
                                                                    
 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS
 

Planificação Anual da Disciplina de Espanhol 

 
Manual adotado: ENDIRECTO.ES1, Porto Editora 
 
 

Domínios/Temas 

  

 

  

1º semestre 

 

Unidade 0 – ¡Bienvenidos! 

Falsos amigos 

 Alfabeto 

 Comunicar no contexto da sala de aula

 Limites geográficos 

 Comunidades autónomas 

 Línguas de Espanha 

 O Espanhol no mundo 

 

Unidade 1 – ¡A presentarse!   

 Identificação pessoal 

 Países e nacionalidades   

 Meses do ano 

 Numerais cardinais 

 Presente do indicativo: llamarse, ser, tener

 Tú/usted 

 Interrogativos 

    

Unidade 2 – ¡Vamos a describirnos!

 Caracterização física 

Carácter 

 Determinantes artigos definidos e indefinidos

Presente do indicativo: verbos regulares

 Comparativos 

 

Unidade 3 – ¡Una clase… con clase!

 Material escolar    

 Disciplinas 

                                                                     

 
 
 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 

Planificação Anual da Disciplina de Espanhol – 10.º ano (Formação Geral e Específica)
Ano Letivo de 2021/2022 

 

 

Aprendizagens essenciais

 

Comunicar no contexto da sala de aula 

llamarse, ser, tener 

¡Vamos a describirnos! 

Determinantes artigos definidos e indefinidos 

Presente do indicativo: verbos regulares 

¡Una clase… con clase! 

1- COMPETÊNCIA COMUNICATIVA

  

(compreensão auditiva, audiovisual e escrita e de 

interação e produção e mediação oral e escrita)

  

Compreensão auditiva e audiovisual 

• Identificar as ideias principais e a informação relevante 

explícita em mensagens e textos curtos, de géneros e 

suportes diversos, sobre experiências pessoais e 

situações do quotidiano, interesses próprios e temas da 

atualidade, sempre que sejam constituídos, 

essencialmente, por frases simples e vocabulário muito 

frequente e sejam articulados de forma clara e pausada.

 

Compreensão escrita – Nível B1.1 

• Seguir indicações, normas e instruções escritas de 

forma concisa e clara; 

 • Compreender ideias principais e selecionar

explícita de sequências descritivas, narrativas, 

explicativas e argumentativas, em textos curtos e médios 

de diversos géneros e suportes, sobre pessoas, 

experiências, produtos, serviços, situações do quotidiano, 

do mundo do trabalho e do lazer, e sobre temas da 

atualidade, sempre que as ideias sejam claras e bem 

estruturadas e predomine vocabulário frequente.

 

Interação oral – Nível A2.1   

• Interagir em conversas curtas, bem estruturadas e 

ligadas a situações familiares, nas quais:

  - pede e dá informações sobre o meio envolvente, 

situações do quotidiano e experiências pessoais;

  - apresenta opiniões, gostos e preferências;
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10.º ano (Formação Geral e Específica) 

Aprendizagens essenciais 

COMPETÊNCIA COMUNICATIVA 

(compreensão auditiva, audiovisual e escrita e de 

interação e produção e mediação oral e escrita) 

Compreensão auditiva e audiovisual – Nível A2.2   

ideias principais e a informação relevante 

explícita em mensagens e textos curtos, de géneros e 

suportes diversos, sobre experiências pessoais e 

situações do quotidiano, interesses próprios e temas da 

atualidade, sempre que sejam constituídos, 

te, por frases simples e vocabulário muito 

frequente e sejam articulados de forma clara e pausada. 

Nível B1.1   

Seguir indicações, normas e instruções escritas de 

Compreender ideias principais e selecionar informação 

explícita de sequências descritivas, narrativas, 

explicativas e argumentativas, em textos curtos e médios 

de diversos géneros e suportes, sobre pessoas, 

experiências, produtos, serviços, situações do quotidiano, 

e sobre temas da 

atualidade, sempre que as ideias sejam claras e bem 

estruturadas e predomine vocabulário frequente. 

Interagir em conversas curtas, bem estruturadas e 

ligadas a situações familiares, nas quais: 

á informações sobre o meio envolvente, 

situações do quotidiano e experiências pessoais; 

apresenta opiniões, gostos e preferências; 
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 Espaços da escola 

 Presente do indicativo: verbos regulares 

 Plural de nomes e adjetivos 

 

Unidade 4 – Día a día 

 Rotinas 

 Horas 

 Presente do indicativo: verbos de alternância 

vocálica 

 Conectores y, o, pero 

 

Unidade 5 – ¿Cómo es tu familia? 

• Membros da família 

   Tipos de família 

• Tarefas domésticas 

• Objetos da casa 

• Determinantes possessivos 

• Presente do indicativo: verbos irregulares 

     

 

     

   2º Semestre 

 

 

     Unidade 6 – ¡Diviértete! 

 Atividades de tempo livre 

 Desportos 

 Gostos e preferências 

 Perífrase ir a + infinitivo 

 Verbo gustar + infinitivo 

 

Unidade7 – ¡A comer! 

 Alimentos 

 Pratos 

 Quantidades 

 Muy / mucho 

 Verbo gustar + nombre 

 También, tampoco, sí, no 

 

Unidade 8 – Casa a mi gusto 

 Tipos de habitação 

 Partes da casa 

- pronuncia, geralmente de forma compreensível, os 

recursos linguísticos trabalhados nas aulas. 

 

Interação oral – Nível A2.1   

• Interagir em conversas curtas, bem estruturadas e 

ligadas a situações familiares, nas quais: 

  - pede e dá informações sobre o meio envolvente, 

situações do quotidiano e experiências pessoais; 

  - apresenta opiniões, gostos e preferências; 

- pronuncia, geralmente de forma compreensível, os 

recursos linguísticos trabalhados nas aulas. 

- pronuncia de forma suficientemente clara para ser 

entendido. 

 

Interação escrita – Nível A2.1   

• Escrever postais, mails e mensagens simples e curtas, 

em papel ou aplicações digitais nas quais: 

  - exprime opiniões, gostos e preferências; 

  - utiliza vocabulário elementar e estruturas frásicas 

simples; 

  - articula as ideias com coerência para gerar uma 

sequência linear de informações. 

  

Produção escrita – Nível A2.1   

• Escrever textos simples e curtos, em papel ou em 

aplicações digitais, nos quais: 

  - descreve situações do quotidiano; 

  - conta experiências pessoais e acontecimentos reais 

ou imaginários, presentes ou passados; 

  - trata sobre assuntos pessoais e quotidianos, gostos e 

preferências, acontecimentos, etc.; 

- exprime  opiniões, gostos e preferências; 

- utiliza vocabulário elementar e estruturas frásicas 

simples. 

  

Mediação oral e escrita – Nível A2.1   

• Intervir em diferentes situações de interação para 

clarificar, registar e reter informação através de listagens, 

apontamentos, esquemas, etc. 

• Explicitar o sentido global e a informação relevante dos 

documentos trabalhados nas atividades das aulas. 

• Identificar o tema e as ideias principais e acessórias dos 

documentos trabalhados previamente nas aulas, para os 
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 Objetos 

Perífrase estar + gerundio 

    Acentuação 

   

 

Unidade 9 – En la ciudad 

 Cidade 

 Serviços 

 Imperativo 

 Subordinadas adverbiais 

Usos do artigo 

 

Unidade 10 – De vacacions 

   Destinos de férias 

 Paisagens 

 Atividades de lazer 

 Pretérito indefinido 

 Contraste pretérito indefinido / pretérito 

perfecto 

 Marcadores temporais 

 

 

 

 

 

transmitir de forma esquemática e/ou sintética através de 

diferentes canais e codificações (orais, escritos e 

multimodais). 

• Fazer pequenas interpretações e traduções informais 

(espanhol-português, português -espanhol), 

compreensíveis, embora com erros, de palavras, 

expressões, frases, mensagens, instruções e anúncios 

claros, breves e com vocabulário muito frequente sobre 

assuntos familiares ou trabalhados previamente em 

aulas.   

   

2- COMPETÊNCIA INTERCULTURAL 

  

• Reconhecer factos, referências culturais, atitudes e 

comportamentos verbais e não-verbais dos jovens 

hispano-falantes e relacioná-los com as suas próprias 

experiências. 

• Expressar informações e conhecimentos relativos à 

língua, à cultura e à sociedade espanhola e hispano-

americana, através de produtos e experiências 

essencialmente não-verbais (documentos digitais e 

audiovisuais, desenhos, mapas, cartazes, fotografias, 

símbolos, esquemas, músicas, jogos, artefactos, etc.). 

 

3- COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA 

 

• Controlar a ansiedade e demonstrar uma atitude 

positiva e confiante na aprendizagem da língua. 

• Valorizar o uso do espanhol como instrumento de 

comunicação dentro da aula, nomeadamente para 

solicitar esclarecimentos e ajuda e colaborar com os 

colegas na realização de tarefas e na resolução de 

problemas. 

• Reconhecer a importância da competência estratégica 

no processo de aprendizagem da língua (motivação, 

contacto com a língua, planificação do trabalho, pesquisa 

de informação, assimilação e recuperação de 

conhecimentos e conceptualização). 

• Reconhecer os erros como parte integrante do processo 

de aprendizagem, propor formas de os superar e avaliar 

progressos e carências, próprios e alheios na aquisição 

da língua. 

• Usar os seus conhecimentos prévios em língua materna 
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e noutras línguas, a sua experiência pessoal, os indícios 

contextuais e as semelhanças lexicais e gramaticais para 

fazer previsões de sentido e comunicar de forma simples, 

recorrendo, quando necessário, a idiomas conhecidos, 

gestos, mímica e desenhos. 

• Utilizar diferentes estratégias e suportes técnicos nas 

fases de planificação e de realização e tarefas 

comunicativas de compreensão, interação e produção 

orais e escritas, avaliando a sua eficiência. 

 

NOTA: Prevê-se a realização de três momentos de avaliação sumativa de competências: compreensão auditiva, 

compreensão de leitura, expressão escrita, por semestre; diálogos /textos sobre os temas, leitura de um conto e 

apresentação oral; outros que se revelem adequados aos temas em estudo, bem como avaliação formativa após 

o estudo de cada uma das unidades. 
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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
Planificação Anual da Economia A – 10º ano

Ano Letivo de 2021/2022

Manual adotado:  Economia A, Texto Editores

Domínios / Temas Aprendizagens Essenciais

1º 

S
E
M
E
S
T
R
E

Tema 1 – A atividade económica e a ciência 
económica

1.1 A Economia como ciência social
1.2 O objeto de estudo da Economia
1.3 O problema económico
1.4 Os agentes económicos e as atividades 

económicas 

Tema 2 – Necessidades e consumo

2.1 Necessidades – noção e classificação
2.2 Consumo – noção e classificação
2.3 Fatores que influenciam o consumo
2.4 Papel do consumidor na atual sociedade de 

consumo

Tema 3 – A produção de bens e de serviços

3.1 Os bens económicos – noção e classificação
3.2 A produção, o processo produtivo e os setores 

de atividade económica
3.3 Os fatores produtivos – noção e classificação
3.4 O fator trabalho – alguns indicadores
3.5 O desenvolvimento tecnológico – benefícios e 

custos
3.6 A combinação dos fatores produtivos

- Explicitar a especificidade do objeto de estudo da Eco-
nomia.

- Explicar em que consiste o problema económico rela-
cionando com os conceitos de escolha e de custo de 
oportunidade.

- Identificar os agentes económicos (Famílias, Empresas
não Financeiras, Empresas Financeiras, Estado e Resto
do Mundo) e explicar as suas funções.

- Explicar as principais atividades económicas e a sua 
complementaridade (produção, distribuição e redistri-
buição dos rendimentos e utilização dos rendimentos).

- Relacionar necessidades e consumo. 

- Classificar as necessidades: individuais e coletivas, pri-
márias, secundárias e terciárias. 

- Classificar os tipos de consumo: final e intermédio, pú-
blico e privado, individual e coletivo. 

- Explicar de que forma o rendimento influencia a estru-
tura do consumo, verificando a evolução dos coefici-
entes orçamentais (lei de Engel). 

- Explicitar de que modo outros fatores influenciam as 
escolhas dos consumidores (preço, inovação tecnoló-
gica, moda, publicidade, dimensão e composição dos 
agregados familiares). 

- Problematizar o papel do consumidor na atual socie-
dade de consumo (sociedade de consumo, consumis-
mo e consumerismo).

- Caracterizar e classificar os bens económicos.

- Explicitar em que consiste a produção e o processo 
produtivo, relacionando-a com os setores de atividade
económica. 

- Caracterizar os fatores produtivos e reconhecer a im-
portância da sua combinação para a atividade de pro-
dução. 

- Calcular e interpretar indicadores associados ao fator 
trabalho.

- Explicitar características do desenvolvimento tecnoló-
gico, identificando os seus benefícios e custos. 



Tema 4 – Preços e mercados

4.1 Mercado – conceito económico e exemplos

4.2 Componentes do mercado: procura e oferta

- Distinguir a combinação dos fatores produtivos a cur-
to prazo da de longo prazo.

- Avaliar a combinação dos fatores produtivos a curto 
prazo, explicitando em que consiste a lei dos rendi-
mentos marginais decrescentes. 

- Definir e calcular a produtividade dos fatores produti-
vos.

- Calcular os valores da produção total e da produtivida-
de marginal, em função das variações do fator traba-
lho. 

- Avaliar a combinação dos fatores produtivos a longo 
prazo.

- Definir e calcular custos de produção

- Definir economias de escala, deseconomias de escala 
e rendimentos à escala, identificando fatores que as 
influenciam.

- Identificar medidas que poderão melhorar a combina-
ção dos fatores produtivos (organização do processo 
produtivo, progresso técnico, formação dos recursos 
humanos e Investigação e Desenvolvimento)

- Explicitar o conceito económico de mercado. 

- Caraterizar as componentes do mercado – procura e 
oferta. 

- Relacionar procura e preço – lei da procura – e fazer a 
sua representação gráfica. 

- Relacionar os deslocamentos da curva da procura com
as alterações das suas determinantes (rendimento, 
preferência dos consumidores e preço dos outros 
bens). 

- Relacionar oferta e preço – lei da oferta – e fazer a sua
representação gráfica. 

