
PowerPoint: 
gramática/ 
vocabulário 

• Avaliação diagnóstica 
– professor 
(observação direta na 
aula; correção de 
exercícios escritos) 
 

• Avaliação diagnóstica 
– aluno (realização de 

atividades várias de 
diagnóstico) 
 
• Auto/heteroavaliação: 

– grelha de avaliação 
do processo 

 

4.6 Beyond 
Stereotypes 
• Poster, palestra, discurso, 
citação 
• Estereótipos 

• Vocabulário sobre 
discriminação étnica 
• Orações 
condicionais – 
tipo 3 

• Atividades de leitura, audição, 
interpretação e visionamento de 
video clip – TED Talks – 
Dangers of stereotyping 
• Realização de exercícios 
gramaticais 
• Atividades de escrita: blogue, 
história de discriminação 

3.7 Speak Up! 
• Relatório, cartão 
informativo, video clip 
• Ativismo social contra a 
discriminação e a injustiça 

• Progressive tenses: 
Present Continuous, 
Present Perfect 
Continuous, Future 
Continuous 

• Atividades de compreensão e 
interpretação de textos áudio e 
vídeo 
• Revisão dos tempos verbais 
 

Self-Xplore 4A/4B 
• Atividades de diagnóstico 
• Atividades de revisão e 
consolidação 

• Reforço e 
consolidação de itens 
lexicais e gramaticais 
abordados na 
unidade 

• Audição de canções 
• Atividades de análise textual 
• Revisão de vocabulário 
• Revisão de itens gramaticais 
• Pesquisa de informação 
• Interação oral 
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PLANIFICAÇÃO ANUAL 2017/2018 – MENSAGENS 11.o ANO 

Domínios, objetivos e descritores de desempenho Tópicos de conteúdo Avaliação Recursos materiais 
 

ORALIDADE 
(COMPREENSÃO ORAL – CO) 

1. Interpretar textos orais de diferentes géneros. 
1. Identificar o tema dominante, justificando. 
2. Explicitar a estrutura do texto. 
3. Distinguir informação subjetiva de informação 

objetiva. 
4. Fazer inferências. 
5. Reconhecer diferentes intenções comunicativas. 
6. Verificar a adequação e a expressividade dos recursos 

verbais e não verbais. 
7. Explicitar, em função do texto, marcas dos seguintes 

géneros: discurso político, exposição sobre um tema e 
debate. 

 
2. Registar e tratar a informação 
1. Selecionar e registar as ideias-chave. 
 

(EXPRESSÃO ORAL – EO) 
3. Planificar intervenções orais 
1. Pesquisar e selecionar informação diversificada. 
2. Planificar o texto oral, elaborando tópicos e dispondo-

-os sequencialmente. 
3. Elaborar e registar argumentos e respetivos exemplos. 
 
4. Participar oportuna e construtivamente em situações 
de interação oral 
1. Respeitar o princípio de cortesia: pertinência na 

participação. 
2. Mobilizar quantidade adequada de informação. 
3. Mobilizar informação pertinente. 
4. Retomar, precisar ou resumir ideias, para facilitar a 

interação. 
 
 
 
 
 
 

Unidade 0 – Diagnose   
 Modalidades de 

avaliação: 
• Diagnóstica; 
• Formativa; 
• Sumativa. 

 
 Instrumentos de 

avaliação: 
• Observação direta 

(grelhas variadas); 
• Fichas de 

avaliação; 
• Oralidade 

(compreensão e 
produção oral); 

• Leitura; Educação 
Literária; Escrita 
(produção escrita); 
Gramática; 

• Participação / 
Empenho; 

• Responsabilidade 
(pontualidade / 
TPC / material); 

• Comportamento; 
• Auto e 

heteroavaliação. 

 
• Fichas 

informativas; 
• Quadros 

informativos; 
• Esquemas 

informativos; 
• PowerPoint 

didático;  
• Caderno de 

Atividades. 
 
Registos áudio: 
– Declamação de 

poesia; 
– Programa 

radiofónico;  
– Música / Canção.  
 
Registos 
audiovisuais: 
‒  Filme (trailers, 

excertos e curta-
-metragem); 

‒  Programa 
televisivo; 

‒  Documentário;  
‒  Reportagem. 
 
Registos visuais:  
– Cartoon; 
– Banda desenhada; 
– Pinturas / Imagens. 
 
• Aula Digital. 
 
• Sugestões para o 

Projeto de Leitura. 

1.o período – 52 aulas 
CO 
• Canção. 

 
EO 
• Apresentação oral. 

 
L 
• Crónica. 
• Apreciação crítica. 

 
E 
• Texto expositivo. 

 
EL 
• Identificar temas e ideias principais. 
• Fazer inferências. 
• Analisar o ponto de vista das diferentes personagens. 
• Estabelecer relações de sentido. 

 
G 
• Classes de palavras. 
• Sintaxe: 

– Funções sintáticas, frase complexa e colocação do pronome pessoal 
átono. 

• Lexicologia: 
• Campo lexical. 
 
Unidade 1 – Padre António Vieira, Sermão de Santo António aos 

Peixes 
CO/ EO 
• Exposição sobre um tema. 
• Discurso político. 
• Apreciação crítica. 
• Texto de opinião. 
• Apresentação oral. 
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5. Produzir textos orais com correção e pertinência. 
1. Produzir textos seguindo tópicos elaborados 

autonomamente. 
2. Estabelecer relações com outros conhecimentos. 
3. Produzir textos adequadamente estruturados, 

recorrendo a mecanismos propiciadores de coerência 
e de coesão textual. 

4. Produzir textos linguisticamente corretos, com 
diversificação do vocabulário e das estruturas 
utilizadas. 

 
6. Produzir textos orais de diferentes géneros e com 
diferentes finalidades. 
1. Produzir os seguintes géneros de texto: exposição 

sobre um tema, apreciação crítica e texto de opinião. 
2. Respeitar as marcas de género do texto a produzir. 
3. Respeitar as seguintes extensões temporais: exposição 

sobre um tema – 4 a 6 minutos; apreciação crítica – 2 a 
4 minutos; texto de opinião – 4 a 6 minutos. 

 
LEITURA (L) 

7. Ler e interpretar textos de diferentes géneros e graus 
de complexidade. 
1. Identificar tema e subtemas, justificando. 
2. Fazer inferências, fundamentando. 
3. Explicitar a estrutura do texto: organização interna. 
4. Identificar universos de referência ativados pelo texto. 
5. Explicitar o sentido global do texto, fundamentando. 
6. Relacionar aspetos paratextuais com o conteúdo do 

texto. 
7. Explicitar, em textos apresentados em diversos 

suportes, marcas dos seguintes géneros: artigo de 
divulgação científica, discurso político, apreciação 
crítica e artigo de opinião. 

 
8. Utilizar procedimentos adequados ao registo e ao 
tratamento da informação. 
1. Selecionar criteriosamente informação relevante. 
2. Elaborar tópicos que sistematizem as ideias-chave do 

texto, organizando-os sequencialmente. 

 

 

 

L 
• Discurso político. 
• Textos informativos. 
 
E 
• Texto de opinião. 
• Exposição sobre um tema. 
 
EL 
• Contextualização histórico-literária. 
• Objetivos da eloquência (docere, delectare, movere). 
• Intenção persuasiva e exemplaridade. 
• Crítica social e alegoria. 
• Linguagem, estilo e estrutura: 
‒ visão global do sermão e estrutura argumentativa; 
‒ o discurso figurativo: a alegoria, a comparação, a metáfora; 
‒ outros recursos expressivos: a anáfora, a antítese, a apóstrofe, a 

enumeração e a gradação. 
G 
• Análise do discurso e pragmática: 

– Texto e textualidade: coerência e coesão. 
 

  
 

Unidade 2 – Almeida Garrett, Frei Luís de Sousa 
CO/ EO  
• Exposição sobre um tema. 
• Apreciação crítica. 
• Texto de opinião. 
 
L 
• Textos informativos. 



4 
 

 
9. Ler para apreciar criticamente textos variados. 
1. Exprimir pontos de vista suscitados por leituras 

diversas, fundamentando. 
 

ESCRITA (E) 
10. Planificar a escrita de textos. 
1. Consolidar e aperfeiçoar procedimentos de elaboração 

de planos de texto. 
 
11. Escrever textos de diferentes géneros e finalidades. 
1. Escrever textos variados, respeitando as marcas do 

género: exposição sobre um tema, apreciação crítica e 
texto de opinião. 

 
12. Redigir textos com coerência e correção linguística. 
1. Respeitar o tema. 
2. Mobilizar informação adequada ao tema. 
3. Redigir um texto estruturado, que reflita uma 

planificação, evidenciando um bom domínio dos 
mecanismos de coesão textual: 
a) texto constituído por três partes (introdução, 

desenvolvimento e conclusão), individualizadas e 
devidamente proporcionadas; 

b) marcação correta de parágrafos; 
c) utilização adequada de conectores. 

4. Mobilizar adequadamente recursos da língua: uso 
correto do registo de língua, vocabulário adequado ao 
tema, correção na acentuação, na ortografia, na 
sintaxe e na pontuação. 

5. Observar os princípios do trabalho intelectual: 
identificação das fontes utilizadas; cumprimento das 
normas de citação; uso de notas de rodapé; 
elaboração da bibliografia. 

6. Utilizar com acerto as tecnologias de informação na 
produção, na revisão e na edição de texto. 

 
13. Rever os textos escritos. 
1. Pautar a escrita do texto por gestos recorrentes de 

revisão e aperfeiçoamento, tendo em vista a qualidade 
do produto final. 

 
 

 
E 
• Exposição sobre um tema. 
• Apreciação crítica. 
• Texto de opinião. 
EL 
• Contextualização histórico-literária.  
• A dimensão patriótica e a sua expressão simbólica 
• O Sebastianismo: História e ficção 
• A dimensão trágica 
• Recorte das personagens principais 
• Linguagem, estilo e estrutura:  
‒ características do texto dramático;  
‒ a estrutura da obra;  
‒ o drama romântico: características. 

 
G 
• Análise do discurso e pragmática: 

– Dêixis: pessoal, temporal e espacial.  
 

  

Unidade 3 – Camilo Castelo Branco, Amor de Perdição 
2.o período – 44 aulas 

CO/ EO 
• Apreciação crítica. 

 
L 
• Artigo de opinião. 
• Textos informativos. 

 
E 
• Apreciação crítica. 
• Texto de opinião. 

 
EL 
• Sugestão biográfica (Simão e narrador) e construção do herói 

romântico. 
• A obra como crónica da mudança social. 
• Relações entre personagens. 
• O amor-paixão. 
• Linguagem, estilo e estrutura: 
‒ o narrador; 
‒ os diálogos; 
‒ a concentração temporal da ação. 
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EDUCAÇÃO LITERÁRIA (EL) 

14. Ler e interpretar textos literários. 
1. Ler expressivamente em voz alta textos literários, após 

preparação da leitura. 
2. Ler textos literários portugueses de diferentes géneros, 

pertencentes aos séculos XVII a XIX. 
3. Identificar temas, ideias principais, pontos de vista e 

universos de referência, justificando. 
4. Fazer inferências, fundamentando. 
5. Analisar o ponto de vista das diferentes personagens. 
6. Explicitar a estrutura do texto: organização interna. 
7. Estabelecer relações de sentido: 

a) entre as diversas partes constitutivas de um texto; 
b) entre situações ou episódios; 
c) entre características e pontos de vista das 

personagens; 
d) entre obras. 

8. Reconhecer e caracterizar os elementos constitutivos 
do texto poético anteriormente aprendidos e, ainda, 
os que dizem respeito a: 
a) estrofe (quintilha); 
b) métrica (alexandrino). 

9. Reconhecer e caracterizar os elementos constitutivos 
do texto dramático: 
a) ato e cena; 
b) didascália; 
c) diálogo, monólogo e aparte. 

10. Reconhecer e caracterizar os seguintes elementos 
constitutivos da narrativa: 
a) ação principal e ações secundárias; 
b) personagem principal e personagem secundária; 
c) narrador: 

‒ presença e ausência na ação; 
‒ formas de intervenção: narrador-personagem; 

comentário ou reflexão; 
d) espaço (físico, psicológico e social); 
e) tempo (narrativo e histórico). 

 
 
 

Unidade 4 – Eça de Queirós, Os Maias   
CO/ EO 
• Apreciação crítica. 
• Apresentação oral. 
 
L 
• Apreciação crítica. 
• Textos informativos. 
 
E 
• Exposição sobre um tema. 
• Texto de opinião. 
 
EL 
• Contextualização histórico-literária. 
• A representação de espaços sociais e a crítica de costumes. 
• Espaços e seu valor simbólico e emotivo. 
• A descrição do real e o papel das sensações. 
• Representações do sentimento e da paixão: diversificação da intriga 

amorosa (Pedro da Maia, Carlos da Maia e Ega). 
• Características trágicas dos protagonistas (Afonso da Maia, Carlos da 

Maia e Maria Eduarda). 
• Linguagem, estilo e estrutura: 
‒ o romance: pluralidade de ações; complexidade do tempo, do espaço 

e dos protagonistas; extensão; 
‒ visão global da obra e estruturação: título e subtítulo; 
‒ recursos expressivos: a comparação, a ironia, a metáfora, a 

personificação, a sinestesia e o uso expressivo do adjetivo e do 
advérbio; 

‒ reprodução do discurso no discurso. 
 
G 
• Reprodução do discurso no discurso: 

– Citação, discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre; 
– Verbos introdutores de relato do discurso.    
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11. Identificar e explicitar o valor dos recursos expressivos 
mencionados no Programa. 

12. Reconhecer e caracterizar textos quanto ao género 
literário: o sermão, o drama romântico e o romance. 

 
15.  Apreciar textos literários. 
1. Reconhecer valores culturais, éticos e estéticos 

manifestados nos textos. 
2. Valorizar uma obra enquanto objeto simbólico, no 

plano do imaginário individual e coletivo. 
3. Expressar pontos de vista suscitados pelos textos lidos, 

fundamentando. 
4. Fazer apresentações orais (5 a 7 minutos) sobre obras, 

partes de obras ou tópicos do Programa. 
5. Escrever exposições (entre 130 e 170 palavras) sobre 

temas respeitantes às obras estudadas, seguindo 
tópicos fornecidos. 

6. Ler uma ou duas obras do Projeto de Leitura 
relacionando-a(s) com conteúdos programáticos de 
diferentes domínios. 

7. Analisar recriações de obras literárias do Programa, 
com recurso a diferentes linguagens (por exemplo, 
música, teatro, cinema, adaptações a séries de TV), 
estabelecendo comparações pertinentes. 

 
16. Situar obras literárias em função de grandes marcos 
históricos e culturais. 
1. Reconhecer a contextualização histórico-literária nos 

casos previstos no Programa. 
2. Comparar temas, ideias e valores expressos em 

diferentes textos da mesma época e de diferentes 
épocas. 
 

GRAMÁTICA (G) 
17. Construir um conhecimento reflexivo sobre a 
estrutura e o uso do português. 
1. Consolidar os conhecimentos gramaticais adquiridos 

no ano anterior. 
 

 

Unidade 5 – Antero de Quental, Sonetos Completos   
3.o período – 30 aulas 

CO/ EO 
• Texto de opinião. 
• Apreciação crítica. 
 
L 
• Artigo de divulgação científica. 
• Textos informativos. 
 
E 
• Exposição sobre um tema. 
 
EL 
• A angústia existencial. 
• Configurações do Ideal. 
• Linguagem, estilo e estrutura: 
‒ o discurso conceptual; 
‒ o soneto; 
‒ recursos expressivos: a apóstrofe, a metáfora, a personificação. 

 

Unidade 6 – Cesário Verde, Cânticos do Realismo (O Livro de 
Cesário Verde) 

3.o período 
CO/ EO 
• Apreciação crítica. 
• Texto de opinião. 
 
L 
• Relato de viagem. 
• Textos informativos.  
 
E 
• Exposição sobre um tema. 
• Texto de opinião. 
• Apreciação crítica. 
 

18. Reconhecer a forma como se constrói a textualidade. 
1. Demonstrar, em textos, a existência de coerência 

textual. 
 

EL 
• A representação da cidade e dos tipos sociais. 
• Deambulação e imaginação: o observador acidental. 
• Perceção sensorial e transfiguração poética do real. 
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2. Distinguir mecanismos de construção da coesão 
textual. 

 
19. Reconhecer modalidades de reprodução ou de citação 
do discurso. 
1. Reconhecer e fazer citações. 
2. Identificar e interpretar discurso direto, discurso 

indireto e discurso indireto livre. 
3. Reconhecer e utilizar adequadamente diferentes 

verbos introdutores de relato do discurso. 
 
20. Identificar aspetos da dimensão pragmática do 
discurso. 
1. Identificar deíticos e respetivos referentes. 
 
 
 
 
 

• O imaginário épico (em «O Sentimento dum Ocidental»): 
‒ o poema longo; 
‒ a estruturação do poema; 
‒ subversão da memória épica: o Poeta, a viagem e as personagens. 

• Linguagem, estilo e estrutura: 
‒ estrofe, metro e rima; 
‒ recursos expressivos: a comparação, a enumeração, a hipérbole, a 

metáfora, a sinestesia, o uso expressivo do adjetivo e do advérbio. 
 

 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE DO TAMEL 
ESCOLA BÁSICA E SEDUNDÁRIA VALE DO TAMEL 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA CATÓLICA 
 

PLANIFICAÇÃO ANUAL/TRIMESTAL  Ano 11º Ano    2017/2018 
Ensino Secundário | Unidade Letiva 3 – Ética e Economia 

METAS OBJETIVOS CONTEÚDOS METODOLOGIA/ 
ESTRATÉGIAS RECURSOS AVALIAÇÃO TEMPOS 

Q. Reconhecer, à 
luz da mensagem 
cristã, a dignidade 
da pessoa humana. 
 

1. Enunciar as 
finalidades da 
atividade económica. 
 

• Etimologia: “OIKONOMIA”. 
• Definição de “economia”. 
• O funcionamento da economia: 

- Produção e circulação de bens e serviços;  
- Cooperação do trabalho e do capital;  
- Contributo das tecnologias e do marketing.  

-Diagnóstico da 
turma 
- Diálogo 
interpelativo; 
- Chuva de ideias; 
- Interpretação de 
textos; 
- Sopa de letras; 
- Interpretação de 
imagens; 
- Caça palavras; 
- Crucigramas; 
- Palavras 
cruzadas; 
- Visualização / 
exploração de 
Power Point’s; 
- Visualização / 
exploração de 
Filmes; 
- Partilha de 
testemunhos; 
- Técnica de 
binas; 
- Debate de 
ideias; 
- Elaboração de 

- Ficha 
diagnóstica. 
- Caderno 
diário do 
aluno. 
- Quadro. 
- Software de 
apoio à 
disciplina, na 
abordagem 
das diferentes 
temáticas.  
-Computador 
-Projetor 
multimédia. 

•DIAGNÓSTICA: 
- Ficha de 
Avaliação 
Diagnóstica. 
 
- Resposta às 
questões e 
execução das 
tarefas do 
caderno de 
atividades e 
outras. 
 
- Valores, atitudes 
e conhecimentos 
demonstrados na 
realização das 
atividades 
propostas (Grelha 
de observação 
diária). 
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L. Estabelecer um 
diálogo entre a 
cultura e a fé. 
 

2. Estabelecer a 
relação entre a ética e 
a economia. 
 

• A ética estuda os princípios morais reguladores do comportamento 
humano. 
• A determinação do que é o bem e o mal face à atividade económica: 

- Qual é o padrão de bem.  
- Como se define que algo é bom.  

• Uma ética para a atividade económica: 
- O conflito entre os fatores de produção: o lucro do capital e o 
esforço do trabalho.  
- A necessidade de entendimento entre o trabalho e o capital, 
sob a arbitragem do Estado. 
- O Estado como defensor e promotor do bem-comum. 
- O respeito pela justiça e a dignidade humana. 

• Uma ética cristã defende: 
- A dignidade humana;  
- A justiça social;  
- O respeito pelas posições das diferentes confissões religiosas.  

• Evangelii Gaudium: 
- 55-56. Não à idolatria do dinheiro. 
- 57-58. Não ao dinheiro que governa em vez de servir. 

M. Reconhecer a 
proposta do agir 

3. Questionar os 
diversos sentidos e 

• Os vários sentidos do trabalho: 
- Entre as dificuldades do trabalho e a dignificação e promoção 



ético cristão em 
situações vitais do 
quotidiano. 
 

dimensões do 
trabalho. 
 

do ser humano.  
- As diferentes dimensões do trabalho (pessoal, espiritual, 
familiar, social e económica). 
- A conciliação do trabalho com a vida familiar.  
- O valor do trabalho que decorre da organização familiar, da 
educação dos filhos e do cuidado dos idosos. 
- A relação do trabalho com o descanso.  

• Os deveres de quem trabalha: assiduidade, seriedade, compromisso, 
empenho. 
• Os direitos de quem trabalha: salário justo, descanso, condições 
dignificantes, reforma, associativismo laboral, respeito pela condição 
individual. 
• Caritas in Veritate 63-64. 

trabalhos; 
- Grelhas de 
leitura de 
interpretações de 
textos; 
-Esquemas; 
-Registo de ideias 
cruciais. 

G. Identificar os 
valores evangélicos. 

4. Analisar as causas e 
as consequências dos 
atentados à dignidade 
do trabalho. 

• Desigualdade de remunerações para trabalho igual. 
• Trabalho infantil. 
• Trabalho escravo. 
• A escassez de trabalho e o direito a não emigrar: Bento XVI, 
Mensagem para o 99º Dia Mundial do Migrante e Refugiado, 12 de 
outubro de 2012. 

I. Conhecer o 
percurso da Igreja 
no tempo e o seu 
contributo para a 
construção da 
sociedade. 
 

5. Conhecer o 
desenvolvimento 
histórico da Doutrina 
Social da Igreja. 
 

• História e princípios da Doutrina Social da Igreja (DSI): 
- O significado da expressão DSI. 
- As principais etapas do seu desenvolvimento e sua 
contextualização. 
- A finalidade da DSI. 
- Os Princípios da DSI. 

B. Construir uma 
chave de leitura 
religiosa da pessoa, 
da vida e da 
história. 
 

6. Reconhecer o ser 
humano como centro 
da atividade 
económica. 
 

• A proposta da Doutrina Social da Igreja: relações de diálogo e 
cooperação, com prioridade para o reconhecimento do trabalho 
(Laborem Exercens 11-15). 
• O ser humano no centro da atividade económica: 

- O bem comum; 
- A realização da pessoa humana. 
- Desenvolvimento económico e bem-estar pessoal e social; 
- Participação na obra do criador e na redenção: CIC 2427; 
Laborem Exercens 27. 

O. Amadurecer a 
sua 
responsabilidade 
perante a pessoa, a 
comunidade e o 
mundo. 
 

7. Reconhecer a 
existência de 
desigualdades sociais 
e da pobreza no 
mundo. 
 

• A desigualdade e a pobreza: 
- O desenvolvimento tecnológico, o desemprego e a escassez de 
trabalho. 
- Um mundo desigual e maioritariamente pobre. 
- A pobreza não é uma fatalidade. 
- As causas do empobrecimento. 
- Os esforços para conseguir a eliminação da pobreza a nível 



mundial. 
8. Desenvolver uma 
atitude de denúncia 
acerca da pobreza. 
 

• A denúncia e a luta contra a pobreza é um dever dos cristãos. 
• Rerum Novarum: a defesa do trabalhador contra a exploração. 
• Quadragesimo Anno: as crises económicas e os seus terríveis 
efeitos. 
• A defesa da justiça social e da repartição dos bens. 

N. Promover o bem 
comum e o cuidado 
do outro. 

9. Compreender a 
necessidade de 
globalizar a 
solidariedade. 

• Os riscos da Globalização: 
- A circulação ilimitada de capitais, de tecnologia e de mão de 
obra;  
- A criação artificial de necessidades de consumo; 
- A fragilização da fiscalização do movimento de capitais e da 
evasão fiscal. 
- Caritas in Veritate 35-42. 

• O agravamento do desequilíbrio entre povos e grupos sociais 
desenvolvidos e em vias de desenvolvimento: CIC 2426; Gaudium et 
Spes 63-72; 
• Sobre o desenvolvimento dos povos: Populorum Progressio. 
• A solidariedade na perspetiva cristã aplicada à economia: 

- A responsabilidade pessoal perante o desafio da globalização. 
- A necessária globalização da solidariedade. 
- A economia social e o comércio justo. 
- O contributo dos migrantes para as economias locais. 

L. Estabelecer um 
diálogo entre a 
cultura e a fé. 

10. Explorar as 
relações existentes 
entre consumismo, 
empréstimo e 
endividamento. 

• Consumismo e empréstimo: 
- O que é o consumismo; 
- Consumismo e consumidores. 
- Consumismo e visão integral do ser humano. 
- Estratégias para aprender a consumir. 
- Em que consiste o empréstimo. 
- O empréstimo financia a economia. 
- Empréstimo e usura. 
- Possibilidades de empréstimo. 
- O endividamento de pessoas, famílias e países. 
- A dependência dos devedores. 

