
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

Planificação Anual Simplificada da Disciplina de ÁREA de INTEGRAÇÃO – 10º ano
Cursos profissionais

Ano Letivo de 2021/2022

Manual adotado: “SER GLOBAL” da Porto Editora

Elementos Avaliativos:  Em cada módulo, prevê-se a realização de trabalhos de grupo e/ou individuais; a 
apresentação oral (individual e/ou em grupo) de pelo menos 1 trabalho; e a realização de 1 ou 2 teste 
escritos.

Módulo Domínios / Temas Aprendizagens Essenciais

M1 Área I: A Pessoa          Unidade Temática: O Sujeito Lógico-Psicológico                   Tema: Problema 1.2 
-Pessoa e Cultura

1º
Semestre

(18
tempos)

 Pessoa e Personalidade

 Herança biológica

 Socialização e herança cultural

 Cultura

 Enculturação

 Aculturação

 Etnocentrismo

 Relativismo cultural

 Interculturalismo

 Discutir o conceito de Pessoa partindo de referências 
etimológicas, históricas e simbólicas.

 Compreender o modo como se estrutura a 
personalidade: corpo e herança biológica; meios, 
cultura e herança cultural.

 Reconhecer a existência de diferentes contextos com 
os quais as comunidades humanas se deparam: a 
relatividade cultural; os padrões de cultura e 
aculturação como indutores de comportamentos 
comuns/ grupais.

 Problematizar algumas características do Homem 
como ser social: a interferência sobre o meio e o seu 
recíproco; a adaptação como meio de sobrevivência.

 Relacionar desenvolvimento pessoal e inserção 
social: a socialização entre pares etários e entre 
gerações.

 Identificar alguns agentes de socialização e suas 
estratégias: a família; a escola; a comunicação social; 
a moda; a publicidade.

 Compreender a importância da opinião pública como 
instrumento de controlo dos comportamentos 
individuais.

M1
Área II: A Sociedade           Unidade Temática 4: A região, espaço vivido       Tema – Problema 4.1 - A Identi-
dade Regional

1º
Semestre

(16
tempos)

 Características físicas de Portugal

 Património

 Tradições locais

 Atividades económicas

 Caracterizar, do ponto de vista físico, a região em que a 
escola se insere.

 Inventariar o património construído da região em que a 
escola se insere.

 Identificar tradições locais que desempenhem um papel 
identificador da região.

 Caracterizar, do ponto de vista da distribuição das principais
atividades económicas, a região em que a escola se insere.
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  Identificar aspetos de modernidade na vida da região

 Compreender como o carácter presente da região reflete as 
condições do passado e contém indicações sobre o seu 
carácter futuro.

M1 Área III: O Mundo               Unidade Temática 7: A Globalização das Aldeias              Tema – Problema 
7.1 - Cultura Global ou Globalização das Culturas?

 1º
Semestre

(17
tempos)

 Globalização e Mundialização  Debater o conceito de globalização.

 Identificar etapas da internacionalização da economia e
da produção.

M2 Área I: A Pessoa                  Unidade Temática 2: O Sujeito Lógico-Psicológico             Tema – Problema 
1.3  - A comunicação e a construção do indivíduo

1º e 2º
Semestre

(17
tempos)

 A necessidade de comunicar

 Conceito de comunicação

 Comunicação como interação so-
cial

 O processo de comunicação

 Barreiras à comunicação

 A lógica e a sua importância na 
construção do discurso

 A argumentação na interação co-
municativa

 Compreender como todo o comportamento é comunica-
ção (“ninguém pode não comunicar”, o destino social do
homem)

 Verificar que as relações interpessoais são tributárias 
do meio envolvente em que se inscrevem: as regras so-
ciais como condicionantes das formas de comunicação.

 Compreender a comunicação como um processo não li-
near que envolve emissor, recetor e mensagem, permi-
tindo um sistema circular de ações e reações, estímulos
e respostas.

 Conhecer noções básicas de lógica: noção de silogismo
e seu valor formal; o discurso argumentativo; noções de
código, denotação e conotação.

 Compreender os códigos como sistemas em que os 
signos se organizam.
Reconhecer a dimensão persuasora do ato comunicati-
vo: relacionar persuasão e argumentação.

M2 Área II: A Sociedade                  Unidade Temática 5: Uma Casa Comum: A Europa               Tema – 
Problema 5.1 - A Integração no Espaço Europeu

2º
Semestre

(17
tempos)

 O projeto europeu

 A criação da União Europeia

 A união europeia: unidade na di-
versidade
- A diversidade geográfica e demo-
gráfica

     - A diversidade económica
     - A diversidade sociocultural

 Programas e projetos europeus      
Programas para a juventude, 
formação Portugal na União 
Europeia

 Identificar aspetos da presença da União Europeia no 
quotidiano da região e do país.

 Localizar os Estados-Membros da União Europeia.

 Reconhecer a diversidade geográfica dos países da 
União Europeia.

 Analisar a distribuição na União Europeia de variáveis 
como:
- População
- Densidade Populacional
- Sectores de atividade
- Escolaridade, etc.

 Tomar contacto com programas da UE dirigidos à 
Juventude, Formação e ao setor a que pretende 
dedicar-se.
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 Debater vantagens e desvantagens para a região e o 
país da pertença à União Europeia.

M2
Área III – O Mundo
Tema problema: 7.2 - Um desafio global: o desenvolvimento sustentável

2º
Semestre

(16
tempos)

 Problemas ambientais: a situa-
ção mundial.

 Desigualdades no desenvolvi-
mento.

 Conceito de desenvolvimento 
sustentável e sua evolução.

 Organizações internacionais de 
cooperação.

 Organizações Não-governamen-
tais Internacionais.

 Identificar problemas ambientais que se coloquem à es-
cala global.

 Identificar  problemas de  desenvolvimento  que  se  colo-
quem à escala global.

 Debater o conceito de desenvolvimento sustentável.

 Identificar o papel de organizações internacionais na pro-
cura de modelos de desenvolvimento sustentável.

Total: 75h = 101 tempos

                

                           outubro de 2021
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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO - COZINHA-PASTELARIA 

Planificação Anual da Economia – 10º ano
Ano Letivo de 2021/2022

Manual adotado: Economia-Plátano Editora                                

Domínios / Temas Aprendizagens Essenciais

1º 

S
E
M
E
S
T
R
E

Módulo 1 -  A Economia e o Problema  Económico 

 A Economia no contexto das ciências sociais.
 O objeto de estudo da Economia.

 Necessidades e bens económicos
 

Módulo 2 - Agentes Económicos e Atividades Econó-
micas 

 Os agentes económicos - Famílias, Estado, Em-
presas, Resto do Mundo A produção de bens e 
serviços.

 A produção de bens e serviços.

- Justificar que a Economia é uma ciência social. 
- Explicitar o objeto de estudo da Economia.
- Justificar a necessidade de efetuar escolhas relacionan-

do com a existência de necessidades ilimitadas e de re-
cursos escassos. 

- Explicitar o conceito de escassez. 
- Explicar o conceito de custo de oportunidade a partir da

necessidade de efetuar escolhas. 

- Explicitar o conceito de necessidade e as suas caracte-
rísticas. 

- Caracterizar os diferentes tipos de necessidades
- Distinguir bens livres de bens económicos. 
- Caracterizar os diferentes tipos de bens económicos.

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

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

- Explicitar em que consiste a produção e o processo pro-
dutivo, relacionando-a com os setores de atividade eco-
nómica (primário, secundário e terciário). 

- Relacionar os conceitos de valor acrescentado e de PIB. 
- Caraterizar os fatores produtivos (recursos naturais, tra-

balho e capital) e explicar a importância da sua combi-
nação para a atividade de produção. 

- Distinguir a combinação dos fatores produtivos a curto 
prazo dos a longo prazo.

- Explicitar formas de avaliação da combinação dos fato-
res produtivos a curto prazo (cálculo da produtividade 
do trabalho). 

- Explicitar formas de avaliação da combinação dos fato-
res produtivos a longo prazo: 

- definir economias e deseconomias de escala; 
- calcular os custos de produção.

- Referir medidas que poderão melhorar a combinação 
dos fatores produtivos: organização do processo produ-
tivo, progresso técnico, formação dos recursos huma-



  Comércio e distribuição

 O Consumo.

Módulo 3 - Mercados de Bens e Serviços e de Fato-
res Produtivos

 Mercado 
 Estruturas dos mercados de bens e serviços 

 Funcionamento do mercado de concorrência 
perfeita 

nos e Investigação e Desenvolvimento (I&D).

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

- Caraterizar os rendimentos primários (salários, lucros, 
juros e rendas). 

- Distinguir salário nominal de salário real. 
- Explicitar, recorrendo a diferentes indicadores (limiar 

de pobreza e risco de pobreza, antes e após transferên-
cias sociais, índice de Gini, curva de Lorenz, rendimento
nacional per capita), desigualdades da distribuição pes-
soal dos rendimentos, referindo causas explicativas des-
sas desigualdades.

- Referir as formas de utilização dos rendimentos (consu-
mo e poupança), distinguindo os diferentes tipos de 
consumo. 

- Explicitar em que consiste a relatividade dos padrões de
consumo. 

- Explicar de que forma o rendimento influencia a estru-
tura do consumo, verificando a evolução dos coeficien-
tes orçamentais e relacionando com a Lei de Engel. 

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

- Justificar o aparecimento do consumerismo e do movi-
mento dos consumidores. 

- Enumerar direitos e deveres dos consumidores.

- Relacionar a evolução do conceito de mercado com o 
desenvolvimento das novas tecnologias.

- Explicitar os conceitos de procura e de oferta como 
componentes do mercado.

Evidências: Em cada módulo realizar-se-ão diversos momentos de avaliação sumativa classificativa nomeadamente: 
observação direta, trabalhos de pesquisa/investigação de grupo/pares e individuais, apresentações orais,  realização de 
um ou dois testes escritos , ou outros.

2
º
S
E
M
E
S
T
R
E

Módulo 3 - Mercados de Bens e Serviços e de Fato-
res Produtivos

 Funcionamento do mercado de concorrência 
perfeita 

- Enunciar a Lei da Procura, relacionando procura e pre-
ço, representando-a graficamente. 

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

- Enunciar a Lei da Oferta, relacionando oferta e preço, 
representando-a graficamente. 

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

- Explicar o significado das situações de equilíbrio e de 
desequilíbrio no mercado e fazer a sua representação 
gráfica. 

- Caracterizar as diferentes estruturas do mercado (con-
corrência perfeita e concorrência imperfeita: monopó-



 Mercado de monopólio 
 Mercado de oligopólio 
 Mercado de concorrência monopolística 

 O Mercado de trabalho

Módulo  4 -  Moeda e Financiamento de Atividades 
Económicas   

 Moeda. 

 Preço. 

 Inflação. 

 Poupança. 

 Investimento.

O financiamento da atividade económica.

lio, oligopólio e concorrência monopolística).

- Caracterizar as componentes do mercado de trabalho 
(procura de trabalho e oferta de trabalho), relacio-
nando-as com o salário (curvas da procura e oferta de 
trabalho). 

- Explicar os impactos da tecnologia e do preço do produ-
to sobre a procura de trabalho.

- Explicar de que forma a mudança de preferências dos 
trabalhadores, as alternativas noutros setores e as mi-
grações se refletem na oferta de trabalho. 

- Explicar de que modo o Estado e os sindicatos podem 
influenciar o mercado de trabalho

- Justificar o aparecimento da moeda e a sua importância
para a atividade económica. 

- Explicitar as funções da moeda. 
- Caracterizar os diferentes tipos de moeda, relacionando

com a sua evolução ao longo do tempo. 
- Relacionar as novas formas de pagamento com a evolu-

ção tecnológica. 

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

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

- Calcular índices de preços e interpretar o seu significa-
do.

- Calcular a taxa de variação do IPC (taxa de variação 
mensal, homóloga e média anual).

- Explicar a importância da utilização do IHPC. 
- Explicar consequências da inflação (no valor da moeda 

e no poder de compra).

- Integrar a variável tempo nas decisões sobre utilização 
dos rendimentos (consumo e poupança). - Caracterizar 
os destinos da poupança (entesouramento, depósitos e 
investimento). 

- Explicar a importância da formação de capital numa 
economia. 

- Distinguir FBCF de VE. 
- Explicar as funções do investimento na atividade 

económica (substituição, inovação e aumento da 
capacidade produtiva).

- Distinguir os diversos tipos de investimento (financeiro, 
material, imaterial). 

- Justificar a importância do investimento em 
Investigação e Desenvolvimento (I&D) na atividade 
económica. 

- Explicitar a evolução dos fluxos de Investimento Direto 
(ID) do Exterior em Portugal (IDE) e de Portugal no 
Exterior (IPE).

- Distinguir financiamento interno (autofinanciamento) 
de financiamento externo. 

- Distinguir as diferentes formas de financiamento 
externo (direto e indireto). 



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

Evidências:  Em cada módulo realizar-se-ão diversos momentos de avaliação sumativa classificativa nomeadamente: 
observação direta, trabalhos de pesquisa/investigação de grupo/pares e individuais, apresentações orais,  realização de 
um ou dois testes escritos , ou outros.



DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

Planificação Anual da Disciplina GESTÃO E CONTROLO (UFCD 8260)

 10º ano – C.P.T. Cozinha/Pastelaria

Ano Letivo de 2021/2022

Manual: Sem manual adotado 

Domínios / Temas Aprendizagens Essenciais

UFCD 8260 - Comunicação, vendas e reclamações na restauração

1
º 

S
E

M
E

S
T

R
E

 Normas técnicas e protocolares do aten-
dimento de clientes
 Regras de protocolo
 Cooperação e articulação entre serviços

 Comunicação no atendimento
 Assertividade
 Marketing pessoal
 Interação com o cliente

 Processo de atendimento ao cliente
 Acolhimento, acomodação e entrega das 

cartas
 Atendimento personalizado
 Finalização e despedida

Atender e acolher o cliente.

Articular  com os  diferentes  serviços  de  modo a  sa-

tisfazer os pedidos dos clientes.

Prestar cuidados de bem-estar.

Aplicar técnicas de venda.

Gerir reclamações.

Cumprir as normas de higiene e segurança.

2
º 

S
E

M
E

S
T

R
E

 Técnicas de venda no decurso do serviço
 Técnicas de negociação e venda
 Controlo de venda

 Gestão de reclamações
 Técnicas de resolução de reclamações
 Encaminhamento de reclamações

 Normas de higiene e segurança

EVIDÊNCIAS: - Ao longo da UFCD as evidências são recolhidas através de técnicas e de instrumentos de ava -

liação sumativa diversificados, nomeadamente: observação direta e registos do professor, testes/provas e ins-

trumentos específicos.

Prevê-se a realização de trabalhos individuais/grupo e a realização de duas fichas de avaliação.
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Planificação 
Curso Profissional – Módulos 

Aprendizagens Essenciais Módulos

Compreensão oral: 
 Reconhecer caraterísticas de diferentes tipos de 
texto. 
 Selecionar informação verbal e não verbal, 
identificando factos e ideias, sobre a temática de cada 
módulo.  
Compreender as ideias principais identificando 
informações específicas em discursos, em diversos 
suportes, relacionados com a temática de cada 
módulo. 
Compreender discursos orais em diferentes formatos 
Selecionar informação relevante verbal e não verbal 
em textos de tipologia diversa. 
Inferir o sentido da mensagem do discurso oral em 
diferentes formatos. 
 
Compreensão escrita: 
 Identificar e reconhecer diversos tipos de textos 
(descritivo, narrativo, explicativo e argumentativo), 
em diferentes suportes, selecionando informação 
relevante. 
 Identificar vocabulário frequente, variado, sobre os 
temas lecionados.  
Identificar e descodificar palavras-chave/ideias 
presentes no texto. 
Identificar as ideias principais em diversos tipos de 
texto. 
Identificar o tipo e o contexto da mensagem. 
Ler e compreender textos relativos à temática de cada 
módulo. 
  

MÓDULO 
1. The world and me
1.1 This is me
1.2 My life in motion

  1.3 English at work
 
Gramática
• Verb to be
• Verb to have got
• Word order
• Personal 
• Possessive determiners 

and possessive pronouns
• Present simple
• Present continuous
• Present perfect

 
MÓDULO 
2. English all around
2.1 English rocks
2.2 English abroad
2.3 English goes mobile

 
Gramática
• Conjunctions
• Present simple and 

present 
• Modal verbs
• The comparative form of 

    

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 
 

Planificação Anual da Disciplina de Inglês – 10º ano  
Módulos 1 a 4         Ano letivo: 2021/2022          35+33+32+33 aulas de 45 minutos

                                                                                                                             

 
 

Módulos/Temas AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO ORIENTADAS PARA O 
PERFIL DOS ALUNOS (Exemplos de ações a desenvolver) 

MÓDULO 1 
1. The world and me 

This is me 
My life in motion 
English at work 

Gramática 
Verb to be 
Verb to have got 
Word order 
Personal pronouns 
Possessive determiners 
and possessive pronouns 
Present simple 
Present continuous 
Present perfect 

MÓDULO 2 
2. English all around 

English rocks 
English abroad 
English goes mobile 

Gramática 
Conjunctions 
Present simple and 
present continuous 
Modal verbs 
The comparative form of 

Compreensão oral:  
Audição/visionamento de documentos autênticos 
ou pedagogicamente adaptados, para:  
• acompanhamento de discursos que lhe permita 
inferir os significados;  
• seleção, organização de informação e uso 
progressivamente consistente de conhecimentos; 
• realização de tarefas de memorização, 
verificação e consolidação, associadas à 
compreensão e ao uso do saber;  
• reconhecimento de diferentes padrões de 
entoação, pronúncia, acentuação;  
• auto e heteroavaliação do desempenho. 
 
 Compreensão escrita:  
Leitura de documentos autênticos ou 
pedagogicamente adaptados, para: 
• compreensão de texto, identificando palavras, 
expressões, frases e ideias principais e 
secundárias;  
• relacionamento de saberes disciplinares e 
interdisciplinares; 
• formulação de hipóteses perante uma situação; 
• identificação de pontos fortes e áreas de 
melhoria. 
 
 Interação e produção oral:  
Formulação de perguntas e respostas em 
interação com o professor e os pares, utilizando 
expressões/frases relacionadas com a vida 
quotidiana, famílias profissionais e a língua inglesa 

Avaliação
 

A1 
 
A2 
 
A3 
 
A4 
 
A5 

 
 
 

B1
  
B2
 
B3
 
B4
 

aulas de 45 minutos 
                                                                                                                                                                                                         

Avaliação 

 
 

Avaliação FORMATIVA: 

Domínio A (10%) – Atitudes e valores 
 

A1 - Comportamento; 

A2 - Sociabilidade;  

A3 - Responsabilidade;  

A4 - Empenho;  

A5 - Autorregulação.  