- Relacionar os deslocamentos da curva da oferta com 
as alterações das suas determinantes (custo dos fato-
res de produção, tecnologia e preço dos outros bens). 

Evidências :Em cada semestre prevê-se realizarem-se pelo menos três momentos de avaliação sumativa classificativa. 

2º

S
E
M
E
S
T
R
E

Tema 4 – Preços e mercados

4.2 Componentes do mercado: procura e oferta
4.3 Equilíbrio de mercado
4.4 Estruturas de mercado

- Distinguir deslocamentos ao longo da curva, da procu-
ra e da oferta, de deslocamentos da curva, da procura 
e da oferta. 

- Explicar o significado das situações de equilíbrio (pre-
ço e quantidade de equilíbrio) e de desequilíbrio (ex-
cesso de procura e excesso de oferta), a partir da re-
presentação gráfica. 

- Caracterizar o mercado de concorrência perfeita. 

- Caracterizar diferentes estruturas do mercado de con-
corrência imperfeita (monopólio, oligopólio e concor-
rência monopolística).



Tema 5 – Moeda e inflação

5.1 Evolução da moeda – tipos e funções
5.2 Evolução tecnológica e novas formas de 

pagamento
5.3 Preço dos bens
5.4 Inflação – noção e causas
5.5 Medida da Inflação
5.6 Consequências da Inflação

Tema 6 – Rendimentos e distribuição dos 
rendimentos

6.1 Formação dos rendimentos
6.2 Distribuição funcional dos rendimentos
6.3 Distribuição pessoal dos rendimentos
6.4 Indicadores de desigualdade na distribuição 

pessoal dos rendimentos
6.5 Redistribuição dos rendimentos
6.6 Rendimento disponível dos particulares

Tema 7 – Utilização dos rendimentos

7.1 Utilização dos rendimentos – consumo e 
poupança

7.2 Importância do investimento 
7.3 Investimento direto do exterior em Portugal e 

de Portugal no exterior
7.4 Financiamento da atividade económica

- Justificar o aparecimento da moeda e descrever a sua 
evolução, caraterizando os diversos tipos de moeda 
(moeda-mercadoria, moeda metálica, moeda papel, 
papel moeda e moeda escritural).

- Explicar as funções da moeda (meio de pagamento, 
medida de valor e reserva de valor). 

- Relacionar as novas formas de pagamento com a evo-
lução tecnológica. 

- Explicitar fatores que influenciam a formação dos pre-
ços (custos de produção e mecanismo de mercado).

- Distinguir os conceitos de inflação, deflação e desinfla-
ção. 

- Calcular a taxa de variação do Índice de Preços no 
Consumidor (taxa de variação mensal, homóloga e 
média anual). 

- Distinguir índice de preços no consumidor (IPC) de ín-
dice harmonizado de preços no consumidor (IHPC).

- Explicar consequências da inflação (no valor da moeda
e no poder de compra).

- Distinguir distribuição pessoal de distribuição funcio-
nal dos rendimentos. 

- Caracterizar os rendimentos primários (salários, lu-
cros, juros e rendas).

- Distinguir salário nominal de salário real. 

- Explicitar, recorrendo a diferentes indicadores (limiar 
de pobreza e risco de pobreza antes e após transfe-
rências sociais, rácio S80/S20 e S90/S10, índice de 
Gini, curva de Lorenz, rendimento nacional per capi-
ta), desigualdades da distribuição pessoal dos rendi-
mentos, referindo causas explicativas dessas desigual-
dades. 

- Explicar em que consiste a redistribuição dos rendi-
mentos, evidenciando o papel do Estado nesse pro-
cesso. 

- Referir as componentes do rendimento disponível dos
particulares (RDP) e calcular o valor do RDP.

- Caracterizar as formas de utilização dos rendimentos, 
integrando a variável tempo nessas decisões. 

- Caracterizar as aplicações da poupança. 

- Caracterizar a formação de capital (formação bruta de
capital fixo e variação de existências), explicando a sua
importância numa economia. 

- Explicar as funções do investimento na atividade eco-
nómica (substituição, inovação e aumento da capaci-
dade produtiva).

- Distinguir os diversos tipos de investimento (material, 
imaterial e financeiro), justificando a importância do 
investimento em Investigação e Desenvolvimento na 
atividade económica. 

- Interpretar a evolução dos fluxos de Investimento Di-
reto (ID) do Exterior em Portugal (IDE) e de Portugal 
no Exterior (IPE). 

- Distinguir financiamento interno (autofinanciamento) 



de financiamento externo, caraterizando as diferentes
formas deste tipo de financiamento (financiamento 
externo: direto e indireto). 

- Relacionar o crédito bancário com o financiamento ex-
terno indireto e o mercado de títulos com o financia-
mento externo direto.

Evidências: Em cada semestre prevê-se realizarem-se pelo menos três momentos de avaliação sumativa classificativa.



 
 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
 

Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Geometria Descritiva – 10º ano 
Ano Letivo de 2021/ 2022 

 
 

Aprendizagens essenciais 
 
Domínios/ 
Organizadores 

Conteúdos  Ações estratégicas de ensino Avaliação 

1.  

INTRODUÇÃO À 
GEOMETRIA 
DESCRITI 

 

 
 
2. 
REPRESENTAÇÃ
O DIÉDRICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Introdução à Geometria Descritiva 

1.1. Geometria Descritiva 

 1.2. Tipos de projeção  

1.3. Sistemas de representação 

1.4. Introdução ao estudo dos sistemas de 

representação triédrica e diédrica 

 

2. Representação diédrica 

   2.1 Ponto   

  - Localização de um ponto 

  - Projeções de um ponto 

 

  2.2 Segmento de reta 

  - Projeção de um segmento de  reta 

  - Posição do segmento de reta em relação 

aos planos de projeção 

 

2.3 Reta 

  - Reta definida por dois pontos 

  - Projeções da reta 

  - Traços da reta nos planos nos planos de 

projeção e nos planos bissetores. 

  - Posição da reta em relação aos planos de 

projeção 

  - Posição relativa de duas reta 

2.5. Plano 

- Definição de plano 

- Retas contidas num plano 

- Ponto pertencente a um plano 

- Retas notáveis de um plano 

- Posição de um plano relativamente aos 

planos de projeção 

 
2.6. Intersecções  
     (Reta/Plano e Plano/Plano) 
 
 
2.7. Paralelismo e Perpendicularidade entre 
retas e planos 
 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 1
º 

S
em

es
tr

e 

 
Compressão e visualização de determinados 
conteúdos (sugerem-se, a título de exemplo:  
3dsMax, AutoCAD, Blender, Cibema4D, 
GeoGebra, Poly, Rhinoceros/Grasshopper, 
SketchUp, SolidWorks, Stella 4D, The Geometer’s 
Sketchpad, entre outros).  
 
Promover atividades que proporcionem ao aluno 
diferentes oportunidades de explorar o 
pensamento crítico e o pensamento criativo para: 
 
Conceber situações onde conteúdos específicos 
da disciplina possam ser aplicados, sem descurar 
eventuais oportunidades de exploração 
colaborativa dos mesmos conteúdos por outras 
disciplinas, numa perspetiva interdisciplinar. 
 
Interpretar enunciados de problemas e formular 
hipóteses de resposta através de diferentes 
processos de resolução. Imaginar abordagens 
alternativas a uma forma tradicional de resolver 
uma situação-problema.  
 
Recorrer de forma empírica, mas sistemática, a 
um dos sistemas de representação em estudo 
para descrever graficamente uma determinada 
situação/problema concebida no espaço 
tridimensional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A avaliação incide sobre as 
aprendizagens 
desenvolvidas pelos 
alunos, tendo por referência 
as Aprendizagens 
Essenciais e o Perfil dos 
Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória. 
A avaliação assume um 
carácter contínuo e 
sistemático, espelhando a 
evolução manifestada pelo 
aluno ao longo do ano.  
Avaliação diagnóstica; 
Avaliação formativa 
(feedback e 
autoavaliação/regulação 
das aprendizagens); 
Classificação sumativa. 
 
Domínios: 
- Conhecimentos, 
competências e 
capacidades específicas da 
disciplina; 
- Comportamentos, atitudes 
e valores. 
 
Instrumentos de 
Avaliação: 
 - Provas Escritas/ 

Projetos desenvolvidos; 
 - Atividades de Aula: 
Prestação e trabalhos 
produzidos pelo aluno na 
aula;  

Portefólio do aluno; 
Trabalhos experimentais; 
Oralidade; 

- Trabalhos de pesquisa 
- Rúbricas de avaliação 
- Grelhas de registo e de 
observação do professor e 
grelha de autoavaliação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. 
REPRESENTAÇÃ
O DIÉDRICA 

 

2.4 Figuras planas I 

  - Polígonos e círculo horizontais, 

     frontais ou de perfil 

 

  2.8. Sólidos I 

- Pirâmides e cones, 

- Prismas e cilindros com bases situada num 

plano horizontal, frontal ou de perfil. 

- Esfera 

- Pontos e linhas situados nas arestas, nas 

faces ou nas superfícies dos sólidos. 

 

 2.9. Métodos Geométricos   Auxiliares I 

 - Mudança de Diedros de Projeção, 

 - Rotações 

 - Rebatimentos 

 

2.10. Figuras planas II 

- Figuras planas situadas em planos 

verticais ou de topo. 

2.11. Sólidos II 

  - Pirâmides e prismas regulares com 

base (s) situada (s) em planos 

verticais ou de topo. 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

ENSINO SECUNDÁRIO - CURSO CIENTÍFICO HUMANÍSTICO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS 

Ano Letivo 2021-2022 

Planificação Anual Simplificada - Disciplina de Física e Química A – 10º ano 

 

Manual adotado:  
 
Componente de Química Componente de Física 

10Q – Física e Química A 

Autores: João Paiva, António José Ferreira e Carlos 
Fiolhais  
Texto Editores, Lda. 
 

10F – Física e Química A 

Autores: Graça Ventura, Manuel Fiolhais e Carlos Fiolhais 

Texto Editores, Lda. 

 De acordo com o programa, a utilização da máquina de calcular gráfica/computador é de uso obrigatório na 
componente experimental da disciplina. 

 No exame o aluno deve utilizar a calculadora gráfica em modo de exame. 

 
 

 Domínios / 
Temas 

Aprendizagens essenciais 
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QUÍMICA  

 

Elementos 

químicos e sua 

organização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massa e tamanho dos átomos  

-Descrever a constituição dos átomos utilizando os conceitos de número de massa, 

número atómico e isótopos. (revisões do 3º ciclo do ensino básico) 

-Interpretar a escala atómica recorrendo a exemplos da microscopia de alta resolução e 

da nanotecnologia, comparando-a com outras estruturas da natureza. 

 -Revisão da notação científica, múltiplos e submúltiplos. 

-Definir a unidade de massa atómica e interpretar o significado de massa atómica 

relativa média. 

 -Rever os símbolos químicos dos elementos representativos. 

-Relacionar o número de entidades com a quantidade de matéria, identificando a 

constante de Avogadro como constante de proporcionalidade.  

-Resolver, experimentalmente, problemas de medição de massas e de volumes, 

selecionando os instrumentos de medição mais adequados, apresentando os resultados 

atendendo à incerteza de leitura e ao número adequado de algarismos significativos.  

-Rever regras de segurança no laboratório e simbologia de perigo, assim como o 

material de laboratório básico. 

-Relacionar a massa de uma amostra e a quantidade de matéria com a massa molar. 

Energia dos eletrões nos átomos  
-Relacionar as energias dos fotões correspondentes às zonas mais comuns do espectro 

eletromagnético e essas energias com a frequência da luz. 

 Rever o espetro eletromagnético, em particular as radiações do visível, UV e IV. 

-Interpretar os espetros de emissão do átomo de hidrogénio a partir da quantização da 

energia e da transição entre níveis eletrónicos e generalizar para qualquer átomo.  

-Comparar os espetros de absorção e emissão de vários elementos químicos, 

concluindo que são característicos de cada elemento.  

-Explicar, a partir de informação selecionada, algumas aplicações da espectroscopia 

atómica (por exemplo, identificação de elementos químicos nas estrelas, determinação 

de quantidades vestigiais em química forense).  

-Identificar, experimentalmente, elementos químicos em amostras desconhecidas de 

vários sais, usando testes de chama, comunicando as conclusões.  

-Reconhecer que nos átomos poli eletrónicos, para além da atração entre os eletrões e o 

núcleo que diminui a energia dos eletrões, existe a repulsão entre os eletrões que 

aumenta a sua energia.  
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Propriedades e 

Transformaçõe

s da matéria 

 

-Interpretar o modelo da nuvem eletrónica.  

-Interpretar valores de energia de remoção eletrónica com base nos níveis e subníveis 

de energia.  

-Compreender que as orbitais s, p e d e as suas representações gráficas são 

distribuições probabilísticas; reconhecendo que as orbitais de um mesmo subnível são 

degeneradas.  

-Estabelecer a configuração eletrónica de átomos de elementos até  =23, utilizando a 

notação spd, atendendo ao Princípio da Construção, ao Princípio da Exclusão de Pauli 

e à maximização do número de eletrões desemparelhados em orbitais degeneradas. 

Tabela Periódica  

-Rever os tópicos abordados no 9º ano sobre a Tabela Periódica. 

-Pesquisar o contributo dos vários cientistas para a construção da TP atual, 

comunicando as conclusões.  

-Interpretar a organização da TP com base nas configurações eletrónicas dos 

elementos.  

-Interpretar a energia de ionização e o raio atómico dos elementos representativos 

como propriedades periódicas, relacionando-as com as respetivas configurações 

eletrónicas. 

-Interpretar a periodicidade das propriedades dos elementos químicos na TP e explicar 

a tendência de formação de iões.  

-Determinar, experimentalmente, a densidade relativa de metais por picnometria, 

avaliando os procedimentos, interpretando e comunicando os resultados.  

-Interpretar a baixa reatividade dos gases nobres, relacionando-a com a estrutura 

eletrónica destes elementos. 

Ligação Química  

-Rever os conceitos sobre este tópico, abordados no 9º ano (Notação de Lewis) 

-Compreender que a formação de ligações químicas é um processo que aumenta a 

estabilidade de um sistema de dois ou mais átomos, interpretando-a em termos de 

forças de atração e de repulsão no sistema núcleos-eletrões.  