11. Refletir acerca das 
implicações éticas da 
atividade publicitária. 

• Economia, consumo, publicidade e ética: 
- O papel da publicidade na economia. 
- O poder da publicidade. 
- Vantagens e potencialidades da publicidade. 

• Critérios para um uso ético da publicidade: Conselho Pontifício para 
as Comunicações Sociais, Ética e Publicidade, 22 de fevereiro de 1997. 

M. Reconhecer a 
proposta do agir 
ético cristão em 

12. Analisar as 
ameaças da atividade 
económica para os 

• A atividade económica e o equilíbrio ecológico: 
- Os sinais de um planeta em perigo: o aquecimento global. 
- A questão social e política do consumo e do esgotamento dos 



situações vitais do 
quotidiano. 
 

ecossistemas. recursos naturais. 
- A reciclagem. 
- A questão mais ampla do respeito pela criação. 
- O cuidado do ambiente decorrente do cuidado dos seres 
humanos. 

• Os beneficiários dos bens da economia: 
- Egoísmo ou uma perspetiva individualista; 
- Altruísmo ou uma perspetiva de responsabilidade para com os 
outros: Caritas in Veritate 51. 

H. Articular uma 
perspetiva sobre as 
principais propostas 
doutrinais da Igreja 
Católica. 
 

13. Compreender o 
fundamento da opção 
pelos pobres como o 
empenho em prol da 
justiça e o serviço da 
caridade. 
 

• Uma visão cristã da economia e da sociedade, a opção pelos pobres: 
- A opção de se ser pobre com os pobres por causa do Reino. 
- O rico insensato e o pobre Lázaro: Lc 12, 14-34. 

• A opção pelos pobres, Lc 4, 18-19: A «opção preferencial pelos 
pobres está implícita na fé cristológica naquele Deus que se fez pobre 
por nós, para enriquecer-nos com a sua pobreza (cf. 2Cor 8,9)», Bento 
XVI,13 de maio de 2007. 
• A justiça é o objetivo de toda a política: Deus Caritas est 28. 

N. Promover o bem 
comum e o cuidado 
do outro. 

14. Mobilizar as 
capacidades e as 
competências 
pessoais em ordem à 
construção de uma 
economia mais justa. 

• O cristianismo propõe o dever de cultivar os talentos: 
- A parábola dos Talentos: Mt 25, 14-30. 
- Competências, capacidades e talentos pessoais ao serviço da 
comunidade. 
- O compromisso com a construção da história. 

• A realização da vocação pessoal no mundo do trabalho, uma síntese 
programática: 

- Direito ao trabalho. 
- Direito ao desenvolvimento pessoal. 
- A conciliação do trabalho com a vida familiar. 
- A necessidade do lazer. 
- A dimensão espiritual da vida conciliada com as obrigações 
laborais. 
- Laborem Exercens 18; Caritas in Veritate 63. 

 

 

 

 

 



Ensino Secundário | Unidade Letiva 4 – A civilização do amor 

METAS OBJETIVOS CONTEÚDOS METODOLOGIA/ 
ESTRATÉGIAS RECURSOS AVALIAÇÃO TEMPOS 

O. Amadurecer a sua 
responsabilidade 
perante a pessoa, a 
comunidade e o 
mundo. 
 

1. Conhecer o 
significado do conceito 
«civilização». 
 

• O conceito de «civilização»: 
- Civilização como cosmovisão;  
- Civilização como cultura. 

• Breve perspetiva histórica sobre algumas das grandes civilizações: 
- Que princípios e valores presidiam à sua organização. 
- Que finalidades pretendiam alcançar. 

-Diagnóstico da 
turma 
- Diálogo 
interpelativo; 
- Chuva de ideias; 
- Interpretação de 
textos; 
- Sopa de letras; 
- Interpretação de 
imagens; 
- Caça palavras; 
- Crucigramas; 
- Palavras 
cruzadas; 
- Visualização / 
exploração de 
Power Point’s; 
- Visualização / 
exploração de 
Filmes; 
- Partilha de 
testemunhos; 
- Técnica de 
binas; 
- Debate de 
ideias; 
- Elaboração de 
trabalhos; 
- Grelhas de 
leitura de 
interpretações de 
textos; 
-Esquemas; 
-Registo de ideias 
cruciais. 

- Caderno 
diário do 
aluno. 
- Quadro. 
- Software de 
apoio à 
disciplina, na 
abordagem 
das diferentes 
temáticas.  
-Computador 
-Projetor 
multimédia. 

- Resposta às 
questões e 
execução das 
tarefas do 
caderno de 
atividades e 
outras. 
 
- Valores, 
atitudes e 
conhecimentos 
demonstrados 
na realização 
das atividades 
propostas 
(Grelha de 
observação 
diária). 
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I. Conhecer o 
percurso da Igreja no 
tempo e o seu 
contributo para a 
construção da 
sociedade. 
 

2. Descrever, em linhas 
gerais, o percurso de 
elaboração da 
categoria «Civilização 
do Amor». 
 

• A elaboração cronológica da categoria «Civilização do Amor»: 
- Papa Paulo VI (Regina Caeli, 17 de maio de 1970; Octagesima 
Adveniens 23, 1971; Audiência Geral, 31 de dezembro de 1975). 
- Papa João Paulo II (Dives in Misericordia 14, 1980; «Diálogo 
entre as culturas para uma Civilização do Amor e da paz», 
Mensagem para a celebração do XXXIV Dia Mundial da Paz, 
2001). 
- Papa Bento XVI (Deus Caritas est, 2005). 
- Papa Francisco (Discurso de Despedida, JMJ, Brasil, 28 de julho 
de 2013). 

P. Identificar o 
fundamento 
religioso da moral 
cristã. 
 
Q. Reconhecer, à luz 
da mensagem cristã, 
a dignidade da 
pessoa humana. 
 

3. Compreender, à luz 
do pensamento 
cristão, os critérios de 
uma «Civilização do 
Amor». 

• Critérios para uma Civilização do Amor: 
- Os bens materiais ao serviço de todos; 
- A solidariedade mútua, a fraternidade e o perdão; 
- A relação com Deus, Criador e Senhor. 

4. Evidenciar os 
princípios da 
construção da 
Civilização do Amor. 

• Nota Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa, Crise de 
Sociedade, Crise da Civilização, 2001: 

- Os sintomas de mutação cultural; 
- Uma cultura da dignidade da pessoa humana, da liberdade na 
responsabilidade, da vida, de verdade e de coerência, da 
solidariedade, da esperança. 

• O personalismo cristão e a sociedade personalista. 
• Quem é uma pessoa: 

- A dimensão individual e a dimensão comunitária. 
- A dimensão vocacional. 
- A questão da autonomia pessoal. 
- O dom de si e o compromisso com os outros. 

F. Conhecer a 
mensagem e cultura 
bíblicas. 
 

5. Descobrir a 
mensagem bíblica 
acerca do amor como 
elemento constitutivo 
da tradição cristã e 

• A revelação do amor na Tradição cristã: 
- No Antigo Testamento: Tb 4,15; Sir 31,15; Lv 19,18.34. 
- O ensinamento de Jesus: Mt 7, 12; Lc 6, 27-36; Lc 10, 25-28. 
- O hino ao amor: 1 Cor 13. 
- Discurso de Paulo VI na abertura da segunda sessão do Concílio 



dinâmica da sua 
proposta de 
construção de uma 
nova civilização. 

Vaticano II, 29 de setembro de 1963. 
- Bento XVI, Caritas in Veritate 1-9. 

C. Identificar o 
núcleo central das 
várias tradições 
religiosas. 

6. Verificar como a 
«Regra de Ouro» está 
presente nas várias 
tradições religiosas. 

• O dever da reciprocidade nas religiões abraâmicas. 
• O dever da reciprocidade nas religiões orientais. 

B. Construir uma 
chave de leitura 
religiosa da pessoa, 
da vida e da história. 
 

7. Destacar a 
importância do amor 
nas relações pessoais e 
sociais. 

• O poder transformador do amor: 
- O amor, princípio da relação interpessoal. 
- O amor, princípio da relação social. 
- Dar a vida pelos outros. 

8. Reconhecer 
exemplos significativos 
da vivência do amor 
fraterno. 
 

• Quem é o meu próximo: 
- Mt 25, 31-46. 
- Exemplos de vivência do amor fraterno, instituições 
prestadoras de cuidados à pessoa: 

- na educação; 
- na saúde; 
- na resposta à fragilidade social (pobreza, maus tratos, 
privação da liberdade).  

G. Identificar os 
valores evangélicos. 
 

9. Reconhecer os 
valores fundamentais 
para a construção da 
Civilização do Amor. 
 

• As condições necessárias para a construção da Civilização do Amor: 
- A verdade. 
- A justiça. 
- O amor. 
- A liberdade. 
- A bondade. 
- A esperança. 
- A alegria. 

M. Reconhecer a 
proposta do agir 
ético cristão em 
situações vitais do 
quotidiano. 
 
 
D. Promover o 
diálogo inter-
religioso como 
suporte para a 
construção da paz e 
a colaboração entre 
os povos. 

10. Analisar o 
contributo do diálogo à 
escala global nas 
relações da Igreja com 
o mundo e na 
construção da paz. 

• Is 2, 4. 
• Gaudium et Spes: diálogo, caminho da Igreja no mundo e caminho 
para a paz. 
• Pacem in Terris. 
• Discurso de Paulo VI na ONU, 4 de outubro de 1975. 
• João Paulo II, Mensagem no XXXVIII Dia Mundial da Paz, 1 de janeiro 
de 2005. 
• O diálogo à escala global: Papa Bento XVI e Papa Francisco, sobre a 
guerra. 
• Os esforços diplomáticos em prol da paz. 
• A importância do diálogo inter-religioso nos esforços de 
manutenção da paz. 



Ensino Secundário | Unidade Letiva 9 – A arte cristã 

METAS OBJETIVOS CONTEÚDOS METODOLOGIA/ 
ESTRATÉGIAS RECURSOS AVALIAÇÃO TEMPOS 

B. Construir uma 
chave de leitura 
religiosa da pessoa, 
da vida e da 
história. 
 
L. Estabelecer um 
diálogo entre a 
cultura e a fé. 

1. Descobrir as 
relações existentes 
entre a arte e a 
espiritualidade. 
 

• Arte e espiritualidade: 
- A arte como modo de interpretação do mundo e de 
compreensão da condição humana. 
- A arte como expressão da espiritualidade humana. 
- Nem só de pão vive a pessoa humana: Mt 4, 4; Mc 14, 3-6. 

-Diagnóstico da 
turma 
- Diálogo 
interpelativo; 
- Chuva de ideias; 
- Interpretação de 
textos; 
- Sopa de letras; 
- Interpretação de 
imagens; 
- Caça palavras; 
- Crucigramas; 
- Palavras 
cruzadas; 
- Visualização / 
exploração de 
Power Point’s; 
- Visualização / 
exploração de 
Filmes; 
- Partilha de 
testemunhos; 
- Técnica de 
binas; 
- Debate de 
ideias; 
- Elaboração de 
trabalhos; 
- Grelhas de 
leitura de 
interpretações de 
textos; 
-Esquemas; 
-Registo de ideias 
cruciais. 

- Caderno 
diário do 
aluno. 
- Quadro. 
- Software de 
apoio à 
disciplina, na 
abordagem 
das diferentes 
temáticas.  
-Computador 
-Projetor 
multimédia. 

- Resposta às 
questões e 
execução das 
tarefas do 
caderno de 
atividades e 
outras. 
 
- Valores, atitudes 
e conhecimentos 
demonstrados na 
realização das 
atividades 
propostas (Grelha 
de observação 
diária). 
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J. Descobrir a 
simbólica cristã. 
 
L. Estabelecer um 
diálogo entre a 
cultura e a fé. 
 

2. Compreender as 
funções e 
características 
específicas da Arte 
Cristã. 
 

• Arte religiosa e arte sacra; 
• A produção artística inspirada pela fé de uma religião, baseada nos 
textos sagrados ou estimulada pela devoção pessoal; 
• O culto litúrgico e a intensão ritual; 
• A consagração, a dedicação e a bênção. 
• O específico da arte cristã, a expressão do mistério e o simbolismo 
religioso: 

- A criação artística no cristianismo: entre a imanência e a 
consciência da transcendência, ousar dizer o inefável de Deus. 
- A arte como instrumento de evangelização.  

• A arte cristã como instrumento de diálogo da Igreja com o mundo. 
• A questão do uso cristão das imagens e a reflexão teológica: a 
controvérsia da verdadeira imagem de Cristo; a representação de 
Deus. 

K. Reconhecer 
exemplos 
relevantes do 
património 
artístico criados 
com um 
fundamento 
religioso. 
 
J. Descobrir a 
simbólica cristã. 
 
L. Estabelecer um 
diálogo entre a 
cultura e a fé. 

3. Descobrir a 
arquitetura como 
chave de leitura da 
Arte Cristã. 
 

• O edifício-igreja: 
- criado para o culto;  
- o espaço sagrado.  

• A criação dos tesouros da arte litúrgica: tornar o sagrado visível. 
• Os monumentos fundadores da cristandade. 
• A influência da cultura monástica. 
• Revelar o Salvador das almas: 

- murais e tectos;  
- a adaptação de temas clássicos;  
- as imagens de Cristo, da Madona e dos «heróis»  (mártires e 
santos).  

• O sermão pintado. 
• A igreja como local de interceção com o divino e o caminho da 
piedade individual (contemplação, simpatia e oração individual). 
• A preocupação com a morte: a arquitetura tumular. 



 • O Santuário como uma obra de arte total. 
4. Reconhecer os 
traços distintivos das 
obras de Arte Cristã na 
arquitetura, na pintura 
e na escultura, a partir 
do património artístico 
português. 
 

• Das origens à Idade Média: 
- A arte Paleocristã e arte islâmica no ocidente Cristão.  
- A arte pré-românica em Portugal.  

• Da Idade Média ao Renascimento: 
- A disputa entre o céu e a terra e o mosteiro, projeto da Cidade 
de Deus;  
- A igreja e a catedral;  
- A arquitetura e a escultura;  
- O vitral;  
- O Românico em Portugal.  

• Do Gótico ao Renascimento: 
- A arte Gótica, a catedral e o triunfo das cidades;  
- A tipologia dos edifícios religiosos; 
- A arte cisterciense;  
- A arquitetura gótica em Portugal;  
- O Manuelino;  
- A pintura e as artes aplicadas em Portugal.  
- A arte do Renascimento: o legado clássico e o humanismo;  
- A arquitetura religiosa barroca;  
- A escultura e a tradição clássica; o naturalismo;  
- A pintura renascentista em Portugal.  
- A arte Maneirista: reforma, contra-reforma e o 
desenvolvimento das artes; o estilo maneirista em Portugal. 

• Do Barroco ao Contemporâneo: 
- O Barroco como obra de arte total; a arquitetura e a função 
integradora de todas as artes; o barroco português; o rococó em 
Portugal. 
- A arte neoclássica e romântica.  
- O Realismo do século XIX.  
- O século XX português: Arte Nova e Idade Moderna Clássica; 
arte Sagrada Expressionista; os edifícios esculturais; os pintores 
e decoradores de interiores. 
- As igrejas como Memoriais;  
- Tendências abstratas e neorrealistas.  

J. Descobrir a 
simbólica cristã. 
 
K. Reconhecer 
exemplos 
relevantes do 
património 

5. Conhecer algumas 
formas de arte 
aplicada e modalidades 
da produção artística 
orientada para o 
quotidiano da prática 
religiosa. 

• Joias de Fé, a ourivesaria e a criação de símbolos da devoção a Deus: 
- Crucifixos;  
- Vasos sagrados;  
- Custódias;  
- Evangeliários;  
- Sacrários;  
- Objetos devocionais.  



artístico criados 
com um 
fundamento 
religioso. 
 

 • Os têxteis e a indumentária litúrgica. 
• Os bordados litúrgicos (toalhas, alfaias e outros). 
• O mobiliário das Igrejas: altares, púlpitos, cadeirais e outras peças. 
• A iluminura. 
• A edificação dos príncipes: Livros de Horas e Livros de Orações. 
• As Via Crucis. 

L. Estabelecer um 
diálogo entre a 
cultura e a fé. 
 
K. Reconhecer 
exemplos 
relevantes do 
património 
artístico criados 
com um 
fundamento 
religioso. . 
 

6. Reconhecer a 
memória cristã na 
criação musical do 
Ocidente. 
 

• O papel da música na experiência devocional e ritual cristã: música 
religiosa, música sacra, música litúrgica, música devocional; 
• As liturgias e o ano litúrgico; 
• Variantes na liturgia – ritos e costumes. 

7. Conhecer as 
principais etapas da 
história da música 
sacra. 
 

• Os primórdios: citações bíblicas e patrísticas; 
• O cantochão (canto gregoriano); 
• Cantochão e polifonia; 
• As consequências musicais de A Reforma e da  
Contra-reforma; 
• Motu proprio de Pio X Tra le sollecitudini, 1903, e as consequências 
musicais do Concílio Vaticano II. 

8. Conhecer a 
expressão musical 
associada ao ritual 
cristão. 
 

• A celebração eucarística; 
• Os Ofícios; 
• O Ofício e Missa de Defuntos; 
• Te Deum e observações marianas. 
• O uso de instrumentos no culto. 
• A paixão, a oratória e a ópera sacra. 

L. Estabelecer um 
diálogo entre a 
cultura e a fé. 
 
K. Reconhecer 
exemplos 
relevantes do 
património 
artístico criados 
com um 
fundamento 
religioso. 

9. Analisar o 
significado e estrutura 
da Literatura Cristã. 
 

• O significado da expressão «Literatura Cristã». 
• Evolução e géneros da Literatura Cristã: 

- Didático (catequético e homilético);  
- Lírico (hinos);  
- Suasório (sermões);  
- Histórico (narrativo ou legendário);  
- Hagiográfico (vida dos santos);  
- Epistolar.  

• A Literatura cristã no contexto português, uma síntese. 

G. Identificar os 
valores 
evangélicos. 
 
J. Descobrir a 
simbólica cristã. 

10. Explorar algumas 
das principais 
temáticas da arte 
cristã. 
 

• As fontes de inspiração para a Arte Cristã: 
- história e tradição da Igreja;  
- percursos espirituais.  

• As grandes temáticas da Arte Cristã: 
- A Criação;  
- Êxodo e Libertação;  



 
 

- O nascimento e a infância de Cristo;  
- Os passos evangélicos da vida pública de Jesus;  
- Paixão, morte e ressurreição;  
- Mártires e Santos.  

L. Estabelecer um 
diálogo entre a 
cultura e a fé. 
 

11. Reconhecer os 
princípios das relações 
existentes entre a 
Igreja e os artistas. 
 

• A Igreja e os artistas: 
 -A relação da Igreja com os artistas.  
- A autonomia criativa.  
- A inspiração mútua.  
- As consequências do Concílio Vaticano II.  
João Paulo II, Carta aos artistas, 23 de abril de 1999. 
- O caminho conjunto da beleza: «Fazei das vossas vidas lugares 
de beleza»: Discurso de Bento XVI no Centro Cultural de Belém, 
Lisboa, 12 de maio de 2010. 

 

Projeto de voluntariado 

METAS OBJETIVOS CONTEÚDOS METODOLOGIA/ 
ESTRATÉGIAS RECURSOS AVALIAÇÃO TEMPOS 

M. Reconhecer a 
proposta do agir 
ético cristão em 
situações vitais do 
quotidiano. 
 
N. Promover o 
bem comum e o 
cuidado dos 
outros. 
 
O. Amadurecer a 
sua 
responsabilidade 
perante a pessoa, a 
comunidade e o 
mundo. 
 

Desenvolver uma 
atitude de empenho 
em prol do serviço ao 
próximo; 
Promover os valores 
do voluntariado e 
solidariedade; 
Questionar-se acerca 
do papel dos jovens 
cristãos na cronstução 
de uma sociedade 
mais digna e justa; 
Desenvolver atitudes 
gratuitas e 
fundamentadas, no 
dom de si, como 
construtoras de 
sentido no projeto de 
vida pessoal;  
 

O projeto de voluntariado assenta nos conteúdos das unidades 
letivas propostas para este ano de escolaridade, tendo por base o 
modelo de ensino da educação pelo serviço, que desenvolve um 
amplo conjunto de competências intelectuais, sociais e sócio-
políticas ao envolver os alunos em atividades de voluntariado e 
serviço ao próximo.  
Trata-se de uma forma de educação experiencial que tem por 
objetivo enriquecer a aprendizagem dos alunos, tanto do ponto de 
vista das competências sociais, morais, ou outras, como da 
aplicação de determinados conteúdos curriculares, tanto de índole 
humanista como, até, científica. 
A diferença crítica da educação pelo serviço é que esta coloca 
ênfase tanto na aprendizagem que o aluno faz diretamente, como 
na aprendizagem do que significa responder às necessidades da 
comunidade que, de outra forma, estariam omissas da vida da 
escola. E como os alunos trabalham com problemas reais, a 
aprendizagem torna-se mais relevante e, simultaneamente ensina, 
aprofunda e treina competências sociais, a capacidade analítica, a 
responsabilidade e ética cívica, a auto-eficácia, providenciando, 
ainda, experiências que podem ser cruciais para a estruturação de 
uma identidade vocacional. Grande parte da sua riqueza advém da 
necessidade de os alunos participarem no desenvolvimento dos 
seus próprios objetivos de aprendizagem e se confrontarem com a 

Os alunos 
desenvolverão o 
seu projeto de 
voluntariado 
durante uma 
parte da aula. 
 

Os que forem 
considerados 
necessários no 
desenvolvimento 
dos projetos. 

-Empenho e 
responsabilidade. 
 
-Qualidade do 
trabalho 
desenvolvido 
 

Ao 
longo 
do ano 



vida real, num modo de encarrar o ensino e a aprendizagem que 
desafia eficazmente as suas assunções e o pensamento crítico. 
Os projetos são os seguintes: 
- Voluntariado na educação pré-escolar 
- Voluntariado no 1º ciclo 
- Voluntariado no centro de explicações 
- Voluntariado na Unidade de Autismo 
- Voluntariado pela reciclagem associada a causas sociais 
 

 

Pelo grupo Disciplinar: 

Data:___  / ___ /______          _______________________________ 
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Gestão temporal do programa de Filosofia 11º ano 
 

 
Conteúdos/Temas 

 

Tempos 
previstos no 

programa 

Tempos de 50 minutos 
previstos na planificação a 

médio prazo 
 Avaliação 

III - RACIONALIDADE 
ARGUMENTATIVA E 
FILOSOFIA 

1. Argumentação e lógica 
formal 

1.1. Distinção validade – verdade  
11 aulas 

 

3 

7 

1.2. Formas de inferência válida 8 
1.3. Principais falácias 4 

2. Argumentação e retórica 

2.1. O domínio do discurso argumentativo - a 
procura de adesão do auditório 5 aulas 

 

2 

2.2. O discurso argumentativo - principais tipos 
de argumentos e de falácias informais 3 

3. Argumentação e Filosofia 

3.1. Filosofia, retórica e democracia 

           9  aulas 

2 
3.2. Persuasão e manipulação ou os dois usos 
da retórica 5 

3.3. Argumentação, verdade e ser 2 

   25 aulas 29 aulas  
 

IV - O CONHECIMENTO E 
A RACIONALIDADE 
CIENTÍFICA E 
TECNOLÓGICA 

1. Descrição e interpretação da 
atividade cognoscitiva 

1.1. Estrutura do ato de conhecer 
22 aulas 

4 

 
 
 

7 

1.2. Análise comparativa de duas teorias 
explicativas do conhecimento 20 

2. Estatuto do conhecimento 
científico 

2.1. Conhecimento vulgar e conhecimento 
científico 

14 aulas 

2 

2.2. Ciência e construção - validade e 
verificabilidade das hipóteses 13 

2.3. A racionalidade científica e a questão da 
objetividade 4 

3. Temas/Problemas da cultura 
científico-tecnológica 3.3- A ciência, o poder e os riscos 14  aulas 3 

   50 aulas 46 aulas  
V - Unidade final – 
DESAFIOS E HORIZONTES 
DA FILOSOFIA 

1. A Filosofia e o Sentido 
(pode-se optar pelos outros 
temas) 

1.1. A Filosofia e os outros saberes – Filosofia e 
ciência 14 aulas 6 2 

   14 aulas 6 aulas 16 aulas 
  Total de tempos – ano letivo 99 aulas 

(programa) 
81 aulas                                   

          16 aulas 
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2. Objetivos Gerais 

 

A - No domínio 
cognitivo 

1. Apropriar-se progressivamente da especificidade da Filosofia. 
1.1. Distinguir a racionalidade filosófica de outros tipos de racionalidade. 
1.2. Reconhecer o trabalho filosófico como atividade interpretativa e argumentativa. 
1.3. Reconhecer o caráter linguístico-retórico e lógico-argumentativo do discurso filosófico. 
1.4. Reconhecer a Filosofia como um espaço de reflexão interdisciplinar. 
1.5. Reconhecer a necessidade de situar os problemas filosóficos no seu contexto histórico-cultural. 
1.6. Identificar as principais áreas e problemas da Filosofia. 
2. Reconhecer o contributo específico da Filosofia para o desenvolvimento de um pensamento informado, metódico e crítico e para a formação 

de uma consciência atenta, sensível e eticamente responsável. 
2.1. Adquirir instrumentos cognitivos, conceptuais e metodológicos fundamentais para o desenvolvimento do trabalho filosófico e transferíveis 

para outras aquisições cognitivas. 
2.2. Adquirir informações seguras e relevantes para a compreensão dos problemas e dos desafios que se colocam às sociedades 

contemporâneas nos domínios da ação, dos valores, da ciência e da técnica. 
2.3. Desenvolver um pensamento autónomo e emancipado que, por integração progressiva e criteriosa dos saberes parcelares, permita a 

elaboração de sínteses reflexivas pessoais, construtivas e abertas. 
2.4. Desenvolver uma consciência crítica e responsável que, mediante a análise fundamentada da experiência, atenta aos desafios e aos riscos 

do presente, tome a seu cargo o cuidado ético pelo futuro. 