Domínio B (90%) – Conhecimentos, 
Comunicação e Práticas: 

 
B1- Oralidade / Gestual (25%) 

B2- Leitura / Educação Literária (25%) 

B3- Escrita (25%) 

B4- Gramática (15%) 



 

 
 Interação oral:  
Interagir, pedindo clarificação e/ou repetição, 
recorrendo à reformulação do enunciado para o 
tornar mais compreensível pedindo e dando 
conselhos, fazendo sugestões, expressando pontos de 
vista. 
  
Interação escrita: 
 Redigir textos, respeitando as convenções textuais e 
sociolinguísticas, integrando a sua experiência e 
mobilizando conhecimentos adquiridos noutras 
disciplinas ou UFCD. 
 
 Produção oral:  
Exprimir-se de forma clara sobre as áreas temáticas 
apresentadas dando informações, descrevendo, 
narrando e expressando pontos de vista. 
Produzir, de forma articulada, enunciados para expor 
informações, usando elementos de coesão.  
Descrever, narrar e expressar pontos de vista. 
Expressar-se, com correção, em situações 
previamente preparadas 
 
Produção escrita:  
Planificar e elaborar uma atividade de escrita de 
acordo com as convenções textuais e sociolinguísticas, 
dentro das áreas temáticas apresentadas, integrando 
a sua experiência e mobilizando conhecimentos 
adquiridos noutras disciplinas ou UFCD, 
reformulando-os no sentido de os adequar à tarefa 
proposta (80-100 palavras). 
 
 

adjectives
• The superlative form of 

adjectives
• Past simple

 
MÓDULO 
It’s a Tech World
3.1 Machines R’ us
3.2 Smart tech

  3.3 Future Living
 
Gramática
• Future: will and be going 

to 
• The comparative with 

intensifiers
• So…that and such…that
• Indefinite article
• Definite and zero article
• Past perfect
• Countable and 

uncountable nouns
• If-clauses type1 
• If-clauses type2

 
MÓDULO 
4. Media all around
4.1 New Times, new media
4.2 Our online life

 4.3 Media Ups and 
 
Gramática
• Auxiliary Verbs
• Modal verbs
• Prepositions of time
• Reported speech 

(statements and 
questions)

• Coordinating 
conjunctions

• Phrasal verbs (with look 
and bring

adjectives 
The superlative form of 
adjectives 
Past simple 

MÓDULO 3  
It’s a Tech World 

Machines R’ us 
Smart tech 
Future Living 

Gramática 
Future: will and be going 

 
The comparative with 
intensifiers 
So…that and such…that 
Indefinite article 
Definite and zero article 
Past perfect 
Countable and 
uncountable nouns 

clauses type1  
clauses type2 

MÓDULO 4 
4. Media all around 

New Times, new media 
Our online life 
Media Ups and Downs 

Gramática 
Auxiliary Verbs 
Modal verbs 
Prepositions of time 
Reported speech 
(statements and 
questions) 
Coordinating 
conjunctions 
Phrasal verbs (with look 
and bring) 

no mundo profissional. 
Participação em simulações integradas em 
projetos disciplinares e interdisciplinares. 
Adequação do discurso à situação de 
comunicação. 
Reconhecimento de diferentes padrões de 
entoação, pronúncia, acentuação. 
Identificação e descrição de imagens. 
Identificação e descrição de rotinas e profissões. 
Apresentação de trabalhos disciplinares ou 
interdisciplinares. 
Reformulação do trabalho individual ou de grupo, 
a partir do feedback do professor e dos pares. 
 
Interação e Produção escrita: 
 Redação de textos adequados às tarefas 
propostas, utilizando uma linguagem e um registo 
apropriados. 
Apresentação de soluções face a um desafio em 
texto ou outro formato (estético-criativo). 
Reformulação do trabalho individual ou de grupo, 
a partir do feedback do professor e dos pares. 
Apresentação, descrição de si próprio(a), à família 
e aos pares. 
Descrição de uma profissão. 
Elaboração de uma biografia. 
Elaboração de um portefólio individual. 
Pesquisa, seleção e organização de informação 
com recurso a fontes diversas. 
 
 

 
 
“Aprendizagens Essenciais”:
AVALIAÇÃO (Sugestões)
A avaliação formativa, através das ações 
estratégicas referidas no
das competências, constitui
principal modalidade de avaliação. Faculta 
ao aluno meios e instrumentos para avaliar o 
seu desempenho, favorecendo a reflexão 
sobre as suas aprendizagens ao confrontar o 
aluno com o feedback não só do
mas também dos seus pares permitindo
assim, desenvolver estratégias de 
autorregulação das mesmas. A avaliação 
sumativa traduz
decisão global sobre as aprendizagens 
realizadas pelos alunos na comunicação em 
língua est
expressos nos descritores das respetivas 
competências, tendo como objetivos a 
classificação e a certificação do módulo. 
As aprendizagens poderão no final deste 
percurso pedagógico concretizar
processos/produtos como:
• um trabalho de projeto articulado com 
outras disciplinas ou UFCD, incidindo sobre a 
argumentação a favor e contra 
• a produção de um documento textual ou 
de um documento multimédia incidindo 
sobre uma ou mais temáticas tratadas em 
aula
 

 

“Aprendizagens Essenciais”: 
AVALIAÇÃO (Sugestões)  
A avaliação formativa, através das ações 
estratégicas referidas no desenvolvimento 
das competências, constitui-se como a 
principal modalidade de avaliação. Faculta 
ao aluno meios e instrumentos para avaliar o 
seu desempenho, favorecendo a reflexão 
sobre as suas aprendizagens ao confrontar o 
aluno com o feedback não só do professor, 
mas também dos seus pares permitindo-lhe 
assim, desenvolver estratégias de 
autorregulação das mesmas. A avaliação 
sumativa traduz-se na formulação de uma 
decisão global sobre as aprendizagens 
realizadas pelos alunos na comunicação em 
língua estrangeira, com base nos critérios 
expressos nos descritores das respetivas 
competências, tendo como objetivos a 
classificação e a certificação do módulo.  
As aprendizagens poderão no final deste 
percurso pedagógico concretizar-se em 
processos/produtos como:  
• um trabalho de projeto articulado com 
outras disciplinas ou UFCD, incidindo sobre a 
argumentação a favor e contra  
• a produção de um documento textual ou 
de um documento multimédia incidindo 
sobre uma ou mais temáticas tratadas em 
aula. 
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MÓDULO F1: FORÇAS E 

MOVIMENTOS 
(28 tempos de 45 
min) 
 A Física estuda 

interações entre 

corpos 

 Movimento 

unidimensional 

com velocidade 

constante 

 Movimento 

unidimensional 

com aceleração 

constante 

 Introdução ao 

movimento no 

plano 

 

 
 
 
 
 
 
 

MÓDULO F3: LUZ E 

FONTES DE LUZ 

(16 tempos de 45 

min) 

 Natureza da luz  

 Radiação e fontes 
de Luz visível 
 

Analisar movimentos retilíneos reais, utilizando equipamento de recolha e análise de 
dados (sensores e interface de recolha de dados, vídeo e software de análise de vídeo) 
sobre a posição de um corpo, por exemplo, bolas, carrinhos, pessoas, veículos, ao longo 
do tempo, associando a posição a um determinado referencial. 
Interpretar gráficos posição-tempo e velocidade-tempo de movimentos retilíneos reais, 
classificando os movimentos em uniformes, acelerados ou retardados. 
Aplicar os conceitos de deslocamento, velocidade média, velocidade e aceleração na 
descrição de movimentos em situações reais. 
Associar o conceito de força a uma interação entre dois corpos. 
Planear e realizar uma experiência para determinar a relação entre o alcance e a 
velocidade inicial de um projétil lançado horizontalmente e obliquamente, formulando 
hipóteses, avaliando os procedimentos, interpretando os resultados e comunicando as 
conclusões. 
Analisar a ação de forças, prevendo os seus efeitos sobre a velocidade em movimentos 
retilíneos (acelerados e retardados), relacionando esses efeitos com a aceleração. 
Investigar, experimentalmente ou recorrendo a simulações, o movimento de um corpo 
quando sujeito a uma resultante de forças não nula e nula, formulando hipóteses, 
avaliando procedimentos, 
interpretando os resultados e comunicando as conclusões. 
Investigar, experimentalmente, as relações entre as forças de atrito, os materiais em 
contacto, a reação normal e a área de superfície em contacto, interpretando os 
resultados, identificando fontes de erro, comunicando as conclusões e sugerindo 
melhorias na atividade experimental. 
 
Avaliar, em situações concretas, se é o modelo ondulatório ou o modelo corpuscular o 
mais adequado para explicar os fenómenos que ocorrem. 
Relacionar as energias dos fotões correspondentes às zonas mais comuns do espectro 
eletromagnético e essas energias com a frequência da luz. 
Avaliar a validade e a fiabilidade das afirmações, em documentos publicados, sobre os 
efeitos que as radiações eletromagnéticas de diferentes frequências têm quando 
absorvidas pela matéria e as implicações positivas e negativas. 
Interpretar a emissão da luz a partir da transição entre um nível eletrónico de maior 
energia e outro de menor energia. 
Investigar os processos envolvidos em diferentes fontes de luz natural e artificial, 
identificando as interações que originam a luz e comunicando as conclusões. 
Investigar os processos envolvidos em diferentes fontes de luz natural e artificial, 
identificando as interações que originam a luz e comunicando as conclusões. 
 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, realização de testes de avaliação, trabalhos práticos e questões aula.                 

 



 

 

 

 

MÓDULO F4: CIRCUITOS 

ELÉTRICOS 
(22 tempos de 45 min) 
 A corrente elétrica 

como forma de 
transferência de 
energia 

 Indução 
eletromagnética 

 

 

 

 

Identificar as origens do campo elétrico e do campo magnético, caracterizando-os através 
das linhas de campo observadas experimentalmente. 
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. 
Determinar, experimentalmente, as características de uma pilha, avaliando os 
procedimentos e comunicando os resultados. 
Aplicar a conservação da energia numa instalação elétrica a situações do dia a dia, tendo 
em conta o efeito Joule, identificando as fontes de energia (renovável ou não) e a pegada 
energética. 
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MÓDULO F4: CIRCUITOS 

ELÉTRICOS 

(CONTINUAÇÃO) 
(2 tempos de 45 min) 
 Indução 

eletromagnética 

 
 

 

 

MÓDULO F6: SOM 

(20 tempos de 45 min) 

 Sistemas vibratórios 

 Ondas 

 A intensidade do som 
e a audição 

 Ressonância, 
batimentos 

 

 

 

 

Interpretar aplicações da indução eletromagnética com base na Lei de Faraday. 
Avaliar, numa perspetiva intra e interdisciplinar, como a energia elétrica e as suas 
diversas aplicações são vitais na sociedade atual e as suas repercussões a nível social, 
económico, político e ambiental, identificando e discutindo as vantagens e os 
inconvenientes da produção energética em diversos tipos de centrais elétricas. 
 
 
 
 
 
 
Interpretar e caracterizar fenómenos ondulatórios, salientando as ondas periódicas, 
distinguindo ondas transversais de longitudinais, e identificar o som como uma onda 
mecânica. 
Relacionar frequência, comprimento de onda e velocidade de propagação, explicitando 
que a frequência de vibração não se altera e depende apenas da frequência da fonte. 
Concluir, experimentalmente ou recorrendo a simuladores, sobre as características de 
sons, a partir da observação de sinais elétricos resultantes da conversão de sinais 
sonoros, explicando os procedimentos e os resultados, utilizando linguagem científica 

adequada. 
Interpretar audiogramas, identificando o nível de intensidade sonora e os limiares de 

audição. 
Identificar fontes de poluição sonora, em ambientes diversos, recorrendo ao uso de 
sonómetros, e, com base em pesquisa, avaliar criticamente as consequências da poluição 
sonora no ser humano, propondo medidas de prevenção e de proteção. 

 



 

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 2

º 
S

E
M

E
S

T
R

E
 (

62
 T

L
) 

MÓDULO Q1: ESTRUTURA 

ATÓMICA. TABELA 

PERIÓDICA. LIGAÇÃO 

QUÍMICA 

(24 tempos de 45 min) 

 Estrutura atómica 

 Tabela Periódica 

 Estrutura molecular - 
ligação química 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO Q2: SOLUÇÕES 

(22 tempos de 45 

min) 

 Dispersões 

 Soluções 

Identificar, através de um trabalho de pesquisa, os átomos como a unidade constituinte 
de tudo o que existe no universo e os principais elementos presentes em estrelas, 
organismos vivos e minerais, associando-os, respetivamente, aos 1.º, 2.º e 3.º períodos 
da tabela periódica. 
Construir uma linha temporal histórica da descoberta das partículas subatómicas que 
permitem explicar a estrutura dos átomos com base num núcleo central positivo (protões 
de carga elétrica positiva e neutrões sem carga) e por eletrões (partículas de carga 
elétrica negativa) que orbitam o núcleo. 
Distinguir, utilizando espectros de massa, que a variação do número de neutrões no 
núcleo dá origem a diferentes isótopos do mesmo átomo. 
Interpretar a formação de iões a partir de átomos retirando eletrões (catiões) ou 
adicionando eletrões (aniões). 
Com recurso a espectros atómicos inferir a quantização da energia e perceber a 
organização dos eletrões no átomo. 
Explicar o conceito de valência, associada aos grupos da tabela periódica e utilizar a 
notação de Lewis (pontos e cruzes) para os elementos até Z=18. 
Categorizar os elementos na tabela periódica com base no nível n (que associa ao 
período) e no número de eletrões de valência (que associa ao grupo). 
Categorizar, através de pesquisa de compostos simples (óxidos, hidróxidos, hidretos e 
halogenetos), os principais elementos em famílias relacionando-as com alguns dos grupos 
da tabela periódica. 
Pesquisar várias propriedades dos elementos (raio atómico e energia de ionização) 
constatando que existem tendências de variação associadas aos grupos ou períodos. 
Associar à ligação química covalente a partilha de um par de eletrões, construindo 
modelos de Lewis de moléculas simples (O2, N2, F2, CO2, H2O, NH3) identificando que 
existem eletrões não ligantes. 
Pesquisar diferentes tipos de compostos e avaliar criticamente os limites da ligação iónica 
(eletronegatividades muito diferentes) e metálica, relacionando a existência de eletrões 
“livres” nos metais com os baixos valores de energias de ionização. 
Pesquisar estruturas de compostos orgânicos simples e suas reações químicas, 
interpretando-as em termos de formação e quebra de ligações químicas. 
Prever geometrias de moléculas orgânicas a partir da minimização de repulsões entre os 
pares de eletrões que rodeiam cada átomo (linear para 2 pares, triangular plana para 3 e 
tetraédrica para 4). 
Compreender que ao contrário dos compostos orgânicos, nos compostos iónicos e 
metálicos a arrumação dos átomos não é direcional, podendo as geometrias desses 
materiais ser inferidas com base na arrumação compacta de átomos (ou iões) assumidos 
como esferas. 
Analisar e avaliar a informação contida numa ficha de segurança, nomeadamente em 
relação às medidas de proteção individual e coletiva necessárias ao seu manuseamento e 
ao destino dos resíduos, privilegiando a reciclagem dos mesmos. 
Preparar soluções (protocolo), a partir de compostos puros ou por diluição de soluções 
pré-preparadas, interpretando o valor da concentração (molar e em massa) da solução. 
Identificar os fatores de erro na preparação de soluções ficando familiarizado, 
nomeadamente em relação ao erro, com balanças e material de medição de volumes 
existente no laboratório. 
Selecionar o material adequado às operações laboratoriais de preparação de soluções. 
Distinguir que uma dispersão envolve duas fases em que uma (dispersa) se distribui no 
seio da outra (dispersante). 
Associar as designações de dispersão sólida, líquida ou gasosa ao estado de agregação do 
dispersante e as designações de solução, coloide e suspensão às dimensões do disperso. 
Associar solução à mistura homogénea de duas (ou mais) substâncias em que o 
componente em maior quantidade é designado por solvente e as substâncias que se 
encontram em menor quantidade são designadas por solutos. 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, realização de testes de avaliação, trabalhos práticos e questões de aula.                 

Outubro 2021 
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DISTRIBUIÇÃO DOS DOMÍNIOS/CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS POR SEMESTRE 

 DOMÍNIO AE: CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 
Recorrendo a situações e contextos variados, incluindo a utilização de materiais diversificados 
e tecnologia, os alunos devem resolver tarefas que requeiram a resolução de problemas, o 
raciocínio e a comunicação matemáticos, por forma a que sejam capazes de: 

AE: PRÁTICAS ESSENCIAIS DE APRENDIZAGEM 
Devem ser criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em 
experiências individuais e colaborativas, tenham oportunidade de: 

1
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tr
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FUNÇÕES 
POLINOMIAIS 
 
(50 aulas de 45minutos) 

 
 
Resolução de 
problemas 
envolvendo 
funções 
 
Raciocínio 
matemático 
 
Comunicação 
matemática 

Funções e gráficos. Generalidades sobre funções. 
Função afim. Função quadrática. Função cúbica. 
- identificar uma função e interpretar uma sua representação gráfica; 
- estudar intuitivamente propriedades (domínio, contradomínio, pontos 
notáveis, monotonia e extremos) de uma função afim e quadrática; 
 

Transformações do gráfico de uma função. 
- interpretar e prever as alterações no gráfico de uma função:−𝑓(𝑥), 𝑓(𝑥) + 𝑎, 𝑓(𝑥 +

𝑎), a partir do gráfico de uma função 𝑓(𝑥), e descrever o resultado com recurso 
à linguagem das transformações geométricas; 
 

- resolver problemas simples de modelação matemática no contexto da vida 
real; 
- exprimir, oralmente e por escrito, ideias e explicar e justificar raciocínios, 
procedimentos e conclusões; 
- desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos e 
a capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem; 
- desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações 
que envolvam a Matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade; 
- desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no 
desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade humana e social. 

- resolver problemas e atividades de modelação ou desenvolver 
projetos, com ênfase especial no trabalho em grupo, que 
mobilizem conhecimentos adquiridos, fomentem novas 
aprendizagens e permitam a articulação com outras disciplinas; 
- tirar partido da utilização da tecnologia (calculadora gráfica, 
folhas de cálculo, aplicações interativas ou outras), 
nomeadamente para resolver problemas, explorar, investigar e 
comunicar; 
- interpretar informação de situações do quotidiano (tabelas, 
gráficos, textos) e analisar criticamente dados, informações e 
resultados obtidos; 
- comunicar, utilizando linguagem matemática, oralmente e por 
escrito, para descrever, explicar e justificar procedimentos, 
raciocínios e conclusões; 
- analisar o próprio trabalho para identificar progressos, lacunas e 
dificuldades na aprendizagem; 
- abordar situações novas com interesse, espírito de iniciativa e 
criatividade. 