-Interpretar os gráficos de energia em função da distância internuclear de moléculas 

diatómicas.  

-Distinguir, recorrendo a exemplos, os vários tipos de ligação química: covalente, 

iónica e metálica.  

-Explicar a ligação covalente com base no modelo de Lewis.  

-Representar, com base na regra do octeto, as fórmulas de estrutura de Lewis de 

algumas moléculas, interpretando a ocorrência de ligações covalentes simples, duplas 

ou triplas.  

-Prever a geometria das moléculas com base na repulsão dos pares de eletrões da 

camada de valência e prever a polaridade de moléculas simples.  

-Distinguir hidrocarbonetos saturados de insaturados. 

-Interpretar e relacionar os parâmetros de ligação, energia e comprimento, para 

ligações entre átomos dos mesmos elementos.  

-Identificar, com base em informação selecionada, grupos funcionais (álcoois, aldeídos, 

cetonas, ácidos carboxílicos e aminas) em moléculas orgânicas, biomoléculas e 

fármacos, a partir das suas fórmulas de estrutura.  

-Interpretar as forças de Van der Waals e pontes de hidrogénio em interações 

intermoleculares, discutindo as suas implicações na estrutura e propriedades da matéria 

e a sua importância em sistemas biológicos. 

Gases e Dispersões  

- Rever os conceito de massa volúmica e de densidade. 

-Compreender o conceito de volume molar de gases a partir da lei de Avogadro e 

concluir que este só depende da pressão e temperatura e não do gás em concreto.  

-Aplicar, na resolução de problemas, os conceitos de massa, massa molar, fração 

molar, volume molar e massa volúmica de gases, explicando as estratégias de 

resolução.  

-Pesquisar a composição da troposfera terrestre, identificando os gases poluentes e suas 
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fontes, designadamente os gases que provocam efeitos de estufa e alternativas para 

minorar as fontes de poluição, comunicando as conclusões.  

-Rever o conceito de concentração mássica e preparação de uma solução. 

-Resolver problemas envolvendo cálculos numéricos sobre a composição quantitativa 

de soluções aquosas e gasosas, exprimindo-a nas principais unidades, explicando as 

estratégias de resolução.  

-Preparar soluções aquosas a partir de solutos sólidos e por diluição, avaliando 

procedimentos e comunicando os resultados.  

Transformações Químicas 

-Rever a escrita de equações químicas e o acerto de equações simples. 

-Interpretar as reações químicas em termos de quebra e formação de ligações.  

-Explicar, no contexto de uma reação química, o que é um processo exotérmico e 

endotérmico.  

-Designar a variação de energia entre reagentes e produtos como entalpia, interpretar o 

seu sinal e reconhecer que, a pressão constante, a variação de entalpia é igual ao calor 

trocado com o exterior.  

-Relacionar a variação de entalpia com as energias de ligação de reagentes e de 

produtos.  

-Identificar a luz como fonte de energia das reações fotoquímicas.  

-Investigar, experimentalmente, o efeito da luz sobre o cloreto de prata, avaliando 

procedimentos e comunicando os resultados.  

-Pesquisar, numa perspetiva intra e interdisciplinar, os papéis do ozono na troposfera e 

na estratosfera, interpretando a formação e destruição do ozono estratosférico e 

comunicando as suas conclusões.  

-Relacionar a elevada reatividade dos radicais livres com a particularidade de serem 

espécies que possuem eletrões desemparelhados e explicitar alguns dos seus efeitos na 

atmosfera e sobre os seres vivos, por exemplo, o envelhecimento 

- Momentos de avaliação formativa/ sumativa não classificativa com alguma frequência e com feedback aos 

alunos e momentos de avaliação sumativa para classificação devidamente agendados.  

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes 

desempenhos: provas escritas de avaliação de conhecimentos, relatórios das AL, provas práticas, trabalhos de 

pesquisa com apresentações orais; participação em debates…    

  A operacionalização dos processos de avaliação formativa e sumativa, e classificação está de acordo com o 

Referencial de Avaliação Pedagógica do AGEI, aprovado em CP.       
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FÍSICA 

 

 
Energia e sua 

conservação 

 

 

 
 
 
 
 

Energia e movimentos 

-Rever as formas de energia e as transformações de energia.  

-Compreender as transformações de energia num sistema mecânico redutível ao seu 

centro de massa, em resultado da interação com outros sistemas.  

-Estabelecer, experimentalmente, a relação entre a variação de energia cinética e a 

distância percorrida por um corpo, sujeito a um sistema de forças de resultante 

constante, usando processos de medição e de tratamento estatístico de dados e 

comunicando os resultados.  

-Interpretar as transferências de energia como trabalho em sistemas mecânicos, e os 

conceitos de força conservativa (aplicando o conceito de energia potencial gravítica) e 

de força não conservativa (aplicando o conceito de energia mecânica).  

-Analisar situações do quotidiano sob o ponto de vista da conservação ou da variação 

da energia mecânica, identificando transformações de energia e transferências de 

energia.  

-Investigar, experimentalmente, o movimento vertical de queda e de ressalto de uma 

bola, com base em considerações energéticas, avaliando os resultados, tendo em conta 

as previsões do modelo teórico, e comunicando as conclusões.  

-Aplicar, na resolução de problemas, a relação entre os trabalhos (soma dos trabalhos 
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realizados pelas forças, trabalho realizado pelo peso e soma dos trabalhos realizados 

pelas forças não conservativas) e as variações de energia, explicando as estratégias de 

resolução e os raciocínios demonstrativos que fundamentam uma conclusão. 

Energia e fenómenos elétricos 

-Rever e consolidar os conceitos abordados no 9º ano sobre a unidade “Corrente 

elétrica”, realizando algumas atividades práticas sobre a construção de circuitos 

elétricos simples e utilização de instrumentos de medida. 

-Interpretar o significado das grandezas: corrente elétrica, diferença de potencial 

elétrico e resistência elétrica.  

-Montar circuitos elétricos, associando componentes elétricos em série e em paralelo, e, 

a partir de medições, caracterizá-los quanto à corrente elétrica que os percorre e à 

diferença de potencial elétrico aos seus terminais.  

Compreender a função e as características de um gerador e determinar as características 

de uma pilha numa atividade experimental, avaliando os procedimentos e comunicando 

os resultados. 

-Aplicar, na resolução de problemas, a conservação da energia num circuito elétrico, 

tendo em conta o efeito Joule, explicando as estratégias de resolução.  

-Avaliar, numa perspetiva intra e interdisciplinar, como a energia elétrica e as suas 

diversas aplicações são vitais na sociedade atual e as repercussões a nível social, 

económico, político e ambiental. 

Energia, fenómenos térmicos e radiação  

-Compreender os processos e os mecanismos de transferências de energia em sistemas 

termodinâmicos.  

-Distinguir, na transferência de energia por calor, a radiação da condução e da 

convecção.  

-Explicitar que todos os corpos emitem radiação e que à temperatura ambiente emitem 

predominantemente no infravermelho, dando exemplos de aplicação.  

-Compreender a Primeira Lei da Termodinâmica e enquadrar as descobertas científicas 

que levaram à sua formulação no contexto histórico, social e político.  

-Explicar fenómenos do dia a dia utilizando balanços energéticos.  

-Aplicar, na resolução de problemas de balanços energéticos, os conceitos de 

capacidade térmica mássica e de variação de entalpia mássica de transição de fase, 

descrevendo argumentos e raciocínios, explicando as soluções encontradas.  

-Determinar, experimentalmente, a capacidade térmica mássica de um material e a 

variação de entalpia mássica de fusão do gelo, avaliando os procedimentos, 

interpretando os resultados e comunicando as conclusões.  

-Investigar, experimentalmente, a influência da irradiância e da diferença de potencial 

elétrico na potência elétrica fornecida por um painel fotovoltaico, avaliando os 

procedimentos, interpretando os resultados e comunicando as conclusões.  

-Explicitar que os processos que ocorrem espontaneamente na Natureza se dão sempre 

no sentido da diminuição da energia útil.  

-Compreender o rendimento de um processo, interpretando a degradação de energia 

com base na Segunda Lei da Termodinâmica, analisando a responsabilidade individual 

e coletiva na utilização sustentável de recursos. 

Momentos de avaliação formativa/ sumativa não classificativa com alguma frequência e com feedback aos 

alunos e momentos de avaliação sumativa para classificação devidamente agendados.  

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes 

desempenhos: provas escritas de avaliação de conhecimentos, relatórios das AL, provas práticas, trabalhos de 

pesquisa com apresentações orais; participação em debates…    

  A operacionalização dos processos de avaliação formativa e sumativa, e classificação está de acordo com o 

Referencial de Avaliação Pedagógica do AGEI, aprovado em CP.                 

                                                                                                                                                                                                            
Nota: Devido à pandemia, poderá haver necessidade de fazer pequenas adequações ao que está previsto. 

                                                                                                                                                                                                               
Outubro de 2021 



 

 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
Ano Letivo 2021 – 2022 

Planificação Anual Simplificada – Disciplina de Educação Física – 10º ano 

 
Manual adotado: Fair Play 

 
Nota Prévia 

• Face à situação atual provocada pela pandemia da doença COVID-19 e aos vários cenários possíveis da sua 
evolução ao longo do presente ano letivo, proceder-se-á nesta planificação, sempre que se justifique, às 
adaptações consideradas necessárias por forma a minorar as condições de risco. 

 
 

Competências Essenciais 

• O aluno desenvolve as competências essenciais para o 10.º ano de escolaridade de nível INTRODUÇÃO em 5 
matérias e de nível ELEMENTAR numa matéria, de diferentes subáreas e de acordo com as seguintes condições 
de possibilidade. 

• O aluno demonstra que é capaz de desenvolver capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão 
aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa FitEscola para a sua idade e sexo. 

• No domínio dos conhecimentos, o aluno: a) relaciona a Aptidão Física e Saúde; b) interpreta a dimensão 
sociocultural dos desportos e da atividade física na atualidade e ao longo dos tempos; c) realiza a prestação de 
socorro a uma vítima de paragem cardiorrespiratória, no contexto das atividades físicas ou outro e interpreta-la 
como uma ação essencial, reveladora de responsabilidade individual e coletiva. 

 
Domínios Específicos 

• Aptidão Física: desenvolvimento das capacidades motoras condicionais e coordenativas. 

• Atividades Físicas: matérias práticas a serem desenvolvidas ao longo do ano (desportos coletivos, desportos 
individuais, atividades rítmicas expressivas) 

• Conhecimentos: aprendizagem dos processos de desenvolvimento e manutenção da condição física, assim 
como das aprendizagens relativas às atividades físicas e dos valores (tolerância, superação, fair-play) associados 
à sua prática. 

 
 

 

 DOMÍNIOS ESPECÍFICOS Aprendizagens Essenciais 

1º
 S

EM
ES

TR
E 

APTIDÃO FÍSICA 
 

ATIVIDADES FÍSICAS: 
 
Jogos Desportivos 
Coletivos (1) 
 
Atletismo (1) 
 
Ginástica (1) 

- Desenvolver capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e 
aptidão aeróbica, enquadrada na Zona Saudável de Aptidão Física do 
programa FITescola, para a sua idade e sexo. 

- Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo dos JOGOS 
DESPORTIVOS COLETIVOS (Voleibol e Basquetebol), desempenhando 
com oportunidade e correção as ações solicitadas pelas situações de jogo, 
aplicando a ética do jogo e as suas regras. 

- Realizar, do ATLETISMO, corridas, saltos e lançamentos segundo 
padrões simplificados e cumprindo corretamente as exigências 
elementares técnicas e regulamentares. 

- Apreciar, compor e realizar, nas ATIVIDADES RÍTMICAS EXPRESSIVAS 
(Dança), sequências de elementos técnicos elementares em coreografias 



 

 

 
Atividades Rítmicas 
Expressivas 
 
CONHECIMENTOS 

individuais e ou em grupo, aplicando os critérios de expressividade, de 
acordo com os motivos das composições. 

- Compor, realizar e analisar esquemas individuais e em grupo da 
GINÁSTICA (Acrobática, Solo e Aparelhos), aplicando os critérios de 
correção técnica, expressão e combinação das destrezas, e apreciando os 
esquemas de acordo com esses critérios. 

- Realizar com oportunidade e correção as ações técnico-táticas 
elementares, nos JOGOS DE RAQUETAS (Badminton) garantindo a 
iniciativa e ofensividade em participações «individuais» e «a pares», 
aplicando as regras, não só como jogador, mas também como árbitro. 

- Identificar os fatores associados a um estilo de vida saudável, 
nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras, a 
composição corporal, a alimentação, o repouso, a higiene, a afetividade e a 
qualidade do meio ambiente. 

- Realizar a prestação de socorro a uma vítima de paragem 
cardiorrespiratória, no contexto das atividades físicas ou outro e interpretá-
la como uma ação essencial, reveladora de responsabilidade individual e 
coletiva:  

• cumpre e explica a importância da cadeia de sobrevivência (ligar 112, 
reanimar, desfibrilhar, estabilizar);  

• assegura as condições de segurança para o reanimador, vítima e 
terceiros;  

• realiza o exame primário da vítima, numa breve sucessão de ações, 
avaliando a sua reatividade, a permeabilização da via aérea e a ventilação;   

• contacta os serviços de emergência (112) prestando a informação 
necessária (vítima, local, circunstâncias) de forma clara e eficiente;  

• realiza as manobras de Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação 
Automática Externa (SBVDAE), de acordo com o algoritmo atual, emanado 
pelo European Ressuscitation Council (ERC);  

• reconhece uma obstrução grave e ligeira da via aérea, aplicando as 
medidas de socorro adequadas (encorajamento da tosse, remoção de 
qualquer obstrução visível, palmadas interescapulares, manobra de 
Heimlich). 

- Interpretar a dimensão sociocultural dos desportos e da atividade física na 
atualidade e ao longo dos tempos, identificando fenómenos associados a 
limitações e possibilidades de prática dos desportos e das atividades 
físicas, tais como: o sedentarismo e a evolução tecnológica, a poluição, o 
urbanismo e a industrialização, relacionando-os com a evolução das 
sociedades. 