B - No domínio das 
atitudes e dos 
valores 
 

1. Promover hábitos e atitudes fundamentais ao desenvolvimento cognitivo, pessoal e social. 
1.1. Adquirir hábitos de estudo e de trabalho autónomo. 
1.2. Desenvolver atitudes de discernimento crítico perante a informação e os saberes transmitidos. 
1.3. Desenvolver atitudes de curiosidade, honestidade e rigor intelectuais. 
1.4. Desenvolver o respeito pelas convicções e atitudes dos outros, descobrindo as razões dos que pensam de modo distinto. 
1.5. Assumir as posições pessoais, com convicção e tolerância, rompendo com a indiferença. 
1.6. Desenvolver atitudes de solidariedade social e participação na vida da comunidade. 
2. Desenvolver um quadro coerente e fundamentado de valores. 
2.1. Reconhecer distintos sistemas de valores e diferentes paradigmas de valoração. 
2.2. Adquirir o gosto e o interesse pelas diversas manifestações culturais. 
2.3. Desenvolver uma sensibilidade ética, estética, social e política. 
2.4. Comprometer-se na compreensão crítica do outro, no respeito pelos seus sentimentos, ideias e comportamentos. 
2.5. Assumir o exercício da cidadania, informando-se e participando no debate dos problemas de interesse público, nacionais e internacionais. 
2.6. Desenvolver a consciência do significado ético e da importância política dos direitos humanos. 
2.7. Desenvolver a consciência crítica dos desafios culturais decorrentes da nossa integração numa sociedade cada vez mais marcada pela 

globalização. 
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C - No domínio das 
competências, 
métodos e 
instrumentos 

1. Ampliar as competências básicas de discurso, informação, interpretação e comunicação. 
1.1. Iniciar à discursividade filosófica, prestando particular atenção, nos discursos/textos, à análise das articulações lógico-sintáticas e à análise 

dos procedimentos retórico-argumentativos. 
1.2. Iniciar à comunicação filosófica, desenvolvendo de forma progressiva as capacidades de expressão pessoal, de comunicação e de diálogo. 
1.3. Iniciar ao conhecimento e utilização criteriosa das fontes de informação, designadamente obras de referência e novas tecnologias. 
1.4. Iniciar à leitura crítica da linguagem icónica (BD, pintura, fotografia) e audiovisual (cinema, televisão), tendo por base instrumentos de 

descodificação e análise. 
1.5. Dominar metodologias e técnicas de trabalho intelectual que potenciem a qualidade das aquisições cognitivas e assegurem a 

autoformação e a educação permanente. 
1.6. Desenvolver práticas de exposição (oral e escrita) e de intervenção num debate, aprendendo a apresentar de forma metódica e 

compreensível as ideias próprias ou os resultados de consultas ou notas de leitura. 
2. Iniciar às competências específicas de problematização, conceptualização e argumentação. 
2.1. Reconhecer que os problemas são constitutivos e originários do ato de filosofar. 
2.2. Questionar filosoficamente as pseudo-evidências da opinião corrente, por forma a ultrapassar o nível do senso comum na abordagem dos 

problemas. 
2.3. Determinar e formular adequadamente os principais problemas que se colocam no âmbito dos vários temas programáticos. 
2.4. Desenvolver atividades específicas de clarificação conceptual: aproximação etimológica, aproximação semântica, aproximação predicativa, 

definição, classificação. 
2.5. Adquirir e utilizar de forma progressiva e correta os conceitos operatórios - transversais da Filosofia. 
2.6. Identificar e clarificar de forma correta os conceitos nucleares relativos aos temas/problemas propostos à reflexão pelo programa. 
2.7. Desenvolver atividades de análise e confronto de argumentos. 
3. Iniciar às competências de análise e interpretação de textos e à composição filosófica. 
3.1. Analisar a problemática sobre a qual um texto toma posição, identificando o tema/problema, a (s) tese (s) que defende ou a (s) resposta (s) 

que dá, as teses ou respostas que contraria ou as teses ou respostas que explicitamente refuta. 
3.2. Analisar a conceptualidade sobre a qual assenta um texto, identificando os termos ou conceitos nucleares do texto, explicitando o seu 

significado e as suas articulações. 
3.3. Analisar a estrutura lógico-argumentativa de um texto, pesquisando os argumentos, dando conta do percurso argumentativo, explorando 

possíveis objeções e refutações. 
3.4. Confrontar as teses e a argumentação de um texto com teses e argumentos alternativos. 
3.5. Assumir posição pessoal relativamente às teses e aos argumentos em confronto. 
3.6. Redigir composições de análise e de interpretação de textos que incidam sobre temas/problemas do programa efetivamente 

desenvolvidos nas aulas. 
3.7. Desenvolver, seguindo planos/guiões ou modelos simples, temas/problemas programáticos, que tenham sido objeto de abordagem nas 

aulas.  
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Desenvolvimento  
 
III - Racionalidade argumentativa e Filosofia 
 

 
TEMAS / CONTEÚDOS 

 

 
A - Percurso de Aprendizagens 

 

 
B - Competências / Atividades 

Tempo 
Indicativo do 

programa 
1. Argumentação e lógica formal 
Obs.: Opção pela abordagem 
segundo os paradigmas da lógica 
aristotélica ou da lógica 
proposicional. 
 
1.1. Distinção validade - verdade 
1.2. Formas de inferência válida 
1.3. Principais falácias 
 
 
 
 
 

Propõem-se três momentos para o percurso 
a seguir nesta rubrica: 
 
1. A clarificação das noções de lógica, 
proposição / juízo e raciocínio, a partir da 
distinção validade / verdade - forma / 
conteúdo. 
 
2. Modos de inferência válida: regras do 
silogismo ou, em alternativa, conectivas 
proposicionais e tabelas de verdade. 
 
3. Principais falácias formais: falácias 
relativas às regras do silogismo ou, em 
alternativa, falácias da negação do 
antecedente e da afirmação do 
consequente. 
 
CONCEITOS ESPECÍFICOS NUCLEARES: os 
destacados em itálico e, ainda, dedução e 
indução 

Competências especialmente visadas 
Pretende-se com esta rubrica contribuir para habilitar alunos e 
alunas a pensar e a discorrer com coerência, a evitar erros 
correntes de inferência abusiva, e, sobretudo a argumentar 
sem trair os princípios e as regras lógicas. 
 
Atividades 
Realização de exercícios que conduzam à identificação e 
compreensão dos conteúdos programáticos. Por exemplo - 
distinguir verdade e validade a partir de exemplos com 
raciocínios ou usar as tabelas de verdade para provar a 
validade ou não-validade de uma inferência. 
 
 
 

14 aulas 
de 50 m 

 
 

TEMAS / CONTEÚDOS A - Percurso de Aprendizagens 
 

B - Competências / Atividades Tempo 
indicativo do 

programa 
2. Argumentação e retórica 
 
2.1. O domínio do discurso 
argumentativo – a procura de 
adesão do auditório 
 

Esta rubrica poderá ter o seguinte percurso: 
 
1. Racionalidade argumentativa: distinção 
entre demonstração (o domínio do 
constringente) e argumentação (o domínio 
do 

Competências especialmente visadas 
– avaliação dos argumentos pela deteção de erros e 
ponderação do seu valor 
 
Atividades 
Exercícios de construção de argumentos. 

8 aulas 
de 50 m 
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2.2. O discurso argumentativo - 
principais tipos de argumentos e 
falácias informais 
 

verosímil e preferível); a relação necessária 
ao auditório no discurso argumentativo. 
 
2. Discurso argumentativo: reconhecimento 
da sua estrutura e organização; identificação 
de alguns tipos de argumentos e de algumas 
falácias informais. 
 
CONCEITOS ESPECÍFICOS NUCLEARES: os 
destacados a itálico e retórico / orador, 
ethos, pathos, logos, opinião pública. 

Análise de textos argumentativos 
Redação de um texto argumentativo. 
Exercícios de identificação de falácias informais 
 

TEMAS / CONTEÚDOS A - Percurso de Aprendizagens 
 

B - Competências / Atividades Tempo 
indicativo do 

programa 
3. Argumentação e Filosofia 
3.1. Filosofia, retórica e 
democracia 
3.2. Persuasão e manipulação ou 
os dois usos da retórica 
3.3. Argumentação, verdade e 
ser 
 

Propõe-se que se aborde esta rubrica em 
três momentos: 
 
1. Uma breve aproximação histórica ao 
conflito entre filósofos e retores na disputa 
pela prioridade na educação e formação do 
cidadão na Grécia, evidenciando o vínculo 
substantivo que une a Filosofia à retórica e 
uma e outra à democracia. 
 
2. Crítica filosófica aos usos da retórica: 
distinção entre persuasão e manipulação; a 
necessidade de um uso ético da retórica. 
 
3. Reconhecimento de que toda a 
argumentação filosoficamente aceitável 
deve ser regulada pela procura da verdade, 
tendo por finalidade o efetivo conhecimento 
da realidade. 
 
CONCEITOS ESPECÍFICOS NUCLEARES: 
sofista, filósofo, verdade, bem e ser. 

Competências especialmente visadas 
 
– contextualização histórica de textos, problemas e respostas 
– leitura crítica  
– distinção da argumentação filosófica de outras modalidades 
de prova 
– reconhecimento da complexidade da verdade 
 
Atividades 
Análise crítica de exemplos 
 

10 aulas 
de 50 m 

 

 
IV - O conhecimento e a racionalidade científica e tecnológica 
 

TEMAS / CONTEÚDOS A - Percurso de Aprendizagens B - Competências / Atividades Tempo indicativo 
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  do programa 
1. Descrição e interpretação da 
atividade cognoscitiva 
1.1. Estrutura do ato de conhecer 
1.2. Análise comparativa de duas 
teorias explicativas do conhecimento 
 

Um possível percurso para esta 
unidade será: 
1. Primeira abordagem do 
conhecimento pela descrição dos 
elementos constituintes do ato de 
conhecer, recorrendo à perspetiva de 
análise que parecer aos docentes mais 
adequada. 
2. Análise do conhecimento como 
problema, partindo do confronto de 
duas teorias filosóficas, de modo a 
integrar e fundamentar a descrição 
apresentada no 1º momento. A análise 
pode desenvolver-se a partir de 
núcleos temáticos clássicos (a origem, 
a natureza e a validade do 
conhecimento)  
 
CONCEITOS NUCLEARES: 
conhecimento, sujeito, objeto, 
linguagem, realidade. 

Competências especialmente visadas 
Análise metódica de textos com apoio num guião 
 
Atividades 
Exercícios de análise de documentos sob orientação do 
docente. 
Exercícios escritos com guião. 
 

24 aulas 
de 50 m 

 

TEMAS / CONTEÚDOS 
 

A - Percurso de Aprendizagens 
 

B - Competências / Atividades Tempo indicativo 
do programa 

2. Estatuto do conhecimento 
científico 
 
2.1. Conhecimento vulgar e 
conhecimento científico 
 
2.2. Ciência e construção - validade e 
verificabilidade das hipóteses 
 
2.3. A racionalidade científica e a 
questão da objetividade 
 

Esta rubrica poderá desenvolver-se de 
acordo com o seguinte percurso: 
1. Distinção entre conhecimento vulgar 
e científico centrada na natureza 
metódica e crítica da ciência por 
oposição à espontaneidade e 
assistematicidade do conhecimento 
vulgar. 
2. Método da ciência: do problema à 
elaboração das hipóteses; validade das 
hipóteses - verificabilidade e 
falsificabilidade. 
3. A ciência como teoria acerca da 
realidade ou um dos modos humanos 
de interpretar o real - o significado da 
objetividade 

Competências especialmente visadas 
Elaboração de uma composição filosófica que problematize, 
conceptualize e construa uma argumentação sobre um tema 
tratado. 
 
Atividades 
Exercícios de trabalho preparatório e planificação. 
Exercícios de exposição oral e/ou exercícios individuais 
escritos. 
 

17 aulas 
de 50 m 
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científica. 
 
CONCEITOS NUCLEARES: os destacados 
a itálico e, ainda, racionalidade 
científica. 

 
TEMAS / CONTEÚDOS 

 
SUGESTÕES PARA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO Tempo indicativo 

do programa 
3. Temas / problemas da cultura 
científico -- tecnológica 
 
Opção por um tema / problema. 
 A ciência, o poder e os riscos 
 A construção histórico-social da 

ciência 
 O trabalho e as novas 

tecnologias 
 O impacto da sociedade da 

informação na vida quotidiana 
 A industrialização e o impacto 

ambiental 
 A investigação científica e os 

interesses económico-políticos 
 A tecnociência e a ética 
 A manipulação genética 
 Outros 

 

Contexto das sugestões 
A abordagem de um tema / problema, tal como antes se referiu, poderá ser feita de múltiplos modos. As 
propostas que aqui se sugerem são apenas algumas das possíveis. Pareceu oportuno propor atividades 
especialmente dirigidas para o desenvolvimento das seguintes competências: 
- consolidar hábitos de estudo e de trabalho autónomo; 
- utilizar criteriosamente fontes de informação, designadamente obras de referência e novas tecnologias; 
- promover a integração dos saberes (perspetiva interdisciplinar); 
- desenvolver a capacidade de problematização e decisão; 
- elaborar um plano / guião para o desenvolvimento de um tema; 
- redigir um texto de desenvolvimento do tema (ou uma pequena monografia) de acordo com o guião 
previamente elaborado. 
 
Metodologia 
De acordo com as competências referidas, sugere-se a seguinte metodologia para um trabalho, 
preferencialmente, de grupo e interdisciplinar: 
- Enquadramento da problemática: sentido e pertinência; quadro conceptual de suporte. 
- Elaboração das questões de dimensão filosófica no âmbito da temática escolhida. 
- Pesquisa documental, por parte dos alunos e alunas, em fontes diversificadas de informação textual e 
icónica (obras de referência impressas, enciclopédias impressas ou eletrónicas, sítios da Internet, filmes ou 
documentários, etc.). 
- Seleção e tratamento dos materiais recolhidos em função dos objetivos traçados de comum acordo entre 
docentes e discentes. 
- Organização e reelaboração dos materiais, redação de um texto, elaborado de acordo com o plano / 
guião de enquadramento, de análise e de conclusões. 
 
Resultados ou produtos finais 
- Trabalho escrito de desenvolvimento de um tema ou trabalho monográfico. 
- Formas públicas de apresentação oral dos trabalhos que poderão ser acompanhadas de uma exposição 
temática organizada pela turma. 

16 aulas 
de 50 m 

 

 
V - Unidade final - Desafios e horizontes da Filosofia 
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TEMAS / CONTEÚDOS 
 

A - Percurso de Aprendizagens 
 

B - Competências / Atividades Tempo indicativo 
do programa 

Obs. Opção pela abordagem segundo 
uma das perspetivas indicadas em 1., 
2. ou 3. 
 
1. A Filosofia e os outros saberes 
1.1. Realidade e verdade - a 
plurivocidade da verdade 
1.2. Necessidade contemporânea de 
uma racionalidade prática 
pluridisciplinar 
 
2. A Filosofia na cidade 
2.1. Espaço público e espaço privado 
2.2. Convicção, tolerância e diálogo - a 
construção da cidadania 
 
3. A Filosofia e o sentido 
3.1. Finitude e temporalidade - a 
tarefa de se ser no mundo 
3.2. Pensamento e memória - a 
responsabilidade pelo futuro 

O tratamento dos conteúdos desta unidade deve ser 
desenvolvido em termos de uma síntese final conclusiva. 
Nesse contexto, apenas se indicam as intencionalidades dos 
três percursos alternativos. 
 
1. Na 1ª hipótese, poder-se-á pôr em evidência a questão da 
verdade e da racionalidade nas suas várias configurações, 
incidindo numa reflexão que tematize filosoficamente o 
caráter limitado dos nossos saberes, a riqueza e a diversidade 
da realidade e questione uma racionalidade prática 
pluridisciplinarmente apoiada. 
 
2. Na 2ª hipótese, privilegiar-se-á a dimensão política da 
Filosofia e a sua contribuição para a construção da cidadania, 
recapitulando a ideia de que o vínculo que une Filosofia e 
cidade vem das origens. Filha da polis, bem cedo a Filosofia 
na cidade se assumiu como Filosofia da cidade. 
 
3. Na 3ª hipótese, deve incidir-se sobre a dimensão pessoal 
do dar sentido à sua vida e sobre a contextualização coletiva, 
histórica e ontológica dessa decisão. 
 

Competências  
Produção de textos que integrem as 
competências de 
problematização, conceptualização e 
argumentação. 
 
Atividades 
Composição filosófica: 
- redação de sínteses reflexivas; 
- desenvolvimento argumentado de 
um tema / problema. 
 

10 aulas 
de 50 m 
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III – RACIONALIDADE ARGUMENTATIVA E FILOSOFIA 
 
1 – Argumentação e Lógica Formal 

Temas Conteúdos Objetivos Atividades/Estratégias Recursos Tempos 
Introdução 
geral ao 
tema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Distinção 
validade – 
verdade 

A noção de argumento 
A noção de lógica. 
 
Conceitos nucleares: 
Proposição, valor de 
verdade, frase, argumento, 
premissa, conclusão, 
raciocínio, inferência 
 
Validade dedutiva  
Forma lógica 
 
Conceitos nucleares: 
Argumento válido, dedução, 
forma lógica, lógica formal, 
lógica informal, argumento 
sólido 
 

Compreender o que é um 
argumento, raciocínio ou 
inferência. 

Compreender o que é objeto de 
estudo da lógica. 

Distinguir frases de proposições e 
argumentos de afirmações. 

Compreender o que é o valor de 
verdade. 

Compreender o que são 
premissas e conclusões. 

Dominar os conceitos nucleares 
desta subunidade. 

Compreender a natureza da 
lógica formal e informal. 

Definir lógica. 
Analisar proposições em termos 
de valor lógico. 
Definir raciocínio ou argumento. 
Analisar argumentos em termos 
de premissas e conclusões.  
Distinguir conteúdo e forma de 
um argumento 
Explicar a diferença entre 
verdade e validade.  
Caracterizar um argumento 
correto (sólido e bom) 
Diferenciar argumentos 
dedutivos de indutivos. 
Distinguir validade dedutiva de 
"validade" indutiva. 
 

Debate a partir de uma situação-
problema. 
 
Articulação dos problemas identificados 
com as correspondentes questões 
filosóficas: registo das conclusões. 
 
 
Diálogo professor-aluno a partir do 
desenvolvimento temático do Manual. 
Clarificação dos conceitos; exploração 
dos exemplos do Manual. 
 
Análise de textos e realização da 
proposta de exploração. 
 
Resolução de exercícios. 
 
Análise do organograma conceptual e 
verificação da aprendizagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Texto 
complementar–

WILSON, D., A guide 
to good reasoning 

– e respetiva proposta de 
exploração 
 
 
Apresentação em 
PowerPoint. 
 
 
Organograma conceptual, 
p. 35 do Manual. 
 
Verificação da 
aprendizagem: exercícios 
do manual. 
 
Caderno de Atividades. 

3 tempos 
de 50 m 
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1 – Argumentação e Lógica Formal 

Temas Conteúdos Objetivos Atividades/Estratégias Recursos Tempos 
 A lógica 
Aristotélica 
 
 
 
1.2.Formas de 
inferência 
válida 
 
 
 
 
1.3. 
Principais 
falácias 
formais 

Teoria do silogismo 
 
Conceitos nucleares – lógica 
aristotélica: 
Classe, 
  
Proposição universal afirmativa, 
proposição universal negativa, 
proposição particular afirmativa, 
proposição particular negativa,  
 
Termo sujeito, termo 
predicado, juízo, silogismo, 
termo maior, termo menor, 
termo médio, 
  
Falácia dos quatro termos, 
falácia, distribuição de um 
termo, falácia do médio não 
distribuído, falácia da ilícita 
menor, falácia da ilícita maior,  

Distinguir silogismos válidos dos inválidos, 
Dominar as regras do silogismo válido. 
Definir conceito e termo. 
Definir proposição. 
Analisar proposições quanto à qualidade e à 

quantidade. 
Reconhecer os quatro tipos de proposições (A, E,I,O).  
Escrever na forma canónica proposições da 

linguagem natural.  
 Analisar os termos de uma proposição no que 

respeita à sua distribuição. 
 Definir silogismo.  
Identificar num silogismo categórico os termos 

maior, menor e médio, as premissas maior e 
menor, e a conclusão.  

Construir um silogismo  
Enunciar as regras do silogismo categórico. 
Reconhecer a validade de um silogismo. 
Explicar em que consiste uma falácia formal. 
 
Reconhecer as principais falácias formais. 

Diálogo professor-aluno 
a partir do 
desenvolvimento 
temático do Manual. 
Clarificação dos 
conceitos; exploração 
dos exemplos do 
Manual. 
 
Resolução de exercícios. 
 
 
Análise do organograma 
conceptual. 
Verificação da 
aprendizagem. 
Resolução e correção da 
ficha formativa. 
 
 
 

Desenvolvimento 
temático do 
Manual. 
Exercícios. 
 
 
Organograma 
conceptual 
 
 
Verificação da 
aprendizagem, 
 
 
 
Apresentação em 
PowerPoint. 

8 tempos de 
50 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 tempos de 
50 m 

 
 

Avaliação 
 

 
 
2. Argumentação e Retórica 

Temas: Conteúdos Objetivos Atividades/Estratégias Recursos Tempos 
2.1. O 

domínio do 
Discurso 
argumentativo 
- A procura de 
adesão do 
auditório 
 

A noção aristotélica de 
demonstração.  
 
A noção de estado 
cognitivo do auditório. 
 
A noção de argumento 
bom ou forte. 
 
 O Ethos, pathos e logos. 
 
 

Caracterizar argumentos sólidos  
Saber apresentar argumentos fortes. 
 
Compreender a relação entre a 
plausibilidade das premissas e a 
persuasão dos argumentos. 
 
Distinguir demonstração de 
argumentação.  
Caracterizar a relação entre 
argumentação e auditório.  
 

Debate a partir do excerto do 
Eutidemo de Platão 

Dialogo professor-aluno a partir do 
desenvolvimento temático do 
Manual. 

 
Debate a partir da transparência 

n.º 1. Ou tema à escolha 
 
Análise do texto 2 e realização da 

proposta de exploração. 
Análise do quadro-resumo. 

Excerto do diálogo 
Eutidemon de Platão. 
 
Desenvolvimento temático 
do Manual. 
 
Textos do manual   
 
Desenvolvimento temático 
do Manual. 
Apresentação em 
PowerPoint. 

2 tempos 
de 50 m 
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Conceitos nucleares: 
Demonstração, 
argumentação, 
dialética, auditório,  
 

Definir retórica ou argumentação. 
Definir discurso argumentativo. 
 
Enunciar as características gerais do 
discurso argumentativo 
 Caracterizar os elementos do discurso 
argumentativo. 
  
Reconhecer o caráter argumentativo de 
um texto pela análise da sua estrutura. 
Mostrar o papel do ethos, pathos e logos 

no contexto da retórica. 
Explicitar o conceito de opinião pública. 
 

Debate sobre o poder da 
argumentação. 

 
Análise de imagens publicitárias. 
 
Desenvolvimento temático do 

Manual. 
 
Resolução de exercícios. 

 
Apresentação em 
PowerPoint. 
 
Desenvolvimento temático 
do Manual. 
 
Exercícios. 