Para avaliar conhecimentos, comunicação e práticas prevê-se a utilização dos seguintes instrumentos de avaliação e 
desempenho: provas individuais escritas, intervenções nas aulas e trabalhos individuais ou em grupo, realizados na aula ou 
extra-aula. 

Previsão do término do módulo A2 em dezembro de 
2021/janeiro de 2022. 
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FUNÇÕES 
PERIÓDICAS E 
NÃO 
PERIÓDICAS 
 
(48 aulas de 45minutos) 

 
Investigação das 
caraterísticas das 
funções racionais 
 
Modelação de 
situações 
envolvendo 
fenómenos não 
periódicos 
 
Resolução de 
problemas com 
funções racionais 
 
Problemas de 
trigonometria 
básica e sua 
generalização 
 
Modelação 
matemática de 
situações 
envolvendo 
movimentos 
periódicos 
 
Resolução de 
problemas com 
funções 
trigonométricas 
 
Raciocínio 
matemático 
 
Comunicação 
matemática 

Funções racionais 
- encontrar um modelo simples de uma função racional a partir da compreensão das 
relações numéricas entre variáveis inversamente proporcionais; 
- analisar e compreender os efeitos das mudanças de parâmetros nos gráficos de 

funções do tipo 
1

𝑎𝑥
; 

- estudar intuitivamente, com auxílio da calculadora gráfica, o comportamento de 
funções racionais, dadas como o quociente de funções afins onde o divisor é uma 
função não constante, em particular a existência de assíntotas ou comportamento 
assintóticos para valores “muito grandes” da variável e para valores “muito próximos” 
dos zeros dos denominadores das frações que as definem; 
- utilizar métodos gráficos para resolver condições – equações e inequações, 
associadas â resolução de problemas; 
- resolver problemas simples de modelação matemática, no contexto real; 
 
 
Razões trigonométricas 
- resolver problemas variados, ligados a situações concretas, que permitam recordar a 
semelhança de triângulos e os conceitos básicos de trigonometria do ângulo agudo 
estudados no 3ºCiclo do Ensino Básico; 
Trigonometria na circunferência trigonométrica 
Funções trigonométricas. Modelação de fenómenos periódicos. 
- usar o círculo trigonométrico e/ou a calculadora gráfica para resolver problemas de 
trigonometria, de modo a apropriar-se dos seguintes conceitos e técnicas associadas: 
    - radiano; 
    - ângulo generalizado e medida da sua amplitude; 
    - definição de seno, cosseno e tangente e sua periodicidade; 
    - resolução gráfica de equações trigonométricas; 
- reconhecer situações básicas envolvendo fenómenos periódicos, em que as funções 
trigonométricas podem aparecer como modelos matemáticos, adequados a 
responder a problemas, que descrevem situações mais ou menos complexas; 
- exprimir, oralmente e por escrito, ideias e explicar e justificar raciocínios, 
procedimentos e conclusões; 
- desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos e a 
capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem; 
- desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que 
envolvam a Matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade; 
- desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvimento 
das outras ciências e domínios da atividade humana e social. 

- apreciar o papel da trigonometria no desenvolvimento das 
outras ciências e o seu contributo para a compreensão e 
resolução de problemas da humanidade através dos tempos; 
 
- trabalhar movimentos circulares de modo a promover, a partir 
da intuição, a generalização das noções associadas aos 
movimentos periódicos; 
 
- resolver problemas e atividades de modelação ou desenvolver 
projetos, com ênfase especial no trabalho em grupo, que 
mobilizem conhecimentos adquiridos, fomentem novas 
aprendizagens e permitam a articulação com outras disciplinas; 
 
- tirar partido da utilização da tecnologia (calculadora gráfica, 
ambientes de geometria dinâmica, aplicações interativas ou 
outras), nomeadamente para resolver problemas, explorar, 
investigar e comunicar; 
 
- estabelecer conexões entre diversos temas matemáticos e de 
outras disciplinas; 
 
- comunicar, utilizando linguagem matemática, oralmente e por 
escrito, para descrever, explicar e justificar procedimentos, 
raciocínios e conclusões; 
 
- analisar o próprio trabalho para identificar progressos, lacunas e 
dificuldades na aprendizagem; 
 
- abordar situações novas com interesse, espírito de iniciativa e 
criatividade. 

Para avaliar conhecimentos, comunicação e práticas prevê-se a utilização dos seguintes instrumentos de avaliação e 
desempenho: provas individuais escritas, intervenções nas aulas e trabalhos individuais ou em grupo, realizados na aula ou 
extra-aula. 

Previsão do término do módulo B1 em março/abril de 2022. 
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ESTATÍSTICA 
 
(36 aulas de 45minutos) 

 
Caracteres 
estatísticos 
 
Organização, 
apresentação e 
interpretação 
de dados 
 
 
 
 
 
 
 
Resolução de 
problemas 
envolvendo 
procedimentos 
estatísticos 
 
Raciocínio 
matemático 
 
Comunicação 
matemática 

 
 
- interpretar e produzir informação estatística, utilizá-la para resolver 
problemas e tomar decisões informadas e fundamentadas; 
 
- recolher, organizar e representar dados recorrendo a diferentes 
representações e interpretar a informação representada; 
- analisar e interpretar informação contida num conjunto de dados 
recorrendo às medidas estatísticas mais adequadas (moda, média, mediana, 
quartis, amplitude e desvio padrão) e reconhecer o seu significado no 
contexto de uma dada situação; 
- planear e realizar estudos estatísticos que incluam a comparação de dois ou 
mais conjuntos de dados, identificando os suas semelhanças e diferenças; 
- abordar graficamente e intuitivamente distribuições bidimensionais, 
nomeadamente o diagrama  de dispersão, o coeficiente de correlação e reta 
de regressão; 
- resolver problemas envolvendo a organização e o tratamento de dados em 
contextos familiares variados, utilizando medidas estatísticas para os 
interpretar e tomar decisões; 
 
 
- exprimir, oralmente e por escrito, ideias e explicar e justificar raciocínios, 
procedimentos e conclusões; 
- desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos e 
a capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem; 
- desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações 
que envolvam a Matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade; 
- desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no 
desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade humana e social. 
 
 

- recolher dados de natureza variada e usar formas diversificadas 
para a sua organização e tratamento e para a apresentação de 
resultados; 
 
- interpretar informação de situações do quotidiano (tabelas, 
gráficos, textos,) e analisar criticamente os dados informações e 
resultados obtidos; 
 
- Formular questões em contextos familiares variados e 
desenvolver investigações estatísticas, recorrendo a bases de 
dados e interpretando resultados; 
 
- utilizar recursos tecnológicos (como a calculadora gráfica ou a 
folha de cálculo) para representar e tratar a informação 
recolhida; 
 
- resolver problemas em que se recorra a medidas estatísticas 
para interpretar e comparar resultados, analisar estratégias 
variadas de resolução e apreciar os resultados obtidos; 
 
- interpretar e criticar informação e argumentação estatística, 
nomeadamente a divulgada nos média; 
 
- comunicar, utilizando linguagem matemática, oralmente e por 
escrito, para descrever, explicar e justificar procedimentos, 
raciocínios e conclusões; 
 
- analisar o próprio trabalho para identificar progressos, lacunas e 
dificuldades na aprendizagem; 
 
- abordar situações novas com interesse, espírito de iniciativa e 
criatividade. 

Para avaliar conhecimentos, comunicação e práticas prevê-se a utilização dos seguintes instrumentos de avaliação e 
desempenho: provas individuais escritas, intervenções nas aulas e trabalhos individuais ou em grupo, realizados na aula ou 
extra-aula. 

Previsão do término do módulo A3 em junho de 2022. 
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Manual adotado: Neves, Maria Augusta Ferreira; Silva, M. Carlos; Ribeiro, Bruno; Jorge, Sandra; Guerreiro, Luís., Matemática – Módulos A2, A3 e B1 – Ensino Profissional, Porto Editora, 2019 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS DOMÍNIOS/CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS POR SEMESTRE 

 DOMÍNIO AE: CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 
Recorrendo a situações e contextos variados, incluindo a utilização de materiais diversificados 
e tecnologia, os alunos devem resolver tarefas que requeiram a resolução de problemas, o 
raciocínio e a comunicação matemáticos, por forma a que sejam capazes de: 

AE: PRÁTICAS ESSENCIAIS DE APRENDIZAGEM 
Devem ser criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em 
experiências individuais e colaborativas, tenham oportunidade de: 

1
º 

se
m

es
tr

e 
 

FUNÇÕES 
POLINOMIAIS 
 
(50 aulas de 45minutos) 

 
 
Resolução de 
problemas 
envolvendo 
funções 
 
Raciocínio 
matemático 
 
Comunicação 
matemática 

Funções e gráficos. Generalidades sobre funções. 
Função afim. Função quadrática. Função cúbica. 
- identificar uma função e interpretar uma sua representação gráfica; 
- estudar intuitivamente propriedades (domínio, contradomínio, pontos 
notáveis, monotonia e extremos) de uma função afim e quadrática; 
 

Transformações do gráfico de uma função. 
- interpretar e prever as alterações no gráfico de uma função:−𝑓(𝑥), 𝑓(𝑥) + 𝑎, 𝑓(𝑥 +

𝑎), a partir do gráfico de uma função 𝑓(𝑥), e descrever o resultado com recurso 
à linguagem das transformações geométricas; 
 

- resolver problemas simples de modelação matemática no contexto da vida 
real; 
- exprimir, oralmente e por escrito, ideias e explicar e justificar raciocínios, 
procedimentos e conclusões; 
- desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos e 
a capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem; 
- desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações 
que envolvam a Matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade; 
- desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no 
desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade humana e social. 

- resolver problemas e atividades de modelação ou desenvolver 
projetos, com ênfase especial no trabalho em grupo, que 
mobilizem conhecimentos adquiridos, fomentem novas 
aprendizagens e permitam a articulação com outras disciplinas; 
- tirar partido da utilização da tecnologia (calculadora gráfica, 
folhas de cálculo, aplicações interativas ou outras), 
nomeadamente para resolver problemas, explorar, investigar e 
comunicar; 
- interpretar informação de situações do quotidiano (tabelas, 
gráficos, textos) e analisar criticamente dados, informações e 
resultados obtidos; 
- comunicar, utilizando linguagem matemática, oralmente e por 
escrito, para descrever, explicar e justificar procedimentos, 
raciocínios e conclusões; 
- analisar o próprio trabalho para identificar progressos, lacunas e 
dificuldades na aprendizagem; 
- abordar situações novas com interesse, espírito de iniciativa e 
criatividade. 

Para avaliar conhecimentos, comunicação e práticas prevê-se a utilização dos seguintes instrumentos de avaliação e 
desempenho: provas individuais escritas, intervenções nas aulas e trabalhos individuais ou em grupo, realizados na aula ou 
extra-aula. 

Previsão do término do módulo A2 em dezembro de 
2021/janeiro de 2022. 



 

1
º 

se
m

es
tr

e 
e 

2
º 

se
m

es
tr

e 

FUNÇÕES 
PERIÓDICAS E 
NÃO 
PERIÓDICAS 
 
(48 aulas de 45minutos) 

 
Investigação das 
caraterísticas das 
funções racionais 
 
Modelação de 
situações 
envolvendo 
fenómenos não 
periódicos 
 
Resolução de 
problemas com 
funções racionais 
 
Problemas de 
trigonometria 
básica e sua 
generalização 
 
Modelação 
matemática de 
situações 
envolvendo 
movimentos 
periódicos 
 
Resolução de 
problemas com 
funções 
trigonométricas 
 
Raciocínio 
matemático 
 
Comunicação 
matemática 

Funções racionais 
- encontrar um modelo simples de uma função racional a partir da compreensão das 
relações numéricas entre variáveis inversamente proporcionais; 
- analisar e compreender os efeitos das mudanças de parâmetros nos gráficos de 

funções do tipo 
1

𝑎𝑥
; 

- estudar intuitivamente, com auxílio da calculadora gráfica, o comportamento de 
funções racionais, dadas como o quociente de funções afins onde o divisor é uma 
função não constante, em particular a existência de assíntotas ou comportamento 
assintóticos para valores “muito grandes” da variável e para valores “muito próximos” 
dos zeros dos denominadores das frações que as definem; 
- utilizar métodos gráficos para resolver condições – equações e inequações, 
associadas â resolução de problemas; 
- resolver problemas simples de modelação matemática, no contexto real; 
 
 
Razões trigonométricas 
- resolver problemas variados, ligados a situações concretas, que permitam recordar a 
semelhança de triângulos e os conceitos básicos de trigonometria do ângulo agudo 
estudados no 3ºCiclo do Ensino Básico; 
Trigonometria na circunferência trigonométrica 
Funções trigonométricas. Modelação de fenómenos periódicos. 
- usar o círculo trigonométrico e/ou a calculadora gráfica para resolver problemas de 
trigonometria, de modo a apropriar-se dos seguintes conceitos e técnicas associadas: 
    - radiano; 
    - ângulo generalizado e medida da sua amplitude; 
    - definição de seno, cosseno e tangente e sua periodicidade; 
    - resolução gráfica de equações trigonométricas; 
- reconhecer situações básicas envolvendo fenómenos periódicos, em que as funções 
trigonométricas podem aparecer como modelos matemáticos, adequados a 
responder a problemas, que descrevem situações mais ou menos complexas; 
- exprimir, oralmente e por escrito, ideias e explicar e justificar raciocínios, 
procedimentos e conclusões; 
- desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos e a 
capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem; 
- desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que 
envolvam a Matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade; 
- desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvimento 
das outras ciências e domínios da atividade humana e social. 

- apreciar o papel da trigonometria no desenvolvimento das 
outras ciências e o seu contributo para a compreensão e 
resolução de problemas da humanidade através dos tempos; 
 
- trabalhar movimentos circulares de modo a promover, a partir 
da intuição, a generalização das noções associadas aos 
movimentos periódicos; 
 
- resolver problemas e atividades de modelação ou desenvolver 
projetos, com ênfase especial no trabalho em grupo, que 
mobilizem conhecimentos adquiridos, fomentem novas 
aprendizagens e permitam a articulação com outras disciplinas; 
 
- tirar partido da utilização da tecnologia (calculadora gráfica, 
ambientes de geometria dinâmica, aplicações interativas ou 
outras), nomeadamente para resolver problemas, explorar, 
investigar e comunicar; 
 
- estabelecer conexões entre diversos temas matemáticos e de 
outras disciplinas; 
 
- comunicar, utilizando linguagem matemática, oralmente e por 
escrito, para descrever, explicar e justificar procedimentos, 
raciocínios e conclusões; 
 
- analisar o próprio trabalho para identificar progressos, lacunas e 
dificuldades na aprendizagem; 
 
- abordar situações novas com interesse, espírito de iniciativa e 
criatividade. 

Para avaliar conhecimentos, comunicação e práticas prevê-se a utilização dos seguintes instrumentos de avaliação e 
desempenho: provas individuais escritas, intervenções nas aulas e trabalhos individuais ou em grupo, realizados na aula ou 
extra-aula. 

Previsão do término do módulo B1 em março/abril de 2022. 



 

2
º 

se
m

es
tr

e 

ESTATÍSTICA 
 
(36 aulas de 45minutos) 

 
Caracteres 
estatísticos 
 
Organização, 
apresentação e 
interpretação 
de dados 
 
 
 
 
 
 
 
Resolução de 
problemas 
envolvendo 
procedimentos 
estatísticos 
 
Raciocínio 
matemático 
 
Comunicação 
matemática 

 
 
- interpretar e produzir informação estatística, utilizá-la para resolver 
problemas e tomar decisões informadas e fundamentadas; 
 
- recolher, organizar e representar dados recorrendo a diferentes 
representações e interpretar a informação representada; 
- analisar e interpretar informação contida num conjunto de dados 
recorrendo às medidas estatísticas mais adequadas (moda, média, mediana, 
quartis, amplitude e desvio padrão) e reconhecer o seu significado no 
contexto de uma dada situação; 
- planear e realizar estudos estatísticos que incluam a comparação de dois ou 
mais conjuntos de dados, identificando os suas semelhanças e diferenças; 
- abordar graficamente e intuitivamente distribuições bidimensionais, 
nomeadamente o diagrama  de dispersão, o coeficiente de correlação e reta 
de regressão; 
- resolver problemas envolvendo a organização e o tratamento de dados em 
contextos familiares variados, utilizando medidas estatísticas para os 
interpretar e tomar decisões; 
 
 
- exprimir, oralmente e por escrito, ideias e explicar e justificar raciocínios, 
procedimentos e conclusões; 
- desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos e 
a capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem; 
- desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações 
que envolvam a Matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade; 
- desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no 
desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade humana e social. 
 
 

- recolher dados de natureza variada e usar formas diversificadas 
para a sua organização e tratamento e para a apresentação de 
resultados; 
 
- interpretar informação de situações do quotidiano (tabelas, 
gráficos, textos,) e analisar criticamente os dados informações e 
resultados obtidos; 
 
- Formular questões em contextos familiares variados e 
desenvolver investigações estatísticas, recorrendo a bases de 
dados e interpretando resultados; 
 
- utilizar recursos tecnológicos (como a calculadora gráfica ou a 
folha de cálculo) para representar e tratar a informação 
recolhida; 
 
- resolver problemas em que se recorra a medidas estatísticas 
para interpretar e comparar resultados, analisar estratégias 
variadas de resolução e apreciar os resultados obtidos; 
 
- interpretar e criticar informação e argumentação estatística, 
nomeadamente a divulgada nos média; 
 
- comunicar, utilizando linguagem matemática, oralmente e por 
escrito, para descrever, explicar e justificar procedimentos, 
raciocínios e conclusões; 
 
- analisar o próprio trabalho para identificar progressos, lacunas e 
dificuldades na aprendizagem; 
 
- abordar situações novas com interesse, espírito de iniciativa e 
criatividade. 

Para avaliar conhecimentos, comunicação e práticas prevê-se a utilização dos seguintes instrumentos de avaliação e 
desempenho: provas individuais escritas, intervenções nas aulas e trabalhos individuais ou em grupo, realizados na aula ou 
extra-aula. 