2º
 S

EM
ES

TR
E  

APTIDÃO FÍSICA 
 

ATIVIDADES FÍSICAS: 
Jogos Desportivos 
Coletivos (2) 
 
Atletismo (2) 
 
Ginástica (2) 
 
Raquetas 
 

CONHECIMENTOS 

Para avaliar os conhecimentos, comunicação e práticas dos alunos prevê-se a recolha de dados através dos 
seguintes desempenhos: participação na aula, fichas de avaliação de conhecimentos / trabalho individual ou 
de grupo, situação de exercício critério, situação de jogo, concurso individual, aplicação de bateria de testes, 
sequências gímnicas, coreografia individual ou de grupo. 

 
 



 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

Ano Letivo 2021-2022 

Planificação Anual Simplificada - Disciplina de Biologia e Geologia – 10º ano 

Manual adotado: ODISSEIA, 1ª Parte- Geologia e 2ª Parte- Biologia, Porto Editora  

 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS TRANSVERSAIS (AET)  

 Pesquisar e sistematizar informações, integrando saberes prévios, para construir novos conhecimentos.  

 Explorar acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a natureza do conhecimento científico.  

 Interpretar estudos experimentais com dispositivos de controlo e variáveis controladas, dependentes e 
independentes.  

 Realizar atividades em ambientes exteriores à sala de aula articuladas com outras atividades práticas.  

 Formular e comunicar opiniões críticas, cientificamente fundamentadas e relacionadas com Ciência, 
Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA).  

 Articular conhecimentos de diferentes disciplinas para aprofundar tópicos de Biologia e de Geologia.  
 

1º Semestre (118TL) 
 

Temas Aprendizagens essenciais 

COMPONENTE DE GEOLOGIA 

 
A geologia, 
os geólogos 
e seus 
métodos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrutura e 
Dinâmica da 
Geosfera 
 
 
 
 
 
 
 

 Interpretar situações identificando exemplos de interações entre os subsistemas terrestres 
(atmosfera, biosfera, geosfera e hidrosfera) 

 (1) Explicar o ciclo litológico com base nos processos de génese e características dos vários tipos de 
rochas, selecionando exemplos que possam ser observados em amostras de mão no laboratório 
e/ou no campo. 

 Utilizar princípios de raciocínio geológico (atualismo, catastrofismo e uniformitarismo) na 
interpretação de evidências de factos da história da Terra (sequências estratigráficas, fósseis, tipos 
de rochas e formas de relevo). 

 Distinguir processos de datação relativa de absoluta/ radiométrica, identificando exemplos das suas 
potencialidades e limitações como métodos de investigação em Geologia. 

 Relacionar a construção da escala do tempo geológico com factos biológicos e geológicos da 
história da Terra. 

 Interpretar evidências de mobilismo geológico com base na teoria da Tectónica de Placas (placa 
litosférica, limites divergentes, convergentes e transformantes/conservativos, rift e zona de 
subducção, dorsais e fossas oceânicas). 

 Intervenções do Homem nos subsistemas terrestres; proteção ambiental e desenvolvimento 
sustentável. 
 

 Discutir potencialidades e limitações dos métodos diretos e indiretos, geomagnetismo e geotermia 
(grau e gradiente geotérmicos e fluxo térmico) no estudo da estrutura interna da Terra.  

 Distinguir vulcanismo ativo de inativo, justificando a sua importância para o estudo da história da 
Terra. 

 Relacionar composição de lavas (ácidas, intermédias e básicas), tipo de atividade vulcânica 
(explosiva, mista e efusiva), materiais expelidos e forma de edifícios vulcânicos, em situações 
concretas/ reais. 

 Explicar (ou prever) características de magmas e de atividade vulcânica ativa com base na teoria da 
Tectónica de Placas. 

 Localizar evidências de atividade vulcânica em Portugal e os seus impactes socioeconómicos 
(aproveitamento geotérmico, turístico e arquitetónico). 

 



 

 

COMPONENTE DE GEOLOGIA (Cont.) 

 
Estrutura e 
Dinâmica da 
Geosfera 

 

 (1) Planificar e realizar atividades laboratoriais de simulação de aspetos de atividade vulcânica, 
identificando analogias e diferenças de escalas (temporal e espacial) entre os modelos e os 
processos geológicos. 

 Caracterizar as ondas sísmicas (longitudinais, transversais e superficiais) quanto à origem, forma de 
propagação, efeitos e registo. 

 Interpretar dados de propagação de ondas sísmicas prevendo a localização de descontinuidades 
(Mohorovicic, Gutenberg e Lehmann). 

 Relacionar a existência de zonas de sombra com as características da Terra e das ondas sísmicas. 

 Determinar graficamente o epicentro de sismos, recorrendo a sismogramas simplificados. 

 Usar a teoria da Tectónica de Placas para analisar dados de vulcanismo e sismicidade em Portugal e 
no planeta Terra, relacionando-a com a prevenção de riscos geológicos. 

 Interpretar modelos da estrutura interna da Terra com base em critérios composicionais (crosta 
continental e oceânica, manto e núcleo) e critérios físicos (litosfera, astenosfera, mesosfera, núcleo 
interno e externo).  

 Relacionar as propriedades da astenosfera com a dinâmica da litosfera (movimentos horizontais e 
verticais) e Tectónica de Placas. 

 
COMPONENTE DE BIOLOGIA 

 
Biodiversidade 

 Relacionar a diversidade biológica com intervenções antrópicas que podem interferir na dinâmica 
dos ecossistemas (interações bióticas/ abióticas, extinção e conservação de espécies). 

 Sistematizar conhecimentos de hierarquia biológica (comunidade, população, organismo, sistemas 
e órgãos) e estrutura dos ecossistemas (produtores, consumidores, decompositores) com base em 
dados recolhidos em suportes/ambientes diversificados (bibliografia, vídeos, jardins, parques 
naturais, museus). 

 Distinguir tipos de células com base em aspetos de ultraestrutura e dimensão: células 
procarióticas/ eucarióticas (membrana plasmática, citoplasma, organelos membranares, núcleo); 
células animais/ vegetais (parede celulósica, vacúolo hídrico, cloroplasto). 

 Caracterizar biomoléculas (prótidos, glícidos, lípidos, ácidos nucleicos) com base em aspetos 
químicos e funcionais (nomeadamente a função enzimática das proteínas), mobilizando 
conhecimentos de Química (grupos funcionais, nomenclatura). 

 (1) Observar células e/ou tecidos (animais e vegetais) ao microscópio, tendo em vista a sua 
caracterização e comparação. 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados diversificados: atitudes e comportamentos, 
intervenções nas aulas; desempenhos práticos e resultados em provas tipo teste. 

 

2º Semestre (116TL) 
 

Domínios / 
Temas Aprendizagens essenciais 

 
Obtenção de 
Matéria: 
Autotrofia e 
Heterotrofia 
 
 
 
 
 

 

 Interpretar o modelo de membrana celular (mosaico fluido) com base na organização e 
características das biomoléculas constituintes.  

 Relacionar processos transmembranares (ativos e passivos) com requisitos de obtenção de matéria 
e de integridade celular. 

 (1) Planificar e realizar atividades laboratoriais/ experimentais sobre difusão/ osmose, 
problematizando, formulando hipóteses e avaliando criticamente procedimentos e resultados. 

 Integrar processos transmembranares e funções de organelos celulares (retículo endoplasmático, 
complexo de Golgi, lisossoma, vacúolo digestivo) para explicar processos fisiológicos.  

 Aplicar conceitos de transporte transmembranar (transporte ativo, difusão, exocitose e endocitose) 
para explicar a propagação do impulso nervoso ao longo do neurónio e na sinapse. 



 

 

 

COMPONENTE DE BIOLOGIA (cont.) 

Obtenção de 
Matéria: 
Autotrofia e 
Heterotrofia 

 Distinguir ingestão de digestão (intracelular e extracelular) e de absorção em seres vivos 
heterotróficos com diferente grau de complexidade (bactérias, fungos, protozoários, invertebrados, 
vertebrados). 

 Interpretar dados experimentais sobre fotossíntese (espetro de absorção dos pigmentos, balanço 
dos produtos das fases química e fotoquímica), mobilizando conhecimentos de Química (energia 
dos eletrões nos átomos, processos exoenergéticos e endoenergéticos). 

 
 
Distribuição de 
materiais 

 

 

 

 

 

 
 
 
Transformação 
e Utilização de 
Energia pelos 
Seres Vivos  

 

 Interpretar dados experimentais sobre mecanismos de transporte em xilema e floema.  

 Explicar movimentos de fluidos nas plantas vasculares com base em modelos (pressão radicular; 
adesão-coesão-tensão; fluxo de massa), integrando aspetos funcionais e estruturais.  

 (1) Planificar e executar atividades laboratoriais/ experimentais relativas ao transporte nas plantas, 
problematizando, formulando hipóteses e avaliando criticamente procedimentos e resultados.  

 Relacionar características estruturais e funcionais de diferentes sistemas de transporte (sistemas 
abertos e fechados; circulação simples/ dupla incompleta/ completa) de animais (inseto, anelídeo, 
peixe, anfíbio, ave, mamífero) com o seu grau de complexidade e adaptação às condições do meio 
em que vivem. 

 Interpretar dados sobre composição de fluidos circulantes (sangue e linfa dos mamíferos) e sua 
função de transporte. 

 

 Interpretar dados experimentais relativos a fermentação (alcoólica, lática) e respiração aeróbia 
(balanço energético, natureza dos produtos finais, equação geral e glicólise como etapa comum), 
mobilizando conhecimentos de Química (processos exoenergéticos e endoenergéticos).  

 Relacionar a ultraestrutura de células procarióticas e eucarióticas (mitocôndria) com as etapas da 
fermentação e respiração. 

  (1) Planificar e realizar atividades laboratoriais/ experimentais sobre metabolismo (fabrico de pão 
ou bebidas fermentadas por leveduras), problematizando, formulando hipóteses e avaliando 
criticamente procedimentos e resultados.  

 Interpretar dados experimentais sobre mecanismos de abertura e fecho de estomas e de regulação 
de trocas gasosas com o meio externo. 

 (1) Observar estomas, realizando procedimentos laboratoriais e registos legendados das 
observações efetuadas 

 Relacionar a diversidade de estruturas respiratórias (tegumento, traqueias, brânquias, pulmões) 
dos animais (inseto, anelídeo, peixe, anfíbio, ave, mamífero) com o seu grau de complexidade e 
adaptação às condições do meio em que vivem. 

  

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados diversificados: atitudes e comportamentos, 
intervenções nas aulas; desempenhos laboratoriais, resultados em provas tipo teste. 

 

(1) A realização das atividades laboratoriais ficará condicionada /ajustada à situação de contingência inerente pandemia COVID-19. 
          

Outubro 2021 



                                                                    

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

Planificação Anual da Disciplina Filosofia – 10º ano
Ano Letivo de 2020/2021

Manual adoptado: Em Questão, Porto Editora                                               

Domínios / Temas Aprendizagens Essenciais

1º 

S
E
M
E
S
T
R
E

Lógica

Ação humana

Caracterizar a noção de filosofia como uma atividade conceptual
crítica

Clarificar a natureza dos problemas filosóficos

Explicitar os conceitos de tese, argumento, validade, verdade e 
solidez;

Operacionalizar os conceitos de tese, argumento, validade, 
verdade e solidez, usando-os como instrumentos críticos da 
filosofia.

Explicitar em que consistem as conectivas proposicionais de 
conjunção, disjunção (inclusiva e exclusiva), condicional, 
bicondicional e negação;

Aplicar tabelas de verdade na validação de formas 
argumentativas;

Aplicar as regras de inferência do Modus Ponens, do Modus 
Tollens, do silogismo hipotético, das Leis De Morgan, da 
negação dupla, da contraposição e do silogismo disjuntivo para 
validar argumentos.

Identificar e justificar as falácias formais da afirmação do 
consequente e da negação do antecedente.

Clarificar as noções de argumento não-dedutivo, por indução, 
por analogia e por autoridade;

Construir argumentos por indução, por analogia e por 
autoridade;

Identificar, justificando, as falácias informais generalização 
precipitada, amostra não representativa, falsa analogia, apelo à
autoridade, petição de princípio, falso dilema, falsa relação 
causal, ad hominem, ad populum, apelo à ignorância, boneco de
palha e derrapagem;

Utilizar conscientemente diferentes tipos de argumentos formais
e não formais na análise crítica do pensamento filosófico e na 
expressão do seu próprio pensamento;

Aplicar o conhecimento de diferentes falácias formais e não 
formais na verificação da estrutura e qualidade argumentativas 
de diferentes formas de comunicação.

Distinguir ação de acontecimento, ato voluntário de 
involuntário.

Formular o problema do livre-arbítrio, justificando a sua 
pertinência filosófica;

Enunciar as teses do determinismo radical, determinismo 
moderado e libertismo enquanto respostas ao problema do 

1



livre-arbítrio;

Discutir criticamente as posições do determinismo radical, do 
determinismo moderado e do libertismo e respetivos 
argumentos.

Evidências: 
Fichas de trabalho, questionários, registos de observação, registos de oralidade, trabalhos 
individuais, trabalhos de grupo, realização de testes 

2
º 
S
E
M
E
S
T
R
E

Ética

Política

Enunciar o problema da natureza dos juízos morais, justificando
a sua relevância filosófica;

Caracterizar o conceito de juízo moral enquanto juízo de valor;

Clarificar as teses e os argumentos do subjetivismo, do 
relativismo e do objetivismo enquanto posições filosóficas sobre
a natureza dos juízos morais;

Discutir criticamente estas posições e respetivos argumentos;

Aplicar estas posições na discussão de problemas inerentes às 
sociedades multiculturais.

Clarificar a necessidade de uma fundamentação da ação moral;

Enunciar o problema ético da moralidade de uma ação;

Clarificar os conceitos nucleares, as teses e os argumentos das 
éticas de Kant e Mill;

Discutir criticamente as éticas de Kant e Mill;

Mobilizar os conhecimentos adquiridos para analisar 
criticamente ou propor soluções para problemas éticos que 
possam surgir a partir darealidade, cruzando a perspetiva ética 
com outras áreas do saber.