 
 
 

3 tempos 
de 50 m 
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2. Argumentação e Retórica 

Temas: Conteúdos Objetivos Atividades/Estratégias Recursos Tempos 
2.2. O discurso 
argumentativo 
- Principais tipos 
de 
argumentos e 
falácias 
informais 
 

Argumentos não dedutivos 
 
Falácias informais 
 
Estrutura e organização do 
ensaio argumentativo 

 
Conceitos nucleares: 
 
Indução, generalização, 
previsão, argumento por 
analogia, analogia, 
argumento de autoridade, 
falácia informal, falácia 
formal, falso dilema, Post 
Hoc, apelo à ignorância, 
apelo à misericórdia; 
petição de princípio, apelo à 
força, contra o homem  
 

Distinguir argumentos dedutivos de não dedutivos. 
Distinguir vários tipos de argumentos não dedutivos 
(Indução, generalização e previsão; arg. analogia; 
arg. autoridade) 
Reconhecer falácias informais.  
Compreender como se estrutura e avalia um ensaio 
argumentativo. 
Indicar os principais tipos de argumentos. 
Definir argumentos com base em exemplo 
Reconhecer a importância do contraexemplo na 
perspetiva do locutor e do interlocutor. 
Definir "argumentos por analogia". 
Indicar os requisitos a que se deve submeter a 
analogia 
Definir "argumentos com base na autoridade". 
Indicar os requisitos dos argumentos da autoridade  
Definir "argumentos sobre causas". 
Distinguir causa de correlação. 
Definir "argumentos dedutivos". 
Explicar em que consiste uma falácia informal. 
Caracterizar os principais tipos de falácias informais 
Definir cada uma das falácias.  
Reconhecer e identificar as falácias em situação 
quotidiana. 
Analisar um texto argumentativo 
Redigir um texto argumentativo 

Desenvolvimento temático 
do Manual. 
 
Resolução de exercícios. 
Síntese com base nas 
«Ideias a reter» e na análise 
do organograma 
conceptual. 
 
Verificação da 
aprendizagem. 
 
Resolução e correção da 
ficha formativa. 

Desenvolvimento 
temático do 
Manual. 
 
Exercícios. 
 
Organograma 
conceptual do 
Manual. 
 
Verificação da 
aprendizagem 
 
Ficha formativa do 
Manual. 
 
Caderno de 
Atividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação 
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3. Argumentação e Filosofia 

Temas Conteúdos Objetivos Atividades/Estratégias Recursos Tempos 
3.1. Filosofia, 
retórica e 
Democracia 
 
3.2. Persuasão 
e manipulação 
ou os dois usos 
da retórica 
 
 
3.3. 
Argumentação 
verdade e ser 

A origem histórica da 
retórica, da 
democracia e da 
filosofia. 

 
A distinção entre a 
persuasão irracional (ou 
manipulação) e a 
persuasão racional. 
 
 
 
A procura da verdade e 
do ser das coisas. 
 
A complexidade e 
dificuldade da verdade. 
 
A importância da 
argumentação e da 
liberdade na procura da 
verdade. 
 
 
Conceitos nucleares: 
Persuasão irracional, 
persuasão racional. 
 

Distinguir a persuasão irracional da racional. 
Saber persuadir racionalmente.  
 
Dominar os conceitos nucleares desta 
subunidade. 
Reconhecer exemplos de discurso 
persuasivo e exemplos de discurso 
manipulatório 
 
Evidenciar as diferenças e semelhanças 
entre a democracia grega e a atual. 
 
Mostrar a importância da retórica na atual 
democracia. 
 
Definir persuasão. 
Enunciar as condições em que a persuasão 
deve ocorrer. 
Mostrar o papel do ethos, pathos e logos na 
persuasão. 
Distinguir, em termos gerais, bom e mau 
uso da retórica. 
Indicar as diferenças entre errar, mentir e 
enganar. 
 
Compreender que toda a argumentação 
filosoficamente aceitável deve ser regulada 
pela procura da verdade tendo por 
finalidade o efetivo conhecimento da 
realidade. 

Debate. 
Diálogo professor-aluno. 
Análise dos quadros-
resumo. 
Análise de textos  e 
realização da proposta 
de exploração. 
Diálogo professor-aluno. 
Análise do organograma 
conceptual. 
 
 
 
Síntese com base nas 
«Ideias a reter» e na análise 
do organograma 
conceptual. 
Verificação da 
aprendizagem. 
 
Resolução e correção da 
ficha formativa. 

 
Quadros-resumo. 
 
Texto do manual. 
 
Desenvolvimento temático 
do Manual. 
 
Organograma conceptual  
 
Verificação da aprendizagem. 
 
Ficha formativa. 
 
Caderno de Atividades. 
 
Textos complementares. 
 
Apresentação em PowerPoint 

2 tempos 
de 50 m 

 
 
 

5 tempos 
de 50 m 

 
 
 
 
 
 
 

2 tempos 
de 50 m 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação 
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IV – O conhecimento e a racionalidade científica e tecnológica 
 
1. Descrição e interpretação da atividade cognoscitiva 

Temas Conteúdos Objetivos Atividades/Estratégias Recursos Tempos 
1.1. Estrutura 
do ato de 
conhecer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipos de 
conhecimento. 
 
A definição de 
conhecimento. 
Conhecimento a priori 
e conhecimento a 
posteriori. 
O conhecimento como 
crença, verdadeira, 
justificada. 
 
Conceitos nucleares: 
Teoria do 
conhecimento, 
epistemologia, sujeito, 
objeto, conhecimento, 
a priori, a posteriori, 
argumento a priori, 
argumento a 
posteriori. Saber fazer 
e saber que, condição 
necessária e condição 
suficiente, factivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saber o que é a Teoria do 
Conhecimento ou 
Epistemologia. 

 
Distinguir conhecimento de crença.  
 
Compreender e discutir a noção de 
conhecimento como crença 
verdadeira justificada. 
 
Distinguir conhecimento a priori e 
conhecimento a posteriori. 
 
Distinguir argumentos a priori e 

argumentos a Posterior. 
 
Identificar os elementos que 

intervêm no conhecimento. 
 
Caracterizar a relação estabelecida 
no ato de conhecer entre sujeito e 
objeto. 
 

Enunciar os principais problemas 
gnosiológicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Diálogo professor-aluno. 
 
Análise de textos  e realização da 
respetiva proposta de 
exploração. 
 
 
 
Resolução de exercícios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desenvolvimento temático do 
Manual. 
 
Análise dos textos (Hessen, 
Descartes, Hume) inseridos na 
sequência do desenvolvimento 
temático. 
 
Quadros explicativos. 
 
Exercícios. 
 
Apresentação em PowerPoint 
 
 
Exercícios. 
 
 
. 
Exercícios. 
 
Organograma conceptual 
 
Verificação da aprendizagem 
 
Ficha formativa 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 tempos de 
50 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação 
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1.2. Análise 
comparativa 
de duas teorias 
explicativas do 
conhecimento 
 
 

 
 
 
Problema:  
 
Será que sabemos o 
que julgamos saber? 
 
A justificação/ 
fundamento do 
conhecimento 
 
 
 
 
Conceitos nucleares: 
Empirismo, 
racionalismo, 
ceticismo, crença 
básica e não básica, 
dúvida metódica, 
dúvida cética, indução 
 

 
 
 

Compreender o argumento cético 
(regressão infinita.  
Não é possível conhecer) 
 
Discutir criticamente esta posição. 
 
Apresentar a tese fundamental do 
empirismo. 
 
Caracterizar o empirismo de David 
Hume. 
 
Apresentar a tese fundamental do 
racionalismo. 
 
Caracterizar o racionalismo 
Cartesiano. 
 
Explicar como o racionalismo se 
aproxima do dogmatismo.  
 
Explicar como é que o empirismo 
se aproxima do ceticismo 
moderado  
 
Relacionar as duas teorias e 
fundamenta uma reflexão pessoal 
sobre o problema. 

 
Análise do texto de Descartes e 
do resumo. 
 
Resolução de exercícios. 
 
Análise do texto de David Hume e 
do resumo. 
 
Resolução de exercícios 
 
 
Síntese com base nas «Ideias a 
reter» e na análise do 
organograma conceptual. 
 
Verificação da aprendizagem. 
 
Resolução e correção da ficha 
formativa 

 
Desenvolvimento temático do 
Manual. 
 
Análise dos textos (Hessen, 
Descartes, Hume) inseridos na 
sequência do desenvolvimento 
temático. 
 
Quadros explicativos. 
 
Exercícios. 
 
Apresentação em PowerPoint 
 
 
Exercícios. 
 
 
. 
Exercícios. 
 
Organograma conceptual 
 
Verificação da aprendizagem 
 
Ficha formativa 

 
20 tempos 

de 50 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação 
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2. Estatuto do conhecimento científico 

Temas Conteúdos Objetivos Atividades/Estratégias Recursos Tempos 
2.1. 
Conhecimento 
vulgar e 
conhecimento 
científico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Ciência e 
construção 
- Validade e 
verificabilidade 
das hipóteses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Distinção entre 
conhecimento vulgar e 
científico centrada na 
natureza metódica e 
crítica da ciência por 
oposição à 
espontaneidade e 
assistematicidade do 
conhecimento vulgar. 
 
 
Conceitos nucleares: 
conhecimento vulgar e 
científico 
 
A procura de um 

critério de 
cientificidade. 
O método científico. 

 
Conceitos nucleares: 
Teoria, hipótese, 
validade, 
verificabilidade, 
falsificabilidade, 
método científico, 
indutivismo, 
falsificacionismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saber distinguir o senso comum do 
conhecimento científico. 
Compreender o problema da natureza 
das explicações científicas. 
Saber relacionar explicação e previsão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definir epistemologia. 
Definir conhecimento vulgar. 
Explicar o caráter acrítico do 
conhecimento vulgar. 
Explicar o caráter espontâneo do 
conhecimento vulgar. 
Explicar o caráter assistemático do 

conhecimento vulgar.  
Fazer uma distinção geral entre as 

motivações do homem comum e as 
do cientista. 

Definir ciência. 
Enunciar os objetivos gerais da ciência. 
Estabelecer a distinção entre 
conhecimento vulgar e conhecimento 
científico. 
Compreender o problema da 

demarcação. 
Distinguir o critério da verificabilidade 
do critério da falsificabilidade (Popper) 
Saber comparar e avaliar os dois 
critérios de cientificidade rivais. 

Análise de textos e realização das 
propostas de exploração. 
 
Realização da proposta de 
atividades. 
 
 
Análise do Quadro-síntese. 
 
Diálogo professor-aluno. 
 
 
 
 
 
 
Diálogo professor-aluno. 
 
Exploração temática do texto de 
Karl Popper e do resumo. 
 
 
Exploração temática do texto de 
Thomas Kuhn e do resumo. 
 
Análise do organograma 
conceptual. 
 
Verificação da aprendizagem. 
 
Resolução e correção da ficha 
formativa. 

 
. 
 
Análise de textos do manual. 
 
Apresentação em  PowerPoint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textos de Karl Popper. 
 
Textos de Thomas Kuhn 
 
Organograma conceptual, 
 
 
Verificação da aprendizagem,  
 
Ficha formativa 
. 
Caderno de Atividades 
Ficha de Trabalho do Caderno 
de Apoio ao Professor. 

2 tempos 
de 50 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
13 tempos 

de 50 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação 
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2.3. A 
racionalidade 
científica e a 
questão da 
objetividade 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A evolução do 
conhecimento 
científico.  
A objetividade da 
ciência. 
 
 
Conceitos nucleares: 
Objetividade científica, 
racionalidade 
científica, 
verosimilhança, 
paradigma, ciência 
normal, 
incomensurabilidade. 

Caracterizar e problematizar o método 
científico. 

 
Saber caracterizar as perspetivas 
indutivista e falsificacionista do 
método científico. 
 
 
Explicar os seguintes carateres do 

conhecimento científico: 
 - Objetividade. 

- Intersubjetividade. 
- Positividade. 
- Operatividade. 
- Racionalidade. 
- Revisibilidade. 
- Autonomia. 

 
Compreender o problema da 

objetividade científica. 
 
Comparar e avaliar as perspetivas de 
Popper e Kuhn sobre a história da 
ciência. 
 
Comparar e avaliar as perspetivas de 
Popper e Kuhn sobre a objetividade e 
racionalidade do conhecimento 
científico. 
 
Definir rutura epistemológica 
 
Apresentar o conceito clássico de 
objetividade. 
Relacionar racionalidade e 
Objetividade científica. 

 
4 tempos 
de 50 m 

 
 
 
 

Avaliação 
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3. Temas / problemas da cultura científico – tecnológica 

Temas Conteúdos Objetivos Atividades/Estratégias Recursos Tempos 
A ciência, 
o poder e 
os riscos 
 

Ciência e poder 
 
Ciência e riscos 
Ciência e indústria de 
armamento 
 
Tecnociência e ética 
 
1- Questionamento da 
cultura científico-
tecnológica 
 
 - O problema dos limites 
da ciência: O poder e os 
riscos 
 
A – Limites de uma cultura 
científico tecnológica 
 
B – Limites ideológicos da 
ciência 
 
C – Ética e ciência 
 
 

Caracterizar a cultura científico-tecnológica 
 
Compreender que a cultura científico-
tecnológica é inerente à constituição do 
homem Ocidental. 
 
Compreender de que modo a ciência evolui de 
um saber para uma forma de poder. 
 
Caracterizar o cientismo. 
 
Reconhecer os pressupostos em que o 
cientismo assenta.  
 
Compreender as razões da queda do 
cientismo. 
 
Explicar o conceito de tecnociência. 
 
Indicar alguns riscos decorrentes da 
tecnociência. 
 
Assumir uma atitude critica relativamente ao 
uso da ciência.  
 
Apresentar argumentos que fundamentem a 
conciliação do progresso científico e do 
desenvolvimento humano. 
 
Compreender a necessidade de se passar de 
uma ética antropocêntrica para uma ética 
cosmocêntrica. 

Trabalho escrito de 
desenvolvimento de um 
tema ou trabalho 
monográfico. 
 

Apresentação oral dos 
trabalhos que poderão ser 
acompanhadas de uma 
exposição temática 
organizada. 
 

 
 
 

Documentário Uma 
Verdade 
Inconveniente. 
 
 
Desenvolvimento 

temático do Manual. 
 
Textos 

complementares. 
 
Pesquisa em 

enciclopédias impressas 
ou eletrónicas, sítios da 
Internet, filmes ou 
documentários, etc.,  
 
 

3 tempos 
de 50 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação 
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V – Unidade final – Desafios e horizontes da Filosofia 
(Optar por um dos temas, 2 ou 3) 
 

Temas Conteúdos Objetivos Atividades/Estratégias Recursos Tempos 
2. A Filosofia 
na cidade 
 
2.1. Espaço 
público e 
espaço privado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Convicção, 
tolerância e 
diálogo 
- a construção 
da cidadania 

Os grandes problemas do 
mundo atual. 
A filosofia política de 
Aristóteles: democracia 
e cidadania. 
A cidadania como 
condição de realização 
(individual, social e moral) 
do ser humano. 
 
Relação entre os 
conceitos. 
Como se constrói a 
cidadania 
 
A importância do espaço 
público. 
Sociedade de informação, 
globalização e participação 
cívico-política global. 
Desigualdade de 
oportunidades. 
Espaço público global e 
acesso à informação/ 
/analfabetismo, trabalho 
infantil, pobreza e 
abandono de grande parte 
dos seres humanos. 
 
 
 
O conceito de cidadania. 
Os valores da cidadania: 
convicção, tolerância e 
diálogo entre culturas. 
 

Compreender a relação pública, privado 
 
Reconhecer a importância de Kant na 
teorização do conceito espaço público 
 
Compreender as características do espaço 
público na época contemporânea 
 
Reconhecer o papel dos media na 
formação de um espaço público 
democrático. 
 
Explicitar o conceito de cidadania tendo 
em consideração as competências nele 
implicadas 
 
Discuta os problemas do mundo atual e 
analise vias de os minorar. 
Assuma uma posição crítica e tome 
consciência da responsabilidade 
individual. 
Relacione a filosofia com a democracia e a 
participação cívica e política como a 
melhor forma de contribuir para um 
mundo mais humano e igualitário. 
 
 
 
 
 
 
Reconheça as vantagens da sociedade da 
informação. 
 
Reconheça o espaço público como espaço 
estratégico para a construção e o exercício 

Debate a partir da situação-
problema. 
 
Confronto entre as conclusões 
do debate e a problemática 
sugerida pela transparência 
n.º 9: vias para minimizar as 
desigualdades e a injustiça do 
mundo. 
 
Diálogo professor-aluno. 
 
Análise de textos do manual e 
realização das propostas de 
exploração. 
 
Partir de uma pesquisa na 
Internet para inventariar sítios 
de organizações 
internacionais de defesa da 
paz, dos direitos humanos, do 
ambiente, dos direitos das 
minorias… 
 
Discutir as 
vantagens/inconvenientes da 
informação. 
Apelar ao conhecimento dos 
alunos. 
 
Análise do texto 4 e realização 
das propostas de exploração. 
 
Brainstorming: valores 
orientadores da educação 
cívica no século XXI. 

 
Apresentação em 
PowerPoint. 
 
 
 
Textos do manual e 
respetiva proposta de 
exploração. 
 
 
Propostas de atividades. 
 
Conhecimento dos alunos. 
 
 
Desenvolvimento temático 
do Manual. 
 
Organograma conceptual,  
 
Verificação da 
aprendizagem 
 
Ficha formativa 
 
Caderno de atividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 tempos de 
50 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação 
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 Globalização, sociedade 
aberta, coexistência de 
diferentes culturas: a 
tolerância e o diálogo 
como valores 
fundamentais. 
 
Um novo conceito de 
cidadania – relação de 
pertença à comunidade 
dos homens, a que todos 
devem pertencer em 
condições de igualdade. 
 
O contributo da filosofia 
para concertar o mundo 
atual 

da cidadania. 
 
Analise as condições exigidas para aceder 
à participação cívica e política. 
 
 
Problematize as condições de exercício da 
cidadania no contexto da globalização. 
 
 
Reconheça a importância da convicção, da 
tolerância e do diálogo entre culturas 
como valores fundamentais da educação 
cívica. 
 
Reconheça a dimensão política da filosofia 
e o contributo para formar indivíduos 
críticos, participantes, livres e 
responsáveis. 

 
 
 
Leitura e debate a partir do 
texto de Federico Mayor  
 
Composição filosófica 
(proposta de atividades). 
Análise do organograma 
conceptual. 
 
 
Verificação da aprendizagem. 
Resolução e correção da (s) 
ficha (s) formativa (s). 

 
Apresentação em 
PowerPoint. 
 
 
 
Textos do manual e 
respetiva proposta de 
exploração. 
 
 
Propostas de atividades. 
 
Conhecimento dos alunos. 
 
 
Desenvolvimento temático 
do Manual. 
 
Organograma conceptual,  
 
Verificação da 
aprendizagem 
 
Ficha formativa 
 
Caderno de atividades. 
 

 
 

2 tempos de 
50 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação 

Temas Conteúdos Objetivos Atividades/Estratégias Recursos Tempos 
3. A Filosofia e 
o sentido 
 
3.1. Finitude e 
temporalidade 
– a tarefa de se 
ser no mundo 
 
 
 
 

 A busca de sentido na 
existência 
 
A experiência da finitude 
como abertura para um 
horizonte de sentido 
 
 
 
- A ética da 
responsabilidade – a 

Reconhecer a radicalidade antropológica 
da questão do sentido da existência 
 
Compreender o significado profundo das 
situações limite 
 
Reconhecer a questão do sentido como 
questão filosófica fundamental 
 
Reconhecer o caráter finito da condição 
humana 

Debate a partir da situação-
problema. 
Leitura do Cântico Negro, de 
José Régio. 
Análise de textos do manual 
e realização da proposta 
de exploração. 
 
Exposição do professor. 
Elaboração de um texto 
argumentativo subordinado 

 
Apresentação em 
PowerPoint. 
 
Cântico Negro, de José 
Régio, in CD de Apoio ao 
Professor. 
 
Textos complementares. 
 
 

2 tempos de 
50 m 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. 
Pensamento e 
memória – a 
responsabilidad
e pelo futuro 

ética da convicção na 
busca de sentido. 
 
 
Sensibilização para o 
problema do sentido 
da vida. 
O problema do sentido 
da existência. 
 
 
 
 
As respostas à questão 
do sentido: negação de 
sentido da existência; a 
transcendência e/ou o 
humanismo e a 
preservação da natureza 
como fontes de sentido. 
 
 
 
 
 
Tecnociência e ética – 
bioética e ecoética. 
O novo imperativo ético: 
o dever de respeitar a 
vida e preservar a 
identidade humana, de 
respeitar 
todas as formas de vida 
e preservar a natureza 

 
Reconhecer a importância da 
preservação da memória histórica na sua 
relação com a responsabilidade pelo 
futuro. 
 
Tome consciência da necessidade de 
pensar sobre a existência. 
 
Problematize o sentido da existência e 
analise fins que podem dar sentido e 
justificar a vida. 
 
Identifique situações existenciais que 
nos levam a questionar o sentido da 
existência. 
 
Reconheça a finitude e a temporalidade 
da existência humana. 
 
Confronte diferentes perspetivas acerca 
do sentido da existência humana. 
 
Assuma posições críticas questionando-
se sobre o sentido da sua própria 
 
 
Pretende-se que o aluno: 
Tome consciência da responsabilidade 
humana. 
 
 
Assuma como imperativo ético o dever 
de preservar a identidade do ser 
humano e o ambiente para viabilizar um 
futuro para a humanidade. 

ao título: Para mim o 
sentido da vida… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diálogo professor-aluno. 
 
Debate a partir da projeção 
do documentário 
Uma Verdade 
Inconveniente. 
 
Elaborar uma síntese das 
conclusões a divulgar 
na página da escola. 
 
Síntese a partir da projeção 
da transparência n.º 10 e da 
reflexão suscitada pela 
respetiva pergunta. 
 
Análise do organograma 
conceptual. 
 
Verificação da 
aprendizagem. 
 
Resolução e correção da (s) 
ficha (s) formativa (s). 

 
 
 
 
Textos complementares. 
 
 
Exercícios. 
 
Organograma 
conceptual. 
  
Verificação da 
aprendizagem 
 
Caderno de Atividades. 
Apresentação em 
PowerPoint. 

 
Avaliação 

 
 
 
 
 
 

2 tempos de 
50 m 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação 
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Competências e Objetivos Gerais da disciplina 

 

Competências 
• Ao nível conceptual as competências visam o conhecimento de factos, hipóteses, princípios, teorias, bem como terminologia ou convenções científicas; 

inclui, também, a compreensão de conceitos, na medida em que se relacionam entre si e permitem interpretar e explicar situações ou informação em 
formatos diversos. 

• Ao nível procedimental as competências estão relacionadas com a própria natureza do trabalho científico. Assim, são exemplos a observação e descrição 
de fenómenos, a obtenção e interpretação de dados, o conhecimento de técnicas de trabalho, a manipulação de dispositivos, bem como as competências 
que permitem a planificação, execução e avaliação de desenhos investigativos. Nesta perspetiva, o desenvolvimento de competências procedimentais 
incluiu aspetos de natureza cognitiva e manipulativa. 

• Ao nível atitudinal as competências visam que os alunos desenvolvam atitudes face aos conhecimentos e aos trabalhos científicos (rigor, curiosidade, 
objetividade, perseverança,) e às implicações que daí decorrem para a forma como perspetivam a sua própria vida e a dos outros. Em causa estão a 
identificação e diferenciação de condutas e suas implicações, a capacidade de formular juízos de valor, ou mesmo a assunção de condutas guiadas por 
convicções fundamentadas. 

 
Objetivos Gerais 
• Conhecer, compreender e ser capaz de utilizar conceitos da Biologia para interpretar cientificamente aspetos de funcionamento do corpo humano, 

fenómenos naturais e situações resultantes da interação do Homem com o Ambiente. 
• Desenvolver capacidades de pesquisa, análise, organização e avaliação crítica de informação, obtida em fontes diversificadas, assim como competências 

que permitam a sua comunicação com recurso a diferentes suportes. 
• Aplicar estratégias pessoais na resolução de situações problemáticas, o que inclui a formulação de hipóteses, o planeamento e a realização de atividades 

de natureza investigativa, a sistematização e a análise de resultados, assim como a discussão dessas estratégias e dos resultados obtidos. 
• Ponderar argumentos de natureza diversa, sendo capaz de diferenciar pontos de vista e de distinguir explicações científicas de não científicas, com vista a 

posicionar-se face a controvérsias sociais que envolvam conceitos de Biologia ou Biotecnologia. 
• Construir valores e atitudes conducentes à tomada de decisões fundamentadas relativas a problemas que envolvam interações Ciência, Tecnologia, 

Sociedade e Ambiente. 
• Reconhecer que a construção de conhecimentos de Biologia e de Biotecnologia envolvem abordagens pluri e interdisciplinares. 
• Compreender que os processos de investigação em Biologia e Biotecnologia são influenciados pelos problemas que afetam as sociedades em cada 

momento histórico, assim como pelos seus interesses de natureza política, económica e/ou axiológica. 
• Analisar implicações do desenvolvimento da Biologia e das suas aplicações tecnológicas na qualidade de vida dos seres humanos. 
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Unidade 1 — REPRODUÇÃO E MANIPULAÇÃO DA FERTILIDADE 
 

Como melhorar a qualidade de vida dos seres humanos? O que pode ser feito ao nível dos processos reprodutivos? 
Conteúdos 

Conceptuais Conteúdos procedimentais Conteúdos Atitudinais Enfatizar Estratégias Conceitos Avaliação Aulas 
Previstas 

Reprodução 
Humana 
1.1. 
Gametogénese 
e fecundação 
1.2. Controlo 
hormonal 
1.3.Desenvolvim
ento embrionário 
e gestação 

− Interpretação de aspetos 
relativos à morfologia e à 
fisiologia dos sistemas 
reprodutores. 