Previsão do término do módulo A3 em junho de 2022. 
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Recorrendo a situações e contextos variados, incluindo a utilização de materiais diversificados e tecnologia, os alunos devem 
resolver tarefas que requeiram a resolução de problemas, o raciocínio e a comunicação matemáticos, por forma a que sejam capazes 
de: 

 
 Módulo / Organizador Aprendizagens essenciais / Objetivos 

1.
º 

 S
em

e
st

re
 

A1 – Geometria 
 

(48 TL) 

● Desenvolver a capacidade de visualização no plano e no espaço 
tridimensional; 

● Representar e construir modelos de objetos geométricos; 
● Construir, identificar e classificar frisos; 
● Reconhecer e construir as pavimentações regulares e semi-regulares no plano 

e classificá-las; 
● Investigar a melhor solução de empacotamento de objetos num determinado 

contentor; 
● Instalar um referencial numa figura, de forma a obter” as melhores 

coordenadas” para o objetivo pretendido; 
● Resolver problemas de cálculo de medidas, nomeadamente, comprimentos, 

perímetros, áreas ou volumes, utilizando, ou não, o método das coordenadas 
cartesianas; 

● Conhecer as coordenadas de pontos simétricos relativamente ao eixo das 
abcissas e das ordenadas (no plano), relativamente aos eixos e aos planos de 
coordenados (no espaço); 

● Conhecer a equação reduzida da reta e interpretar geometricamente os seus 
parâmetros; 

● Resolver problemas simples de modelação matemática, no contexto da vida 
real; 

● Exprimir, oralmente e por escrito, ideias e explicar e justificar raciocínios, 
procedimentos e conclusões; 

● Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos e 
na capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem; 

● Desenvolver persistência, autonomia e à- vontade em lidar com situações que 
envolvam a matemática no percurso escolar e na vida em sociedade; 

● Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no 
desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade humana e 
social. 

 

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. 
 
 
 
 
 
 



                        

 

 
 
 
 
 
 

 Módulo / Organizador Aprendizagens essenciais / Objetivos 
 

1º
 / 

2.
º 

S
em

es
tr

e
 

 A2 – Funções 
polinomiais 

 
(50 TL) 

● identificar uma função e interpretar uma sua representação gráfica; 
● estudar intuitivamente propriedades (domínio, contradomínio, pontos 

notáveis, monotonia e extremos) de uma função afim e quadrática; 
● interpretar e prever as alterações no gráfico de uma função: 

−𝑓(𝑥), 𝑓(𝑥) + 𝑎, 𝑓(𝑥 + 𝑎), a partir do gráfico de uma função 𝑓(𝑥), e 
descrever o resultado com recurso à linguagem das transformações 
geométricas; 

● resolver problemas simples de modelação matemática no contexto da 
vida real; 

● exprimir, oralmente e por escrito, ideias e explicar e justificar raciocínios, 
procedimentos e conclusões; 

● desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos 
matemáticos e a capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a sua 
aprendizagem; 

● desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações 
que envolvam a Matemática no seu percurso escolar e na vida em 
sociedade; 

● desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no 
desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade humana e 
social. 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.
º 

S
em

e
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A3 – Estatística 
 

(36 TL) 

● interpretar e produzir informação estatística, utilizá-la para resolver 
problemas e tomar decisões informadas e fundamentadas; 

● recolher, organizar e representar dados recorrendo a diferentes 
representações e interpretar a informação representada; 

● analisar e interpretar informação contida num conjunto de dados 
recorrendo às medidas estatísticas mais adequadas (moda, média, 
mediana, quartis, amplitude e desvio padrão) e reconhecer o seu 
significado no contexto de uma dada situação; 

● planear e realizar estudos estatísticos que incluam a comparação de dois 
ou mais conjuntos de dados, identificando os suas semelhanças e 
diferenças; 

● abordar graficamente e intuitivamente distribuições bidimensionais, 
nomeadamente o diagrama de dispersão, o coeficiente de correlação e 
reta de regressão; 

● resolver problemas envolvendo a organização e o tratamento de dados 
em contextos familiares variados, utilizando medidas estatísticas para os 
interpretar e tomar decisões; 

● exprimir, oralmente e por escrito, ideias e explicar e justificar raciocínios, 
procedimentos e conclusões; 

● desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos 
matemáticos e a capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a sua 
aprendizagem; 

● desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações 
que envolvam a Matemática no seu percurso escolar e na vida em 
sociedade; 

● desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no 
desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade humana e 
social. 

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. 
 
 

Outubro de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

ENSINO SECUNDÁRIO - CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE GESTÃO DE 

EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS 

Ano Letivo 2021-2022  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Comunicação de Dados – 10.º ano 

 

Manual não adotado 

 

 Módulo / Objetivos Conteúdos  

 

1
.º

 s
em

es
tr

e 
(2

7
 T

L)
 

Módulo 1 - Introdução às Redes e 
Transmissão de Dados 

Entender as Redes de Comunicação 
como peça fundamental de qualquer 
Sistema de Informação  

Noção de Redes de dados, sua 
importância e áreas de aplicação 

Conhecer a perspetiva de evolução 

Classificar as redes segundo vários 
critérios  

Identificar os vários Componentes de 
uma rede 

Reconhecer a importância das 
Atividades de Normalização 

Identificar os benefícios de uma rede 

Distinguir as tarefas dos computadores 
na rede 

Agrupar as aplicações em categorias 

Identificar e distinguir um conjunto de 
aplicações designadas tradicionais 

Necessidades das aplicações  

Conceitos básicos 
Rede de comunicação 
Redes de dados 
Transmissão de dados 
A Informação 

 
Redes de dados 

Importância 
Áreas de aplicação 

Perspetiva de evolução 
Débitos de transmissão 
Importância da largura de banda 
Medição, Limitações 
Throughput  
Cálculo da transferência de dados 
Digital versus analógico 
Qualidade de Serviço 

Classificação 
Débito e Topologia 
Meios físicos 

Área Geográfica ou Organizacional 
Redes Locais (LAN) 
Redes de Área Pessoal (PAN) 
Redes de Armazenamento (SAN) 
Redes de Área Metropolitana (MAN) 
Redes de Área Alargada (WAN) 
Virtual Private Network (VPN)  
Vantagens das VPNs 

Intranet e Extranet 

 
A importância das atividades de normalização 

Noção de norma e de normalização 
Organizações de normalização 
ISO, ISOC, IEC, IEEE 
Benefícios de uma redes de dados 
Partilha de informação 
Partilha de hardware e software 
Partilha de recursos 
Administração centralizada 
As tarefas dos computadores na rede 
Servidores de mail e de base de dados 
Servidores de ficheiros e impressoras 
Servidores de fax 

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

- Participação na aula, trabalhos individuais / trabalhos de projeto e trabalhos de pesquisa. 
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Módulo 2 - Caraterização de Redes e Comunicação 
de Dados 
 
Compreender a noção de Modelos ou Arquiteturas 
de Comunicação Distinguir os conceitos de Modelo 
Proprietário vs Modelo / Arquitetura Aberta 
Enunciar como os mais relevantes o Modelo de 
Referência OSI da ISO e a Arquitetura TCP/IP 
Compreender a importância do Modelo de 
referência OSI Visão Geral do modelo de referência 
OSI 
Enunciar as camadas do modelo e entender o papel 
de cada uma  
Compreender a utilidade do modelo e o seu modo 
de funcionamento 
Entender alguns dos principais conceitos 
subadjacentes e aplicáveis à generalidade das 
arquiteturas  
Distinguir Packets de Frames e entender o seu modo 
de funcionamento 
Enunciar as principais caraterísticas da Arquitetura 
TCP/IP, como sendo a arquitetura protocolar da 
Internet 
Entender a Arquitetura Protocolar e entender os 
diversos níveis desta Distinguir os diversos 
componentes do TCP/IP 
Conhecer o surgimento de Arquiteturas 
proprietárias, sua importância e utilização 
Entender o conceito de Topologia 
Distinguir topologia física de topologia lógica 
Conhecer e enunciar os tipos de topologias 
existentes 
Descrever as principais tecnologias de comunicação 
Classificar as diversas tecnologias de comunicação 
em termos da área a que se destinam 
Reconhecer a tecnologia Ethernet – nas suas 
múltiplas variantes – como a tecnologia dominante 
no mercado 
Abordar outras tecnologias com alguma importância 
embora em fase decrescente de utilização  
Entender as redes locais sem fios como tecnologias 
de utilização emergente e bastante promissora 
Conhecer as principais caraterísticas, dada a sua 
importância e crescente utilização, de algumas 
tecnologias de acesso em Redes Metropolitanas 
Abordar de forma sucinta tecnologias para redes de 
área alargada 
Compreender o funcionamento da tecnologia de 
rede ATM e identificar os serviços que podem ser 
utilizados com essa tecnologia. 

Conceitos Básicos  
Arquitetura 
Arquitetura de comunicação 
Modelo proprietário 
Arquitetura aberta 

Modelo de referência OSI 
Surgimento do modelo 
Importância e objetivos 
Utilidade do modelo 
O papel de cada uma das camadas do 
modelo 
Funcionamento do modelo 

Conceitos subadjacentes 
Camadas, Entidades, Serviços, 
Protocolos, Unidades de Dados 
Modos de comunicação, Qualidade de 
Serviço, Packets e Frames  

Topologias 
Conceito de Topologia 
Distinguir topologia física e lógica 
Tipos de topologias 

Bus, Estrela, Anel, Árvore, Malha, 
Mista 

Tecnologias de Comunicação 
Tecnologias de Redes Locais 

Utilização e limitações 
Controlo de acesso ao meio físico 
Ethernet  

10 Mbps, 100 Mbps 
1 Gbps 
10 Gbps 

Token Ring, Token Bus  
FDDI 
Redes locais sem fios 

Utilização, crescimento e 
potencial 
Opções tecnológicas 
Configurações 

Tecnologias de Redes Metropolitanas 
Tecnologias de acesso 

Tecnologia DSL 
Cable Modems  

Noções sobre Tecnologias de Redes 
Alargadas 

Rede telefónica 
X.25 
Frame Relay  
Rede Digital de Serviços 
Integrados 

Noções sobre Tecnologia ATM 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
- Participação na aula, trabalhos individuais / trabalhos de projeto e trabalhos de pesquisa. 
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Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Educação Física – 10º ano 
Ano Letivo 2021-2022  

 
 

Sem Manual Adotado 
 

Competências Essenciais 
• 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 género. 

• O aluno demonstra competências quando: 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 interpretá-la como uma ação 
essencial, reveladora de responsabilidade individual e coletiva. 
 

 

 Objetivos Conteúdos 
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Basquetebol: 
1. Cooperar com os companheiros, quer nos exercícios quer no jogo, escolhendo as 
ações favoráveis ao êxito pessoal e do grupo, admitindo as indicações que lhe dirigem 
e aceitando as opções e falhas dos seus colegas. 
2. Aceitar as decisões da arbitragem e trata com igual cordialidade e respeito os 
companheiros e os adversários, evitando ações que ponham em risco a sua 
integridade física, mesmo que isso implique desvantagem no jogo. 
3. Conhecer o objetivo do jogo, a função e o modo de execução das principais ações 
técnico-táticas e as regras: a) formas de jogar a bola, b) início e recomeço do jogo, c) 
bola fora, d) passos, e) dribles, f) bola presa e g) faltas pessoais, adequando as suas 
ações a esse conhecimento. 
4. Em situação de jogo 3x3 (meio-campo) e 5x5 (campo inteiro):  
4.1. Receber a bola com as duas mãos e assume uma posição facial ao cesto 
(enquadra-se ofensivamente) tentando ver o conjunto da movimentação dos 
jogadores e, de acordo com a sua posição: 4.1.1. Lança na passada ou parado de 
curta distância, se tem situação de lançamento (cesto ao seu alcance, em vantagem 
ou livre do defesa). 4.1.2. Dribla, se tem espaço livre à sua frente, para progredir no 
campo de jogo e/ou para ultrapassar o seu adversário direto, aproximando a bola do 
cesto, para lançamento ou passe a um jogador (preferencialmente em posição mais 
ofensiva). 4.1.3. Passa com segurança a um companheiro desmarcado, de 
preferência em posição mais ofensiva. 
4.2. Desmarcar-se oportunamente, criando linhas de passe ofensivas (à frente da 
linha da bola), mantendo uma ocupação equilibrada do espaço. 
4.3. Quando a sua equipa perde a posse da bola, assumir de imediato uma atitude 
defensiva marcando o seu adversário direto, colocando-se entre este e o cesto 
(defesa individual). 
4.4. Participar no ressalto, sempre que há lançamento, tentando recuperar a posse 
da bola. 
5. Realizar com oportunidade e correção global, no jogo e em exercícios critério as 
ações: a) receção, b) passe (de peito e picado), c) paragens e rotações sobre um 
apoio, d) lançamento na passada e parado, e) drible de progressão, e, em exercício 
critério f) mudança de direção e de mão pela frente. 
 
 
 

 

A. Atividades Físicas 
 
 

A1. Jogos Desportivos 
Coletivos 

 
• Módulo: JDC I 
- Basquetebol 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

																																										 	 																				

 
 
 
 
 
Ginástica no Solo (nível introdução): 
1. Combinar as habilidades em sequências, realizando: 
1.1. Cambalhota à frente no colchão, terminando a pés juntos, mantendo a mesma 
direção durante o enrolamento. 
1.2. Cambalhota à frente num plano inclinado, terminando com as pernas afastadas 
e em extensão. 
1.3. Cambalhota à retaguarda com repulsão dos braços na parte final e saída com as 
pernas afastadas e em extensão. 
1.4. Cambalhota à retaguarda, com repulsão dos braços na fase final e saída com os 
pés juntos na direção do ponto de partida. 
1.5. Passagem por pino partindo da posição de deitado ventral no plinto, deslizando 
para apoio das mãos no colchão (sem avanço dos ombros) e elevando as pernas 
para passar por pino, seguido de cambalhota à frente. 
1.6. Subida para pino apoiando as mãos no colchão e os pés num plano vertical, 
recuando as mãos e subindo gradualmente o apoio dos pés, aproximando-se da 
vertical (mantendo o olhar dirigido para as mãos), terminando em cambalhota à frente. 
1.7. Roda, com apoio alternado das mãos na cabeça do plinto (transversal), passando 
as pernas o mais alto possível, com receção equilibrada do outro lado em apoio 
alternado dos pés. 
1.8. Posições de flexibilidade variadas (afastamento lateral e frontal das pernas em 
pé e no chão, com máxima inclinação do tronco; mata-borrão; etc). 
 
 
Patinagem (nível introdução): 
1. Em patins, cumprindo as regras de segurança própria e dos companheiros, realizar 
com coordenação global e fluidez de movimentos, percursos, jogos de perseguição 
ou estafetas em que se combinem as seguintes habilidades: 
1.1. Arranca para a frente, para a esquerda e para a direita, apoiando o patim na 
direção desejada e impulsionando-se pela colocação do peso do corpo sobre esse 
apoio, coordenando a ação dos membros inferiores com a inclinação do tronco. 
1.2. Desliza para a frente sobre um apoio, fletindo a perna livre (com o patim à altura 
do joelho da perna de apoio), mantendo a figura e o controlo do deslocamento em 
equilíbrio (“Quatro”). 
1.3. –Desliza para trás com os patins paralelos, após impulso inicial de um colega ou 
na parede. 
1.4. Desliza de “cócoras”, mantendo os patins paralelos e os braços à frente, 
elevando-se e baixando-se sem perder o equilíbrio. 
1.5. Desliza para a frente e também para trás, desenhando um encadeamento de 
círculos (“oitos”) afastando e juntando respetivamente as pontas dos pés e os 
calcanhares. 
1.6. Curva com os pés paralelos, à esquerda e à direita com ligeira inclinação dos pés 
e do tronco para o lado para onde vai virar, mantendo o equilíbrio. 
1.7. Trava em “T” após deslize para a frente, no menor espaço de tempo, mantendo 
o equilíbrio e ficando em condições de iniciar novo deslize. 
1.8. Meia volta, em deslocamento para a frente, invertendo a orientação corporal e 
continuando o deslize 

 
 
Danças Sociais (nível introdução): 
1. Cooperar com os companheiros, incentivar e apoiar a sua participação na 
atividade, apresentando sugestões de aperfeiçoamento e considerando, por seu lado, 
as propostas que lhe são dirigidas.  
2. Nas danças latino-americanas/não progressivas (Merengue e Rumba quadrada), 
realizar as seguintes sequências de passos mantendo uma postura natural, com a 
cabeça levantada e no enquadramento dos ombros: 
2.1. Merengue (em situação de “Line Dance” e em situação de dança a pares, 
acentuando o 1º tempo do compasso e fazendo coincidir cada passo a um tempo), 
realizar uma sequência de passos: 
2.1.1. no lugar e progredindo à frente e atrás; 
2.1.2. laterais à direita e à esquerda alternados com junção de apoios; 
2.1.3. cruzados pela frente ou por trás; 
2.1.4. à frente e atrás com o mesmo apoio, alternados com transferências de peso do 
outro apoio no lugar; 

 
 
 
 
A2. Ginástica 
 
• Módulo: GIN I 
- Ginástica no Solo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3. Outras Atividades 
Físicas Desportivas 
 
• Módulo: ATL/PAT/RAQ I 
- Patinagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A5. Dança 

 
• Módulo: DANÇA I 
- Danças Sociais (Merengue; 
Rumba) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

																																										 	 																				

2.1.5. executando voltas à direita e à esquerda; 
2.1.6. executando agrupamentos de passos (4 ou 8 tempos) 
2.2. Rumba quadrada, em situação de dança a pares, acentuando o 1º tempo do 
compasso e mantendo a estrutura rítmica: Lento (1º e 2º tempos do compasso), 
Rápido (3º tempo do compasso), Rápido (4º tempo do compasso): 
2.2.1. Realizar passo básico em “Posição Fechada” fazendo coincidir os passos em 
frente e atrás ao ritmo Lento e os laterais (sem ultrapassar a largura dos ombros) e 
junção de apoios ao ritmo Rápido; 
2.2.2. Realizar passos progressivos em “Posição Fechada” em frente sem volta ou 
virando até ¼ de volta para a esquerda ou para a direita, mantendo a posição 
relativa com o par que simultaneamente executa os passos progressivos atrás; 
2.2.3. Realizar Volta e Contravolta em “Posição Aberta pega E-D” mantendo o 
elemento masculino a mesma frente enquanto o elemento feminino executa uma 
volta à direita seguida de uma volta à esquerda. 
 
 

Aptidão Física 
- Desenvolver as capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão 
aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa FitEscola 
para a sua idade e género: 
• Resistência; 
• Força; 
• Velocidade; 
• Flexibilidade; 
• Destreza Geral. 
 