Formular o problema da organização de uma sociedade justa, 
justificando a sua importância filosófica;

Clarificar os conceitos nucleares, as teses e os argumentos da 
teoria da justiça de Rawls;

Confrontar a teoria da justiça de Rawls com as críticas que lhe 
são dirigidas pelo comunitarismo (Michael Sandel) e 
libertarismo (Robert Nozick);

Aplicar os conhecimentos adquiridos para discutir problemas 
políticos das sociedades atuais e apresentar soluções, cruzando 
a perspetiva filosófica com outras perspetivas.

Desenvolvimento de um tema que deve ter por horizonte a 
elaboração de um ensaio filosófico, sendo que a sua extensão e 
o grau de aprofundamento do ensaio deverá ter em 
consideração a maturidade dos alunos (possível área de 
trabalho transversal com outras disciplinas)

Evidências:
Fichas de trabalho, questionários, registos de observação, registos de oralidade, trabalhos 
individuais, trabalhos de grupo, realização de testes  
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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

Planificação Anual da Disciplina de GEOGRAFIA A – 10º ano
Ano Letivo de 2021/2022

Manual adotado:  Geografia A -Territórios, 10ºano, Porto Editora                                     

Domínios / Temas Aprendizagens Essenciais

1º 

S
E
M
E
S
T
R
E

Módulo inicial: A posição de Portugal na Europa 
e no Mundo
- A constituição do território nacional
- A posição geográfica de Portugal Continental e
insular
- A inserção de Portugal em diferentes espaços

Tema I 
A população utilizadora de recursos e 
organizadora de espaços:

1 A população: evolução e diferenças 
regionais

 A evolução da população desde meados 
século XX

 Estruturas e os comportamentos sociode-
mográficos

 Principais problemas sociodemográficos

 O rejuvenescimento e a valorização da 
população

2 A distribuição da população portuguesa
Os Condicionantes da distribuição da 
população
Os problemas da distribuição da população

Tema II 

Recursos naturais de que a população

dispõe: usos, limites e potencialidades:

1 Os recursos do subsolo:

As áreas de distribuição dos recursos mi-
nerais

A exploração e distribuição dos recursos 
energéticos

Os problemas na exploração dos recur-
sos do subsolo

 Reconhecer a importância da localização na 
explicação geográfica, analisando informação 
representada em mapas com diferentes escalas e 
sistemas de projeção. 

 Comparar a evolução do comportamento de 
diferentes variáveis, recolhendo e selecionando 
informação estatística e apresentando conclusões

 Identificar padrões de distribuição de variáveis 
demográficas e suas causas próximas, utilizando 
mapas a diferentes escalas. 

 Aplicar as TIG para localizar, descrever e 
compreender os processos demográficos

 Equacionar medidas concretas para minimizar o 
envelhecimento da população portuguesa. 

 Selecionar medidas para mitigar o envelhecimento 
da população portuguesa.

 Explicar as assimetrias regionais na distribuição da 
população portuguesa, evidenciando os fatores 
naturais e humanos que as condicionam. 

 Reportar as assimetrias regionais na distribuição da
população, aplicando o conceito de capacidade de 
carga humana a nível local e regional.

 Selecionar medidas para mitigar as assimetrias 
demográficas do território português.

 Mobilizar as Tecnologias de Informação Geográfica 
– Web SIG, Google Earth, GPS, Big Data - para 
localizar, descrever e compreender os fenómenos 
demográficos

Relacionar a distribuição dos principais recursos do 
subsolo com as principais unidades geomorfológicas. 

Comparar a distribuição dos principais recursos ener-
géticos e das redes de distribuição e consumo de 
energia com a radiação solar e os recursos do subso-

1



Novas perspetivas de exploração e utili-
zação dos recursos do subsolo

lo.  

Aplicar as TIG , descrever e compreender a explora-
ção dos recursos naturais.

Equacionar as potencialidades e limitações de explo-
ração dos recursos do subsolo.

Construir um quadro de possibilidades sobre a explo-
ração sustentável dos recursos naturais de Portugal –
minerais, evidenciando a argumentação fundamenta-
da.

Evidências: No 1º Semestre prevê-se a realização dois momentos de avaliação sumativa classificativa, um 
trabalho de pesquisa individual ou em grupo com apresentação oral, atividades de caracter formativo e 
elaboração de documentos diversos (mapas, gráficos relatórios, tabelas ou outros).

2º 

S
E
M
E
S
T
R
E

2 A radiação solar

 A ação da atmosfera sobre a radiação 
solar

 A variabilidade da radiação solar

 A distribuição da temperatura

 Valorização económica da radiação solar

3 Recursos hídricos 

 A especificidade do clima português

 As disponibilidades hídricas

 A gestão dos recursos hídricos

4 Recursos marítimos 

 As potencialidades do litoral

 A atividade piscatória

Descrever a distribuição geográfica e a variação 
anual da temperatura e relacioná-la com a circulação 
geral da atmosfera.

Comparar a distribuição dos principais recursos 
energéticos e das redes de distribuição e consumo de
energia com a radiação solar 

Aplicar as TIG, descrever e compreendera exploração
dos recursos naturais.

Inferir o potencial de valorização económica da 
radiação solar, apresentando exemplos dessas 
possibilidades.

Construir um quadro de possibilidades sobre a 
exploração sustentável dos recursos energéticos 
(solar) de Portugal, evidenciando reflexão crítica e 
argumentação fundamentada.

Comparar a distribuição dos recursos hídricos e das 
respetivas redes de distribuição e consumo de 
energia com outros recursos naturais.

Identificar as principais bacias hidrográficas e sua 
relação com as disponibilidades hídricas. 

Relacionar as especificidades climáticas, as 
disponibilidades hídricas e os regimes dos cursos de 
água das diferentes regiões portuguesas, 
apresentando um quadro síntese para cada região. 

Aplicar as TIG, descrever e compreendera exploração
dos recursos naturais.

Relacionar as disponibilidades hídricas com a 
produção de energia, uso agrícola, abastecimento de 
água à população ou outros usos.

Construir um quadro de possibilidades sobre a 
exploração sustentável dos recursos hídricos de 
Portugal, evidenciando reflexão crítica e 
argumentação fundamentada.

Relacionar a posição geográfica dos principais portos 
nacionais e a sua relação com a direção dos ventos, 
das correntes marítimas, a linha de costa, e o relevo 
marinho.
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 A gestão do espaço marítimo

 A rentabilização do litoral e dos recursos 
marítimo

Distinguir os principais tipos de pesca 

Relacionar a pressão sobre o litoral com a 
necessidade do desenvolvimento sustentado das 
atividades de lazer e de exploração da natureza, 
apresentando casos concretos reportados em fontes 
diversas. 

Aplicar as TIG, descrever e compreendera exploração
dos recursos naturais. 

Discutir a situação atual da atividade piscatória. 

Equacionar a importância da ZEE, identificando 
recursos e medidas de mitigação de problemas no 
âmbito da sua gestão e controlo.

Construir um quadro de possibilidades sobre a 
exploração sustentável dos recursos marítimos de 
Portugal, evidenciando reflexão crítica e 
argumentação fundamentada.

Evidências: No 2º Semestre prevê-se a realização de dois momentos de avaliação sumativa classificativa, um 
trabalho de pesquisa individual ou em grupo com apresentação oral, atividades de caracter formativo e 
elaboração de documentos diversos (mapas, gráficos relatórios, tabelas ou outros).

                                                                                                                                                                      setembro 2021

3



 

Pág. 1 de 2 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

ENSINO SECUNDÁRIO - CURSO CIENTÍFICO HUMANÍSTICO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS 

Ano Letivo 2021-2022  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Matemática A – 10º ano  

 

Manual adotado: Máximo 10, Mª Augusta Ferreira Neves, Luís Guerreiro e António Pinto Silva, Porto Editora 

 

Aprendizagens Essenciais / Temas Transversais  

● Pesquisar e sistematizar informações, integrando saberes prévios, para construir novos conhecimentos. 
● Introduzir a Lógica à medida que vai sendo precisa e em ligação com outros temas matemáticos promovendo uma 

abordagem integrada no tratamento de conteúdos pertencentes a outros domínios.  
● Estabelecer conexões entre diversos temas matemáticos e de outras disciplinas. 
● Apreciar o papel da matemática no desenvolvimento das outras ciências e o seu contributo para a compreensão e resolução 

dos problemas da humanidade através dos tempos. 
● Enquadrar do ponto de vista da História da Matemática os conteúdos abordados que para o efeito se revelem 

particularmente adequados.  
● Resolver problemas, atividades de modelação ou desenvolver projetos que mobilizem os conhecimentos adquiridos ou 

fomentem novas aprendizagens. 
Temas Transversais 
Lógica, Resolução de Problemas, História e Modelação Matemática. 

 
 

 Domínios / Temas Aprendizagens essenciais 
 

1º
 S

em
es

tr
e 

(1
02

 s
eg

m
en

to
s)

 

ÁLGEBRA 

Potências de exp. racional 

Radicais 

Polinómios 

● Definir e efetuar operações com potências de expoente racional. * 
● Definir e efetuar operações com radicais. * 
● Reconhecer, identificar e aplicar na resolução de problemas a divisão euclidiana de 

polinómios e regra de Ruffini; a Divisibilidade de polinómios; o Teorema do resto; a 
Multiplicidade da raiz de um polinómio e respetivas propriedades. 

GEOMETRIA  

Geometria analítica no plano 

● Reconhecer o significado da fórmula da medida da distância entre dois pontos no plano 
em função das respetivas coordenadas. 

● Reconhecer o significado das coordenadas do ponto médio de um dado segmento de 
reta, da equação cartesiana da mediatriz de um segmento de reta, das equações e 
inequações cartesianas de um conjunto de pontos (incluindo semiplanos e círculos) e 
da equação cartesiana reduzida da circunferência. 

GEOMETRIA  

Cálculo vetorial no plano 

● Reconhecer, analisar e aplicar na resolução de problemas: Norma de um vetor; 
Multiplicação de um escalar por um vetor e a sua relação com a colinearidade de 
vetores e com o vetor simétrico; Soma e diferença entre vetores; Propriedades das 
operações com vetores. 

● Reconhecer, analisar e aplicar na resolução de problemas: Coordenadas de um vetor; 
Vetor-posição de um ponto e respetivas coordenadas; Coordenadas da soma e da 
diferença de vetores; Coordenadas do produto de um escalar por um vetor e do 
simétrico de um vetor; Relação entre as coordenadas de vetores colineares; Vetor 
diferença de dois pontos; Cálculo das respetivas coordenadas; Coordenadas do ponto 
soma de um ponto com um vetor; Cálculo da norma de um vetor em função das 
respetivas coordenadas. 

● Reconhecer, analisar e aplicar na resolução de problemas: Vetor diretor de uma reta; 
Relação entre as coordenadas de um vetor diretor e o declive da reta; Paralelismo de 
retas e igualdade do declive. 

● Reconhecer o significado e aplicar na resolução de problemas a equação vetorial de 
uma reta no plano. 

GEOMETRIA 

Geometria analítica no espaço 

● Identificar Referenciais cartesianos ortonormados do espaço. 
● Reconhecer o significado das Equações de planos paralelos aos planos coordenados; 

Equações cartesianas de retas paralelas a um dos eixos; Distância entre dois pontos no 
espaço; Equação do plano mediador de um segmento de reta; Equação cartesiana 
reduzida da superfície esférica; Inequação cartesiana reduzida da esfera. 
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GEOMETRIA  

Cálculo vetorial no espaço 

● Reconhecer, analisar e aplicar na resolução de problemas a generalização ao espaço 
dos conceitos e propriedades básicas do cálculo vetorial. 

● Reconhecer o significado e aplicar na resolução de problemas a equação vetorial de 
uma reta (…) no espaço. 

Provas individuais escritas, em regime presencial e/ou a distância 
Intervenções nas aulas, em regime presencial e/ou a distância. 
Trabalhos individuais, ou em grupo, realizados na aula, ou extra aula, em regime presencial e/ou a distância 

 

 Domínios / Temas Aprendizagens essenciais 

 

2.
º 

S
em

es
tr

e 
(9

4 
se
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en

to
s)

 

FUNÇÕES 

Generalidades acerca de 

funções reais de variável real 

● Reconhecer, representar e interpretar graficamente funções reais de variável real e 
funções definidas por expressões analíticas e usá-las na resolução de problemas e em 
contextos de modelação. 

● Caracterizar a função inversa de restrições bijetivas de funções quadráticas e cúbicas e 
relacionar os seus gráficos. * 

● Reconhecer e interpretar as propriedades geométricas dos gráficos de funções e usá-
las na resolução de problemas e em contextos de modelação. 

● Reconhecer e interpretar a paridade; as simetrias dos gráficos das funções pares e das 
funções ímpares (…) e usá-las na resolução de problemas e em contextos de 
modelação.  

● Reconhecer e interpretar graficamente a relação entre o gráfico de uma função e os 

gráficos das funções 𝑎 ⋅ 𝑓(𝑥), 𝑓(𝑏 ⋅ 𝑥), 𝑓(𝑥 + 𝑐) e 𝑓(𝑥) + 𝑑, 𝑎,𝑏 , 𝑐  e  𝑑 números 

reais, 𝑎 e 𝑏 não nulos e usá-las na resolução de problemas e em contextos de 
modelação. 

● Reconhecer e interpretar (…) os intervalos de monotonia de uma função real de variável 
real; os extremos relativos e absolutos e usá-los na resolução de problemas e em 
contextos de modelação. 

FUNÇÕES 

Funções quadráticas, módulo e 

funções definidas por ramos 

● Reconhecer e interpretar os extremos, sentido das concavidades, raízes e a 
representação gráfica de funções quadráticas e usá-los na resolução de problemas e 
em contextos de modelação. 

● Reconhecer, interpretar e representar graficamente funções definidas por ramos e a 
função módulo e usá-los na resolução de problemas e em contextos de modelação. 

Provas individuais escritas, em regime presencial e/ou a distância 
Intervenções nas aulas, em regime presencial e/ou a distância. 
Trabalhos individuais, ou em grupo, realizados na aula, ou extra aula, em regime presencial e/ou a distância. 