− Observação e 
interpretação de imagens 
microscópicas relativas à 
histologia de gónadas e 
estrutura de gâmetas. 

− Integração de 
conhecimentos relativos 
a processos de divisão 
celular e gametogénese. 

− Análise e interpretação 
de dados em formatos 
diversos relativos à 
regulação hormonal da 
reprodução, estados 
iniciais do 
desenvolvimento 
embrionário, nidação e 
fenómenos fisiológicos 
associados. 

− Avaliação das condições 
necessárias ao encontro 
dos gâmetas. 
Problematização e 
análise crítica de 
situações que envolvam a 
possibilidade de factores 
pessoais e/ou ambientais 
afectarem os processos 
reprodutivos. 

− Valorização dos 
conhecimentos sobre 
reprodução para 
compreender o 
funcionamento do 
próprio corpo e adotar 
comportamentos 
promotores de saúde. 

− Disponibilidade para 
analisar criticamente 
os mitos e/ou 
conceções pessoais 
relacionadas com 
aspetos da reprodução 
humana. 

− Reconhecimento da 
importância e 
interdependência das 
dimensões biológica, 
psicológica e ética da 
sexualidade humana. 

− A morfofisiologia dos 
sistemas reprodutores 
feminino e masculino. 

− As fases da 
gametogénese 
(multiplicação, 
crescimento, maturação e 
diferenciação) no ciclo 
de vida dos indivíduos, 
com destaque para a 
divisão meiótica e a 
conclusão da oogénese 
no momento da 
fecundação. 

− A importância da reação  
acrossómica. 

− A regulação hormonal 
no funcionamento das 
gónadas e nos processos 
de nidação e gestação. 

− Os processos de 
retroalimentação que 
envolvam o 
funcionamento do 
hipotálamo, hipófise e 
gónadas. 

− A função e importância 
dos diferentes anexos 
embrionários. 

 
 

− Realização da ficha diagnóstica; 
− Revisão de conteúdos lecionados 

no ano anterior; 
− Debates e discussões com o grupo-

turma; 
− Interpretação de tabelas, gráficos e 

imagens; 
− Realização de esquemas – resumo; 
− Realização de várias atividades de 

papel e lápis, incluindo fichas de 
trabalho; 

− Exploração de diapositivos 
(apresentação multimédia); 

− Atividades laboratoriais; 
− Realização de relatórios das 

atividades laboratoriais; 
− Exploração de artigos de revistas, 

jornais, Internet; 
− Realização de trabalhos sobre os 

métodos contracetivos; 
− Exploração de vídeos; 
− Exploração do manual; 
− Resolução de exercícios. 
 

Gametogénese 
Espermatogénese 
Oogénese 
Testículo: Túbulos 
seminíferos 
Espermatogónia 
Espermatídio 
Espermatozoide 
Células de Sertoli e 
de Leydig 
Ovário:  
Folículos  
primordiais 
Folículos de Graaf 
Corpo amarelo 
Ovulação 
Testosterona 
Estrogénio 
Progesterona 
Hormonas 
hipofisárias 
Hormonas 
hipotalâmicas 
Retroalimentação 
Ciclos ovárico e 
uterino 
Reação 
acrossómica 
Fecundação 
Nidação 
Embrião 
Feto 
Anexos  

Ver última 
página 

 
1º 

Período 
 
 
 
 
 
 

15 
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− Interpretação de dados de 
natureza diversa que 
permitam a compreensão 

embrionários 
 

 
 

 

Conteúdos 
Conceptuais Conteúdos procedimentais Conteúdos Atitudinais Enfatizar Estratégias Conceitos Avaliação Aulas 

Previstas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Manipulação 
da fertilidade 

das funções dos anexos 
embrionários. 

− Discussão dos 
contributos da 
gametogénese e 
fecundação na 
transmissão de 
características entre as 
gerações e na diversidade 
das populações humanas. 

 
− Recolha, organização e 

interpretação de 
informação relacionada 
com métodos 
contracetivos, causas de 
infertilidade e técnicas de 
reprodução assistida. 

− Análise de princípios 
biológicos subjacentes a 
diferentes métodos 
contracetivos e técnicas 
de reprodução assistida. 

 

 
 
 
 
− Desenvolvimento de 

opiniões críticas e 
informadas face à 
utilização de métodos 
contracetivos, de 
processos de 
reprodução assistida e 
de manipulação de 
embriões. 

− Reconhecimento de 
que os avanços sobre a 
estrutura molecular e 
atuação das hormonas 
são marcos 
importantes no 
controlo e indução da 
fertilidade. 

− Reflexão sobre as 
implicações biológicas 
e socioétnicas que 
decorrem da utilização 
de processos de 
manipulação da 
reprodução humana, no 
que respeita à 
qualidade de vida dos 
indivíduos e ao 
desenvolvimento das 
populações. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
− As causas da 

infertilidade humana 
podem ter origem 
masculina ou feminina 
(ex. imobilidade do 
esperma, infeções, 
malformações 
congénitas, disfunções 
hormonais...) 

− A reprodução assistida 
como meio de 
ultrapassar a infertilidade 
humana (ex. fecundação 
in vitro, microinjeção, 
implantação de 
embriões...). 

 Desenvolvimento 
Embrionário: 
Crescimento, 
Morfogénese, 
Diferenciação 
celular 
Oxitocina 
Prolactina 
 
 
Contraceção 
Métodos 
contracetivos 
Infertilidade 
Reprodução 
assistida 
Crioconservação de 
gâmetas e de 
embriões 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 



 
   

          
 

Departamento de Matemática, Ciências e Tecnologias  5 

Unidade 2 — PATRIMÓNIO GENÉTICO 
Como melhorar a qualidade de vida dos seres humanos? Que desafios se colocam à genética? 

Conteúdos 
Conceptuais Conteúdos procedimentais Conteúdos Atitudinais Enfatizar Estratégias Conceitos Avaliação Aulas 

Previstas 

1. Património 
Genético 
1.1. Transmissão 
de características 
hereditárias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Organização 
e regulação do 
material genético 

− Integração de 
conhecimentos sobre 
meiose, gametogénese e 
hereditariedade. 

− Comparação dos 
contributos dos trabalhos 
de Mendel e Morgan. 

− Resolução de exercícios 
sobre a transmissão 
hereditária de caracteres. 

− Construção e 
interpretação de árvores 
genealógicas. 

− Problematização e 
organização de dados 
relativos a casos cuja 
expressão fenotípica 
resulte de interação 
génica. 

− Análise de evidências 
que permitam inferir a 
localização de dois genes 
num mesmo 
cromossoma. 

 
 
− Interpretação de dados 

relativos à organização 
geral do material nuclear 
e localização da 
informação genética. 

− Sistematização de 
aspetos que caracterizem 
o cariótipo humano 

− Consciencialização 
da importância dos 
contextos (sociais, 
tecnológicos...) na 
construção do 
conhecimento 
científico. 

− Reconhecimento da 
importância das 
teorias e modelos na 
construção do 
conhecimento 
científico. 

− Desenvolvimento de 
atitudes que 
promovam o 
respeito pela 
diversidade 
fenotípica dos 
indivíduos. 

− Valorização dos 
conhecimentos sobre 
genética no sentido 
de desenvolver uma 
atitude responsável 
face ao seu papel no 
melhoramento da 
qualidade de vida do 
indivíduo. 

− Reflexão sobre 
aspetos biológicos, 
éticos e sociais 
relacionados com a 
descodificação do 
genoma humano. 

− Reconhecimento do 

− A pertinência das leis de 
Mendel e suas limitações. 

− O estudo de alguns casos 
de mono e diibridismo. 

− A importância dos dados 
fornecidos por 
retrocruzamentos. 

− A ligação ao sexo de 
algumas características. 

− A previsão de proporções 
feno e genotípicas numa 
descendência. 

− O carácter hereditário de 
algumas patologias 
humanas (ex. daltonismo, 
fenilcetonúria, hemofilia, 
surdez...) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
− Os cromossomas como 

entidades que contêm os 
genes. 

− O cariótipo humano e a 
determinação genética do 
sexo. 

− A existência de material 
genético extra-nuclear. 

− O carácter selectivo da  

− Revisão de conteúdos lecionados 
em anos anteriores; 

− Debates e discussões com o grupo-
turma; 

− Interpretação de tabelas, gráficos e 
imagens; 

− Realização de esquemas – resumo; 
− Realização de várias atividades de 

papel e lápis, incluindo fichas de 
trabalho; 

− Exploração de diapositivos 
(apresentação multimédia); 

− Análise de resultados de atividades 
laboratoriais; 

− Exploração de artigos de revistas, 
jornais, Internet; 

− Realização de trabalhos de grupo; 
− Exploração do manual; 
− Resolução de exercícios. 

Fenótipo 
Genótipo 
Homozigótico 
Heterozigótico 
Alelo recessivo, 
dominante e 
codominante 
Alelos múltiplos e 
letais 
Árvore genealógica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genoma 
Gene 
Cromatina 
Cromossoma 
Autossoma 
Heterossoma 
Operão 
Regulão 
Promotor 

Ver última 
página 
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carácter provisório 
do conhecimento 

Conteúdos 
Conceptuais Conteúdos procedimentais Conteúdos Atitudinais Enfatizar Estratégias Conceitos Avaliação Aulas 

Previstas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Alterações do 
material genético 
2.1. Mutações  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

−  e permitam compará-lo 
com o de outras espécies. 

− Discussão da 
importância dos 
mecanismos de 
regulação génica e sua 
relação com a 
diferenciação celular e 
ontogenia dos 
indivíduos. 

− Interpretação de 
processos de regulação 
da expressão génica. 

 
− Análise e interpretação 

de casos de mutações, 
sua génese e 
consequências, com vista 
à compreensão global da 
diversidade de processos 
envolvidos na sua 
origem. 
 

− Avaliação de efeitos de 
mutações ocorridas em 
células somáticas e 
germinativas. 

− Interpretação de casos 
relacionados com a 
ativação de oncogenes 
por mutações. 

 

científico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
− Atitude responsável 

e crítica face aos 
argumentos que 
suportam os debates 
sobre a utilização 
dos processos de 
clonagem e 
engenharia genética 
aplicados aos seres 
humanos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

expressão de alguns genes. 
− A influência de agentes 

endógenos e exógenos na 
expressão génica. 

− A importância dos operões 
nos seres procariontes. 

 
 
 
 
 
 
 
− O carácter espontâneo de 

certas alterações génicas e 
cromossómicas. 

− O efeito mutagénico de 
radiações (ex. ionizantes, 
ultravioleta,...) e 
substâncias químicas (ex. 
gás mostarda). 

− A exploração de exemplos 
de mutações 
cromossómicas em 
humanos (ex. síndromes de 
Down, Turner, 
Klinefelter,...). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
− Debates e discussões com o grupo-

turma; 
− Interpretação de tabelas, gráficos e 

imagens; 
− Realização de esquemas – resumo; 
− Realização de várias atividades de 

papel e lápis, incluindo fichas de 
trabalho; 

− Exploração de diapositivos 
(apresentação multimédia); 

− Análise de resultados de atividades 
laboratoriais; 

− Exploração de artigos de revistas, 
jornais, Internet; 

− Realização de trabalhos de grupo; 
− Exploração do manual; 
− Resolução de exercícios. 

 

Operador 
Gene estrutural 
Gene regulador 
Repressor 
Indutor 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mutação 
Deleção 
Duplicação 
Translocação 
Inversão 
Haploidia 
/Poliploidia 
Monossomia 
Polissoma 
Nulíssima 
Agente mutagénico 
Oncogene 
 
 
 
 
 
 
 

Ver última 
página 
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Total 36 
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Conteúdos 
Conceptuais Conteúdos procedimentais Conteúdos Atitudinais Enfatizar Estratégias Conceitos Avaliação Aulas 

Previstas 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. 
Fundamentos 
de engenharia 
genética 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
− Análise de 

procedimentos 
laboratoriais de 
manipulação de DNA, 
com vista à compreensão 
global de processos 
biotecnológicos 
envolvidos. 
Interpretação de 
esquemas e modelos 
explicativos de obtenção 
de cópias de genes 
(cDNA) a partir do 
mRNA correspondente. 

− Avaliação da 
importância biológica 
das endonucleases de 
restrição. 

 
 
 

Apreciação crítica do 
papel desempenhado 
pelos media na 
divulgação dos avanços 
da ciência e da 
tecnologia. 
Reflexão sobre 
implicações biológicas 
e socio éticas que 
decorrem da obtenção 
de organismos 
geneticamente 
modificados. 

 
 
 
 
− A constituição dos ácidos 

nucleicos estudada nos 
anos anteriores 

− A possibilidade de obter 
cadeias de DNA partindo 
de um molde de RNA. 
A importância das enzimas 
de restrição e das ligases 
como ferramentas de 
Engenharia genética. 

− A obtenção de organismos 
geneticamente modificados 
(OGM) por manipulação de 
DNA. 

− Debates e discussões com o grupo-
turma; 

− Interpretação de tabelas, gráficos e 
imagens; 

− Realização de esquemas – resumo; 
− Realização de várias atividades de 

papel e lápis, incluindo fichas de 
trabalho; 

− Exploração de diapositivos 
(apresentação multimédia); 

− Exploração de artigos de revistas, 
jornais, Internet; 

− Realização de trabalhos de grupo; 
− Exploração do manual; 
− Resolução de exercícios. 

 

Enzima de 
restrição 
Ligase do DNA 
Transcriptase 
reversa 
Plasmídeo /Vetor 
rDNA 
cDNA 
OGM 

Ver última 
página 
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Unidade 3 — IMUNIDADE E CONTROLO DE DOENÇAS                                                                                          
Como melhorar a qualidade de vida dos seres humanos? Que desafios se colocam ao controlo de doenças?  

Conteúdos 
Conceptuais Conteúdos procedimentais Conteúdos 

Atitudinais Enfatizar Estratégias Conceitos Avaliação Aulas 
Previstas 

 
 
 
 
1.Sistema 
Imunitário 
1.1. Defesas 
específicas e não 
específicas 
1.2.Desequilí-
brios e doenças 

 
− Integração de 

conhecimentos 
relacionados com os 
processos e as estruturas 
biológicas que asseguram 
os mecanismos de defesa 
específica e não específica 
do organismo. 

− Interpretação de 
acontecimentos biológicos 
que caracterizem os 
processos de infeção e 
inflamação de tecidos. 

− Análise de dados 
laboratoriais relacionados 
com o sistema imunitário. 

− Distinção de processos de 
imunidade humoral e 
imunidade mediada por 
células. 

− Interpretação de 
acontecimentos 
imunitários envolvidos 
nas reações de 
hipersensibilidade e dano 
tecidular (alergias e 
doenças autoimunes). 

− Análise de situações 
causadoras de 
imunodeficiência e suas 
consequências. 
Aplicação de 
conhecimentos para 
interpretar acontecimentos 
do dia-a-dia 

 
 

 
− Valorização dos 

conhecimentos 
relativos a infeções 
e imunidade como 
meio de promoção 
da saúde individual, 
escolar e pública, 
em geral. 

− Consciencialização 
da necessidade de 
divulgar 
conhecimentos e 
mobilizar a 
comunidade 
educativa na 
adoção de 
comportamentos 
mais saudáveis. 

− Reconhecimento e 
aceitação das 
possibilidades e 
limitações dos 
mecanismos de 
defesa do corpo 
humano. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

− Os processos de defesa 
específica e não específica 
do organismo. 

− As diferenças morfológicas 
e funcionais dos diversos 
tipos de leucócitos. 

− As diferenças biológicas 
entre vírus e bactérias e 
respetivos processos de 
proliferação no organismo. 

− Os principais 
acontecimentos que 
caracterizam um processo 
inflamatório. 

− A especificidade da 
resposta imunológica. 

− A existência de diferentes 
classes de 
imunoglobulinas. 

− Os conceitos de imunidade 
inata e adquirida. 

− A memória imunitária. 
− A interpretação biológica 

dos processos de 
vacinação, 
incompatibilidades 
sanguíneas e rejeição de 
tecidos transplantados. 

− As causas e os efeitos dos 
estados de 
imunodeficiência. 

 
 
 
− Revisão de conteúdos lecionados 

em anos anteriores; 
− Debates e discussões com o grupo-

turma; 
− Interpretação de tabelas, gráficos e 

imagens; 
− Realização de esquemas – resumo; 
− Realização de várias atividades de 

papel e lápis, incluindo fichas de 
trabalho; 

− Exploração de diapositivos 
(apresentação multimédia); 

− Atividades laboratoriais; 
− Elaboração de relatórios de 

atividades laboratoriais; 
− Análise de resultados de atividade 

laboratoriais; 
− Exploração de artigos de revistas, 

jornais, Internet; 
− Realização de trabalhos de grupo; 
− Exploração do manual; 

Resolução de exercícios. 

 
 
 
Defesas específicas 
e não específicas 
Reação 
inflamatória 
Quimiotaxia 
Diapedese 
Fagocitose 
Linfócitos (B e T), 
Monócitos / 
Macrófagos 
Eosinófilos 
Basófilos 
Neutrófilos, 
Célula de memória 
Imunidade inata e 
adquirida 
Antigénio 
Anticorpo 
Imunoglobulina 
Interferão 
Imunodeficiência 
Vacina 
Hipersensibilidade 
Alergia 
Histaminas 
Autoimunidade 

Ver última 
página 
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Total 33 
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2. Biotecnologia 
no diagnóstico e 
terapêutica de 
doenças 

− Interpretação de 
procedimentos gerais 
envolvidos na produção 
de anticorpos 
monoclonais. 

− Análise de exemplos que 
ilustrem as 
potencialidades da 
utilização dos anticorpos 
monoclonais no 
diagnóstico e terapêutica 
de doenças. 

− Recolha, organização e 
interpretação de 
informação relacionada 
com a utilização de 
procedimentos 
biotecnológicos na 
produção de substâncias 
com fins terapêuticos. 

− Desenvolvimento 
de opiniões 
fundamentadas 
sobre as questões 
que envolvem a 
utilização de 
animais na 
experimentação 
biomédica. 

− Reconhecimento da 
importância das 
relações entre 
ciência e tecnologia 
e implicações de 
ambas para a 
sociedade. 

− A distinção entre 
anticorpos poli e 
monoclonais. 

− A utilização biomédica dos 
anticorpos monoclonais. 

− As vantagens da utilização 
de substâncias terapêuticas 
produzidas biotecnologia 
amente. 

− A utilização de processos 
de bioconversão na 
produção de antibióticos e 
esteroides. 

 Anticorpos poli e 
monoclonais 
Hibridoma 
Mieloma 
 
 
 
 
 
 
Bioconversão 

Ver última 
página 
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Unidade 4 — PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E SUSTENTABILIDADE 
Como resolver problemas de alimentação da população humana? 

Conteúdos 
Conceptuais Conteúdos procedimentais Conteúdos Atitudinais Enfatizar Estratégias Conceitos Avaliação Aulas 

Previstas 
1. 
Microrganismos 
e indústria 
alimentar 
1.1. Fermentação 
e atividade 
enzimática 
 
 
 
 
1.2. 
Conservação, 
melhoramento e 
produção de 
novos alimentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Organização e 
interpretação de dados de 
natureza diversa 
(laboratoriais, 
bibliográficos, 
internet,...) sobre a 
utilização de 
microrganismos na 
produção de alimentos 
(ex. iogurte, queijo, 
vinagre, picles...) 

− Conceção e realização de 
atividades laboratoriais 
e/ou experimentais para 
estudo de fatores que 
condicionem a atividade 
enzimática. 

− Execução de trabalhos 
práticos relativos a 
processos envolvidos na 
produção e conservação 
de alimentos. 

− Redação de memórias 
descritivas e 
interpretativas de 
trabalhos laboratoriais 
e/ou experimentais. 

− Discussão dos 
fundamentos biológicos 
subjacentes a diferentes 
técnicas de conservação 
de alimentos. 

− Interpretação de 
exemplos de aplicações 
biotecnológicas na 
indústria alimentar, 

− Valorização dos 
conhecimentos sobre 
os processos 
metabólicos de 
alguns organismos, 
na perspetiva da sua 
utilização no 
fabrico, 
processamento e 
conservação de 
alimentos. 

− Construção de 
opiniões informadas 
sobre a utilização de 
alimentos obtidos/ 
modificados por 
processos 
biotecnológicos. 

− Desenvolvimento da 
capacidade de 
analisar criticamente 
novas informações e 
ponderar 
argumentos 
contraditórios. 

− A importância biológica 
das enzimas. 

− Os fatores que afetam a 
atividade enzimática. 

− A especificidade enzima- 
substrato. 

− O conceito de via 
metabólica e controlo pelo 
produto final. 

− Os fundamentos biológicos 
subjacentes a métodos de 
conservação de alimentos 
(pasteurização, 
Crioconservação, 
irradiação, liofilização, 
aditivos...) 

− Alguns exemplos 
ilustrativos das 
potencialidades da 
biotecnologia na produção, 
melhoramento e 
conservação de alimentos. 

− A interdependência das 
dimensões conceptual e 
procedimental nas 
atividades 
laboratoriais/experimentais. 

− A importância do controlo 
de variáveis e da utilização 
de réplicas nos trabalhos de 
natureza experimental. 

 
 
 
 
 

− Revisão de conteúdos lecionados 
em anos anteriores; 

− Debates e discussões com o 
grupo-turma; 

− Interpretação de tabelas, gráficos 
e imagens; 

− Realização de esquemas – 
resumo; 

− Realização de várias atividades de 
papel e lápis, incluindo fichas de 
trabalho; 

− Exploração de diapositivos 
(apresentação multimédia); 

− Atividades laboratoriais; 
− Elaboração de relatórios de 

atividades laboratoriais; 
− Exploração de artigos de revistas, 

jornais, Internet; 
− Realização de trabalhos de grupo; 
− Exploração do manual; 
− Cultivo de plantas; 
− Resolução de exercícios. 

Fermentação 
láctea, alcoólica e 
acética 
Via metabólica 
Catalisador 
Biocatalisador 
Enzima 
Centro ativo 
Apoenzima 
Holoenzima 
Substrato 
Complexo  
enzima – substrato 
Especificidade 
relativa e absoluta 
Inativação, 
Desnaturação 
Inibidor 
Inibição 
competitiva 
Inibição alostérica 
Cofator 
Coenzima 
Aditivos 
alimentares 

Ver última 
página 
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nomeadamente, 
imobilização de enzimas, 
aditivos e novas fontes 
de nutrientes. 

 
 

 
 

Unidade 5 — PRESERVAR E RECUPERAR O MEIO AMBIENTE 
Que soluções para os efeitos da atividade humana sobre o ambiente? 

Conteúdos 
Conceptuais Conteúdos procedimentais Conteúdos Atitudinais Enfatizar Estratégias Conceitos Avaliação Aulas 

Previstas 
1. Poluição e 
degradação de 
recursos 
1.1. 
Contaminantes 
da atmosfera, 
solo e água e 
seus efeitos 
fisiológicos 
1.2 Tratamento 
de resíduos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Discussão de 
consequências relativas a 
contaminantes de 
ecossistemas 
(eutrofização, bioamplia-
ção, sinergismo... ). 

− Recolha e organização de 
dados sobre sistemas 
utilizados para diminuir 
as emissões para a 
atmosfera e tratamento 
de resíduos. 

− Análise do papel dos 
seres vivos 
decompositores e 
saprófitas na reciclagem 
de materiais. 

− Discussão de 
impedimentos e 
alternativas possíveis à 
reciclagem de produtos 
residuais (contaminação 
com materiais tóxicos). 

− Apreciação crítica de 
informação veiculada 
pelos media e aplicação 
de conhecimentos para 
interpretar problemáticas 
com impacte social. 

− Conceção e execução de 

− Reflexão e 
desenvolvimento de 
atitudes críticas, 
conducentes a 
tomadas de decisões 
fundamentadas, 
sobre problemas 
ambientais causados 
pela atividade 
humana. 