 

Atividades Físicas / Contextos de Saúde I (objetivos 1, 2 e 3) 
1. Relaciona Aptidão Física e Saúde e identifica 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. 
2. Conhece e interpreta fatores de saúde e risco associados à prática das atividades 
físicas, tais como doenças, lesões, substâncias dopantes e condições materiais, de 
equipamentos e de orientação do treino, utilizando esse conhecimento de modo a 
garantir a realização de atividade física em segurança. 
3. Identifica fenómenos associados a limitações das possibilidades de prática das 
Atividades Físicas, da Aptidão Física e da Saúde dos indivíduos e das populações, 
tais como o sedentarismo e a evolução tecnológica, a poluição, o urbanismo e a 
industrialização, relacionando-os com a evolução das sociedades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Desenvolvimento das 
Capacidades Motoras 
Condicionais e 
Coordenativas 

 
• Módulo: APTIDÃO FÍSICA 

(FitEscola) 
 
 
 
C. Conhecimentos sobre 
Desenvolvimento da 
Condição Física e  
Contextos onde se 
realizam as Atividades 
Físicas 

 
• Módulo: ACT.FIS/ 

CONTEXTOS E SAÚDE I 
 

 
Domínios A - Avaliação suportada na observação de atitudes e valores. 

Domínio B - Avaliação dos desempenhos práticos: situação jogo, exercícios-critério e coreografias; 

desempenhos teóricos: questões- aula, trabalhos, fichas de avaliação de conhecimentos, planos de aula. 
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Domínios e Objetivos Sequências/Conteúdos 
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Módulo JDC I – Voleibol 
 
Nível Introdução – O aluno: 
1. Coopera com os companheiros em 
todas as situações, escolhendo as 
ações favoráveis ao êxito pessoal e do 
grupo, admitindo as indicações que 
lhe dirigem e as opções e falhas dos 
colegas. 
2. Conhece o objetivo do jogo, 
identifica e discrimina as principais 
ações que o caracterizam: 
1) serviço, 2) passe, 3) receção e 4) 
finalização, bem como as regras 
essenciais do jogo de voleibol: 
a) dois toques, b) transporte, c) 
violação da linha divisória, d) rotação 
ao serviço, e) número de toques 
consecutivos por equipa, f) toque na 
rede. 
 
Módulo – Ginástica I – Solo 
 
O aluno combina as habilidades em 
sequências, realizando: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Módulo – ATL/PAT/RAQ II - 
Patinagem 
 
Utilizar adequadamente os patins, em 
combinações de deslocamentos e 
paragens, com equilíbrio e segurança, 
em composições rítmicas individuais e 
a pares (Patinagem Artística), 
cooperando com os companheiros nas 
ações técnico-táticas em jogo de 
Hóquei em Patins, ou em situação de 
Corrida de Patins. 
 
1. Em patins, cumprindo as regras de 
segurança própria e dos 
companheiros, realiza com 
coordenação global e fluidez de 
movimentos, percursos, jogos de 

 
 
 
3. Em situação de exercício em grupos de quatro, coopera com os companheiros para 
manter a bola no ar (com a participação de todos os elementos do grupo), utilizando, 
consoante a trajetória da bola, o passe e a manchete, com coordenação global e 
posicionando-se correta e oportunamente, colocando a bola em trajetória descendente 
sobre o colega. 
4. Em situação de exercício, com a rede aproximadamente a 2 m de altura: 4.1. Serve 
por baixo, a uma distância de 3 m a 4,5 m da rede, colocando a bola, conforme a 
indicação prévia, na metade esquerda ou direita do meio campo oposto. 4.2. Como 
recetor, parte atrás da linha de fundo para receber a bola, com as duas mãos por cima 
ou em manchete (de acordo com a trajetória da bola), posicionando-se correta e 
oportunamente, de modo a imprimir à bola uma trajetória alta, agarrando-a de seguida 
com o mínimo deslocamento. 
5. Em concurso em grupos de quatro, num campo de dimensões reduzidas com dois 
jogadores de cada lado da rede (aproximadamente a 2 m de altura) joga com os 
companheiros efetuando toques com as duas mãos por cima e ou toques por baixo 
com os antebraços (em extensão), para manter a bola no ar, com um número limitado 
de toques sucessivos de cada lado. 
 
 
1. Cambalhota à frente no colchão 
2. Cambalhota à frente num plano inclinado, terminando com as pernas afastadas e 
em extensão. 
3. Cambalhota à retaguarda com repulsão dos braços na parte final e saída com as 
pernas afastadas e em extensão. 
4. Cambalhota à retaguarda, com repulsão dos braços na fase final e saída com os 
pés juntos na direção do ponto de partida. 
5. Passagem por pino partindo da posição de deitado ventral no plinto, deslizando 
para apoio das mãos no colchão (sem avanço dos ombros) e elevando as pernas para 
passar por pino, seguido de cambalhota à frente. 
6. Subida para pino apoiando as mãos no colchão e os pés num plano vertical, 
recuando as mãos e subindo gradualmente o apoio dos pés,  
7. Roda, com apoio alternado das mãos na cabeça do plinto (transversal),  
8. Posições de flexibilidade variadas (afastamento lateral e frontal das pernas em pé e 
no chão, com máxima inclinação do tronco; mata-borrão; etc). 
 
 
 
1.1. Arranca para a frente, para a esquerda e para a direita, apoiando o patim na 
direção desejada e impulsionando-se pela colocação do peso do corpo sobre esse 
apoio, coordenando a ação dos membros inferiores com a inclinação do tronco. 
1.2. Desliza para a frente sobre um apoio, fletindo a perna livre (com o patim à altura 
do joelho da perna de apoio), mantendo a figura e o controlo do deslocamento em 
equilíbrio (“Quatro”). 
1.3. Desliza para trás com os patins paralelos, após impulso inicial de um colega ou 
na parede. 
1.4. Desliza de “cócoras”, mantendo os patins paralelos e os braços à frente, 
elevando-se e baixando-se sem perder o equilíbrio. 
1.5. Desliza para a frente e também para trás, desenhando um encadeamento de 
círculos (“oitos”) afastando e juntando respetivamente as pontas dos pés e os 
calcanhares. 
1.6. Curva com os pés paralelos, à esquerda e à direita com ligeira inclinação dos pés 
e do tronco para o lado para onde vai virar, mantendo o equilíbrio. 
1.7. Trava em “T” após deslize para a frente, no menor espaço de tempo, mantendo o 
equilíbrio e ficando em condições de iniciar novo deslize. 
1.8. Meia volta, em deslocamento para a frente, invertendo a orientação corporal e 
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perseguição ou estafetas em que se 
combinem as seguintes habilidades: 
 
 
Módulo – DANÇA I  
 
1. Coopera com os companheiros, 
incentiva e apoia a sua participação 
na atividade, apresentando sugestões 
de aperfeiçoamento e considerando, 
por seu lado, as propostas que lhe são 
dirigidas. 
 
2. Apreciar, compor e realizar 
sequências de elementos técnicos da 
Dança em coreografias individuais e 
de grupo, correspondendo aos 
critérios de expressividade, de acordo 
com os motivos das composições. 
 
 
 
 
Módulo – ACT.EXPL.NAT - 
Montanhismo/Escalada 
 
1. Coopera com os companheiros e 
com o professor em todas as 
situações, cumprindo as normas de 
segurança específicas da atividade e 
as regras de preservação ecológica. 
 
Realizar atividades de exploração da 
Natureza, aplicando correta e 
adequadamente as técnicas 
específicas, respeitando as regras de 
organização, participação e, 
especialmente, de preservação da 
qualidade do ambiente. 
 
 
Módulo: ACT.FIS/ CONTEXTOS 
E SAÚDE I 
 
1. Relaciona Aptidão Física e Saúde e 
identifica os factores associados a um 
estilo de vida saudável, 
nomeadamente o desenvolvimento 
das capacidades motoras, a 
composição corporal, a alimentação, o 
repouso, a higiene, a afectividade e a 
qualidade do meio ambiente. 
2. Conhece e interpreta factores de 
saúde e risco associados à prática das 
actividades físicas, tais como 
doenças, lesões, substâncias 
dopantes e condições materiais, de 
equipamentos e de orientação do 
treino, utilizando esse conhecimento 
de modo a garantir a realização de 
actividade física em segurança. 
 
 
Módulo: APTIDÃO FÍSICA 
 
RESISTÊNCIA 
1. O aluno realiza, em situação de 
corrida contínua, de jogo, em 
percursos de habilidades, ou noutras 
situações: 
1.1. Ações motoras globais de longa 
duração (acima dos oito minutos), com 
intensidade moderada a vigorosa, sem 
diminuição nítida de eficácia, 
controlando o esforço, resistindo à 

continuando o deslize. 
 
 
 
2. Nas danças latino-americanas/não progressivas - Merengue e Rumba quadrada: 
2.1. Mantém uma postura natural, com a cabeça levantada e no enquadramento dos 
ombros distinguindo “Posição Fechada” de “Posição Aberta” e identificando as 
posições relativas e pegas a utilizar quando em ”Posição Aberta”; 2.2. Realiza 
sequências de passos/figuras dominando princípios básicos de condução, 
nomeadamente para início e final de volta, identificando o elevar do braço da pega 
como sinal de início e o baixar como o final da mesma, tanto no papel de “condutor” 
como de “seguidor”; 2.3. Seleciona com antecipação, do reportório desenvolvido, os 
passos/figuras a executar à sua vontade e mediante a disponibilidade de espaço, 
mantendo a estrutura rítmica das seguintes danças; 2.3.1. O MERENGUE: em 
situação de “Line Dance” com a organização espacial definida e em situação de dança 
a pares, acentuando o 1º tempo do compasso e fazendo coincidir cada passo a um 
tempo, realiza sequências de passos: − No lugar e progredindo à frente e atrás; − 
Laterais à direita e à esquerda alternados com junção de apoios; − Cruzados pela 
frente ou por trás; − À frente e atrás com o mesmo apoio, alternados com 
transferências de peso do outro apoio no lugar; − Executando voltas à direita e à 
esquerda; − Executando agrupamentos de passos em número previamente definido 
(por exemplo em grupos de 4 ou 8 tempos); 
 
 
3. Escala com apoio, em percursos de trepar de dificuldade variável, adotando a 
posição de escalada em sistema boulder - travessia: 
3.1. Mantém os três pontos de apoio (mãos e pés), enquanto movimenta o quarto. 
3.2. Afasta lateralmente os pontos de apoio adquirindo uma posição de equilíbrio 
dinâmico. 
3.3. Procura uma posição vertical e/ou de afastamento da rocha/muro de escalada, 
por ação dos braços, ligeiramente fletidos, com as mãos colocadas conforme as 
dificuldades encontradas, apoiando de forma adequada os pés nas presas e/ou em 
aderência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Identifica fenómenos associados a limitações das possibilidades de prática das 
Actividades Físicas, da Aptidão Física e da Saúde dos indivíduos e das populações, 
tais como o sedentarismo e a evolução tecnológica, a poluição, o urbanismo e a 
industrialização, relacionando-os com a evolução das sociedades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Corrida numa direção e na oposta (Vai-Vem), percorrendo de cada vez uma 
distância de 20 m, aumentando o ritmo da passada em cada minuto, atingindo ou 
ultrapassando o número de percursos de referência (Zona Saudável de Aptidão Física 
- ZSAF). 
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fadiga e recuperando com relativa 
rapidez após o esforço. 
 
FORÇA 
2. O aluno realiza com correção, em 
circuitos de treino ou exercitação 
simples, com volume e intensidade 
definidos pelo professor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VELOCIDADE 
3. O aluno, nas situações definidas 
pelo professor, respeitando os tempos 
de trabalho e de recuperação 
adequados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FLEXIBILIDADE 
4. O aluno, respeitando as indicações 
metodológicas específicas do treino 
de flexibilidade (ativa): 
4.1. Realiza ações motoras com 
grande amplitude, à custa de elevada 
mobilidade articular e elasticidade 
muscular (contribuindo para a 
qualidade de execução dessas 
ações). 
 
DESTREZA GERAL 
5. O aluno realiza movimentos de 
deslocamento no espaço associados a 
movimentos segmentares, com 
alternância de ritmos e velocidade, em 
combinações complexas desses 
movimentos, globalmente bem 
coordenadas e eficazes. 
 
 

 
 
 
 
2.1. Ações motoras vencendo resistências fracas a ligeiras, com elevada velocidade 
de contração muscular. 
� Salto horizontal a pés juntos na máxima distância, partindo da posição de parado, 
com pés paralelos, atingindo ou ultrapassando o nível de prestação definido. 
� Lançamento de uma bola medicinal de 3/4 kg, partindo da posição de pé com a bola 
agarrada junto ao peito, à máxima distância, atingindo ou ultrapassando o nível de 
prestação definido. 
2.2. Ações motoras de contração muscular localizada, vencendo resistências, de 
carga fraca ou ligeira, com elevada velocidade em cada ação, em esforços de duração 
relativamente prolongada, resistindo à fadiga, sem diminuição nítida de eficácia. 
� O maior número de flexões/extensões de braços, rápidas e bem executadas 
� O maior número possível (até aos 75) de flexões do tronco (até ao limite definido), 
partindo da posição de deitado dorsal,  
� O maior número de elevações rápidas do tronco, até à horizontal, em 30 segundos, 
partindo da posição de deitado facial num plano elevado (exemplo: cabeça do plinto),  
� Saltos a pés juntos de frente, por cima de um obstáculo (banco sueco), o maior 
número de vezes, em 30 segundos, com um apoio (saltitar) intermédio entre cada 
salto, atingindo o nível de prestação definido. 
 
 
3.1. Reage rapidamente a um sinal conhecido, iniciando ações motoras previstas, 
globais ou localizadas. 
3.2. Reage rapidamente e com eficácia, iniciando ações motoras globais ou 
localizadas, em situação de seleção, combinação ou correção de resposta. 
3.3. Realiza ações motoras acíclicas com a máxima velocidade, sem perda de eficácia 
dos movimentos. 
3.4. Realiza ações motoras cíclicas com a máxima velocidade em cada execução 
singular, sem perda de eficácia dos movimentos. 
3.5. Realiza ações motoras globais cíclicas percorrendo curtas distâncias, no menor 
tempo possível, sem perda de eficácia. 
3.6. Realiza ações motoras globais de curta duração (até 45") com o máximo de 
intensidade naquele tempo, sem diminuição nítida de eficácia. 
 
 
� Chega com as duas mãos à frente, o mais longe possível, sentado no chão (seat- 
and-reach),  
� Mantém durante alguns segundos uma e outra das pernas, em extensão completa, 
a um plano mais alto que a bacia, apoiando o pé no espaldar ou num companheiro. 
� Toca as pontas dos dedos atrás das costas, com um braço por cima do ombro e 
outro por baixo do cotovelo, com um e outro braço. 
� Afasta lateralmente as pernas em extensão (posição de espargata), aproximando a 
região pubo-coccígea do solo a uma distância definida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domínios A - Avaliação suportada na observação de atitudes e valores. 

Domínio B- Avaliação dos desempenhos práticos: situação jogo, exercícios-critério e coreografias; 
desempenhos teóricos: questões- aula, trabalhos, fichas de avaliação de conhecimentos, planos de aula. 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

Ensino Secundário - Curso Profissional Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos  

Ano Letivo 2021-2022  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Eletrónica Fundamental – 10.º ano  

 

Manual adotado: NA 

 

 Módulo/Objetivos  Conteúdos 
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Módulo 1 - Noções Básicas de 

Eletricidade 

• Conhecer a estrutura da 

matéria 

• Conhecer os fenómenos 

eletrostáticos 

• Distinguir materiais 

condutores e materiais 

isoladores 

• Conhecer diversas formas de 

energia 

• Estudar a força eletromotriz, 

diferença de potencial e 

corrente elétrica 

• Conhecer o conceito de 

resistência elétrica 

• Identificar um circuito elétrico 

e os seus constituintes 

• Conhecer e aplicar o conceito 

de associação de resistências 

• Estudar o condensador como 

elemento de armazenamento 

de carga elétrica 

 

 

 
 
 

• Constituição da matéria 

• Eletrostática 
o Átomo 
o Iões 
o Materiais condutores 
o Materiais isoladores 

• Energia e eletricidade 

• Princípio da conservação de energia 

• Carga elétrica 

• Circuito elétrico 

• Potencial absoluto e relativo. A descarga elétrica 

• Força eletromotriz. Corrente elétrica. Geradores 

• Intensidade de corrente elétrica 

• Resistência elétrica. Resistividade 

• Código de cores das resistências. Noção de tolerância 

• Variação da resistência com a temperatura 

• Associação de resistências 

• Condensadores; Código de cores e código de letras 

• Associação de condensadores 

• Constante de tempo num circuito RC 

• Carga e descarga de condensadores 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, trabalhos individuais/grupo/ testes de avaliação. 
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Módulo 2 - Análise de Circuitos 

em Corrente Continua 

 

•  Saber utilizar o multímetro 

• Analisar circuitos elétricos 

com a aplicação das principais 

Leis e Teoremas da 

eletricidade 

• Compreender os efeitos e a 

importância dos efeitos 

 
 
 

• Equipamentos de medida e teste 
 multímetro 

• Lei de Ohm 

• Divisão potenciométrica 

• Leis de kirchoff 

• Teorema de Thévenin 

• Teorema de Norton 

• Teorema da sobreposição 
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eletromagnéticos da corrente 

elétrica 

 

• Energia e Potência. Lei de Joule 

• Efeitos magnéticos da corrente elétrica 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, trabalhos individuais/grupo/ testes de avaliação. 

 

1.
º 

e 
2.