 
 
 

* Este conteúdo não faz parte das Aprendizagens essenciais 
 
 

Outubro de 2021 
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Departamento de Ciências Humanas e Sociais 
Planificação Anual da Disciplina de EMRC –  10º, 11º, 12º anos 

ANO LETIVO DE 2020/21 
 

 
 

Manual adotado: (Como há turmas e anos leccionados na mesma turma de EMRC, as unidades são vendidas em separado sendo reorganizadas 

em cada ano/turma no início de cada ano lectivo perfazendo as 10 unidades no final dos três anos do secundário. UL 1: Política, Ética e 
Religião; UL 2: Valores e Ética Cristã; UL 3: Ética e Economia; UL 4: A Civilização do Amor; UL 5: A Religião como 
Modo de Habitar e Transformar o Mundo; UL 6: Um Sentido para a Vida; UL 7: Ciência e Religião; UL 8: A 
Comunidade dos Crentes em Cristo; UL 9: A Arte Cristã; UL 10: Amor e Sexualidade 
Propomos para este ano letivo 2020-21 as seguintes unidades letivas a serem lecionadas: 
 
Unidade Letiva 2 novo manual 
Valores e Ética do cuidado |  
ISBN: 978.989.8822.34.5 

Unidade Letiva 3 novo manual 
Economia e Desenvolvimento Integral |  
ISBN: 978.989.8822.35.2 

Unidade Letiva 4 
A Civilização do Amor 
ISBN: 978.972.8690.98.4 

Unidade Letiva 6 novo manual 
Um sentido para a Vida |  
ISBN: 978.989.882.36.9 

 
 
 

1.º Semestre 
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 Ensino Secundário | Unidade Letiva 6 – 
Um Sentido para a Vida 
1. Identificar o desejo humano de busca da felicidade. 
 
 
 
 
 
 
2. Identificar a Tradição e a Cultura como chaves de 
leitura para a procura do sentido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Reconhecer Deus como horizonte último de sentido. 
 
 
 
 
4.Compreender, à luz da mensagem cristã, o sentido da 
vida como vocação. 
 
 
 
 
 
5. Discernir a vocação como escuta de uma interpelação e 
resposta em liberdade. 
 
 
 
 
 
 
6. Compreender que há opções fundamentais na vida. 
 
 
 
 
7. Verificar a importância da fidelidade às opções 
fundamentais na procura do sentido da vida. 

 
 
• 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. 
 
• 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. 
 
• 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. 
 
• 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. 
 
• A vocação como escuta 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. 
 
• 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. 
 
• Opções fundamentais e coerência de vida: 
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8. Identificar a salvação como meta e sentido da vida 
humana para o cristão. 
 
 
 
 
9. Desenvolver atitudes gratuitas e fundamentadas, no 
dom de si, como construturas de sentido. 

- Discernimento; 
- Responsabilidade; 
- Autoavaliação; 
- Compromisso.  
 
• 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.  
 
• 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. 

SUGESTÃO DE INTERDISCIPLINARIDADE: Alemão Iniciação 10.°, 11.° e 12.° ― A escola; o trabalho. Alemão Continuação 10.°, 11.° e 12.° ― Vida 
profissional / A família e o parentesco. Espanhol Continuação 10.°, 11.° ― Escolha de uma profissão. Espanhol Continuação 12.° ― Os jovens e o 
futuro. Filosofia 10.° ― A religião e o sentido da existência: a experiência da finitude e a abertura à transcendência, a dessacralização do mundo e a 
perda do sentido. Inglês Iniciação 10.º ― Identificação pessoal, a família, a casa e a escola. Literatura Portuguesa: [selecção de textos poéticos ou 
em prosa sobre temáticas desta unidade]. 
 

Evidências:  * Interesse * Atenção * Participação* Respeito pelos colegas e professor * Assiduidade * Organização * Empenho * 
Sentido de responsabilidade * Sentido estético * Cumprimento dos direitos e deveres * Caderno diário * Fichas de trabalho * 
Aplicação de conhecimentos * Trabalho pessoais * Apresentações orais * Ferramentas virtuais * Entrevista * Portefólio * 
Dramatização, Canto, Dança, Artes Plásticas Fotografia e Vídeo. 

 
 

 Domínios e Objetivos Sequências/Conteúdos 
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1. Interpretar produções culturais sobre a realização 

da humanidade enquanto EU, TU e NÓS. (Comp. 
4 e 5) 

 
2. Questionar-se sobre o sentido das relações 
interpessoais e das organizações de vária ordem 
enquanto obstáculos ou promotores da realização da 
humanidade, equacionando respostas 
fundamentadas. (Comp. 2, 3 e 4. 
_____________ 
3. Reconhecer no outro um TU no qual habita um EU 

plenamente digno que interpela à relação 
fraterna e solidária. (comp. 1, 4 e 12) 

 
 
_____________ 
4. Reconhecer no EU um ser pessoal cuja condição de 

possibilidade de realização passa pela relação 
interpessoal e pela abertura autêntica ao outro. 
(Comp. 1 e 4) 

 
5. Reconhecer que a aceitação da relatividade das 

próprias convicções, atitudes e formas de agir é 
condição para a autenticidade da relação com os 
outros. (Comp. 13) 

_____________ 
6. Reconhecer que a pertença a uma comunidade, 

cujos membros permanecem livres, e a 

 
 
 A humanidade realiza-se no indivíduo/pessoa (EU), na sua 

relação com o outro (TU) e na criação de laços de 
comunhão colectivos (NÓS) 

 
 
 
 
 
 
 
 O outro como pessoa com quem eu me encontro; o outro 

que é um TU com quem me relaciono (não um objecto, 
mas uma pessoa); a abertura ao outro naquilo que ele é; a 
solidariedade e fraternidade… 

 
 
 O EU como manifestação autêntica da pessoa ao outro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 O NÓS como comunidade, resultante do encontro entre 

pessoas que se reconhecem mutuamente livres 
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participação na sua construção são elementos 
essenciais para a realização pessoal. (Comp. 1 e 
4) 

_____________ 
7. Questionar-se sobre a existência de relações 

inautênticas e as formas da sua manifestação, 
equacionando respostas adequadas, a partir de 
uma antropologia humanista e cristã. (Comp. 2, 3 
e 4) 

 
8. Interpretar produções culturais sobre relações 

inautênticas, a partir de uma visão humanista e 
cristã. (Comp. 4 e 5) 

 
9. Interpretar, com bases numa visão humanista e 

cristã, factos históricos e sociais que expressem 
formas de relação inautêntica. (Comp. 4 e 6) 

 
_____________ 
10. Organizar um universo de valores que oriente a 

acção para a construção de comunidades 
autênticas, fundadas no diálogo, na cooperação, 
na solidariedade e no amor. (Comp. 1, 4, 9 e 12) 

 
 
 
_____________ 
11. Interpretar textos sagrados de tradições religiosas 

não cristãs que exprimam formas de entender as 
relações interpessoais. (Comp. 21) 

 
_____________ 
12. Interpretar textos bíblicos sobre o amor como 

valor cristão central na forma de entender a 
relação religiosa e humana. (Comp. 23 e 24) 

 
13. Interpretar e apreciar produções estéticas cristãs 

sobre o amor. (Comp. 25 e 26) 
 
14. Identificar o fundamento religioso da atitude 

cristã do amor. (Comp. 8 e 14) 
 
_____________ 
15. Mobilizar o valor do amor, da solidariedade e da 

justiça para orientação do comportamento em 
situações vitais do quotidiano. (Comp. 1, 4, 9, 10 
e 12) 

 
 
 

 
 
 
 A relação inautêntica: a mentira, a subjugação do outro 

aos meus interesses, a infidelidade… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A comunidade baseada nos valores humanos: verdade, 

reconhecimento do valor humano do outro, fidelidade (a 
si, aos outros) 

 O diálogo como atitude fundamental na construção da 
civilização do amor 

 
 Exemplos de vivência do amor fraterno: Comunidade de 

Sant’Egídio… 
 
 Formas de expressão das relações interpessoais nas 

religiões não cristãs 
 
 
 Deus é amor (1Jo 4,7ss) 
 O amor: o mandamento central da mensagem cristã: Mc 

12,28-34 
 O mandamento novo (Jo 13,34-35) 
 
 
 
 
 
 
 
 Como construir uma civilização do amor? 

 As relações interpessoais na perspectiva do amor; a 
vida como dom de si 

 As questões sociais e a construção de uma civilização 
planetária centrada no amor 

 O respeito pelos direitos dos outros e a prática da 
justiça 

 
NOTAS: 
 SUGESTÃO DE INTERDISCIPLINARIDADE: Espanhol Continuação 10.°, 11.° ― Juventude. Espanhol Iniciação 10.° ― O ‘eu’ e os 
outros: identificação e gostos pessoais, as relações humanas: família, amigos, colegas. Espanhol Iniciação 11.° ― O ‘eu’ e os 
outros: descrição, interesses e preferências, as relações humanas: família, amigos e outras pessoas da comunidade. Espanhol 
Iniciação 12.° ― O ‘eu’ e os outros: aspirações, emoções e sentimentos, as relações humanas: família, amigos, pessoas da 
comunidade, grupos de jovens, afinidades, relações de respeito e amizade. Literaturas de Língua Portuguesa 12.º ― Literatura 
angolana: «LARA Alda. 1984. Poemas. Vertente. Porto». Literatura Portuguesa: [selecção de textos poéticos ou em prosa sobre 
temáticas desta unidade]. Sociologia 12.º ― Globalização; família e escola. 
 
Evidências:  * Interesse * Atenção * Participação* Respeito pelos colegas e professor * Assiduidade * Organização * Empenho * 
Sentido de responsabilidade * Sentido estético * Cumprimento dos direitos e deveres * Caderno diário * Fichas de trabalho * 
Aplicação de conhecimentos * Trabalho pessoais * Apresentações orais * Ferramentas virtuais * Entrevista * Portefólio * 
Dramatização, Canto, Dança, Artes Plásticas Fotografia e Vídeo. 
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Valores e Ética Cristã 
1. Questionar-se sobre o significado dos conceitos de «ética» 
e de «moral». 
 
 
2. Compreender o que é um valor moral. 
 
 
 
3. Identificar as principais características dos valores morais. 
 
 
 
 
 
 
4. Organizar uma hierarquia de valores. 
 
 
5. Identificar as principais tipologias da ética. 
 
 
 
 
 
6. Compreender a emergência dos valores no sujeito. 
 
 
 
 
 
 
7. Conhecer os fundamentos dos valores cristãos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Perceber como a Palavra de Deus é fundamento e 
inspiração para o agir cristão. 
 
 
9. Compreender a reflexão cristã acerca da vida moral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Refletir sobre a importância das decisões no exercício de 
uma vida com sentido. 

 
 
• Significado de «ética» e de «moral». 
• Complementaridade ou oposição entre «ética» e «moral». 
• Ética e moral: da etimologia aos conceitos. 
 
• O que são os valores. 
• Tipologias de valores. 
• Definição de valor moral. 
 
• Características dos valores morais: 
- Enraizamento na pessoa;  
- Perfetibilidade;  
- Indispensabilidade;  
- Bipolaridade;  
- Relatividade e historicidade. 
 
• A necessidade de hierarquizar os valores. 
• Hierarquização de valores e relativismo. 
 
• Tipologias de ética: 
- Éticas deontológicas (Kant).  
- Éticas teleológicas (eudemonismo, hedonismo, utilitarismo).  
- Virtualidades e limites de cada tipologia: Veritatis Splendor 71-
82. 
 
• A emergência dos valores na pessoa humana: 
- Por conaturalidade.  
- Por contágio.  
- Por recusa.  
- Por conhecimento.  
- A partir de uma conceção antropológica. 
 
• 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. 
 
• 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. 
 
• 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 
 
• 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. 

SUGESTÃO DE INTERDISCIPLINARIDADE: Antropologia 12.° ― Universalização dos valores, universalidade dos direitos humanos e multiculturalidade. 
Espanhol Continuação 12.° ― Televisão, cinema, teatro. Filosofia 10.° ― A acção humana: análise e compreensão do agir, os valores: análise e 
compreensão da experiência valorativa, necessidade de fundamentação da moral, a manipulação e os meios de comunicação de massa. Filosofia 11.° 
― O impacto da sociedade da informação na vida quotidiana. Francês 11.° ― Information et communication: globalisation, séduction, manipulation, 
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vie privée/droit à l’information. Geografia C 12.° ― Circulação da informação. História A 12.° ― A evolução dos media: os novos centros de produção 
cinematográfica; o impacto da TV e da música no quotidiano; a hegemonia de hábitos socioculturais norte-americanos. Inglês Continuação 10.º ― 
Os Media e a comunicação global; comunicação e ética; Os jovens de hoje: valores, atitudes, comportamentos. Literatura Portuguesa: [selecção de 
textos poéticos ou em prosa sobre temáticas desta unidade]. 