− Consciencialização 
das vantagens da 
reciclagem e 
reutilização de 
materiais como 
modo de evitar a 
contaminação (ar, 
solo e água) e o 
esgotamento dos 
recursos naturais. 

− Valorização dos 
avanços científico-
tecnológicos na 
preservação do meio 
ambiente. 

− Desenvolvimento de 
posturas 
interventivas e 
responsáveis, 
visando contribuir 
para a alfabetização 

− Os principais 
contaminantes ambientais, 
suas fontes e avaliação dos 
seus riscos para a saúde. 

− Os contaminantes 
acarretam riscos para a 
saúde (efeitos crónicos, 
agudos, cancerígenos…) e 
degradam o meio ambiente. 

− A importância da 
reciclagem de materiais e 
do tratamento de resíduos. 

− A utilização de 
microrganismos para a 
diminuição da matéria 
orgânica presente nos 
resíduos. 

− A integração das visitas de 
estudo no currículo, 
articulando as atividades de 
preparação e síntese 
(laboratoriais, pesquisa…) 
com as desenvolvidas 
durante a saída. 

 
 
 
 
 
 
 

− Revisão de conteúdos lecionados 
em anos anteriores; 

− Debates e discussões com o 
grupo-turma; 

− Interpretação de tabelas, gráficos 
e imagens; 

− Realização de esquemas – 
resumo; 

− Realização de várias atividades de 
papel e lápis, incluindo fichas de 
trabalho; 

− Exploração de diapositivos 
(apresentação multimédia); 

− Atividades laboratoriais; 
− Elaboração de relatórios de 

atividades laboratoriais; 
− Exploração de artigos de revistas, 

jornais, Internet; 
− Realização de trabalhos de grupo; 
− Exploração do manual; 
− Visita de estudo; 
− Resolução de exercícios. 

Poluição /Poluente 
Contaminação 
Eutrofização 
natural / cultural 
Bio ampliação 
Sinergismo 
Chuvas ácidas 
Efeito de estufa 
Ozono atmosférico 
Carência 
bioquímica de 
oxigénio (CBO) 
Toxicidade 
Dose letal 
Efeito agudo 
crónico 
Agente 
mutagénico, 
teratogénico, 
cancerígeno 
Estação de 
tratamento de 
águas residuais 
(ETAR) 
Incineração 
Aterro Sanitário 
Compostagem 
Biogás 
Biossólidos (lodos 
tratados) 
Biodegradável 

 
 
 
 
 
 
 

Ver última 
página 
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2. Crescimento 
da população 
humana e 
sustentabilidade 

trabalhos experimentais 
sobre contaminação de 
recursos naturais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
− Análise e interpretação 

de dados em diferentes 
formatos (gráficos, 
tabelas...) relativos à 
evolução da população 
ao longo do tempo. 

− Discussão de causas e 
consequências da 
explosão demográfica, 
nomeadamente os seus 
efeitos ambientais e 
sociais. 

− Interpretação de padrões 
de crescimento 
demográfico de 
sociedades com 
diferentes níveis de 
desenvolvimento. 

Avaliação de medidas a 
adotar para solucionar os 
problemas associados à 
explosão demográfica e 
degradação ambiental. 

científica dos mem-
bros da comunidade 
educativa sobre 
questões de impacte 
social para a 
comunidade local 
e/ou nacional.  
 
 
 
 

− Reconhecimento de 
que o crescimento 
demográfico, a 
degradação 
ambiental e os 
avanços científicos e 
tecnológicos 
condicionam a 
qualidade de vida do 
Homem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os fatores que condicionam o 
desenvolvimento da população 
humana (reprodução e 
fertilidade, genética, 
imunidade e doenças, 
alimentação...). 
 
 

Reciclável 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demografia 
Mortalidade 
Natalidade 
 
Sustentabilidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Total 24 

 

                                                                Total de aulas:96 
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Recursos 

− Quadro, Manual interativo; 
− Meios audiovisuais (projetor multimédia, canetas, diapositivos, CD-ROM, filmes...) 
− Manual escolar e outros livros para consulta/exercícios. 
− Outros materiais escritos (documentos, fichas de trabalho, fichas de avaliação diagnóstica, formativas e sumativas...) 
− Material de laboratório, incluindo material biológico e geológico; 
− Utilização da Internet. 

  
 

Avaliação 
• Aplicação de registos de observação referentes à assiduidade, pontualidade, comportamento e trabalhos de casa. 
• Observação direta do desempenho dos alunos na realização das tarefas propostas, nomeadamente nas aulas laboratoriais; 
• Realização de ficha de avaliação diagnóstica, fichas de trabalho e de exercícios (avaliação formativa), testes sumativos (teóricos e teórico-práticos), de trabalhos 

individuais e/ou em grupo; 
• Realização de relatórios das aulas laboratoriais; 
• Autoavaliação. 

 
 
Nota: Em cada período foram contabilizadas 12 aulas: 2 aulas de 50 minutos para a apresentação e avaliação diagnóstica, 2 aulas de 50 minutos para fichas 
de avaliação, 2 aulas de 50 minutos para a entrega e correção da ficha de avaliação sumativa e 1 aulas de 50 minutos para auto e heteroavaliação.  

• Não existem orientações do Ministério da Educação face à atual carga letiva semanal, reduzida desde o ano letivo 2012/13 de 7 tempos semanais, segundo o 
Decreto-Lei n.º 272/2007, de 26 de julho, para 4 tempos semanais, segundo o Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, sem alteração do programa da disciplina.  

Por ser inevitável, impõe-se o ajustamento e a gestão inexorável dos conteúdos do programa pela docente do grupo 520 que leciona a disciplina, formalmente aprovados 
pelo departamento curricular. 
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Educação Física 12º ano 

Tema/Unidade: Desportos individuais 
Período de aplicação: 1º Período 

Área de Exploração Ginástica de aparelhos e acrobática 
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 
ESTRATÉGIAS/ 
SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
- Conhecer e valorizar a prática da 
ginástica como factor de desen-
volvimento pessoal e de melhor 
qualidade de vida. 

- Conhecer a origem histórica. 

- Saber identificar as actividades 
de ginástica artística. 

- Fixar os fundamentos gímnicos. 

- Avaliar atitudes. 

- Avaliar as actividades de ginásti-
ca artística. 

 

 

 

 

Ginástica Aparelhos 

Plinto: 
- Salto de eixo – transversal/ longi-
tudinal 
- Salto-entre-mãos - transversal 
transversal/ longitudinal 
 

Mini-trampolim: 
- Salto em extensão (vela) 
- Salto engrupado 
- Pirueta vertical 
- Carpa com MI afastados e unidos 
-  Mortal à frente engrupado 
 

Ginástica Acrobática 

- Aplicar os fundamentos gímnicos; 
- Especialização dos ginastas, 
pegas, montes e desmontes; 
- Exercícios de equilíbrio de frente e 
de costas, equilíbrio de pé nos 
ombros do “base”, equilíbrio em 
prancha facial, pega frontal. 

Nível Parte Avançado 
Ginástica de aparelhos:  
Plinto: 
- No Salto de Eixo: realizar o voo inicial com a bacia acima da 
linha dos ombros e transpor o plinto com os MI afastados e 
em extensão; recepção segura. 
- No Salto-entre-mãos: com o primeiro voo longo para apoio 
das mãos na extremidade, com a bacia e pernas acima da 
linha dos ombros, passando com os joelhos junto ao peito na 
transposição do aparelho.  
Mini-trampolim: 
Conhecer todas as fases que compõem os saltos; fazer a 
chamada a pés juntos elevando rapidamente os MS: 
- Vela: estender os segmentos corporais mantendo a bacia 
em ligeira retroversão; 
- Engrupado: fechar os MI sobre o tronco (no ponto mais alto 
da trajectória) fazendo uma abertura rápida dos mesmos a 
seguir; 
- Carpa: fechar os MI estendidos juntos ou afastados sobre o 
tronco (no ponto mais alto da trajectória) e abrir a seguir; 
- Pirueta: manter o controlo do corpo durante a rotação. 
Ginástica acrobática:  
- Elabora, realiza e aprecia uma coreografia em grupo (com 
música), utilizando diversas direcções e sentidos, ocupando 
todo o praticável, combinando afundos, piruetas, rolamentos, 
passo troca-passo, tesouras (saltos), posições de equilíbrio e 
outras destrezas gímnicas à sua escolha, com os seguintes 
elementos técnicos: Prancha dorsal sobre os bases; Prancha 
facial sobre os membros superiores dos bases; Monte sobre 
as coxas dos bases 

- Realizar elementos 
técnicos em situações 
facilitadoras; 

- Criar situações joga-
das/lúdicas; 

- Associar elementos 
técnicos entre si; 

- Utilizar a ajuda entre 
pares (nas ajudas e 
correcções); 

 
- Promover situações-
problema para os 
alunos resolverem (na 
garantia da sua segu-
rança e dos colegas); 
 

- Criar situações simpli-
ficadas que englobem 
1 ou 2 conteúdos. 
 

 
- Colchões. 
 
- Aparelhagem de 
música 
 
 
- Plinto 

- Trampolim sueco 

- Mini-trampolim 

 
 
 

Teste diagnóstico 
  
Formativa 
  
Sumativa 
   
Observação  
 
Trabalhos indivi-
duais e/ou grupo 
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Nº de aulas 16 

 
4 de setembro de 2017 

Os Professores, 
__________________________ 

 
  



Educação Física 12º ano 

Tema/Unidade: Desportos Coletivos 
Período de aplicação: 1º Período 

Área de Exploração Andebol 
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
- Conhecer e valorizar a prática do 
andebol como factor de desenvol-
vimento pessoal e demelhor 
qualidade de vida. 

- Conhecer e compreender o jogo 
e as suas regras. 

- Fixar e aperfeiçoar os fundamen-
tos técnico-tácticos de jogo. 

- Avaliar as acções de ataque e de 
defesa. 

- Avaliar atitudes. 

 

 

 - Origem e evolução do andebol. 

- Identificação do jogo. 

- Regras do jogo. 

- Fundamentos técnico-tácticos do 
jogo: ataque e defesa. 

- Exercícios para a melhoria da 
técnica desportiva. 

- Jogo condicionado e jogo dirigido. 

- Participação: responsabilidade, 
cooperação e jogo limpo. 

 

Nível Avançado 
 

Regras básicas e gestos técnicos da arbitragem; 

O aluno em situação de jogo 7X7: 

Logo que a sua equipa perde a posse da bola 
assume atitude defensiva, recuando para o seu 
meio campo (defesa individual) procurando recu-
perar a posse da bola: 
- Faz marcação individual na proximidade e à 
distância; 
- Faz “marcação de vigilância”; 
- Quando uma marcação individual na proximida-
de, faz “marcação de controlo”. 
 
 Táctica ofensiva: 
- passe e vai 
- Penetrações sucessivas 
 

 Táctica defensiva: 
defesa individual 
defesa 3:3 ou 3:2:1 
 

 
- Criar situações simplicadas que 
englobem 1 ou 2 conteúdos; 

- Criar situações lúdicas e formas 
jogadas; 

- Jogos formais; 

- Colocar o aluno em situações, 
quer como jogador quer como 
árbitro, ao objectivo do jogo, à 
função e ao modo de execução 
das acções técnico-tácticas e às 
regras do jogo.  

 

 
 
- Bolas de Andebol 

- Balizas 

- Cones 

- Sinalizadores 

- Coletes  

- Apitos  

- Avaliação diagnósti-
co 
 
 
- Avaliação formativa 
 
 
- Avaliação sumativa 
 
 
- Observação 
 
 
- Trabalhos individu-
ais e/ou grupo 
 
 
- Reflexão com os 
alunos. Auto-
avaliação. 
 

 
8 

Nº de aulas 8 

 
4 de setembro de 2017 

Os Professores, 
__________________________ 

  



Educação Física 12º ano 

 
Tema/Unidade: Desportos Coletivos 

Período de aplicação: 1º Período 
Área de Exploração Futebol 

 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
- Conhecer e valorizar a prática do 
futebol como factor de desenvol-
vimento pessoal e demelhor 
qualidade de vida. 

- Conhecer e compreender o jogo 
e as suas regras. 

- Fixar e aperfeiçoar os fundamen-
tos técnico-tácticos de jogo. 

- Avaliar as acções de ataque e de 
defesa. 

- Avaliar atitudes. 

 

 

 - Origem e evolução do futebol. 

- Identificação do jogo. 

- Regras do jogo. 

- Fundamentos técnico-tácticos do 
jogo: ataque e defesa. 

- Exercícios para a melhoria da 
técnica desportiva. 

- Participação: responsabilidade, 
cooperação e jogo limpo. 

 

Nível Avançado 
Regras básicas e gestos técnicos da arbitragem; 

O aluno em situação de jogo 5 x 5: 

- Quando a sua equipa está de posse da bola, 
colabora com os companheiros, cumprindo os 
princípios do jogo, de modo a permitir a manuten-
ção da posse de bola, a progressão para a baliza e 
a finalização. 

- Logo que a sua equipa recupera a posse da bola, 
procura criar situações de superioridade numérica 
ofensiva que permitam a finalização rápida, garan-
tindo a profundidade ao ataque, através de des-
marcações e aclaramentos e de uma grande velo-
cidade de execução nas acções com e sem bola.  

- Na impossibilidade de finalização em contra-
ataque, desenvolve as acções técnico-tácticas 
individuais e colectivas com segurança (sem perda 
de posse de bola), garantindo que todas as acções 
de ataque sejam feitas em largura e profundidade.  

- Logo que a sua equipa perde a posse da bola, 
assume de imediato uma atitude defensiva, reali-
zando acções técnico-tácticas que permitam a 
recuperação da posse da bola e/ou a cobertura e 
defesa da baliza, de acordo com os princípios 
fundamentais. 

- Criar situações simplicadas que 
englobem 1 ou 2 conteúdos; 

- Criar situações lúdicas e formas 
jogadas; 

- Jogos formais; 

- Colocar o aluno em situações, 
quer como jogador quer como 
árbitro, ao objetivo do jogo, à 
função e ao modo de execução 
das ações ténico-táticas e às 
regras do jogo. 

 
 
- Bolas de Futebol 

- Balizas 

- Cones 

- Sinalizadores 

- Coletes  

- Apito  

- Avaliação diagnósti-
co 
 
 
- Avaliação formativa 
 
 
- Avaliação sumativa 
 
 
- Observação 
 
 
- Trabalhos individu-
ais e/ou grupo 
 
 
- Reflexão com os 
alunos. Auto-
avaliação. 
 

 
8 

Nº de aulas 8 

 
4 de setembro de 2017 

Os Professores, 
__________________________ 

 
 
 



Educação Física 12º ano 

Tema/Unidade: Desportos coletivos 
Período de aplicação: 2º Período 

Área de Exploração Voleibol 
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 

ESTRATÉ-
GIAS/ SITU-
AÇÕES DE 
APRENDI-
ZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 

- Conhecer e valorizar a prática do 
voleibol como factor de desenvol-
vimento pessoal e de melhor 
qualidade de vida. 

- Conhecer e compreender o jogo 
e as suas regras. 

- Aperfeiçoar os fundamentos 
técnico-tácticos de jogo. 

- Avaliar as acções de ataque e de 
defesa. 

- Avaliar as atitudes. 

 

- Origem e evolução do 
voleibol. 

- Identificação do jogo. 

- Regras do jogo. 

- Fundamentos técnico-
tácticos do jogo: ataque e 
defesa. 

- Exercícios para a melhoria 
da técnica desportiva. 

- Quadro competitivo. 

- Participação: responsabili-
dade, cooperação e jogo 
limpo. 

Nível Avançado 
 

Regras básicas e gestos técnicos da arbitragem; 

Em situação de jogo 6 x 6: 
- Serve por baixo ou por cima (tipo ténis), colocando a bola numa zona de difícil 
recepção. 
- Recebe o serviço em manchete, amortecendo a bola e enviando-a (por alto) 
ao companheiro em situação de passador, de modo a que este possa escolher 
e realizar o passe, o remate ou amorti, de acordo com o posicionamento da 
outra equipa. 
- Na situação de passador, posiciona-se correcta e oportunamente para passar 
a bola a um companheiro, de modo a facilitar-lhe a finalização ou finalizar com 
passe colocado, remate ou amorti se tem condições vantajosas (surpresa ou 
desequilíbrio da outra equipa). 
- Quando a bola lhe é dirigida em condições favoráveis à finalização (ou que a 
exijam), remata, passa colocado ou faz amorti, para um espaço vazio, de acor-
do com o posicionamento da outra equipa e a trajectória da bola. 
- Ao remate da sua equipa, se é o jogador mais avançado, aproxima-se da 
posição do jogador que finalizou, assumindo uma atitude defensiva, colabo-
rando com os companheiros na protecção ao ataque. 
- Na defesa (próximo da zona da queda da bola), avisa os companheiros e 
posiciona-se para, de acordo com a trajectória da bola, executar um passe ou 
manchete, dando continuidade às acções da sua equipa. 
- Ao ataque da equipa adversária (em remate), executa o bloco individual, 
procurando impedir que a bola transponha a rede para o seu campo, coorde-
nando o tempo de salto com o tempo de remate do adversário. 
- Durante o bloco da sua equipa, desloca-se em atitude defensiva protegendo a 
acção do companheiro, de acordo com a sua posição e o local do Remate.  
 
Jogo formal 6x6    /   Recepção em “W” 

- Criar situações 
simplicadas que 
englobem 1 ou 
2 conteúdos; 

- Criar situações 
lúdicas e formas 
jogadas; 

- Jogos formais; 

- Colocar o 
aluno em 
situações, quer 
como jogador 
quer como 
árbitro, ao 
objectivo do 
jogo, à função e 
ao modo de 
execução das 
acções técnico-
tácticas e às 
regras do jogo.  

 

 
- Bolas de voleibol 
 
- Redes de voleibol 
 
- Cones 
 
- Sinalizadores 

- Avaliação diagnósti-
co 
 
 
- Avaliação formativa 
 
 
- Avaliação sumativa 
 
 
- Observação 
 
 
- Trabalhos individu-
ais e/ou grupo 
 
 
- Reflexão com os 
alunos. Auto-
avaliação. 
 

9 

Nº de aulas 9 

 
4 de setembro de 2017 

Os Professores, 
__________________________ 

 
                                                                                                                                                                                                              



Educação Física 12º ano 

Tema/Unidade: Desportos Coletivos 
Período de aplicação: 2º Período 

Área de Exploração Basquetebol 
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 
ESTRATÉGIAS/ 
SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
- Conhecer e valorizar a prática do 
basqutebol como factor de desen-
volvimento pessoal e de melhor 
qualidade de vida. 

- Conhecer e compreender o jogo 
e as suas regras. 

- Aperfeiçoar os fundamentos 
técnico-tácticos de jogo. 

- Avaliar as acções de ataque e de 
defesa. 

- Avaliar as atitudes. 

 

- Origem e evolução 
do voleibol. 

- Identificação do 
jogo. 

- Regras do jogo. 

- Fundamentos técni-
co-tácticos do jogo: 
ataque e defesa. 

- Exercícios para a 
melhoria da técnica 
desportiva. 

- Quadro competitivo. 

- Participação: respon-
sabilidade, coopera-
ção e jogo limpo. 

Nível Avançado 
 

Regras básicas e gestos técnicos da arbitragem; 

O aluno em situação de jogo 5x5: 

Na reposição da bola em jogo ou na recuperação da bola pela sua equipa no seu 
meio-campo defensivo: 
- Desmarca-se contribuindo para o equilíbrio ofensivo da sua equipa e finalização 
rápida; 
- Durante a progressão passa a bola ou progride em drible, preferencialmente 
pelo corredor central e procura uma linha de passe que aproxima a bola do cesto. 
 
Explora situações de 3x2 ou 2x1 

Se a equipa não finaliza em superioridade numérica, ocupa uma posição que 
permita o ataque em cinco abertos: 
Sem posse da bola, desmarca-se abrindo linhas de passe: 
- Nos espaços aclarados; 
- Em corte; 
- Aclarando. 
 
Ao entrar na posse da bola enquadra-se ofensivamente numa atitude de tripla 
ameaça: 
- Desenquadra o seu adversário directo; 
- Passa rápido e oportunamente a um companheiro; 
- Após passe, corta para o cesto. 
 
Após perda da posse de bola, assume uma atitude defensiva: 
- Na defesa do jogador com bola, enquadra-se; 
- Na defesa do jogador sem bola procura interceptar o passe e/ou dificultar a 
abertura de linhas de passe; 
- Se o companheiro é ultrapassado, ajuda-o; 
- No lançamento, participa no ressalto defensivo. 

- Criar situações simpli-
cadas que englobem 1 
ou 2 conteúdos; 

- Criar situações lúdicas 
e formas jogadas; 

- Jogos formais; 

- Colocar o aluno em 
situações, quer como 
jogador quer como 
árbitro, ao objectivo do 
jogo, à função e ao 
modo de execução das 
acções técnico-tácticas e 
às regras do jogo.  

 

 
- Bolas de 
basquetebol 
 
- Mecos 
 
- Sinalizadores 
 
- Cones 
 
- Coletes 
 
- Cestos de 
basquetebol 

- Apito 

 

- Avaliação diagnósti-
co 
 
 
- Avaliação formativa 
 
 
- Avaliação sumativa 
 
 
- Observação 
 
 
- Trabalhos individu-
ais e/ou grupo 
 
 
- Reflexão com os 
alunos. Auto-
avaliação. 
 

9 

Nº de aulas 9 

 
4 de setembro de 2017 

Os Professores, 
__________________________ 



Educação Física 12º ano 

Tema/Unidade: Raquetas 
Período de aplicação: 2º Período 

Área de Exploração Badminton 
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
- Conhecer e valorizar a prática 
das actividades do Badminton 
como factor de desenvolvimen-
to pessoal e de melhor qualida-
de de vida. 

- Conhecer a origem histórica. 

- Saber identificar as actividades 
de atletismo e as suas regras. 

- Aperfeiçoar os fundamentos 
das actividades de atletismo. 

- Avaliar atitudes. 

 

- Origem e evolução do badmin-
ton. 

- Identificação do jogo. 

- Regras do jogo. 

- Fundamentos técnico-tácticos 
do jogo: ataque e defesa. 

- Exercícios para a melhoria da 
técnica desportiva. 

- Quadro competitivo. 

- Participação: responsabilidade, 
cooperação e jogo limpo. 

Nível Avançado 
Adequa as suas acções ao objectivo, às condições de 
aplicação e utilidade dos diferentes tipos de batimen-
tos e regras do jogo de singulares e de pares.  

Como árbitro, actua de acordo com as regras de jogo, 
tentando ajuizar correctamente as acções dos jogado-
res.  

 Em situação de jogo de singulares e a pares age com 
intencionalidade, no sentido de alcançar ponto imedia-
to ou alcançar (acumular) vantagem: 
- Inicia o jogo com serviço curto ou comprido, consoan-
te as situações, de forma a criar dificuldades ao adver-
sário. 
- Desloca-se com rapidez e oportunidade (de acordo 
com a trajectória do volante), recuperando rapidamen-
te a posição-base após o batimento e em condições de 
prosseguir o jogo com êxito. 
- No jogo de pares, após serviço curto, coloca-se perto 
da rede, enquanto o companheiro se desloca e posici-
ona atrás. Após serviço comprido ou em situação de 
defesa, coloca-se ao lado do companheiro.  
- No jogo de singulares, após cada batimento, 
coloca-se ligeiramente «descaído» para o lado para 
onde enviou o volante.    
 - Realiza com intencionalidade os batimentos - clear, 
drive, lob, remate e amorti. 
- Conforme a trajectória do volante e a posição do 
adversário, tentando colocar o volante num local de 
difícil devolução.  
 

- Criar situações simplicadas que 
englobem 1 ou 2 conteúdos; 

- Criar situações lúdicas e formas 
jogadas; 

- Jogos formais de singulares e 
pares; 

- Colocar o aluno em situações, 
quer como jogador quer como 
árbitro, ao objectivo do jogo, à 
função e ao modo de execução 
das acções técnico-tácticas e às 
regras do jogo.  

 

 
 
- Raquetes 
 
- Volantes 
 
- Redes 
 

- Avaliação diagnósti-
co 
 
 
- Avaliação formativa 
 
 
- Avaliação sumativa 
 
 
- Observação 
 
 
- Trabalhos individu-
ais e/ou grupo 
 
 
- Reflexão com os 
alunos. Auto-
avaliação. 
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Nº de aulas 18 

 
4 de setembro de 2017 

Os Professores, 
__________________________ 

 
  



Educação Física 12º ano 

Tema/Unidade: Desportos combate 
Período de aplicação: 3º Período 

Área de Exploração Luta 
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM 
ESTRATÉGIAS/ 
SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM 

RECUR-
SOS 

Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
- Conhecer e valorizar a prática 
das actividades de luta como 
factor de desenvolvimento pesso-
al e de melhor qualidade de vida. 