º 
se

m
es

tr
e 

(4
4 

T
L)

 

Módulo 3 - Análise de Circuitos 

em Corrente Alternada 

 

• Conhecer o conceito de 

corrente alternada em 

comparação com o conceito de 

corrente contínua 

• Conhecer e identificar as 

principais características das 

ondas sinusoidais 

• Saber utilizar o gerador de 

funções e o osciloscópio 

• Conhecer o conceito de 

impedância 

• Conhecer o comportamento 

de condensadores e bobines 

em corrente alternada 

• Analisar e aplicar os circuitos 

em corrente alternada 

• Conhecer a corrente alternada 

trifásica e quais as suas 

principais vantagens 

 
 
 

• Características da corrente alternada sinusoidal 
o Frequência 
o Período 
o Fase 
o Amplitude 
o Amplitude de pico 
o Valor médio 
o Valor eficaz 

• Estudo de equipamentos de medida e teste 
o Gerador de funções 
o Osciloscópio 

• Equação matemática de uma grandeza sinusoidal 

• Notação polar 
o Operações simples com vetores; 

• Comportamento dos componentes de um circuito em corrente alternada 
o Condensadores 
o Bobines 

• Noção de impedância 

• Análise de circuitos em corrente alternada 
o Circuitos RC, RL e RLC 

• Circuitos série e paralelo 
o Potência em corrente alternada 
o Compensação do fator de potência 
o Cálculo do somatório das potências em corrente alternada 
o Diagramas de impedância, de corrente e de tensões 

• Introdução aos sistemas trifásicos e as suas vantagens 
Tensões simples e tensões compostas 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, trabalhos individuais/grupo/ testes de avaliação. 
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Módulo 4 - Introdução aos 

Semicondutores e Díodos 

• Descrever as características 

dos semicondutores 

• Distinguir semicondutores tipo 

P e tipo N 

• Explicar as características da 

junção “PN” 

• Efetuar cálculos para a 

polarização de díodos 

• Realizar montagens com 

díodos e proceder à análise 

dos circuitos 

 
 
 

• Materiais semicondutores 

• Semicondutores tipo N e tipo P 

• Junção PN como díodo semicondutor 

• Curva característica do díodo de junção 

• Polarização direta e inversa do díodo 

• Circuitos equivalentes do díodo 

• Aplicações do díodo 
o Circuitos limitadores 
o Retificação de meia onda e onda completa 
o Utilização de condensadores de estabilização 
o Díodo Zener 
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• Descrever as aplicações dos 

semicondutores atendendo às 

suas principais características 

• Explicar os tipos de circuitos 

usados na retificação e as suas 

características 

• Conhecer o funcionamento de 

uma fonte de alimentação de 

corrente contínua simples 

• Conhecer os díodos Zener 

quanto à sua constituição, 

características e aplicações 

• Conhecer os díodos para 

aplicações especiais quanto ás 

suas características e 

aplicações 

 

o Característica e modelo 
o Circuitos limitadores de tensão com o díodo Zener 

• Díodo emissor de luz “LED” 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, trabalhos individuais/grupo/ testes de avaliação. 

 

Outubro de 2021 
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 Objetivos Conteúdos 
   

1º
 e

 2
º S

em
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es

 

 
Módulo 1 - Osteologia e Artrologia 
 
A – Conhecer e utilizar noções fundamentais para o 
estudo da anatomia 
 
 
B – Conhecer a organização do geral do tecido 
conjuntivo 
 
 
 
 
 
C – Dominar as noções fundamentais para o estudo 
das articulações 
 
 
 
 
 
 
 
D – Revelar conhecimento da estrutura e as 
características funcionais da cabeça, coluna vertebral 
e do tórax. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E – Revelar conhecimento da estrutura e 
características funcionais do membro superior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F – Revelar conhecimento da estrutura e 
características funcionais do membro inferior 
 

 
 
 
A – Noções fundamentais para o estudo da Anatomia 
1. Posição descritiva anatómica. 2. Planos descritivos e noções 
associadas. 
 
B – Tecido conjuntivo 
1. Características gerais. 2. Características dos principais tipos de 
tecido conjuntivo: 2.1. Tecido conjuntivo propriamente dito: 2.1.1. Laxo; 
2.1.2. Denso – denso modulado e denso não modelado. 2.2. Tecido 
cartilagíneo: 2.2.1. Cartilagem hialina; 2.2.2. Cartilagem elástica; 2.2.3. 
Cartilagem fibrosa. 2.3. Tecido ósseo; 2.4. Tecido adiposo. 
 
C – Noções gerais sobre as articulações 
1. Noção e tipos de articulações: 1.1. Imóveis; 1.2. Semimóveis; 1.3. 
Móveis. 2. Constituintes articulares típicos das articulações móveis: 2.1. 
Superfícies articulares; 2.2. Cartilagem articular; 2.3. Cápsula articular; 
2.4. Ligamentos; 2.5. Membrana sinovial; 2.6. Meniscos; 2.7. Recetores 
articulares – nociceptores e proprioceptivos. 3. Tipos de movimentos 
articulares e de articulações móveis. 4. Relação entre mobilidade e 
estabilidade articular. 
 
D – Descrição e caracterização funcional do sistema ósseo e 
articular do tronco e da cabeça 
1. Constituição geral e funções da coluna vertebral: 1.1. Suporte; 1.2. 
Proteção; 1.3. Mobilidade; 1.4. Amortecimento. 2. Curvaturas da coluna 
vertebral: 2.1. Lordoses; 2.2. Cifoses; 2.3. Escolioses. 3. Disco 
intervertebral. 4. As regiões da coluna vertebral e a sua caracterização 
morfofuncional. 5. Ligamentos da coluna vertebral: 5.1. Vertebral 
comum anterior; 5.2. Vertebral comum posterior; 5.3. Supra-espinhoso; 
5.4. Cervical posterior; 5.5. Interespinhosos; 5.6. Intertransversários; 
5.7. Ligamentos amarelos. 6. Constituição geral dos ossos da cabeça. 
7. Ligação coluna vertebral-crânio. 8. Constituição geral do tórax. 9. O 
tórax e os movimentos respiratórios. 
 
E – Descrição e caracterização funcional do sistema ósseo e 
articular do membro superior 
1. Cintura escapular: 1.1. Esterno-clavicular; 1.2. Acrómio-clavicular. 2. 
Complexo articular do ombro e seu funcionamento nos movimentos do 
braço: 2.1. Ligamento coraco-umeral; 2.2. Ligamentos gleno-umerais; 
2.3. Tendões da coifa dos rotadores; 2.4. Ritmo escápulo-umeral. 3. 
Complexo articular do cotovelo e seu funcionamento nos movimentos 
do antebraço: 
3.1. Ligamento anterior; 3.2. Ligamento posterior; 3.3. Ligamentos 
laterais; 3.4. Ligamentos à distância. 4. Constituição geral dos ossos da 
mão. 5. Complexo articular do pulso e mão e seu funcionamento nos 
movimentos da mão: 5.1. Ligamento triangular; 5.2. Ligamentos 
laterais. 6. A preensão: papel do polegar e sua importância funcional. 
 
F – Descrição e caracterização funcional do sistema ósseo e 
articular do membro inferior 
1. Cintura pélvica: 1.1. Sacro-ilíacas; 1.2. Sínfise púbica. 2. Bacia: 2.1. 
Morfologia das superfícies articulares; 2.2. Reforço ligamentar; 2.3. 
Envolvimento muscular; 2.4. Articulações da bacia. 3. Articulação coxo-
femural e seu funcionamento nos movimentos da coxa: 3.1. Ligamento 



	

																																										
	 																				

pubo-femural; 3.2. Ligamento ileo-femural; 3.3. Ligamento isqueo-
femural; 3.4. Ligamento redondo. 4. Complexo articular do joelho e seu 
funcionamento nos movimentos da perna: 4.1. Meniscos; 4.2. 
Ligamento rotuliano; 4.3. Ligamentos laterais; 4.4. Ligamentos 
popliteus; 4.5. Ligamentos cruzados. 5. Constituição geral dos ossos do 
pé. 6. Complexo articular do tornozelo e pé e seu funcionamento nos 
movimentos do pé: 6.1. Ligamento lateral externo; 6.2. Ligamento 
lateral interno. 7. Pontos de apoio do pé no solo e arcos plantares: 7.1. 
Anterior; 7.2. Posterior; 7.3. Interno. 
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Módulo 2 - Miologia 
 
A – Conhecer a organização macroscópica e as 
propriedades do músculo esquelético 
 
 
 
 
B – Revelar conhecimento da organização 
microscópica e o processo de contração muscular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C – Conhecer os processos energéticos no músculo 
esquelético 
 
 
 
 
D – Abordar de forma fundamentada os diferentes 
tipos de fibras musculares 
 
 
E – Compreender os diferentes conceitos 
relacionados com a determinação das ações 
musculares 
 
 
 
 
 
 
F – Conhecer a organização geral dos músculos do 
tronco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G – Conhecer a organização geral dos músculos do 
membro superior 
 
 
 
 
 
 
 
H – Conhecer a organização geral dos músculos do 
membro inferior 
 

 
 
 
A – Organização macroscópica e propriedades do músculo 
esquelético 
1. Organização e estrutura geral: 1.1. Ventre muscular; 1.2. 
Aponevroses; 1.3. Tendões. 2. Papel da elasticidade muscular: 2.1. 
Como fator protetor da atividade muscular; 2.2. Como fator de 
organização da atividade muscular; 2.3. Principais elementos elásticos 
do músculo. 
 
B – Organização microscópica e processo de contração muscular 
1. Constituição da fibra muscular. 2. Caracterização das funções gerais 
dos principais elementos: 2.1. Placa motora; 2.2. Miofibrilhas; 2.3. 
Proteínas contrácteis (actina e miosina); 2.4. Cálcio; 2.5. Adenosina 
trifosfato (ATP); 2.6. Fosfocreatina (CP); 2.7. Mitocôndrias; 2.8. 
Mioglobina; 2.9. Glicogénio. 3. O sarcómero e a contração muscular. 4. 
Processos de contração e relaxamento: 4.1. Transmissão do estímulo 
na placa motora; 4.2. Acão do cálcio; 4.3. Formação do complexo 
actomiosina (pontes cruzadas). 5. Noção de tétano muscular. 6. Curvas 
força / alongamento e força / velocidade da fibra muscular. 
 
C – Processos energéticos no músculo esquelético 
1. Necessidades energéticas da fibra muscular. 2. Papel do ATP. 3. 
Processos de resíntese do ATP: 3.1. Aeróbico; 3.2. Anaeróbico alático 
e láctico. 4. Interação dos diferentes processos em diversos tipos de 
esforço. 
 
D – Tipos de fibras musculares 
1. Características metabólicas e contrácteis das fibras dos tipos I e II. 
2. Distribuição dos tipos de fibras nos músculos corporais.  
 
E – Conceitos relacionados com a determinação das acções 
musculares  
1. O músculo esquelético e a função articular. 2. Noções de origem e 
de inserção. 3. Tipos de acção muscular: 3.1. Dinâmica concêntrica; 
3.2. Dinâmica excêntrica; 3.3. Estática; 3.4. Ciclo muscular 
alongamento/encurtamento. 4. Papéis funcionais que os músculos 
desempenham no movimento: 4.1. Músculos agonistas; 4.2. Músculos 
antagonistas; 4.3. Músculos fixadores. 
 
F – Organização geral e caracterização dos principais músculos do 
tronco 
1. Músculos da camada profunda da região posterior do tronco: 1.1. 
Músculos espinais; 1.2. Nuca. 2. Músculos da camada superficial da 
região posterior do tronco: 2.1. Trapézio; 2.2. Grande dorsal. 3. 
Músculos da região lateral do pescoço: 3.1. Escalenos; 3.2. 
Esternocleidomastoideo. 4. Músculos do tórax: 4.1. Intercostais; 4.2. 
Grande dentado; 4.3. Grande peitoral. 5. Paredes musculares da 
cavidade abdominal: 5.1. Antero-lateral; 5.2. Superior; 5.3. Inferior; 5.4. 
Posterior. 6. Músculos da parede posterior do abdómen: 6.1. Psoas-
ilíaco; 6.2. Quadrado dos lombos. 7. Músculos da parede antero-lateral 
do abdómen: 7.1. Grande recto; 7.2. Grande oblíquo; 7.3. Pequeno 
oblíquo; 7.4. Transverso. 
 
G – Organização geral e caracterização dos principais músculos 
do membro superior 
1. Músculos da cintura escapular: 1.1. Deltóide; 1.2. Infraespinhoso; 
1.3. Pequeno redondo. 2. Músculos do braço: 2.1. Região anterior: 
2.1.1. Bicípete braquial; 2.1.2. Braquial anterior; 2.1.3. Longo supinador. 
2.2. Região posterior – tricípete braquial. 3. Regiões musculares do 
antebraço: 3.1. Antero-interna; 3.2. Postero-externa. 4. Regiões 
musculares da mão: 4.1. Palmar interna; 4.2. Palmar externa; 4.3. 
Palmar média. 
 



	

																																										
	 																				

H – Organização geral e caracterização dos principais músculos 
do membro inferior 
1. Músculos superficiais e profundos da bacia: 1.1. Grande, médio e 
pequeno glúteo; 1.2. Tensor da fascia lata. 2. Músculos da coxa: 2.1. 
Região anterior – quadricípete crural e costureiro; 2.2. Região posterior 
– hamstrings; 2.3. Região interna – adutores. 3. Músculos da perna: 3.1. 
Região anterior – tibial anterior; 3.2. Região posterior – tricípete sural; 
3.3. Região externa – peroneais laterais. 4. Regiões musculares do pé: 
4.1. Dorsal; 4.2. Plantar interna; 4.3. Plantar externa; 4.4. Plantar média. 
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Módulo 3 – Controlo e coordenação do 
movimento 
 
A – Compreender os aspetos fundamentais da 
estrutura e funcionamento do sistema nervoso. 
 
 
 
 
 
B – Revelar conhecimento da estrutura e funções 
gerais do sistema nervoso central. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C – Perceber a estrutura e as funções gerais dos 
recetores sensoriais que mais contribuem para a 
regulação do comportamento motor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D – Compreender os principais mecanismos de 
coordenação neuromuscular. 
 
 
 
E – Compreender os diferentes níveis de regulação 
central do movimento. 
 
 
 
 
 
F – Conhecer os componentes fundamentais da 
regulação do equilíbrio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
G – Compreender as diferentes formas de 
manifestação da fadiga muscular. 
 
 

 
 
 
A – Sistema Nervoso 
1. Organização geral, funções e estrutura funcional. 2. Sistema Nervoso 
Periférico. 3. Receção de informação e recetores. 4. Efeção e efetores: 
4.1. Músculo liso; 4.2. Músculo cardíaco; 4.3. Músculo esquelético; 4.4. 
Glândulas endócrinas; 4.5. Glândulas exócrinas. 5. Sistema Nervoso 
Somático e Sistema Nervoso Autónomo. 6. Neurónio e sinapse. 
 
B – Sistema Nervoso Central 
1. Funções gerais e estrutura. 2. Andares do SNC: 2.1. Córtex cerebral; 
2.2. Encéfalo baixo; 2.3. Medula. 3. Estágios de processamento de 
informação. 4. Medula: 4.1. Localização; 4.2. Funções: 4.2.1. 
Condução; 4.2.2. Regulação reflexa. 5. Porções do tronco cerebral: 5.1. 
Bulbo raquidiano; 5.2. Ponte de Varólio; 5.3. Pedúnculos cerebrais.  6. 
Córtex cerebral: 6.1. Localização; 6.2. Lobos: 6.2.1. Occipital; 6.2.2. 
Temporal; 6.2.3. Parietal; 6.2.4. Frontal. 6.3. Função geral; 6.4. Tipos 
de áreas funcionais: 6.4.1. Motoras; 6.4.2. Sensitivas; 6.4.3. 
Associação. 7. Substância reticulada: 7.1. Estrutura; 7.2. Localização; 
7.3. Funções gerais: 7.3.1. Regulação do tónus muscular; 7.3.2. Nível 
de vigília cortical. 8. Cerebelo: 8.1. Localização; 8.2. Funções gerais: 
8.2.1. Programação motora; 8.2.2. Pré-programação de movimentos 
rápidos; 8.2.3. Função comparadora; 8.2.4. Regulação do tónus 
muscular; 8.2.5. Regulação do equilíbrio. 9. Sistema límbico e o 
controlo das emoções. 
 
C – Recetores sensoriais que mais contribuem para a regulação do 
comportamento motor  
1. Estrutura e funções gerais 2. Distinção entre sensibilidade somática 
e sensibilidades específicas: 2.1. Cutâneos; 2.2. Articulares; 2.3. 
Musculares; 2.4. Viscerais; 2.5. Fuso Neuromuscular; 2.6. Órgão 
Tendinoso de Golgi.  3. Constituição geral e funções dos principais 
constituintes do globo ocular: 3.1. Esclerótica; 3.2. Retina; 3.3. Córnea; 
3.4. Íris; 3.5. Pupila; 3.6. Lente. 4. Constituição geral e funções dos 
principais constituintes do ouvido: 4.1. Ouvido Externo; 4.2. Ouvido 
Médio; 4.3. Ouvido Interno; 4.4. Caracol; 4.5. Vestíbulo; 4.6. Canais 
semicirculares. 
 
D – Mecanismos de coordenação neuromuscular 
1. Coordenação intramuscular e intermuscular. 2. Conceitos de unidade 
motora e de grupo motor. 3. Mecanismos de coordenação intramuscular 
– recrutamento e frequência de descarga das unidades motoras. 
 
E – Regulação central do movimento 
1. Regulação reflexa. 2. Reflexo miotático e miotático inverso. 3. 
Iniciação do movimento voluntário. 4. Programação do movimento. 5. 
Regulação do tónus muscular. 6. Regulação em cadeia fechada e 
aberta. 7. Utilização de informação visual no controlo de diferentes tipos 
de movimentos. 8. Conceito de movimentos balísticos e de pré-
programação. 
 
F – Regulação do equilíbrio 
1. Músculos antigravíticos – posturais. 2. Recetores nervosos 
implicados no processo de equilíbrio: 2.1. Recetores Vestibulares; 2.2. 
Visão; 2.3. Recetores tácteis da planta dos pés; 2.4. Fusos 
Neuromusculares dos Músculos Antigravíticos; 2.5. Recetores 
Articulares Da Coluna; 2.6. Recetores articulares dos membros 
inferiores. 3. Principais centros e processos envolvidos na regulação do 
equilíbrio: 3.1. Medula; 3.2. Núcleos Vestibulares; 3.3. Substância 
Reticulada; 3.4. Cerebelo; 3.5. Córtex Cerebral. 
 
G – Fadiga neuromuscular 



	

																																										
	 																				

 
H – Apreender as principais adaptações 
neuromusculares ao exercício físico. 

1. Conceito, fatores que influenciam o seu aparecimento 
(condicionamento físico dos sujeitos, tipo de músculo, natureza da 
tarefa) e respetiva influência. 2. Causas musculares de fadiga. 3. 
Causas nervosas de fadiga. 
 
H – Adaptações neuromusculares ao exercício físico 
1. Alterações de volume muscular: 1.1. Conceito De Hipertrofia; 1.2. 
Conceito de hiperplasia. 2. Adaptações metabólicas. 3. Alterações na 
composição muscular. 4. Alterações neurais ao exercício físico: 4.1. Na 
Coordenação Intramuscular; 4.2. Na Coordenação Intermuscular; 4.3. 
No Ganho de origem reflexa. 