 
Evidências:  * Interesse * Atenção * Participação* Respeito pelos colegas e professor * Assiduidade * Organização * Empenho * 
Sentido de responsabilidade * Sentido estético * Cumprimento dos direitos e deveres * Caderno diário * Fichas de trabalho * Aplicação 
de conhecimentos * Trabalho pessoais * Apresentações orais * Ferramentas virtuais * Entrevista * Portefólio * Dramatização, Canto, 
Dança, Artes Plásticas Fotografia e Vídeo. 
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Ética e Economia 
 
 
1.  Organizar um universo de valores fundado nos princípios 

fundamentais da Doutrina Social da Igreja. (Comp. 1, 4, 9, 12 e 
14) 

 
2.  Interpretar factos históricos e sociais que estiveram na base da 

elaboração da doutrina Social da Igreja. (Comp. 6, 1, 9 e 14) 
 
3.  Relacionar o fundamento religioso da ética social cristã com os 

princípios adoptados na Doutrina social da Igreja. (Comp. 8, 9 
e 14) 

 
4.  Organizar uma visão coerente da actividade económica a 

partir de uma concepção ética da vida. (Comp. 1, 4 e 9) 
 
5.  Propor soluções fundamentadas para situações onde se 

manifeste o conflito entre objectivos económicos e princípios 
éticos. (Comp. 11) 

 
6.  Questionar-se sobre a situação de endividamento das famílias 

e das nações e equacionar respostas fundadas em valores 
como a dignidade das pessoas, o direito ao bem-estar e a 
solidariedade. (Comp. 2, 3, 4, 9 e 12) 

 
7.  Interpretar factos sociais em que se jogue o conflito entre o 

direito à obtenção do valor emprestado e dos juros 
correspondentes e o direito a construir o seu futuro sem 
entraves significativos à realização pessoal e colectiva. (Comp. 
6 e 11) 

 
8.  Questionar-se sobre a situação da distribuição desigual dos 

bens pelas pessoas e pelas sociedades, equacionando 
respostas fundadas em valores ético-morais. (Comp. 1, 2, 3 e 
4) 

 
9.  Interpretar produções culturais sobre a distribuição desigual 

dos bens, suas causas e consequências. (Comp. 4, 5 e 9) 
 
10. Interpretar criticamente factos sociais que evidenciem a 

injusta distribuição dos bens. (Comp. 4, 6 e 9) 
 
11. Relacionar o fundamento religioso da ética cristã com os 

princípios do destino universal dos bens, da opção preferencial 
pelos pobres, da solidariedade e cooperação. (Comp. 8, 9, 12 e 
14) 

 
12. Mobilizar os valores e princípios éticos analisados para a 

orientação do comportamento em situações de urgente 
dignificação das pessoas. (Comp. 10) 

 
13. Distinguir o fundamento religioso do ideal de «pobreza 

espiritual» das situações de pobreza material e do 
consequente desafio à consciência de cada cristão. (Comp. 4, 8 
e 9) 

 
14. Interpretar textos bíblicos sobre a relação do ser humano com 

os bens materiais, reconhecendo as suas implicações na vida 
quotidiana. (Comp. 14, 23 e 24) 

 
15. Interpretar produções estéticas relacionadas com a temática 

dos textos bíblicos analisados. (Comp. 25 e 26) 
 
16. Questionar-se sobre o impacto do desenvolvimento 

 
  
 
 

 A Doutrina Social da Igreja 
 Principais etapas do seu desenvolvimento 
 Contexto histórico e social na génese dos principais 

documentos 
 Princípios propostos: a dignidade da pessoa humana; o bem 

comum; a subsidiariedade e a participação; a solidariedade; a 
justiça; a verdade 

 
 
 
 

 A vida económica 
 Relação economia/princípios éticos 
 As finalidades da actividade económica (a produção de 

riqueza, o lucro…) e sua finalidade última (a realização da 
pessoa humana) 

 Desenvolvimento económico e bem-estar social e pessoal 
 

 Empréstimo vs usura 
 As possibilidades do empréstimo a juros 
 A dependência inaceitável das pessoas, famílias e países 

 
 
 
 
 
 
 
 

 A distribuição dos bens: riqueza e pobreza a nível pessoal e 
planetário 

 As causas da pobreza (pessoal ou nacional): os baixos níveis de 
educação escolar; a pertença a certos grupos mais fragilizados; 
o endividamento; o neocolonialismo económico; a corrupção e 
a má gestão dos bens públicos e dos empréstimos recebidos; 
etc. 

 O princípio do destino universal dos bens e o direito à 
propriedade privada 

 A opção preferencial pelos pobres: a solidariedade como valor 
central 

 
 
 
 
 
 

 Participação na dignificação da pessoa pobre 
 
 
 

 Pobreza material vs atitude de pobreza espiritual 
 
 
 
 

 O rico insensato e a confiança em Deus: Lc 12,13-34 
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económico no meio ambiente e equacionar respostas 
fundamentadas. (Comp. 2, 3, 4 e 9) 

 
17. Interpretar produções culturais sobre o impacto da actividade 

económica no meio ambiente, a partir de uma visão 
humanista e cristã do mundo. (Comp. 1, 4, 5 e 9) 

 
18. Propor soluções fundamentadas para situações de conflito 

entre, por um lado, o desenvolvimento económicos e o bem-
estar dele decorrente e, por outro lado, a preservação do meio 
ambiente. (Comp. 4, 9 e 11) 

 
19. Organizar um universo de valores a respeito das questões do 

consumo, fundado numa visão humanista e cristã da vida. 
(Comp. 4 e 9) 

 
20. Interpretar criticamente factos sociais que ponham em causa 

os direitos do consumidor. (Comp. 4 e 6) 
 
21. Propor soluções fundamentadas para situações de conflito 

entre os direitos comerciais e os direitos do consumidor. 
(Comp. 4, 9 e 11) 

 
22. Mobilizar valores éticos e direitos fundamentais para 

orientação do comportamento em situações concretas de 
defesa dos seus direitos enquanto consumidor. (Comp. 4, 9 e 
10) 

 
23. Interpretar produções culturais relacionadas com o 

consumismo ou o uso sóbrio dos bens, organizando um 
universo de valores humanista e cristão. (Comp. 5 e 9) 

 
24. Propor soluções fundamentadas para situações onde se 

evidencie o conflito entre a centração da vida no «ter» ou no 
«ser». (Comp. 11 e 14) 

 
25. Mobilizar os valores da sobriedade e da solidariedade no uso 

dos bens em situações concretas da vida. (Comp. 10, 12 e 14) 
 
26. Interpretar factos económico-sociais e políticos relacionados 

com os processos de globalização e a sua repercussão no 
desenvolvimento colectivo e na felicidade pessoal, com base 
em princípios e valores éticos humanistas e cristãos. (Comp. 1, 
4, 6 e 9) 

 
 
 
 
 
 

 Actividade económica e utilização racional dos recursos 
naturais. O impacto da economia no meio ambiente. O uso 
imoderado dos recursos. O conceito de desenvolvimento 
sustentável. 

 
 

 O consumo e os direitos do consumidor 
 Instituições de defesa do consumidor: DECO… 
 O livro de reclamações 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 O consumismo (o vício do consumo, independentemente das 
necessidades reais) vs o uso sóbrio das coisas 

 Centrar a vida no «ter» ou no «ser»? No consumo para 
benefício próprio ou no humanismo solidário? 

 
 
 
 
 
 
 

 A globalização económico-financeira: efeitos benéficos e 
riscos. O desenvolvimento integral e solidário 

SUGESTÃO DE INTERDISCIPLINARIDADE: Alemão Continuação 10.° ― Poluição ambiental: causas e soluções / A estratificação social: poder, recursos e desigualdade social, 
desigualdade, democracia e cidadania. Geologia 11.° e 12.° ― Exploração sustentada de recursos geológico. Economia A 10.°- 11.° ou 11.°-12.° ― Necessidades e consumo, 
rendimentos e repartição dos rendimentos. Economia C 12.° ― As desigualdades actuais de desenvolvimento, a globalização e a regionalização económica do mundo, o 
desenvolvimento e os recursos ambientais: o crescimento económico moderno e as consequências ecológicas, o funcionamento da economia e os problemas ecológicos, o 
desenvolvimento e os direitos humanos. Espanhol Continuação 11.° ― Meio ambiente. Espanhol Iniciação 10.° ― O consumo: compras, presentes. Espanhol Iniciação 11.° ― 
O consumo: alimentação e outros aspectos a seleccionar. Espanhol Iniciação 12.° ― O consumo: vestuário e outros aspectos a seleccionar. Filosofia 11.° ― A industrialização 
e o impacto ambiental; Geografia A 10.º ― Os recursos naturais de que a população dispõe: usos, limites e potencialidades. Geografia A 11.° ― A valorização ambiental em 
Portugal e a política ambiental comunitária. Geografia C 12.° ― O sistema mundial contemporâneo, o Terceiro Mundo e a emergência das semi-periferias, circulação de 
capitais, comércio internacional de bens e de serviços, um acesso desigual ao desenvolvimento: emprego e exclusão social, fome e má nutrição, pobreza e saúde, Problemas 
ambientais globais e internacionais, ambiente urbano. Geologia 12.° ― O Homem como agente de mudanças ambientais: aquecimento global; exploração de minerais e de 
materiais de construção e ornamentais, contaminação do ambiente; exploração e modificação dos solos; exploração e contaminação das águas, que cenários para o século 
xxi? Mudanças ambientais, regionais e globais. História A 11.° ― As propostas socialistas de transformação revolucionária da sociedade. História A 12.° ― Permanência de 
focos de tensão em regiões periféricas: degradação das condições de existência na África subsaariana; etnias e Estados; descolagem contida e endividamento externo na 
América latina; Afirmação do neo-liberalismo e globalização da economia; rarefacção da classe operária; declínio da militância política e do sindicalismo, ambiente. História B 
10.º ― A confiança nos mecanismos auto-reguladores do mercado. As crises do capitalismo. Inglês Continuação 11.º ― Ameaças ao ambiente; o jovem e o consumo (hábitos 
de consumo, criação da imagem, publicidade e marketing, defesa do consumidos, ética da produção e comercialização dos bens. Inglês Iniciação 11.º ― O ambiente e o 
consumo. Literaturas de Língua Portuguesa 12.º ― Literatura angolana: «VIEIRA Luandino. s/d. Luuanda. Edições 70. Lisboa»; «NETO Agostinho. 1974. Sagrada Esperança. Sá 
da Costa. Lisboa». Literatura Portuguesa: [selecção de textos poéticos ou em prosa sobre temáticas desta unidade]. Psicologia B 12.º ― Eu nos contextos (modelo ecológico 
do desenvolvimento). Sociologia 12.º ano ― O fenómeno da globalização; consumo e estilos de vida; ambiente, riscos e incertezas; pobreza e exclusão social. 

 

Evidências:  * Interesse * Atenção * Participação* Respeito pelos colegas e professor * Assiduidade * Organização * Empenho * 
Sentido de responsabilidade * Sentido estético * Cumprimento dos direitos e deveres * Caderno diário * Fichas de trabalho * Aplicação 
de conhecimentos * Trabalho pessoais * Apresentações orais * Ferramentas virtuais * Entrevista * Portefólio * Dramatização, Canto, 
Dança, Artes Plásticas Fotografia e Vídeo. 
 
 

O Professor de EMRC 
Filipe Tavares 



DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAIS SOCIAIS e HUMANAS

Planificação Anual da Disciplina de História A – 10º ano

Ano Letivo de 2021/2022

Manual adotado: ENTRE TEMPOS 10

Domínios/ Conteúdos Aprendizagens Essenciais

1º
 S

E
M

E
S

T
R

E

Módulo I- RAÍZES MEDITERRÂNICAS 
DA CIVILIZAÇÃO EUROPEIA – 
CIDADE, CIDADANIA E IMPÉRIO NA 
ANTIGUIDADE CLÁSSICA

1. O Modelo ateniense

2. O modelo romano

3. O mundo civilizacional 
greco-latino à beira da 
mudança

Módulo 2 – DINAMISMO 
CIVILIZACIONAL DA EUROPA 
OCIDENTAL NOS SÉCULOS XIII A XIV 
– ESPAÇOS, PODERES E VIVÊNCIAS

1. A identidade civilizacional da 
Europa Ocidental

2. O espaço português

3. Valores, vivências e quotidiano

Demonstrar que a polis ateniense se constituiu como um centro 
politicamente autónomo onde se desenvolveram formas restritas 
de participação democrática. 

Justificar a extensão do direito de cidadania romana enquanto 
processo de integração; Distinguir formas de organização do 
espaço nas cidades do Império tendo em conta as suas funções 
cívicas, políticas e culturais; Analisar a relevância do legado 
político e cultural clássico para a civilização ocidental, 
nomeadamente ao nível da administração, da língua, do direito, do
urbanismo, da arte e da literatura; Distinguir os instrumentos de 
aculturação usados no processo de romanização da Península 
Ibérica; Identificar/aplicar os conceitos: urbe; império; cidadão; 
Direito; urbanismo; romanização; civilização; época clássica.

Reconhecer o cristianismo como matriz identitária europeia; 
Analisar a extensão da rutura verificada na passagem da realidade
imperial romana para a fragmentada realidade medieval, mais 
circunscrita ao local e ao regional; Compreender que o senhorio 
constituía a realidade organizadora da vida económica e social do 
mundo rural, caracterizando as formas de dominação que 
espoletava; Contextualizar a autonomização e independência de 
Portugal no movimento de expansão demográfica, económica, 
social e religiosa europeia; Demonstrar a especificidade da 
sociedade portuguesa concelhia, distinguindo a diversidade de 
estatutos sociais e as modalidades de relacionamento com o 
poder régio e os poderes senhoriais; Enquadrar os privilégios e as 
imunidades no exercício do poder senhorial; Interpretar a 
afirmação do poder régio em Portugal como elemento estruturante
da coesão interna e de independência do país;

Identificar/aplicar os conceitos: concelho; senhorio; vassalidade; 
imunidade; monarquia feudal; Cortes/parlamento; época medieval.

2



2º
  S

em
e

st
re

Módulo 3. A ABERTURA EUROPEIA 
AO MUNDO – MUTAÇÕES NOS 
CONHECIMENTOS, SENSIBILIDADES E
VALORES NOS SÉCULOS XV E XVI

1. A geografia cultural de 
Quatrocentos e Quinhentos

2. O alargamento do 
conhecimento do mundo

3. A produção cultural

4. A renovação da espiritualidade
e religiosidade

5. As novas representações da 
Humanidade

Reconhecer o papel dos portugueses na abertura europeia 
ao mundo e a sua contribuição para a síntese renascentista; 
Demonstrar que o império português foi o primeiro poder 
global naval; Reconhecer que o contributo português se 
baseou na inovação técnica e na observação e descrição da 
natureza, abrindo caminho ao desenvolvimento da ciência 
moderna; Demonstrar que as novas rotas de comércio 
intercontinental promoveram a circulação de pessoas e 
produtos, influenciando os hábitos culturais à escala global; 
Reconhecer que a prosperidade das potências imperiais se 
ficou também a dever ao tráfico de seres humanos, 
principalmente de África para as plantações das Américas;

Identificar/aplicar os conceitos: navegação astronómica; 
cartografia; experiencialismo; globalização.

Identificar na produção cultural renascentista europeia e 
portuguesa as heranças da Antiguidade Clássica assim como 
as continuidades e ruturas com o período medieval; 
Reconhecer a retoma renascentista da conceção 
antropocêntrica e da perspetiva matemática no urbanismo, 
na arquitetura e na pintura; Analisar a expressão naturalista 
na pintura e na escultura; Problematizar a produção artística 
em Portugal: do gótico manuelino à afirmação das novas 
tendências renascentistas; Desenvolver a sensibilidade 
estética, através da identificação e da apreciação de 
manifestações artísticas e/ou literárias do período 
renascentista; Identificar/aplicar os conceitos: 
Renascimento; humanista; antropocentrismo; classicismo; 
naturalismo; perspetiva; Manuelino.