- Conhecer a origem histórica. 

- Saber identificar as actividades 
de atletismo e as suas regras. 

- Aperfeiçoar os fundamentos das 
actividades de atletismo. 

- Avaliar atitudes. 

- Avaliar as actividades de atletis-
mo. 

 

 

 

 

 

 

- Origem histórica. 

- Identificação das actividades de 
luta. 

- Quadros competitivos. 

- Participação: responsabilidade, 
cooperação e jogo limpo  

Nível Introdução 
 

Em situação de luta no solo, utilizando a força das suas alavancas 
em conjugação com os movimentos do parceiro e as manobras de 
controlo/esquiva, cria e aproveita situações de vantagem nítida, 
executando com correcção e eficácia as técnicas de:  
 - Dupla prisão de pernas com rotação, com as mãos a agarrar a 
perna do defesa, junto ao joelho e junto à articulação coxo-femural 
onde o ombro encosta; na rotação, as costas do atacante devem ficar 
nitidamente sobre o peito do defesa.  
- Prisão do braço por dentro com rotação pela frente (de preferência 
com as mãos dadas sobre as costas do defesa); o cotovelo do braço 
que não efectua a chave apoia no pescoço do defesa; na rotação 
eleva-se o cotovelo do braço que efectua a prisão e, com o braço 
oposto, bloqueia-se a cabeça do parceiro.  
 - Dupla prisão de braços com o braço que controla junto ao ombro, se 
possível a empurrar a cabeça do adversário; a outra mão controla o 
mesmo braço do parceiro junto ao cotovelo, e durante o desequilíbrio 
o tronco do atacante roda, avançando o ombro e deslocando o pé do 
lado da projecção para trás.  
 - Pernas cruzadas e bloqueadas por um braço ao nível da axila e pela 
mão controlando a perna (do defesa) acima do tornozelo; o outro 
braço agarra a coxa do defesa junto ao joelho e, na rotação, o tronco 
acompanha o movimento com as pernas coladas ao peito. 
 
 Em guarda a quatro, com o parceiro em posição de ataque, realiza 
deslocamentos em quadrupedia, em todas as direcções, com rapidez e 
coordenação, mantendo o equilíbrio e estabilidade da guarda, anulan-
do o controlo e desvantagem iniciais e executando com coordenação 
global e ritmo o contra-ataque: 
- Passagem para cima a partir de uma posição de controlado pela 
cintura, iniciando o movimento com prisão do braço do atacante que 
lhe controla a cintura, passando da posição de guarda a quatro para 
sentado, apoiando-se nos pés e braço que se encontra livre, rodando 
sobre o braço do atacante, passando para trás dele e controlando-o 
pela cintura.  

- Realizar elementos 
técnicos em situações 
facilitadoras. 

- Criar situações joga-
das/lúdicas. 

- Associar elementos 
técnicos entre si. 

- Utilizar a ajuda entre 
pares. 

- Promover situações-
problema para os alunos 
resolverem. 

- Criar situações simplifi-
cadas que englobem 1 
ou 2 conteúdos. 

- Na garantia da sua 
segurança e dos colegas. 

 

- Colchões 
 

- Avaliação diagnósti-
co 
 
 
- Avaliação formativa 
 
 
- Avaliação sumativa 
 
 
- Observação 
 
 
- Trabalhos individu-
ais e/ou grupo 
 
 
- Reflexão com os 
alunos. Auto-
avaliação. 
 
 

7 

Nº de aulas 7 
 

4 de setembro de 2017 
Os Professores, 

__________________________ 



Educação Física 12º ano 

Tema/Unidade: Desportos individuais 
Período de aplicação: 3º Período 

Área de Exploração Atletismo (salto em altura e lançamento do peso) 
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
- Conhecer e valorizar a prática 
das actividades de atletismo como 
factor de desenvolvimento pesso-
al e de melhor qualidade de vida. 

- Conhecer a origem histórica. 

- Saber identificar as actividades 
de atletismo e as suas regras. 

- Aperfeiçoar os fundamentos das 
actividades de atletismo. 

- Avaliar atitudes. 

- Avaliar as actividades de atletis-
mo. 

 

 

 

 

 

 

 

- Origem histórica. 

- Identificação das actividades de 
atletismo. 

- Exercícios para a melhoria da 
técnica desportiva: salto em altura 
e lançamento do peso. 

- Realização de “circuitos” técnicos 
em forma jogada. 

- Quadros competitivos. 

- Participação: responsabilidade, 
cooperação e jogo limpo  

Nível Avançado 
 

Salto em altura: 

- com a técnica de Fosbury Flop, aumentando a 
velocidade da corrida na entrada da curva e incli-
nando o corpo para o interior desta. Acompanha a 
impulsão enérgica e vertical com a elevação activa 
dos ombros e braços.“Puxa” energicamente as 
coxas com extensão das pernas (corpo em L) na 
fase descendente do voo, para recepção de costas 
no colchão com braços afastados lateralmente.  

 

 
Lançamento do peso: 

- Lança o peso de 3/4 kg de um círculo de lança-
mentos, em competição, com a pega correcta, 
encadeando o deslizamento com o lançamento. 
Desliza (de costas) com o ritmo de apoios curto e 
longo rasante ao solo. Roda e avança a bacia do 
lado do peso com extensão de perna, empurrando 
o engenho com extensão total dos segmentos e 
flexão da mão, trocando de pés, após a saída do 
peso, em equilíbrio.  

 

 

- Realizar elementos técnicos em 
situações facilitadoras. 

- Criar situações jogadas/lúdicas. 

- Associar elementos técnicos 
entre si. 

- Utilizar a ajuda entre pares. 

- Promover situações-problema 
para os alunos resolverem. 

- Criar situações simplificadas que 
englobem 1 ou 2 conteúdos. 
 
 

- Colchões 

- Fasquia 

- Postes 

- Peso de 3/4 kg 

- Fita métrica 

 

- Avaliação diagnósti-
co 
 
 
- Avaliação formativa 
 
 
- Avaliação sumativa 
 
 
- Observação 
 
 
- Trabalhos individu-
ais e/ou grupo 
 
 
- Reflexão com os 
alunos. Auto-
avaliação. 
 
 

8 

Nº de aulas 8 

 
4 de setembro de 2017 

Os Professores, 
__________________________ 

  



Educação Física 12º ano 

Tema/Unidade: Aptidão Física 
Período de aplicação: 3º Período 

Área de Exploração Bateria de testes FitEscola 
 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
- Relacionar a aptidão física e 
saúde; 
 
- Identificar os fatores associados 
a um estilo de vida saudável, 
nomeadamente: 
Desenvolvimento das capacidades 
motoras; Composição corporal; 
Alimentação; Repouso; 
Higiene; Afetividade; Qualidade 
do meio ambiente. 
 
- Princípios fundamentais do 
treino das capacidades motoras; 
 
 
- Compreender a relação entre a 
intensidade e a duração do esfor-
ço; 
 
 
- Identificar sinais de fadiga e 
inadaptação ao exercício. 
 

 

 

 

 

 

- Capacidades condicionais: 
Força; 
Velocidade; 
Resistência; 
Flexibilidade; 
Destreza geral e específica. 

  

- Capacidades coordenativas: 
Diferenciação cinestésica; 
Reação; 
Ritmo; 
Equilíbrio; 
Orientação espacial. 

  

- Aptidão física e saúde; 
- Fatores associados a um estilo de 
vida saudável, nomeadamente: 
Desenvolvimento das capacidades 
motoras 
Composição corporal 
Alimentação 
Repouso 
Higiene 
Afetividade 
Qualidade do meio ambiente 
 
- Princípios fundamentais do treino 
das capacidades motoras (conti-
nuidade, progressão e reversibili-
dade); 
- Relação entre a intensidade e a 
duração do esforço; 
- Sinais de fadiga ou inadaptação ao 
exercício. 
 
- Cooperação: 
Nas ajudas e correções técnicas; 
No transporte e preservação do 
material; 
Na garantia da sua segurança e dos 
colegas. 
- Em exercício critério; 
- Em situação de jogo. 

RESISTÊNCIA 
1. O aluno realiza, em situação de corrida contí-
nua, de jogo, percursos de habilidades ou outras:  
1.1 Ações motoras globais de longa duração (aci-
ma dos oito minutos), com intensidade moderada 
a vigorosa, sem diminuição nítida de eficácia, 
controlando o esforço, resistindo à fadiga e recu-
perando com relativa rapidez após o esforço.  
Corrida numa direção e na oposta (Vai-Vem) 
percorrendo de cada vez uma distância de 20m, 
aumentando o ritmo da passada em cada minuto, 
atingindo ou ultrapassando o número de percursos 
de referência (Zona Saudável de Aptidão Física - 
ZSAF). 
FORÇA  
2. O aluno realiza com correção, em circuitos de 
treino ou exercitação simples, com volume e 
intensidade definidas pelo professor:  
2.1. Ações motoras vencendo resistências fracas a 
ligeiras, com elevada velocidade de contração 
muscular. 
2.2. Ações motoras de contração muscular locali-
zada, vencendo resistências, de carga fraca ou 
ligeira, com elevada velocidade em cada ação, em 
esforços de duração relativamente prolongada, 
resistindo à fadiga, sem diminuição nítida de 
eficácia. 
VELOCIDADE  
3. O aluno nas situações definidas pelo professor, 
respeitando os tempos de trabalho e de recupera-
ção adequados:  
3.1. Reage rapidamente a um sinal conhecido 
iniciando ações motoras previstas globais ou 
localizadas.  
3.2. Reage rapidamente e com eficácia, iniciando 
ações motoras globais ou localizadas, em situação 
de seleção, combinação ou correção de resposta.  
3.3. Realiza ações motoras acíclicas com a máxima 
velocidade, sem perda de eficácia dos movimen-
tos.  
3.4. Realiza ações motoras cíclicas com a máxima 
velocidade em cada execução singular, sem perda 
de eficácia dos movimentos  
3.5. Realiza ações motoras globais cíclicas percor-

- Exercícios em forma jogada; 
 
- Circuitos gerais e específicos; 
 
- Torneio intraturma; 
 

Material específico de 

cada modalidade 

desportiva. 

Avaliação diagnóstico 
 
 
 
 
Avaliação formativa 
 
 
 
 
Relacionamento de 
conceitos dentro de 
cada modalidade 
desportiva; 
 
 
 
Reflexão com os 
alunos. Auto-
avaliação. 
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Educação Física 12º ano 

OBJETIVOS GERAIS CONTEÚDOS METAS DE APRENDIZAGEM ESTRATÉGIAS/ SITUAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
Didáticos 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

TEMPOS 
Letivos 

 
 
- Jogo limpo: 
Aceitar as decisões da arbitrageme 
das indicações dadas pelos colegas 
e pelo professor, ser leal com os 
outros, saber vencer e aceitar a 
derrota. 
 

rendo curtas distâncias, no menor tempo possível, 
sem perda de eficácia.  
3.6. Realiza ações motoras globais de curta dura-
ção (até 45") com o máximo de intensidade naque-
le tempo, sem diminuição nítida de eficácia. 
FLEXIBILIDADE  
4. O aluno, respeitando as indicações metodológi-
cas específicas do treino de flexibilidade (ativa):  
4.1. Realiza ações motoras com grande amplitude, 
à custa de elevada mobilidade articular e elastici-
dade muscular, (contribuindo para a qualidade de 
execução dessas ações).  
Chega com as duas mãos à frente, o mais longe 
possível, sentado no chão (seat- and-reach), alter-
nadamente com uma e outra perna fletida, dei-
xando a outra estendida, mantendo o alongamen-
to máximo durante pelo menos 1”, alcançando ou 
ultrapassando (à 4ª tentativa) a distância definida 
(ZSAF)  
Mantém durante alguns segundos uma e outra das 
pernas, em extensão completa, a um plano mais 
alto que a bacia, apoiando o pé no espaldar ou 
num companheiro.  
Toca as pontas dos dedos atrás das costas, com 
um braço por cima do ombro e outro por baixo do 
cotovelo, com um e outro braço (ZSAF).  
Afasta lateralmente as pernas em extensão (posi-
ção de espargata), aproximando a região pubo-
cox¡gea do solo a uma distância definida.  
DESTREZA GERAL  
5. O aluno realiza movimentos de deslocamento 
no espaço associados a movimentos segmentares, 
com alternância de ritmos e velocidade, em com-
binações complexas desses movimentos, global-
mente bem coordenadas 

Nº de aulas 9 

 
4 de setembro de 2017 

Os Professores, 
__________________________ 
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PLANIFICAÇÃO TEMÁTICA DE MATEMÁTICA A (12º Ano de escolaridade) 1/3 

PLANIFICAÇÃO TEMÁTICA DE MATEMÁTICA 
(12º Ano de escolaridade) 

 Ano Letivo  2017/2018 Nº de aulas previstos 190 

Manual escolar 
Título:  Autores:  Editora:  

Novo Espaço Matemática A 12º ano Belmiro Costa e Ermelinda Rodrigues Porto Editora 
 

 
1º Período: 13/09/2017 a 15/12/2017                                                         (76 aulas) 

PROGRAMA 
Descritores  

(Metas Curriculares) 

Nº de aulas previstas  

(50 minutos) 

APRESENTAÇÃO. CONSIDERAÇÕES GERAIS DA DISCIPLINA  
1 

FICHA DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA E CORREÇÃO 

UNIDADE – Funções reais de variável real (FRVR12) TOTAL: 40 

1. Limites e continuidade 

1.1. Teoremas de comparação e de enquadramento de sucessões  FRVR12: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4 
5 

1.2. Teoremas de comparação e de enquadramento de funções  FRVR12: 1.5; 1.6; 3.1.  

1.3. Teorema de Bolzano-Cauchy e Teorema de Weierstrass  

FRVR11: 2.1; 2.2; 2.3.  

FRVR12: 2.1; 2.2; 3.1; 5.5.  

FRVR11: 4.5.  
Assíntotas ao gráfico de uma função 
definida pelo radical de uma função 
racional  

7 

2. Derivadas de funções reais de variável real e aplicações 

2.1. Segunda derivada. Sentido da concavidade  

FRVR11: 7.11; 7.12.  
Retomar o conceito de derivada e 
regras de derivação  

FRVR12: 2.1; 4.1; 4.2; 4.3; 4.5;  
4.6; 4.7; 4.8; 5.1; 5.2; 5.3.  

24 

2.2. Aplicar a primeira e segunda derivadas à cinemática do ponto  

FRVR11: 6.1; 6.2; 9.2.  
Relacionar a derivada de primeira 
ordem com a noção de velocidade  

FRVR12: 4.9; 5.4. 

4 

Unidade - Funções exponenciais e logarítmicas (FEL12) TOTAL: 27 

1. Juros compostos e o número de Neper 

1.1. Juros compostos FEL12: 1.1; 1.2; 1.3.  
2 

1.2. O número de Neper  FEL12: 1.4; 6.1.  

2. Funções exponenciais 

2.1. Função exponencial de base  0a   
FEL12: 2.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 
6.2; 6.3.  

11 

2.2. Derivada da função exponencial de base e 
FEL12: 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 6.2; 6.3.
  

5 

3. Funções logarítmicas 

3.1. Função logaritmo de base    \ 1a R   FEL12: 3.1; 3.2. 

4 3.2. Função logaritmo de base  a ,  com 1a   FEL12: 3.3; 3.4; 3.5.  

3.3. Função logaritmo de base  a ,  com  0 1a   FEL12: 3.3; 3.4; 3.6.  

3.4. Regras operatórias dos logaritmos FEL12: 3.7; 3.8; 3.9.  

5 3.5. Resolução de equações com logaritmos FEL12: 6.2; 6.3. 

3.6. Resolução de inequações com logaritmos FEL12: 6.2; 6.3. 

Atividades de Revisão, Testes de avaliação, Correções, Auto e heteroavaliação 8 
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PLANIFICAÇÃO TEMÁTICA DE MATEMÁTICA A (12º Ano de escolaridade) 2/3 

2º PERÍODO: 03/01/2018 a 23/03/2018  (Interrupção: 12/02 a 14/02)                                     (66 aulas) 

PROGRAMA 
Descritores  

(Metas Curriculares) 

Nº de aulas previstas  

(50 minutos) 

Unidade - Funções exponenciais e logarítmicas (FEL12) (cont.) TOTAL: 10 

3. Funções logarítmicas (cont.) 

3.7. Derivada da função exponencial de base  a , com   0a   FEL12: 3.10; 3.12.  1 

3.8. Derivada da função loga ,  com   \ 1a R   FEL12: 3.11; 6.2; 6.3.  2 

3.9. Limites notáveis FEL12: 4.1; 4.2; 4.3.  3 

4. Modelos exponenciais 

4. Modelos exponenciais  FEL12: 5.1; 5.2; 6.4.  4 

Unidade - Funções trigonométricas (TRI12) TOTAL: 26 

1. Funções trigonométricas 

1.1. Seno da soma e da diferença de ângulos TRI12: 1.1; 1.2; 4.1.  

5 1.2. Cosseno da soma e da diferença de ângulos TRI12: 1.1; 1.2; 4.1.  

1.3. O seno e o cosseno do dobro de um ângulo TRI12: 1.3; 4.1.  

2. Derivadas de funções trigonométricas 

2.1. 



0

sinlim 1
x

x

x
  TRI12: 2.1.  3 

2.2. Derivada da função seno TRI12: 2.2; 4.2.  

11 2.3. Derivada da função cosseno  TRI12: 2.2; 4.2.  

2.4. Derivada da função tangente TRI12: 2.3; 4.2. 

3. Aplicações aos osciladores harmónicos 

3.1. Famílias de funções trigonométricas  TRI12: 3.2; 4.1; 4.2.  
7 

3.2. Osciladores harmónicos TRI12: 3.1; 3.4; 4.2.  

Unidade – Cálculo combinatório (CC12) TOTAL: 18 

1. Propriedades das operações entre conjuntos 

1.1. Inclusão e igualdade de conjuntos CC12: 1.1; 1.2.  

4 

1.2. Propriedades comutativa e associativa da interseção e da 
união de conjuntos  

CC12: 1.3. 

1.3. Propriedade da idempotência da interseção e da união de 
conjuntos  

CC12: 1.3. 

1.4. Propriedades distributivas da união em relação à interseção e 
da interseção em relação à união  

CC12: 1.3. 

1.5. Leis de De Morgan para conjuntos  CC12: 1.4. 

1.6. Propriedades do produto cartesiano  CC12: 1.5. 

2. Introdução ao cálculo combinatório 

2.1. Cardinal da união de conjuntos  CC12: 2.1; 2.2. 

10 

2.2. Cardinal do produto cartesiano de conjuntos  CC12: 2.3; 4.1. 

2.3. Arranjos com repetição (ou completos)  CC12: 2.4; 2.5; 4.2. 

2.4. Permutações. Arranjos sem repetição (ou simples)  CC12: 2.6; 2.7; 2.8; 2.10; 4.2. 

2.5. Combinações  CC12: 2.9; 2.10; 4.2. 

3. Triângulo de Pascal. Binómio de Newton 

3.1. Introdução ao Triângulo de Pascal  
CC12: 3.1; 3.2; 3.3; 4.3.  

4 3.2. Propriedades do Triângulo de Pascal  

3.3. Binómio de Newton  CC12: 3.4; 4.3. 

Unidade – Probabilidades (PRB12) TOTAL: 4 

1. Espaços de probabilidades 

1.1. Linguagem das probabilidades PRB12: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.10.  2 

1.2. Definição de Laplace  PRB12: 1.5; 3.1.  2 

Atividades de Revisão, Testes de avaliação, Correções, Auto e heteroavaliação 8 
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PLANIFICAÇÃO TEMÁTICA DE MATEMÁTICA A (12º Ano de escolaridade) 3/3 

3º Período: 09/04/2018 a 06/06/2018                      (48 Aulas) 

PROGRAMA 
 Nº DE AULAS PREVISTAS  

(50 MINUTOS) 

Unidade – Probabilidades (PRB12) (cont.) TOTAL: 14 

1. Espaços de probabilidades (cont.) 

1.3. Propriedades da probabilidade  PRB12: 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 3.1; 3.2. 5 

2. Probabilidade condicionada 

2.1. Definição de probabilidade condicionada  PRB12: 2.1; 2.2; 2.3; 3.3.  8 

2.2. Acontecimentos independentes. Teorema da probabilidade 
total  

PRB12: 2.4.*; 2.5.*; 3.3.  

* Podem ser considerados 
facultativos 

1 

Unidade - Números complexos (NC12) TOTAL: 26 

1. Números complexos  

2. O corpo dos números complexos 

A fórmula de Cardano e a origem histórica de números 
complexos  
Definição do corpo dos números complexos 

NC12: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7;  
1.8; 1.9; 1.10. 

2 

3. Operar com números complexos 

3.1. Simétrico de um número complexo  
NC12: 3.1; 3.2; 3.3; 3.4. 

10 

3.2. Conjugado de um número complexo  

3.3. Módulo de um número complexo  
NC12: 3.5.  
 

3.4. Módulo da diferença entre dois complexos  NC12: 3.6; 3.7; 6.4.  

3.5. Inverso de um número complexo  NC12: 3.8.  

3.6. Divisão de números complexos  NC12: 3.9; 3.10.  

3.7. Potenciação  NC12: 6.1.  

3.8. Resolução de equações em C   NC12: 6.1; 6.2.  

4. Exponencial complexa e forma trigonométrica dos números complexos 

4.1. Exponencial complexa  NC12: 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.8. 

8 

4.2. Multiplicação de números complexos na forma trigonométrica 
e sua interpretação geométrica  

NC12: 4.6; 4.7; 6.2.  

4.3. Divisão de números complexos  NC12: 4.6; 4.7.  

4.4. Fórmula de De Moivre  NC12: 4.9.  

4.5. Radiciação  NC12: 5.1; 5.2; 6.3; 6.5.  3 

4.6. Conjuntos de pontos definidos por condições em variável 
complexa 

NC12: 3.6; 6.2; 6.4.  3 

Atividades de Revisão, Testes de avaliação, Correções, Auto e heteroavaliação 8 

 



   

Domínios, objetivos e descritores de desempenho Tópicos de conteúdo Avaliação Recursos materiais 
 
ORALIDADE 

(COMPREENSÃO ORAL – CO) 

 

     Interpretar textos orais de diferentes géneros.  

1. Identificar tema e subtemas, justificando.  

2. Explicitar a estrutura do texto.  

3. Fazer inferências.  

4. Apreciar a qualidade da informação mobilizada.  

5. Identificar argumentos.  

6. Apreciar a validade dos argumentos aduzidos.  

7. Identificar marcas reveladoras das diferentes intenções comunicativas. 

8. Explicitar, em função do texto, marcas dos seguintes géneros: diálogo 

argumentativo e debate.   

 

     Registar e tratar a informação. 

1. Diversificar as modalidades de registo da informação: tomada de notas, 

registo de tópicos e ideias-chave.  

 

  

 

 

 

Unidade 0 – Diagnose  

Modalidades de avaliação 

 

• Diagnóstica. 

• Formativa. 

• Sumativa. 

 

 

Instrumentos de avaliação 

• Observação direta  

 

 

Fichas informativas 

 

• Quadros informativos. 

• Esquemas informativos. 

• PowerPoint didático. 

• Caderno de Atividades. 

 

 

 

Registos áudio 

1.o período 4 tempos letivos 
CO 
– Canção.  
L 
– Artigo de opinião. 
E 
– Texto de opinião.  
EL 
– Identificar temas e ideias principais. 
– Fazer inferências.  
– Texto poético: estrofe, métrica e rima. 
– Explicitar o valor dos recursos expressivos: antítese. 
G 
Sintaxe  
– Funções sintáticas e frase complexa. 
Discurso, pragmática e linguística textual 
– Deixis.  
– Coesão e coerência.  

 

Unidade 1 – 1.1 Fernando Pessoa – Poesia do ortónimo 

1.o período 16 tempos letivos 
CO/EO 
– Registos áudio e audiovisuais.  
– Texto de opinião.  
L 
– Textos informativos. 
– Apreciação crítica. 
E 
– Apreciação crítica. 
– Texto de opinião. 
EL 
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(EXPRESSÃO ORAL – EO) 

 

     Planificar intervenções orais.  

1. Planificar o texto oral elaborando um plano de suporte, com tópicos, 

argumentos e respetivos exemplos.  

 

 Participar oportuna e construtivamente em situações de interação oral.  

1. Debater e justificar pontos de vista e opiniões.  

2. Considerar pontos de vista contrários e reformular posições. 

 

 Produzir textos orais com correção e pertinência. 

1. Produzir textos orais seguindo um plano previamente elaborado.  

2. Produzir textos linguisticamente corretos, com riqueza vocabular e 

recursos expressivos adequados.  

 

3. Mobilizar adequadamente marcadores discursivos que garantam a 

coesão textual.  