Domínios A  - Avaliação suportada  na observação de atitudes e valores  

Domínio B –  Avaliação dos desempenhos teórico- práticos-  exercícios,  questões- aula, trabalhos, fichas de avaliação de 
conhecimentos, planos de aula. 
 
	



 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

Ensino Secundário - CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS 

INFORMÁTICOS 

Ano Letivo 2021-2022  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Instalação e Manutenção de Equipamentos Informáticos 

– 10.º ano  

 

Manual adotado: NA 

 

 Módulo / Objetivos Conteúdos 

 

1.
º 
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em

es
tr

e 
(2

4 
T

L)
 

Módulo 1 - Regras de segurança e ferramentas na 
manutenção de equipamentos informáticos 

Sensibilizar os alunos para os riscos profissionais a 
que estão sujeitos e abordagem da respetiva 
prevenção no local de trabalho  

Informar os alunos quanto às regras de segurança 
na manutenção de equipamentos informáticos  

Identificar e saber utilizar convenientemente as 
principais ferramentas usadas na manutenção de 
equipamentos informáticos  

• Considerações gerais sobre segurança 
no trabalho 

• Visão e iluminação 

• Ruído, radiações, ambiente térmico, 
eletricidade e objetos cortantes  

• Fadiga e postura 

• Ferramentas utilizadas na manutenção 
de equipamentos informáticos 

• Manuseamento correto das ferramentas 
de trabalho  

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, trabalhos individuais/grupo/ testes de avaliação. 
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Módulo 2 - Montagem de computadores 

Dominar os principais passos na montagem de 
computadores 

Saber consultar manuais de motherboards e outros 
componentes informáticos 

Conhecer pormenorizadamente as configurações de 
arranque de um computador  

Programar os parâmetros indispensáveis nas 
configurações de arranque de um computador  

Executar os testes pós-montagem de um 
computador  

 

• Escolha dos componentes necessários 
na montagem de um computador 

• Montagem dos componentes na caixa 

• Ligação dos cabos entre os componentes 

• Consulta de manuais de motherboards e 
outros componentes informáticos 

• Configuração dos jumpers da placa 
principal  

• Sistemas de arranque de um computador  

• Configurações de arranque de um 
computador 

• Executar os testes de funcionamento de 
um computador  

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, trabalhos individuais/grupo/ testes de avaliação. 
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Módulo 3 - Estrutura e configuração de sistemas 
operativos monoposto 

Estudar a estrutura interna dos sistemas operativos 
atuais ao nível dos ficheiros constituintes e sua função  

Conhecer a gestão de memória e file system  

• Breve resenha histórica do sistema 
operativo e principais evoluções 

• Ficheiros constituintes e sequência de 
ações de arranque do sistema 
operativo  

• Organização interna da gestão da 
memória 

• Gestão do file system  

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, trabalhos individuais/grupo/ testes de avaliação. 
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Módulo 4 - Instalação de sistemas operativos 

Levantamento das necessidades de utilização e seleção 
do Sistema Operativo mais adequado;  

Instalar e configurar sistemas operativos 
Instalar e distinguir device drivers residentes e instaláveis 

Configurar o sistema operativo  

Instalar diversos componentes do sistema operativo  

Programar ficheiros de comando  

• Particionamento 

• Formatação 

• Instalação de sistemas operativos  

• Opções de instalação 

• Optimização de recursos 

• Instalação de dispositivos e device 
drivers  

• Configuração do sistema 

• Programação de ficheiros de 
comandos  

• Múltiplas configurações do sistema  

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, trabalhos individuais/grupo/ testes de avaliação. 
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Módulo 5 - Instalação e utilização de 
aplicações 

Instalar aplicações diversas e outras 
ferramentas necessárias para o normal 
funcionamento de um computador  

Instalar e utilizar ferramentas de compactação e 
descompactação de dados 

Instalar e utilizar aplicações para a deteção e 
remoção de vírus, adware e spyware 

Instalar e configurar ferramentas de 
salvaguarda e reposição de dados  

 

• Instalação de aplicações diversas e outras 
ferramentas necessárias para o normal 
funcionamento de um computador  

• Instalação e utilização de ferramentas de 
compactação e descompactação de dados  

• Instalação e utilização de aplicações para a 
deteção e remoção de vírus, adware e 
spyware 

• Instalação e configuração de ferramentas de 
salvaguarda e reposição de dados 

• Instalação e configuração de aplicações de 
firewall  

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, trabalhos individuais/grupo/ testes de avaliação. 
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Módulo 6 - Técnicas de diagnóstico e reparação de avarias 

Adquirir métodos e técnicas de diagnóstico de avarias 
(sistematização) 

Identificar os meios necessários à reparação de equipamentos 

• Tipos de avarias: mecânica, 
eléctrica ou software 

• Ferramentas de diagnóstico de 
avarias: mecânicas, eléctricas 
ou software 

• Códigos de erro 



 

 

Conhecer as avarias típicas dos diferentes equipamentos 

Conhecer e utilizar aplicações de diagnóstico  

Desenvolver competências na reparação de avarias  

• Ferramentas e instrumentos de 
reparação de avarias: 
mecânicas, eléctricas ou 
software 

• Reparação de avarias típicas  

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, trabalhos individuais/grupo/ testes de avaliação. 
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Módulo 7 - Manutenção de equipamentos 

Montar e desmontar equipamentos 

Configurar periféricos 

Efetuar manutenção preventiva 

Fazer atualizações a sistemas informáticos 
(upgrades)  

• Gestão de material informático 

• Montagem e desmontagem de 
equipamentos 

• Configuração de periféricos 

• Manutenção preventiva: planeamento, 
salvaguarda e garantia  

• Upgrades: quando e como fazer 

• Manutenção de equipamentos informáticos 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, trabalhos individuais/grupo/ testes de avaliação. 
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 Módulo 8 - Montagem e manutenção de redes de 
dados 

Instalar sistemas físicos de rede 

Detetar e resolver avarias físicas numa rede  

 

• Montagem e instalação de equipamentos 
físicos de rede e cablagem 

• Deteção e reparação de avarias de rede  

 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, trabalhos individuais/grupo/ testes de avaliação. 
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Módulo 9 - Gestão de procedimentos de manutenção 
 
Saber quais os procedimentos a seguir dentro de uma empresa/local 
de trabalho de manutenção de equipamento informático do ponto de 
vista da postura e atitude  
Selecionar equipamentos com vista à elaboração de propostas e 
orçamentos de soluções informáticas  
Produzir apresentações de propostas de soluções informáticas  
Elaborar folhas de obra de reparação de equipamentos informáticos  
Conhecer os procedimentos necessários quanto às garantias e à 
reposição de material avariado (RMA)  
Consultar manuais técnicos dos fabricantes  

• A integração na empresa: 
comportamentos e atitudes  

• Equipamentos informáticos e 
suas características  

• Elaboração de propostas e 
orçamentos 

• Técnicas de apresentação de 
trabalhos  

• Elaboração de folhas de obra 

• Procedimentos na reposição 
de material avariado (RMA)  

• Consulta de manuais 
técnicos  

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, trabalhos individuais/grupo/ testes de avaliação. 

 

Outubro de 2021 
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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

Curso Profissional Técnico de Desporto 
Planificação Anual da Disciplina: Desportos Coletivos – 10º ano 

 
Ano Letivo de 2021 / 2022 

 
 

 Objetivos Conteúdos 
   

1º
 e

 2
º S

em
es

tr
es

 

 
9441 - Futebol - iniciação 
 
1. Identificar e aplicar procedimentos 
individuais do jogo durante as fases ofensiva e 
defensiva.  
 
2. Caraterizar os objetivos e fundamentos do 
jogo de Futebol no ataque e na defesa, no 
quadro da sua organização dinâmica. 

 
1. Metodologia das ações técnicas individuais 
1.1. Ações individuais ofensivas 
1.1.1. Cabeceamento; 1.1.2. Remate; 1.1.3. Técnica de 
guarda-redes; 1.1.4. Receção; 1.1.5. Condução; 1.1.6. 
Proteção; 1.1.7. Simulação; 1.1.8. Drible/finta e passe; 1.1.9. 
Ações individuais defensivas; 1.1.9.1. Desarme; 1.1.10. 
Interceção; 1.1.11. Carga e ações específicas do guarda-
redes 
2. Jogo de futebol - 2.1. Finalidades e a organização do jogo 
de futebol; 2.2. Perspetiva dualista de organização do jogo de 
futebol; 2.3. Processo ofensivo; 2.4. Processo defensivo 
 

 

9440 - Basquetebol - iniciação 
 
1. Aplicar as várias técnicas individuais do 
basquetebol.  
 
2. Aplicar os princípios de execução da 
posição defensiva básica e os princípios 
técnico-táticos do 1x1 nas diversas situações 
ofensivas do basquetebol.  
 
3. Identificar os conceitos defensivos e 
ofensivos do jogo 3x3.  
 
4. Identificar os conceitos do contra-ataque e 
os princípios gerais do ataque de posição do 
basquetebol. 
 

 

1. Caracterização do jogo 
1.1. Regras fundamentais do jogo. 
2. Técnica individual 
2.1. Drible; 2.2. Passe, receção e desmarcação; 2.3. 
Lançamentos; 2.4. Defesa ao jogador com bola; 2.5. Posição 
defensiva básica 
3. Tática individual ofensiva (1x1) 
3.1. Um-contra-um em todo o campo – atacante em 
progressão; 3.2. Princípios técnico-táticos; 3.3. Reportório de 
soluções técnico-táticas para ganhar vantagem sobre o 
adversário direto 
4. Jogo reduzido 
4.1. Principais conceitos ofensivos e defensivos do jogo 3x3 
5. Tática coletiva ofensiva 
5.1. Contra-Ataque; 5.2. Princípios técnico-táticos do contra-
ataque; 5.3. Metodologia do Ataque: 5.4. Princípios gerais do 
ataque de posição 

 
9443 - Rugby - iniciação 
 
1. Reconhecer os valores do rugby e código de 
conduta.  
 
2. Aplicar os conceitos relativos ao plano de 
segurança e procedimentos em caso de lesão 
e emergência.  
 
3. Identificar a metodologia de ensino dos 
jogos preparatórios.  
 
4. Aplicar as leis dos jogos preparatórios aos 
escalões Sub-8 a Sub-14, diferenciando as 
faltas técnicas de outras infrações. 
 

 
1. Objetivos, estrutura e filosofia do rugby 
2. Definição dos critérios de avaliação e momentos de 
avaliação 
3. Código de conduta; 4. Programa Rugby Ready; 5. Plano de 
segurança e procedimentos de emergência; 6. Riscos sobre 
as técnicas de contacto 
7. Leis do jogo e sua interpretação 
8. Leis de jogo adaptadas aos escalões Sub-8 a Sub-14 
9. Metodologia do Tag Rugby e/ou Bitoque Rugby 
9.1. Codificação do contacto; 9.2. Objetivos do jogo; 9.3. 
Formas de jogar; 9.4. Regulamento adaptado 
10. Organização de um torneio de Tag Rugby ou Bitoque 
Rugby: 10.1. Princípios; 10.2. Fundamentos 
11. Definição das zonas do campo e formas de jogar 
8. Introdução ao suporte básico de vida 
9. Deficiência em Portugal: 9.1. Desporto como fator de 
integração; 9.2. Desporto como forma de capacitar pessoas 
com deficiência 
10. Desporto para todos 

Domínios A - Avaliação suportada na observação das atitudes e valores. 

Domínio B - Avaliação dos desempenhos práticos: situação jogo, exercícios-critério e coreografias; desempenhos 
teóricos: questões- aula, trabalhos, fichas de avaliação de conhecimentos, planos de aula. 
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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

Curso Profissional Técnico de Desporto 
 

Planificação Anual da Disciplina: Modalidades Individuais– cardiofitness musculação – 
equipamentos e exercícios- 10º ano 

UFCD- 9459 
 

Ano Letivo de 2021 / 2022 
 

 

 Objetivos Conteúdos 
   

1º
 e

 2
º S

em
es

tr
es

 

 
1. Identificar e aplicar os exercícios 

durante as sessões de acordo com 
o condicionamento cardiovascular, 
o condicionamento muscular 
(hipertrofia, resistência muscular), a 
flexibilidade e a composição 
corporal. 

2. Aplicar as técnicas de progressão 
dos exercícios para alcançar as 
mudanças fisiológicas desejadas 
com a prática de cardiofitness e 
musculação. 

3. Utilizar as máquinas de 
cardiofitness, as máquinas de 
musculação e os pesos livres, 
adaptando-os às características 
dos praticantes. 

 
 

 

 

• Atividade física  

o Benefícios cardiovasculares e 
musculares – redução do risco de doença  

o Promoção da saúde, bem-estar e 
aptidão física  

• Equipamentos de cardiofitness  

• Equipamentos de musculação  

• Tipologia de exercícios de cardiofitness e 
musculação  

o Dinâmica da carga  

o Progressividade  

o Especificidade  

o Individualidade  

o Continuidade  

 
 
 

Domínios A  - Avaliação suportada  na observação de atitudes e valores.  

Domínio B -  Avaliação dos desempenhos práticos: situação jogo, exercícios-critério e coreografias;  
desempenhos teóricos: questões- aula, trabalhos, fichas de avaliação de conhecimentos, planos de aula. 
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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

Curso Profissional Técnico de Desporto 
 

Planificação Anual da Disciplina: Modalidades Individuais– cardiofitness musculação – o 
treino - 10º ano 

UFCD- 9460 
 

Ano Letivo de 2021 / 2022 
 

 

 Objetivos Conteúdos 
   

1º
 e

 2
º S

em
e s

tr
es

 

 
1. Identificar e aplicar métodos de 

treino cardiovascular e de treino de 
força de acordo com a população 
alvo e os seus objetivos. 

2. Aplicar os princípios do treino 
cardiovascular e de força de 
acordo com as variáveis possíveis. 

 
 

 

 

• Atividade física  

o Benefícios cardiovasculares e 
musculares – redução do risco de doença  

o Promoção da saúde, bem-estar e 
aptidão física  

• Equipamentos de cardiofitness  

• Equipamentos de musculação  

• Tipologia de exercícios de cardiofitness e 
musculação  

o Dinâmica da carga  

o Progressividade  

o Especificidade Individualidade  

o Continuidade 

 
 

Domínios A - Avaliação suportada na observação de atitudes e valores. 

Domínio B - Avaliação dos desempenhos práticos: situação jogo, exercícios-critério e coreografias; 
desempenhos teóricos: questões- aula, trabalhos, fichas de avaliação de conhecimentos, planos de aula. 
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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

Curso Profissional Técnico de Desporto 
 

Planificação Anual da Disciplina: Modalidades Individuais– Escalada e manobras com cordas 
10º ano 

UFCD- 9450 
 

Ano Letivo de 2021 / 2022 
 

 

 Objetivos Conteúdos 
   

1º
 e

 2
º S

em
es

tr
es

 

9450 – Escalada e manobras com cordas 
 
1 - Utilizar os diferentes materiais e equipamentos 
da escalada quer para a progressão, quer para as 
manobras de segurança. 
2 - Executar vias de escalada de diferentes níveis de 
dificuldade. 
3 - Executar descida em rapel em diferentes 
condições de prática. 
4 - Executar tarefas de segurança ativa e passiva de 
operacionalização e enquadramento de grupos na 
acessibilidade e execução nos diferentes aparelhos. 
 
 
 

 

 Escalada e segurança 
 
Escalada desportiva de “dificuldade” 
- Materiais e equipamentos 
- Nós fundamentais 
- Noções de física aplicada à escalada: fator de queda e força de 
choque 
 
Escalada desportiva em boulder ou bloco 
- Materiais e equipamentos 
- Nós fundamentais 
- Noções de física aplicada à escalada: fator de queda e força de 
choque 
 
Manobras de segurança com diferentes aparelhos 
 
Manobras de cordas  
 
Equipamento de ancoragens e amarrações de aparelhos de travessia  
Sistemas de segurança e autossegurança 
 
 

Domínios A - Avaliação suportada na observação de atitudes e valores.  

Domínio B - Avaliação dos desempenhos práticos: situação jogo, exercícios-critério e coreografias; 
desempenhos teóricos: questões- aula, trabalhos, fichas de avaliação de conhecimentos, planos de aula. 
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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

Curso Profissional Técnico de Desporto 
 

Planificação Anual da Disciplina: Modalidades Individuais– Natação adaptação ao meio aquático- 10º ano 
UFCD- 9447 

 
Ano Letivo de 2021 / 2022 

 
 

 Objetivos Conteúdos 
   

A
o 

lo
ng

o 
do

 a
no

 

 
1 – Relacionar os diferentes os diferentes 
princípios do movimento na água com a 
aquisição e desenvolvimento da 
adaptação ao meio aquático.   
2 - Aplicar os critérios fundamentais para 
a aquisição de habilidades motoras 
aquáticas básicas da natação. 
3 - Implementar os princípios físicos 
básicos de flutuação, equilíbrio, 
resistência e propulsão na introdução às 
técnicas da natação pura desportiva. 
4 – Estilo crawl. 
 

 

• Fundamentos de mecânica dos fluidos  

Água – características físicas  

Comportamento do ser humano na água e suas 
características  

Terminologia geral  

- Flutuabilidade e equilíbrio estático  

- Resistência hidrodinâmica  

- Equilíbrio dinâmico e propulsão  

• Habilidades motoras aquáticas básicas da 
natação  

o Equilíbrio  

o Respiração (imersão)  

o Propulsão  

o Manipulações  

o Importância na iniciação e adaptação 
ao meio aquático  

o Especificidades da adaptação ao meio 
aquático com bebés  

 

• Metodologia específica  

o Considerações históricas  

 

• Proposta metodológica para a adaptação ao 
meio aquático, suas progressões e avaliação para as 
diversas habilidades motoras aquáticas básicas da 
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natação. 

Domínios A - Avaliação suportada na observação de atitudes e valores. 

Domínio B - Avaliação dos desempenhos práticos: situação jogo, exercícios-critério e coreografias; 
desempenhos teóricos: questões- aula, trabalhos, fichas de avaliação de conhecimentos, planos de aula. 

 

 



	
	

																																										

	 																				

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
Curso Profissional Técnico de Desporto 

Planificação Anual da Disciplina de Modalidades Individuais -  Atletismo - 10ºano 
UFCD - 9446 

Ano Letivo de 2021 / 2022 
 

 
 

 Objetivos Conteúdos 
   

1º
 e

 2
º S

em
es

tr
es

 

 
- Descrever os principais aspetos 
regulamentares no que respeita à 
competição. 
 
- Identificar os principais aspetos da 
técnica de corrida das provas de 
velocidade. 
 