Interpretar a reforma protestante como movimento de 
humanização e individualização das crenças e a 
contrarreforma católica enquanto resposta aquela; 
Caraterizar as principais igrejas reformadas; Avaliar o 
impacto da reforma católica na sociedade portuguesa; 
Identificar/aplicar os conceitos: Reforma; contrarreforma; 
heresia; dogma; sacramento; inquisição; época moderna; 
identidade.

Evidências 1º e 2º semestre: Avaliação sumativa classificativa; questão-aula; trabalhos de pesquisa e outras 
atividades de análise, interpretação e síntese (individuais/grupo) com componente escrita e oral; 
Observação e registo focado no interesse, na autonomia, no empenho das tarefas propostas e capacidade 
de intervenção e argumentação.
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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
Planificação Anual da Disciplina História B– 10º ano 

Ano Letivo de 2021/2022

Manual adotado: Continuamos com a História

Domínios / Temas e objetivos Aprendizagens Essenciais

1º
SEMESTRE

Módulo 1
Dinamismos Económicos Da Europa Nos Séculos XVI a XVIII

Uma Europa a dois ritmos: predominância rural e dinamismo
urbano: a fachada Atlântica – Lisboa, Sevilha e Antuérpia 

Reconhecer  no  império  português  o  primeiro  poder  global
naval, destacando a sua componente comercial; 

Demonstrar que as novas rotas de comércio intercontinental
promoveram  a  circulação  de  pessoas  e  produtos,
influenciando os hábitos culturais à escala global; 

Compreender que a prosperidade das potências imperiais se
ficou  também  a  dever  ao  tráfico  de  seres  humanos,
principalmente de África para as plantações das Américas; 

Analisar as transformações económicas ocorridas em Portugal
nos séculos XVII e XVIII e a condição de subordinação das suas
áreas coloniais; 

Identificar/aplicar os conceitos: economia pré-industrial; crise
demográfica;  mercantilismo;  bolsa  de  valores;  capitalismo
comercial;  companhia  monopolista;  protecionismo;  balança
comercial; exclusivo colonial; comércio triangular. 

A hegemonia económica britânica 

Justificar a formação de um mercado nacional e o arranque
industrial  ocorridos em Inglaterra  com a transformação das
estruturas económicas; 

Compreender  que o  agravamento  das  condições  do mundo
rural se relacionou com as crises económico-demográficas; 

Explicar  o  carácter  cíclico  das  crises,  comparando  crises  do
passado e crises atuais; 

Contextualizar  a  afirmação  de  cidades  potenciadoras  de

  Indagador/ Investigador

Conhecedor/ sabedor

culto/ informado/autónomo
(A, B, C, D, H, I)

Criativo (A, B, C, D, F, I) 

Crítico/Analítico (A, B, C, D, F, I, H) 

Respeitador da diferença/ do outro 
(A, B, C,D, E, F, I) 

Sistematizador/ organizador
(A, B, C, D, F)

Questionador 
(A,B, C,D,E, F, I)

Comunicador
 (A, B, C,D, E,F,I,J)

Participativo/ colaborador
  

Cuidador de si e do outro
 

Autoavaliador
(transversal às áreas)

Responsável/ autónomo
(A,B,C, D, E, F, H,I)

Promover estratégias que envolvam
aquisição  de  conhecimento,
informação  e  outros  saberes,
relativos aos conteúdos das AE, que
impliquem: 

Selecionar  fontes  históricas
fidedignas e de diversos tipos; 
Recolher  e  selecionar  dados  de
fontes  históricas  para  a  análise  de
assuntos e temáticas em estudo; 



dinamismos económicos e sociais a nível regional, nacional e
mundial – os exemplos de Londres e de Lisboa; 

Reconhecer, nas práticas mercantilistas, modos de afirmação
das economias nacionais; 

Portugal no contexto da ascensão económica da Inglaterra 

Analisar a forma como o estado português organizou as forças
produtivas do reino e do Brasil; 

Enquadrar as primeiras medidas mercantilistas, 
nomeadamente a instalação de manufaturas; 

Analisar as questões levantadas com a aplicação do tratado de 
Methuen, nomeadamente as relacionadas com o 
desenvolvimento da política manufatureira; 

Relacionar a política económica e social pombalina com a 
prosperidade comercial de finais do século XVIII. 

Identificar/aplicar os conceitos: manufatura; enclosure; banco 
de depósito; mobilidade social; revolução industrial; mercado 
nacional; época moderna; crise

Módulo 2
Do Antigo Regime À Afirmação do Liberalismo

A crítica da monarquia absoluta e as origens da ideologia 
liberal

Analisar a articulação entre o estado absoluto e a sociedade de
ordens. 

Reconhecer que o poder social da burguesia em finais do 
século XVIII resultou de dinamismos mercantis e da aliança 
com a coroa, num quadro de fortalecimento do poder régio; 

Examinar o fenómeno revolucionário oitocentista, enquanto 
afirmação da supremacia do princípio da soberania nacional 
sobre o da legitimidade dinástica; 

Identificar/aplicar os conceitos: Antigo Regime; monarquia 
absoluta; parlamento; ordem/estado; sociedade de corte; 

Organizar,  de forma sistematizada e
autónoma,  a  informação  recolhida
em fontes históricas; 
Estudar  de  forma  autónoma  e
sistematizada; 
Analisar  factos,  teorias  e  situações,
selecionando  elementos  ou  dados
históricos relevantes para o assunto
em estudo; 
Saber  problematizar  os
conhecimentos adquiridos, de forma
escrita e oral; 
Utilizar  a  capacidade  de
memorização,  associando-a  à
compreensão; 
Estabelecer  relações  intra  e
interdisciplinares; 

Valorizar  o  património  histórico  e
natural,  local,  regional  e  europeu,
este  último  numa  perspetiva  de
construção  da  cidadania  europeia.
   

Promover estratégias que envolvam
a criatividade dos alunos: 
Formular hipóteses sustentadas em 
evidências, face a um acontecimento 
ou processo histórico; 
Mobilizar o conhecimento adquirido 
aplicando-o em situações históricas 
específicas, simples e complexas; 
Propor alternativas de interpretação 
a um acontecimento, evento ou 
processo, problematizando-as; 
Promover a multiperspetiva em 
História, num quadro de 
desenvolvimento pessoal e 
autónomo; 
Usar meios diversos para expressar 
as aprendizagens, sabendo justificar 
a escolha desses meios; 
Criar soluções estéticas criativas e 
pessoais
Promover  estratégias  que
desenvolvam o pensamento crítico e
analítico dos alunos, incidindo em: 
Mobilizar o discurso (oral e escrito) 
argumentativo de forma sistemática 
e autónoma; 
Organizar debates que requeiram 
sustentação de afirmações, 
elaboração de opiniões ou análises 
de factos ou dados históricos; 



iluminismo; contrato social; nacionalismo. Organizar o discurso oral ou escrito 
recorrendo a conceitos operatórios 
da História; 
Organizar o discurso oral ou escrito 
recorrendo a conceitos 
metodológicos da História; 
Discutir conceitos, factos e processos
históricos numa perspetiva 
disciplinar e interdisciplinar, 
incluindo conhecimento disciplinar 
histórico; 
Analisar diversos tipos de fontes 
históricas com diferentes pontos de 
vista, problematizando-os. 
Promover  estratégias  que  induzam
ao  respeito  pela  diferença  e
diversidade; 
Aceitar e/ou argumentar diversos 
pontos de vista; 
Saber interagir com os outros no 
respeito pela diferença e pela 
diversidade; 
Confrontar ideias e perspetivas 
históricas distintas, respeitando as 
diferenças de opinião. 

Argumentação reflexiva do módulo e
sua transformação social.

Evidências: Avaliação sumativa classificativa; questão-aula; trabalhos de pesquisa e outras atividades de análise, 
interpretação e síntese (individuais/grupo) com componente escrita e oral; Observação e registo focado no interesse, na
autonomia, no empenho das tarefas propostas e capacidade de intervenção e argumentação.

2º
SEMESTRE

Módulo 2
Do Antigo Regime À Afirmação do Liberalismo

A implantação do liberalismo em Portugal 

Analisar a interação dos fatores que convergiram no processo 
revolucionário português; 
Enquadrar as resistências à implantação do liberalismo na 
sociedade portuguesa; 
Relacionar a desarticulação do sistema colonial luso-brasileiro 
e a questão financeira com a transformação do regime; 
Validar a importância da legislação de Mouzinho da Silveira 
para o novo ordenamento político, social e económico; 
Identificar/aplicar os conceitos: monarquia constitucional; 
carta constitucional; vintismo; cartismo; setembrismo; 
cabralismo; Estado laico; sufrágio censitário; liberalismo 
económico; época contemporânea

Indagador/ Investigador
 

Conhecedor/ sabedor

culto/ informado/autónomo
(A, B, C, D, H, I)

Criativo (A, B, C, D, F, I) 

Crítico/Analítico (A, B, C, D, F, I, H) 

Respeitador da diferença/ do outro 
(A, B, C,D, E, F, I) 

Sistematizador/ organizador
(A, B, C, D, F)

Questionador 
(A,B, C,D,E, F, I)
Comunicador



     Módulo 3
Civilização Industrial-Economia e Sociedade; Nacionalismos e

Choques Imperialistas

As transformações económicas na Europa e no Mundo

Compreender que a expansão industrial se relacionou com o 
carácter cumulativo dos progressos técnicos e energéticos e 
com a racionalização do trabalho; 

Problematizar os desfasamentos cronológicos da 
industrialização e as relações de domínio ou de dependência 
de diferentes áreas geográficas; 

Reconhecer as características das crises do capitalismo liberal, 
nomeadamente o seu carácter cíclico; 

Identificar/aplicar os conceitos: progressos cumulativos; 
capitalismo rural; cartel; trust; holding; taylorismo; 
estandardização; livre cambismo; explosão demográfica. 

A afirmação da sociedade industrial e urbana 

Analisar o papel dominante da burguesia na expansão da 
indústria, do comércio e da banca; 
Inferir que o movimento operário decorreu dos problemas 
sociais surgidos com o capitalismo industrial; 

Comparar as alterações verificadas na estrutura profissional 
resultantes da industrialização do século XIX com as alterações
verificadas na estrutura profissional resultantes da 
implantação da economia digital; 

Identificar/aplicar os conceitos: profissões liberais; consciência
de classe; sociedade de classes; proletariado; movimento 
operário; socialismo; marxismo; demoliberalismo; 
imperialismo; colonialismo; nacionalismo

O caso português 

Integrar o processo de industrialização portuguesa no 
contexto geral, identificando os seus limites; 

Analisar a coexistência, no espaço português, e à semelhança 
do que se verificava noutros espaços em industrialização, de 
fatores de mudança e de resistência à mudança; 

Contrapor o livre-cambismo ao protecionismo, enquanto 
políticas económicas que marcaram a Regeneração (1850-80); 

Caraterizar o período de 1880 a 1914 como de depressão e 
expansão – crise financeira e surto industrial; 

 (A, B, C,D, E,F,I,J)

Participativo/ colaborador
  

Cuidador de si e do outro 

Autoavaliador
(transversal às áreas)

Responsável/ autónomo
 (A,B,C, D, E, F, H,I)

Promover estratégias que envolvam
por parte do aluno: 

Planificar, sintetizar, rever e 
monitorizar; 
Registar seletivamente informação 
recolhida em fontes históricas de 
diversos tipos; 
Construir sínteses com base em 
dados recolhidos em fontes 
históricas analisadas; 
Elaborar relatórios, obedecendo a 
critérios e objetivos específicos; 
Elaborar planos específicos e gerais, 
assim como esquemas simples e 
complexos, estabelecendo 
cruzamento de informação; 
Sistematizar, seguindo tipologias 
específicas acontecimentos e/ou 
processos históricos. 

Colocar questões-chave cuja resposta
abranja acontecimentos ou 
processos históricos; 
Questionar os seus conhecimentos 
prévios.

Comunicar uni, bi e 
multidirecionalmente; 
Responder, apresentar; 
Mostrar iniciativa

Questionar de forma organizada e 
sustentada o trabalho efetuado por si
e pelos outros; 
Autoavaliar as aprendizagens 
adquiridas, os seus comportamentos 
e atitudes; 
Avaliar de forma construtiva as 
aprendizagens adquiridas, os 
comportamentos e atitudes dos 



Relacionar o esgotamento do liberalismo monárquico com o 
fortalecimento do liberalismo republicano; 

Identificar/aplicar os conceitos: Regeneração.  

outros; 
Aceitar as críticas dos pares e dos 
professores, de forma construtiva, no
sentido de melhorar o seu 
desempenho.
Colaborar com os pares e professores
no  sentido  de  melhorar  ou
aprofundar as suas ações; 
Apoiar o trabalho colaborativo; 
Intervir de forma solidária; 
Ser  solidário  nas  tarefas  de
aprendizagem ou na sua organização;
Estar  disponível  para  se
autoaperfeiçoar. 

Assumir responsabilidades nas 
tarefas, atitudes e comportamentos; 
Assumir e cumprir compromissos; 
Apresentar trabalhos com auto e 
heteroavaliação; 
Dar conta a outros do cumprimento 
de tarefas e funções que assumiu.

Argumentação reflexiva do módulo e
sua transformação social.

Evidências: Avaliação sumativa classificativa; questão-aula; trabalhos de pesquisa e outras atividades de análise, 
interpretação e síntese (individuais/grupo) com componente escrita e oral; Observação e registo focado no interesse, na
autonomia, no empenho das tarefas propostas e capacidade de intervenção e argumentação.

Nota:   A  planificação  poderá  sofrer  ligeiras  alterações  ou  ajustes,  em  função  da  aplicação  dos  DAC  ou  de  possíveis
projetos/atividades em que a turma esteja envolvida.
-  Planificação feita  tendo em conta  as  Aprendizagens  Essenciais,  o  Perfil  do Aluno  e  demais  orientações  enviadas  pelo
Ministério da Educação para este ano de escolaridade.

-Os Descritores do Perfil do Aluno e os Instrumentos de Avaliação a valorizar ao longo das Aprendizagens Essenciais,
terão em conta as características da turma, a sua evolução.