 

    Produzir textos orais de diferentes géneros e com diferentes finalidades.  

1. Produzir os seguintes géneros de texto: texto de opinião e diálogo 

argumentativo.   

2. Respeitar as marcas de género do texto a produzir. 

3. Respeitar as seguintes extensões temporais: texto de opinião – 4 a 6 

minutos; diálogo argumentativo – 8 a 12 minutos.  

4. Participar ativamente num debate (duração média de 30 a 40 minutos), 

 
Poesia do ortónimo 
– Contextualização histórico-literária da poesia de Fernando 

Pessoa. 
– Aspetos biográficos de Pessoa. 
– Poesia do ortónimo.  
– O fingimento artístico. 
– A dor de pensar. 
– Sonho e realidade. 
– A nostalgia da infância. 
– Linguagem, estilo e estrutura – recursos expressivos: a 

anáfora, a antítese, a apóstrofe, a enumeração, a 
gradação, 
 a metáfora e a personificação. 

G 
Sintaxe  
– Divisão e classificação de orações.  
– Funções sintáticas.  
Discurso, pragmática e linguística textual  
– Texto e textualidade: coesão textual. 
– Deixis: pessoal, espacial e temporal. 

 

• (grelhas variadas). 

• Fichas de avaliação. 

• Trabalho escrito. 

• Oralidade (compreensão  

e produção oral). 

• Leitura, Educação Literária, 

Gramática  

e Escrita (produção escrita). 

•Participação/Empenho. 

• Responsabilidade 

(pontualidade/TPC/ material). 

• Comportamento. 

 Música/Canção. 

 

 

Registos visuais 

• Filmes (excertos). 

• Documentários 

(excertos). 

• Cartoons. 

• Pinturas/Imagens. 

 

 

 

Unidade 1 – 1.2 Bernardo Soares, Livro do Desassossego 

1.o período  18 tempos letivos 
CO/EO  
– Registos áudio e audiovisuais − Documentário. 
L 
– Textos informativos.  
– Diário.  
E 
– Apreciação crítica. 
– Texto de opinião. 
EL 
Bernardo Soares, Livro do Desassossego  
– Perceção e transfiguração poética do real.  
– O imaginário urbano.  
– O quotidiano. 



   

sujeito a tema e de acordo com as orientações do professor.  

 

LEITURA (L) 

 

     Ler e interpretar textos de diferentes géneros e graus de complexidade.  

1. Identificar tema e subtemas, justificando.  

2. Explicitar a estrutura interna do texto, justificando.  

3. Fazer inferências, fundamentando.  

4. Identificar universos de referência ativados pelo texto.  

5. Explicitar o sentido global do texto, fundamentando.  

6. Relacionar aspetos paratextuais com o conteúdo do texto. 

7. Explicitar, em textos apresentados em diversos suportes, marcas dos 

seguintes géneros: diário, memórias, apreciação crítica e artigo de 

opinião.  

 

     Utilizar procedimentos adequados ao registo e ao tratamento da 

informação.  

1. Selecionar criteriosamente informação relevante.  

2. Elaborar tópicos que sistematizem as ideias-chave do texto, organizando-

os sequencialmente.  

 

     Ler para apreciar criticamente textos variados. 

1. Exprimir pontos de vista suscitados por leituras diversas, 

fundamentando.  

 

– Deambulação e sonho: o observador acidental. 
–  Linguagem, estilo e estrutura – a natureza fragmentária da 

obra.  
G 
Semântica  
 – Valor temporal: 

– Formas de expressão de tempo. 
– Relações de ordem cronológica.  

– Valor aspetual. 

• Auto e heteroavaliação. • Sugestões para o 

Projeto de Leitura. 

– Texto de opinião. 

Unidade 1 – 1.3 Poesia dos heterónimos 
   

1.o / 2.o períodos 30 tempos letivos 
EL 
Poesia dos heterónimos 
– O fingimento artístico:  

– Alberto Caeiro, o poeta «bucólico»; 
– Ricardo Reis, o poeta «clássico»; 
– Álvaro de Campo, o poeta da modernidade.  

– Reflexão existencial: 
– Alberto Caeiro: o primado das sensações; 
– Ricardo Reis: a consciência e a encenação da 

mortalidade;  
– Álvaro de Campo: sujeito, consciência e tempo; 

nostalgia da infância; 
– O imaginário épico (Álvaro de Campos):  

– matéria épica: a exaltação do Moderno;  
– o arrebatamento do canto.   

– Linguagem, estilo e estrutura: 
– formas poéticas e formas estróficas, métrica e rima; 
– recursos expressivos: a aliteração, a anáfora, a 

anástrofe, a enumeração, a gradação, a metáfora e a 
personificação – a onomatopeia. 

G 
Conteúdos em retoma 
CO/EO 



   

 

ESCRITA (E) 

 

       Planificar a escrita de textos.  

1. Consolidar e aperfeiçoar procedimentos de elaboração de planos de 

texto.  

 

       Escrever textos de diferentes géneros e finalidades.  

1. Escrever textos variados, respeitando as marcas do género: exposição 

sobre um tema, apreciação crítica e texto de opinião. 

 

       Redigir textos com coerência e correção linguística.  

1. Respeitar o tema.  

2. Mobilizar informação ampla e diversificada.  

3. Redigir um texto estruturado, que reflita uma planificação, evidenciando 

um bom domínio dos mecanismos de coesão textual: 

a) texto constituído por três partes (introdução, desen-volvimento e 

conclusão), individualizadas e devidamente proporcionadas; 

b) marcação correta de parágrafos; 

c) articulação das diferentes partes por meio de retomas apropriadas; 

d) utilização adequada de conectores diversificados.  

4. Mobilizar adequadamente recursos da língua: uso correto do registo de 

língua, vocabulário adequado ao tema, correção na acentuação, na 

ortografia, na sintaxe e na pontuação. 

5. Observar os princípios do trabalho intelectual: identificação das fontes 

– Registos áudio e audiovisuais.  
– Diálogo argumentativo. 
– Texto de opinião.  
– Apresentação oral.  
L 
– Textos informativos. 
– Artigo de opinião. 
– Memórias. 
E 
– Exposição sobre um tema. 
– Apreciação crítica. 

 
 

Unidade 1 – 1.4 Mensagem 

2.o período 20 tempos letivos 
CO/EO 
– Apresentação oral. 
– Texto de opinião. 
– Registos áudio e audiovisuais. 
 
– Textos informativos. 
E 
– Apreciação crítica. 
– Exposição sobre um tema. 

 
EL 
Mensagem, Fernando Pessoa 
– O Sebastianismo.  
– O imaginário épico: 

– natureza épico-lírica da obra; 
– estrutura da obra; 
– dimensão simbólica do herói; 
– exaltação patriótica. 

– Linguagem, estilo e estrutura:  
– estrutura estrófica, métrica e rima; 
– recursos expressivos: a apóstrofe, a enumeração, a 

gradação, a interrogação retórica e a metáfora. 



   

utilizadas; cumprimento das normas de citação; uso de notas de rodapé; 

elaboração da bibliografia. 

6. Utilizar com acerto as tecnologias de informação na produção, na 

revisão e na edição de texto.  

 

  Rever os textos escritos.  

1. Pautar a escrita do texto por gestos recorrentes de revisão e 

aperfeiçoamento, tendo em vista a qualidade do produto final.  

 

 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA (EL) 

 

       Ler e interpretar textos literários.  

1. Ler expressivamente em voz alta textos literários, após preparação da 

leitura.  

2. Ler textos literários portugueses do século XX, de diferentes géneros.  

3. Identificar temas, ideias principais, pontos de vista e universos de 

referência, justificando.  

4. Fazer inferências, fundamentando.  

5. Analisar o ponto de vista das diferentes personagens. 

6. Explicitar a forma como o texto está estruturado.   

7. Estabelecer relações de sentido entre situações ou episódios.  

G 
– Conteúdos em retoma. 

 

Unidade 2 – Contos 

2.o período 20 tempos letivos 
CO/EO 
– Registos áudio e audiovisuais. 
– Texto de opinião. 
L 
– Exposição sobre um tema. 
E 
– Texto de opinião. 
– Apreciação crítica. 
EL 
Contextualização histórico-literária. 
 
Manuel da Fonseca, «Sempre é uma companhia»   
– Caracterização das personagens. Relação entre elas.  
– Solidão e convivialidade.  
– Importância das peripécias inicial e final. 
– Caracterização do espaço: físico, psicológico e 

sociopolítico. 
Maria Judite de Carvalho, «George» 
– A complexidade da natureza humana.  
– Metamorfoses da figura feminina.  
– As três idades da vida. 
– O diálogo entre realidade, memória e imaginação.  

 
– Linguagem, estilo e estrutura: 

– o conto: unidade de ação; brevidade narrativa; 
concentração de tempo e espaço; número limitado de 
personagens; 

– a estrutura da obra – discurso direto e indireto –  



   

8. Mobilizar os conhecimentos adquiridos sobre as características dos textos 

poéticos e narrativos. 

9.o Identificar e explicitar o valor dos recursos expressivos mencionados no 

Programa.  

10. Reconhecer e caracterizar textos quanto ao género literário: o conto. 

 

.  Apreciar textos literários.  

1. Reconhecer valores culturais, éticos e estéticos manifestados nos textos.  

2. Valorizar uma obra enquanto objeto simbólico, no plano do imaginário 

individual e coletivo.  

3. Expressar pontos de vista suscitados pelos textos lidos, fundamentando.  

4. Fazer apresentações orais (5 a 7 minutos) sobre obras, partes de obras 

ou tópicos do Programa.  

5. Escrever exposições (entre 130 e 170 palavras) sobre temas respeitantes 

às obras estudadas, de acordo com um plano previamente elaborado 

pelo aluno.  

6. Ler uma ou duas obras do Projeto de Leitura relacionando- 

-a(s) com conteúdos programáticos de diferentes domínios. 

7. Analisar recriações de obras literárias do Programa, com recurso a 

diferentes linguagens (por exemplo, música, teatro, cinema, adaptações 

a séries de TV), estabelecendo comparações pertinentes.  

 

 Situar obras literárias em função de grandes marcos históricos e culturais.  

1. Reconhecer a contextualização histórico-literária nos casos previstos no 

Programa.  

– recursos expressivos. 
G 
Linguística textual 
–  Texto e textualidade: organização de sequências 

textuais. 
Semântica  
–  Relações de ordem cronológica. 
–  Valor modal. 

 
 

  

Unidade 3 – Poetas contemporâneos 

2.º / 3º períodos 24 tempos letivos 
CO/EO 
– Registos áudio e audiovisuais. 
– Debate. 
L 
– Textos informativos. 
E 
– Exposição sobre um tema. 
– Texto de opinião. 
EL 
Poetas Contemporâneos 
Miguel Torga  
Eugénio de Andrade  
Ana Luísa Amaral  
 

– Figurações do poeta.  
– Arte poética. 
– Tradição literária. 
– Representações do contemporâneo.  

Linguagem, estilo e estrutura – poemas poéticos e formas 
estróficas – métrica – recursos expressivos. 
 
 

Unidade 4 – José Saramago 

3.o período 37 tempos letivos 



   

2. Comparar temas, ideias e valores expressos em diferentes textos da 

mesma época e de diferentes épocas.  

 

 

 

GRAMÁTICA (G) 

 

 Construir um conhecimento reflexivo sobre a estrutura e o uso do 

português.  

1. Consolidar os conhecimentos gramaticais adquiridos nos anos 

anteriores.  

 Reconhecer a forma como se constrói a textualidade.  

1. Demonstrar, em textos, a existência de coerência textual.  

2. Distinguir mecanismos de construção da coesão textual.  

3. Identificar marcas das sequências textuais.  

4. Identificar e interpretar manifestações de intertextualidade.  

 

 Explicitar aspetos da semântica do português.  

1. Identificar e interpretar formas de expressão do tempo.  

2. Distinguir relações de ordem cronológica.  

3. Distinguir valores aspetuais. 

4. Identificar e caracterizar diferentes modalidades. 

 

CO/EO 
– Registos áudio e audiovisuais. 
– Apresentação oral. 
– Texto de opinião. 
L 
– Textos informativos. 
E 
– Texto de opinião. 
– Apreciação crítica.  
– Exposição sobre um tema. 
EL 
Contextualização histórico-literária (José Saramago) 
Contextualização literária 
José Saramago, O Ano da Morte de Ricardo Reis  
– Representações do século XX: o espaço da cidade, o tempo 

histórico e os acontecimentos políticos.  
– Deambulação geográfica e viagem literária. 
– Representações do amor. 
– Intertextualidade: José Saramago, leitor de Luís de Camões, 

Cesário Verde e Fernando Pessoa. 
– Linguagem, estilo e estrutura:  

– a estrutura da obra;  
– o tom oralizante e a pontuação;  
– recursos expressivos: a antítese, a comparação, a 
enumeração, a ironia e a metáfora;  
– reprodução do discurso no discurso. 

G 
Conteúdos em retoma. 
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Disciplina: PSICOLOGIA 12ºA - 1º Período - 36 aulas de 50 minutos Ano / Curso: 12º A Ciências e Tecnologias 

 
 

A B C D E F 
Temáticas/Conteúdos 

 
 

Objetivos Específicos 

 

Material / Equipamentos 

Recursos Didáticos 

 

            D1-Métodos Pedagógicos  

            D2  -Estratégias / Atividades  

 

Nº de Aulas 
Previstas 

 

Instrumentos de ava-
liação previstos 
 

 
1º Tema 
Antes de mim---A ge-
nética, o cérebro e a 
cultura 
-ADN, genes e cromos-
somas 
-Hereditariedade especí-
fica e hereditariedade 
individual 
-Genótipo e fenótipo 
 
 
 
 
 
-Funcionamento sisté-
mico do cérebro huma-
no 
-Papel das áreas pré-
frontais 
-Lentificação e indivi-
duação 
-Plasticidade e aprendi-
zagem 
 

 
Compreender as capa-
cidades genéticas do 
ser humano 
 
-Explicar as influencias 
genéticas e epigenéticas 
no comportamento 
-Perceber a complexi-
dade do comportamento 
humano. 
 
 
Compreender as capa-
cidades cerebrais do 
ser humano 
 
-Explicar o funciona-
mento global do cérebro 
humano 
-Analisar a relação entre 
o cérebro e a capacidade 
de adaptação e de auto-
nomia do ser humano. 
 
 

 
Materiais:  

Discussões, debates/ tex-
tos 

 
 
 
 
 

Resolução de proble-
mas/textos, vídeos 

 
 

 
 
 

Trabalhos práticos  
 

 
 
 
 
 

 
- Informação aos alunos dos conteúdo 

 
Portefólios 

 
Mapas conceptuais 

 
Relatórios 

 
Testes 

 
Resumos 

 
Comentários 

 
Projetos de pesquisa 

 
Apresentações orais 

 
Debates 

 
Cartazes 

 
Etc. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
      36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
- Avaliação diagnós-
tica oral das compe-
tências 
discursivas e reflexi-
vas. 
 
- Observação direta e 
sistemática, tendo em 
conta: 
 
- Hábitos de traba-
lho; 
 
- Grau de participa-
ção nas atividades 
letivas; 
 
- Grau de empenho e 
interesse; 
 
 -Capacidade de co-
municação; 
 
- Capacidade de ar-
gumentação; 



3 
 

 
 
 
 
 
-Socialização 
-Cultura e padrões cul-
turais 
-Papel dos significados 
atribuídos à experiência 
-Auto-organização e 
criação sociocultural 
-Diversidade biológica, 
funcional e cultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Compreender as capa-
cidades culturais do 
ser humano 
-Caraterizar fatores fun-
damentais no processo 
de tornar-se humano 
-Explicar a história pes-
soal como um contínuo 
de organização entre 
fatores internos e exter-
nos 
-Analisar a riqueza da 
diversidade humana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
- Capacidade de pro-
blematização; 
 
- Pertinência das 
intervenções e expo-
sições orais; 
 
-Qualidade das pro-
duções escritas. 
 
- Tipos de produções 
escritas avaliadas: 
 
- Comentários de 
textos . 
 
- Testes sumativos; 
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2º Tema 
Eu- A mente e a inte-
gração das dimensões 
cognitiva, emocional e 
conativa 
 
 
-Cognição, Emoção e 
Conação 
-O saber, o sentir, o fa-
zer 
-Natureza biológica e 
sociocultural da mente 
-Conhecer o mundo 
-Relacionar-se com o 
mundo 
-Agir sobre o mundo 
-Auto-organização e 
imaginação 
-Unidade e diversidade 
dos seres humanos 
-Inscrição mental das 
histórias de vida 
-Identidade 
 
 
 
 
 

Compreender as capa-
cidades mentais do ser 
humano 
-Caraterizar a mente 
como um conjunto inte-
grado de processos cog-
nitivos, emocionais e 
conativos 
- Explicar o caráter es-
pecífico dos processos 
cognitivos: perceção, 
memória e aprendiza-
gem; 
-Explicar o caráter espe-
cífico dos processos 
emocionais: Emoção e 
sentimento; 
-Explicar o caráter espe-
cífico dos processos 
conativos  
 
Compreender que a 
identidade é um pro-
cesso que especifica 
cada ser humano a 
partir da história da 
sua mente 
-Identificar dimensões 
biológicas e sociais nes-
tes processos 
-Analisar a identidade 
como um fator distintivo 
entre os seres humanos 
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Disciplina: PSICOLOGIA B  -    2º Período- 37 aulas de 50 minutos Ano / Curso: 12º A Ciências e Tecnologias 
 
 

A B C D E F 
Temáticas/Conteúdos 

 
 

Objetivos Específicos 

 

Material / Equipamentos 

Recursos Didáticos 

 

            D1-Métodos Pedagógicos  

            D2  -Estratégias / Atividades  

 

Nº de 
Aulas 

Previstas 

 

Instrumentos de avalia-
ção previstos 
 

 
3º Tema 
Eu com os outros - As 
relações precoces e as 
relações interpessoais 
(introdução) 
-Imaturidade do bebé 
humano 
-Competências básicas 
do bebé e da mãe 
-Importância da relação 
de vinculação 
 
 
-Consequências no de-
senvolvimento da per-
turbação deste tipo de 
relações  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Compreender as capa-
cidades do ser humano 
de relação com os ou-
tros 
-Explicar a estrutura da 
relação do bebé com a 
mãe 
-Analisar o papel das 
relações precoces no 
tornar-se humano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Materiais: 
 
- Textos de apoio seleci-
onados a partir de biblio-
grafia específica; 
 
- Transparências, 
 
- Materiais disponíveis 
em suporte magnético ou 
em rede (Sítios da Inter-
net); 
 
- Materiais elaborados 
pelo professor; 
 
- Textos/documentos 
produzidos pelos alunos; 
Portefólios dos alunos 
 
 
 
 
 

- Informação aos alunos dos conteúdos 
  

Portefólios 
 

Mapas conceptuais 
 
 

Testes 
 

Resumos 
 

Comentários 
 
 

Apresentações orais 
 

Debates 
 

Cartazes 
 

Etc. 
 

 
 
 
       42 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
- Observação direta e 
sistemática, tendo em 
conta: 
 
- Hábitos de trabalho; 
 
- Grau de participação 
nas atividades letivas; 
 
- Grau de empenho e 
interesse; 
 
- Progressão na aprendi-
zagem; 
 
 -Capacidade de comu-
nicação; 
 
- Capacidade de pro-
blematização; 
 
- Pertinência das inter-
venções e 
exposições orais; 
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- As relações interpes-
soais: os processos 
fundamentais da cog-
nição e influência soci-
al 
 
-Impressões, expetati-
vas, atitudes e represen-
tações sociais 
-Normalização, confor-
mismo e obediência 
-Atração, agressão e 
intimidade 
-Estereótipos,  
preconceitos e discrimi-
nação 
-Conflito e cooperação 
 
 
 
 
4º Tema 
 Eu nos contextos---O 
modelo ecológico do 
desenvolvimento 
 
-Microssistema 
-Mesossistema 
-Exossistema 
-Macrossistema 
-Influências recíprocas 
entre os diferentes con-
textos 
-Influência dos  
contextos no comporta-
mento individual 

 
 
Compreender os pro-
cessos fundamentais de 
cognição e influência 
social 
 
-Caraterizar processos 
fundamentais de cogni-
ção social 
-Explicar processos de 
influência entre os indi-
víduos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compreender as capa-
cidades do ser humano 
de relação com os con-
textos 
-Caraterizar os diferen-
tes contextos de existên-
cia dos indivíduos 
-Analisar as inter-
relações entre os contex-
tos 
-Analisar o papel dos 
contextos no comporta-
mento dos indivíduos 
 
 

Recursos: 
 
.- Manual dos alunos 
 
 
-.Textos complementares 
 
 
- .Quadro  
 
 
-.Retroprojetor 
 
 
-.Televisão e vídeo 
 
 
-.Leitor de DVD 
 
 
-.PC com Internet 
 
 
- Projetor multimédia 
 
 
- Jornais, Revistas e En-
ciclopédias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

-Qualidade das produ-
ções escritas. 
 
Tipos de produções es-
critas avaliadas: 
 
- comentários de textos . 
 
- produção autónoma de 
composições ou  
dissertações . 
 
- testes sumativos; 
 
 
- fichas de trabalho; 
 
- cadernos diários  
 
- Trabalho de investiga-
ção individual 
 
 
 
- Avaliação Sumativa 
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Disciplina: PSICOLOGIA B - 3º Período – 18 aulas de 50 minutos Ano / Curso: 12º A – Ciências e Tecnologias 
 
 
 

A B C D E F 
Temáticas/Conteúdos 

 
 

Objetivos Específicos 

 

Material / Equipamentos 

Recursos Didáticos 

 

            D1-Métodos Pedagógicos  

            D2  -Estratégias / Atividades  

 

Nº de Aulas 
Previstas 

 

Instrumentos de ava-
liação previstos 
 

5º Tema  
Problemas e conceitos 
teóricos estruturadores 
da psicologia 
-Inato/Adquirido 
Continuida-
de/Descontinuidade 
-Estabilidade/Mudança 
-Interno/Externo 
-Individual/Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Compreender o objeto 
da psicologia 
-Identificar as grandes 
dicotomias relacionadas 
com a explicação do 
comportamento huma-
no. 
-Explicar com certos 
conceitos estruturaram 
diferentes conceções de 
Homem 
-Analisar as tendências 
da psicologia na atuali-
dade. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Materiais: 
 
- Textos de apoio; 
 
- Transparências, 
 
- Materiais disponíveis 
em suporte magnético ou 
em rede (Sítios da Inter-
net); 
 
- Materiais elaborados 
pelo professor; 
 
- Textos/documentos 
produzidos pelos alunos; 
Portefólios dos alunos 
 
 

 
 
- Informação aos alunos dos conteúdos 

 
Portefólios 

 
Mapas conceptuais 

 
Testes 

 
Resumos 

 
Comentários 

 
Projetos de pesquisa 

 
Apresentações orais 

 
Debates 

 
Cartazes 

 

 
 
 

34 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Observação direta e 
sistemática, tendo em 
conta: 
 
- hábitos de trabalho; 
 
- grau de participa-
ção nas atividades  
letivas; 
 
- grau de empenho e 
interesse; 
 
- progressão na 
aprendizagem; 
 
 -capacidade de 
comunicação; 
 
- capacidade de 
 problematização; 
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6º Tema  
A psicologia aplicada 
em Portugal  
-Níveis de intervenção: 
-Prevenção e remedia-
ção 
-Promoção do desen-
volvimento 
-Diferenças entre adap-
tação e autonomia 
 
- Abordagem ao exem-
plo de uma das seguin-
tes áreas de aplicação 
prática da Psicologia: 
 
-Psicologia educacional 
-Psicologia do trabalho 
e das organizações 
-Orientação vocacional 
e profissional 
-Psicologia clínica 
-Psicologia crimi-
nal/forense 
-Psicologia desportiva 
 
- Diferentes técnicos de 
saúde mental 
Psicólogo clínico 
-Psiquiatra 
-Psicanalista 
-Psicoterapeuta 
 

Compreender o traba-
lho dos psicólogos em 
Portugal 
-Caracterizar uma das 
principais áreas de tra-
balho da psicologia em 
Portugal 
- Caracterizar os princi-
pais níveis de interven-
ção da psicologia apli-
cada 
-Distinguir entre psicó-
logos clínicos, psiquia-
tras, psicanalistas e psi-
coterapeutas 
-Analisar a intervenção 
do psicólogo como 
promotora de desenvol-
vimento e de autonomia 

 
-.Manual dos alunos 
 
 
-.Textos complementares 
 
 
-.Quadro  
 
 
 
-.Leitor de DVD 
 
 
-.PC com Internet 
 
Recursos: 
 
-Projetor multimédia 
 
- Jornais, Revistas e En-
ciclopédias. 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- pertinência das in-
tervenções e 
exposições orais; 
 
 
- Trabalho de inves-
tigação individual 
 
 
 
 

 