- Aplicar os principais aspetos técnicos do 
salto em altura. 
 
- Identificar os principais aspetos técnicos 
do lançamento do peso. 
 
- Organizar sessões de treino das 
diferentes disciplinas do atletismo. 
 

1. As diferentes disciplinas do atletismo 
1.1. Ar Livre e Pista Coberta 

2. Aspetos regulamentares das provas de atletismo 
3. Escalões etários e respetivos quadros 

competitivos 
4. Técnica de corrida 

4.1. Técnica de corrida nos escalões de 
formação; 

4.2. Ciclo da passada da corrida de velocidade; 
4.3. Aspetos técnicos fundamentais da técnica 

de corrida nas provas de velocidade; 
4.4. Tipologia de exercícios para a melhoria da 

técnica de corrida e sua organização no 
treino. 

5. Salto em Altura 
5.1. Regras básicas 
5.2. Aspetos técnicos 
5.3. Iniciação ao salto em altura 

5.3.1. Corrida em curva 
5.3.2. Salto em tesoura 
5.3.3. Fosbury Flop 

6. Lançamento do peso 
6.1. Regras básicas 
6.2. Aspetos técnicos 
6.3. Iniciação ao lançamento do peso com a 

técnica retilínea 
 

Domínios A - Avaliação suportada na observação de atitudes e valores. 

Domínio B - Avaliação dos desempenhos práticos: situação jogo, exercícios-critério e coreografias; 
desempenhos teóricos: questões- aula, trabalhos, fichas de avaliação de conhecimentos, planos de aula. 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

Ano Letivo 2021-2022 

Planificação Anual Simplificada  
Disciplina de Sistemas Digitais e Arquitectura de Computadores– 10º ano  

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS 

Manual adotado: -------------------------- 
 

 Módulos / Objetivos Conteúdos 

 

1
º 

SE
M

ES
TR

E 

 
MÓDULO 1 – Sistemas de Numeração (38TL) 

• Conhecer a estrutura de um Sistema de 
Numeração e os principais Sistemas de 
Numeração 

• Efectuar a conversão de números entre os 
vários sistemas de numeração. 

• Efectuar operações aritméticas (adição e 
subtracção) em qualquer base de 
numeração. 

• Representar números relativos (positivos 
e negativos) em código de 
complementos. 

 

• Estrutura de um sistema de Numeração. Noção 
de símbolo e noção de número como uma 
sequência de símbolos, onde os símbolos têm 
significância posicional. 

• 2. Fórmula geral de 
significância posicional num 
sistema de base  

• 3. Principais Sistemas de Numeração utilizados: 
binário, octal, hexadecimal. 

• 4. Conversão de números representados em 
qualquer base, para a base decimal, usando a 
fórmula geral de significância posicional. 

• 5. Conversão de números em decimal para outras 
bases de numeração através do método das 
divisões sucessivas. 

• 6. A importância da base binária como um 
sistema de numeração com dois símbolos 0 e 1, 
de fácil manipulação no contexto da 
arquitectura de um computador. 

• 7. Operações aritméticas (adição e subtracção) 
em qualquer base (base binária em particular). 

• 8. Representação de números relativos (positivos 
e negativos), usando de complementos. Adição 
e subtracção de números em código de 
complementos. 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, trabalhos individuais/grupo/de pesquisa/projeto/ testes de avaliação.  

1
º 

e
 2

º 
SE

M
ES

TR
E 

 
MÓDULO 2 – Álgebra e Lógica Booleana (43TL) 
 

• Conhecer as principais operações lógicas, 
as respectivas propriedades e os 
teoremas da Álgebra de Boole. 

• Representar através de uma tabela de 
verdade um problema enunciado em 
linguagem natural. 

• Efectuar a simplificação de funções 
booleanas, usando métodos algébricos 
e/ou mapas de Karnaugh.. 

 
 

• 1. Os operadores lógicos not, and, or, xor, nand, 
nor, respectivas propriedades e símbolos 
lógicos. 

• 2. Conceito de variável e função booleana. 

• 3. A tabela de verdade: forma de expressar um 
problema em lógica. Expressões e funções 
booleanas. 

• 4. Teoremas da Álgebra de Boole. Leis de 
DeMorgan. 

• 5. Desenho de circuitos lógicos a partir de 
funções booleanas. 

• 6. Simplificação algébrica de funções booleanas 
usando as propriedades dos operadores lógicos 
e os teoremas da álgebra de boole. 
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• 7. O mapa de Karnaugh como uma organização 
de espaços equivalente à tabela de verdade. 

• 8. Passagem de funções booleanas na forma and-
or e or-and para o mapa de Karnaugh. 

• 9. Simplificação de funções, a partir do mapa de 
Karnaugh. Justificação do método. 

• 10. Realização e experimentação prática de 
circuitos lógicos, usando "portas" lógicas em 
circuitos integrados TTL. 

 
 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, trabalhos individuais/grupo/de pesquisa/projeto/ testes de avaliação.  

2
º 

SE
M

ES
TR

E 

 
MÓDULO 3 – Circuitos Combinatórios (46TL) 
 

• Implementar circuitos combinatórios com 
múltiplas saídas, dependentes das 
variáveis de entrada, 

• minimizando o número de circuitos 
integrados com portas lógicas básicas: 
(not, or, and, nand, nor, xor). 

• Adquirir noções de modularidade no 
projecto de circuitos combinatórios. 

• Conhecer a funcionalidade dos principais 
circuitos integrados MSI, existentes no 
mercado: (multiplexers, decoders, 
encoders, comparador). 

• Utilizar circuitos MSI combinatórios em 
pequenos projectos. 

 

• Circuitos combinatórios com múltiplas saídas, 
dependentes das variáveis de entrada. 

• A necessidade de minimizar o número de 
componentes (circuítos integrados) na 
implementação 

• de um circuíto digital, como forma de diminuir a 
complexidade e o custo, e ainda, evitar 
redundâncias. 

• Conceito de multiplexer na implementação de 
funções booleanas. 

• Conceito de decoder/demultiplexer. 

• Funcionalidade do circuito MSI decoder BCD/7 
segmentos 

• Conceito de encoder (codificador com 
prioridades). Funcionalidade do circuito MSI 
priority encoder. 

• Funcionalidade de um circuito comparador. 
 
 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, trabalhos individuais/grupo/de pesquisa/projeto/ testes de avaliação.  

Outubro de 2021 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

Ensino Secundário - Curso Profissional Técnico de Cozinha e Pastelaria  

Ano Letivo 2021-2022  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina de TIC – 10.º ano  

 

Manual adotado: NA 
 

 Módulo / Organizador Aprendizagens essenciais  

 

1.
º 

se
m

es
tr

e 
(3

4 
T

L)
 

Módulo 1 - Pesquisar, Filtrar e 

Estruturar Informação e 

Conteúdos em Ambientes 

Digitais 

 

Organizador - Literacia da 

informação e dos dados 

• Utilizar o computador e outros dispositivos digitais como ferramentas de apoio 
ao processo de investigação e de pesquisa em ambientes digitais. 
 

• Conhecer as potencialidades e as principais funcionalidades de ferramentas 
para localizar informação, no âmbito do processo de pesquisa e investigação em 
ambientes digitais. 
 

• Formular questões que permitam orientar a recolha e a filtragem de informações 
pertinentes. 
 

• Realizar pesquisas, utilizando palavras-chave e termos selecionados e 
relevantes, de acordo com o tema a desenvolver. 
 

• Analisar, comparar e avaliar criticamente a qualidade e a credibilidade da 
informação. 
 

• Respeitar os direitos de autor e as licenças e compreender como se aplicam à 
informação e aos conteúdos digitais. 
 

• Utilizar as potencialidades e as características das aplicações digitais para 
estruturar os conteúdos em documentos no modelo de relatório ou outro, 
nomeadamente, nas partes que o constituem (como, capa, índice, introdução, 
desenvolvimento, conclusão e referências bibliográficas), devidamente 
formatados de acordo com uma norma. 
 

• Comunicar e colaborar utilizando as potencialidades e características das 
aplicações digitais, para estruturar os conteúdos em documentos de suporte a 
uma apresentação ou interação através de tecnologias digitais. 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, trabalhos individuais/grupo/ testes de avaliação. 

 
 

1.
º 

se
m

es
tr

e 
(3

4 
T

L)
 

Módulo 2 - Organização e 

Tratamento de Dados 

Organizador - Literacia da 

informação e dos dados 

• Formular questões que permitam orientar a pesquisa e a recolha de dados 
pertinentes. 
 

• Reconhecer as potencialidades de aplicações digitais que propiciam a pesquisa, 
a recolha, a análise, a organização e a representação de dados e estatística. 
 

• Respeitar os direitos de autor e as licenças e compreender como se aplicam aos 
dados e aos conteúdos digitais. 
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• Proteger informação pessoalmente identificável, obtida no processo de pesquisa 
e de recolha dos dados. 
 

• Manipular dados, aplicando critérios, funções e filtros para gerar tabelas, 
gráficos e diagramas com as aplicações digitais de representação de dados. 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, trabalhos individuais/grupo/ testes de avaliação. 

 

1.
º 

e 
2.

º 
se

m
es

tr
e 

(3
4 

T
L)

 

Módulo 3 - Criação de Páginas 

WEB 

 

Organizador - Criação de 

conteúdos e desenvolvimento 

de soluções 

• Conhecer e utilizar critérios de validação da informação publicada em ambientes 
digitais. 
 

• Compreender as potencialidades dos editores de páginas eletrónicas. 
 

• Implementar as diferentes fases de desenvolvimento de um site: planeamento, 
conceção, produção, teste e validação. 
 

• Saber criar e atualizar sites. 
 

• Lembrar e utilizar as normas relacionadas com direitos de autor, com 
propriedade intelectual e com licenciamento, relativas à criação e publicação de 
recursos e conteúdos, que mobiliza nos seus trabalhos, combatendo o plágio. 
 

• Conhecer e utilizar as recomendações relativas à acessibilidade, no âmbito da 
criação e da publicação de conteúdos digitais. 
 

• Desenvolver sites e criar conteúdos no âmbito de situações concretas. 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, trabalhos individuais/grupo/ testes de avaliação. 

 

2.
º 

se
m

es
tr

e 
(3

4 
T

L)
 

Módulo 4 - Introdução à 

modelação 3d 

 

Organizador - Criação de 

Conteúdos e desenvolvimento 

de soluções 

• Compreender e utilizar técnicas elementares (enquadramento e ângulos, entre 
outras) de modelação 3D. 
 

• Analisar que tipos de problemas podem ser resolvidos usando a modelação. 
 

• Decompor um objeto nos seus elementos constituintes. 
 

• Desenhar objetos, utilizando as técnicas adequadas à modelação, tendo em 
vista soluções para dar resposta a um problema ou projeto. 

 

• Criar soluções e ou desenvolver conteúdos que integrem objetos modelados em 
situações concretas. 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, trabalhos individuais/grupo/ testes de avaliação. 

 

Outubro de 2021 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

Ensino Secundário - Curso Profissional Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos  

Ano Letivo 2021-2022  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina de TIC – 10.º ano  

 

Manual adotado: NA 

 

 Módulo / Organizador Aprendizagens essenciais  

 

1.
º 

se
m

es
tr

e 
(3

4 
T

L)
 

Módulo 1 - Pesquisar, Filtrar e 

Estruturar Informação e 

Conteúdos em Ambientes 

Digitais 

 

Organizador - Literacia da 

informação e dos dados 

• Utilizar o computador e outros dispositivos digitais como ferramentas de apoio 
ao processo de investigação e de pesquisa em ambientes digitais. 
 

• Conhecer as potencialidades e as principais funcionalidades de ferramentas 
para localizar informação, o âmbito do processo de pesquisa e investigação em 
ambientes digitais. 
 

• Formular questões que permitam orientar a recolha e a filtragem de informações 
pertinentes. 
 

• Realizar pesquisas, utilizando palavras-chave e termos selecionados e 
relevantes, de acordo com o tema a desenvolver. 
 

• Analisar, comparar e avaliar criticamente a qualidade e a credibilidade da 
informação. 
 

• Respeitar os direitos de autor e as licenças e compreender como se aplicam à 
informação e aos conteúdos digitais. 
 

• Utilizar as potencialidades e as características das aplicações digitais para 
estruturar os conteúdos em documentos no modelo de relatório ou outro, 
nomeadamente, nas partes que o constituem (como, capa, índice, introdução, 
desenvolvimento, conclusão e referências bibliográficas), devidamente 
formatados de acordo com uma norma. 
 

• Comunicar e colaborar utilizando as potencialidades e características das 
aplicações digitais, para estruturar os conteúdos em documentos de suporte a 
uma apresentação ou interação através de tecnologias digitais. 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, trabalhos individuais/grupo/ testes de avaliação. 

 
 

1.
º 

se
m

es
tr

e 
(3

4 
T

L)
 

Módulo 2 - Organização e 

Tratamento de Dados 

Organizador - Literacia da 

informação e dos dados 

• Formular questões que permitam orientar a pesquisa e a recolha de dados 
pertinentes. 
 

• Reconhecer as potencialidades de aplicações digitais que propiciam a pesquisa, 
a recolha, a análise, a organização e a representação de dados e estatística. 
 

• Respeitar os direitos de autor e as licenças e compreender como se aplicam aos 
dados e aos conteúdos digitais. 
 

• Proteger informação pessoalmente identificável, obtida no processo de pesquisa 
e de recolha dos dados. 
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• Manipular dados, aplicando critérios, funções e filtros para gerar tabelas, 
gráficos e diagramas com as aplicações digitais de representação de dados. 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, trabalhos individuais/grupo/ testes de avaliação. 

 

1.
º 

e 
2.

º 
se

m
es

tr
e 

(3
4 

T
L)

 

Módulo 5 - Criação de Páginas 

WEB 

 

Organizador - Criação de 

conteúdos e desenvolvimento 

de soluções 

• Conhecer e utilizar critérios de validação da informação publicada em ambientes 
digitais. 
 

• Compreender as potencialidades dos editores de páginas eletrónicas. 
 

• Implementar as diferentes fases de desenvolvimento de um site: planeamento, 
conceção, produção, teste e validação. 
 

• Saber criar e atualizar sites. 
 

• Lembrar e utilizar as normas relacionadas com direitos de autor, com 
propriedade intelectual e com licenciamento, relativas à criação e publicação de 
recursos e conteúdos, que mobiliza nos seus trabalhos, combatendo o plágio. 
 

• Conhecer e utilizar as recomendações relativas à acessibilidade, no âmbito da 
criação e da publicação de conteúdos digitais. 
 

• Desenvolver sites e criar conteúdos no âmbito de situações concretas. 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, trabalhos individuais/grupo/ testes de avaliação. 

 

2.
º 

se
m

es
tr

e 
(3

4 
T

L)
 

Módulo 8 - Introdução à 

modelação 3d 

 

Organizador - Criação de 

Conteúdos e desenvolvimento 

de soluções 

• Compreender e utilizar técnicas elementares (enquadramento e ângulos, entre 
outras) de modelação 3D. 
 

• Analisar que tipos de problemas podem ser resolvidos usando a modelação. 
 

• Decompor um objeto nos seus elementos constituintes. 
 

• Desenhar objetos, utilizando as técnicas adequadas à modelação, tendo em 
vista soluções para dar resposta a um problema ou projeto. 

 

• Criar soluções e ou desenvolver conteúdos que integrem objetos modelados em 
situações concretas. 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, trabalhos individuais/grupo/ testes de avaliação. 

 

Outubro de 2021 
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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

Curso Profissional Técnico de Desporto 
 

Planificação Anual da Disciplina: Desporto – 10º ano 
 

Ano Letivo de 2021 / 2022 
 

 

 Objetivos Conteúdos 
   

1º
 e

 2
º S

em
es

tr
es

 

9438 Teoria e Metodologia do 
treino Desportivo 

• Relacionar os conceitos 
de carga de treino e de 
processos adaptativos. 

• Planificar sessões de 
treino em função dos objetivos e 
recursos disponíveis e das 
características dos atletas. 

• Identificar as principais 
lesões desportivas, os sinais de 
gravidade básicos e os principais 
mecanismos inerentes à sua 
génese. 

• Executar primeiros 
socorros básicos. 

• Interpretar o desporto 
como forma de integração e 
capacitação das pessoas com 
deficiência. 

 

 
• Carga de treino e processos adaptativos 

• Modelo simplificado da supercompensação 

• Estímulo de treino e repercussões no organismo 

• Processos internos de adaptação 

• Heterocronismo dos processos de adaptação 

• Noções básicas da organização do treino desportivo 

• Especificidades biológica e metodológica no processo de treino 

• Individualização no processo de treino 

• Desempenho desportivo e treinabilidade 

• Exercício de treino 

• Carga de treino associada ao exercício 

• Estrutura do exercício de treino 

• Classificação dos exercícios de treino 

• Treino desportivo como um sistema integrado 

• Competição desportiva 

• Fatores do treino desportivo e sua integração 

• Periodização 

• Treino das qualidades físicas 

• Resistência 

• Fontes energéticas 

• Resistência geral e processos de especialização 

• Modelos de intervenção básica 

• Treino de resistência na infância e na adolescência 

• Força 

• Condicionantes neuromusculares e caracterização das 

manifestações da força no treino desportivo 

• Força geral e processos de especialização da força no treino 

desportivo 

• Modelos de intervenção básicos 

• Treino da força na infância e na adolescência 

• Velocidade 

• Condicionantes neuromusculares e nervosas 
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• Expressões da velocidade no âmbito desportivo 

• Modelos de intervenção básicos 

• Treino da velocidade na infância e na adolescência 

• Tempo de reação 

• Flexibilidade 

• Condicionantes neuromusculares e nervosas e formas de 

flexibilidade no âmbito desportivo 

• Modelos de intervenção básicos 

• Treino da flexibilidade na infância e na adolescência 

• Sessão de treino 

• Plano da sessão 

• Estrutura da sessão 

• Tipos de sessões 

• Gestão dos fatores psicológicos 

• Gestão do esforço e da fadiga 

• Rendimento desportivo 

• Conceitos e modelos estruturais 

• Unidade do processo treino/competição 

• Exercício de treino como elemento integrador das diferentes 

componentes do treino 

• Treino e a melhoria do rendimento desportivo 

• Princípios do treino 

• Planeamento da formação desportiva 

• Construção do desenvolvimento dos jovens atletas a longo prazo 

• Fases da construção do rendimento a longo prazo 

• Treinabilidade das componentes-chave da prestação 

• Importância das competições no desporto das crianças e jovens 

• Estilos de vida saudáveis, lesões desportivas e aplicação dos 

primeiros socorros 

• Estilos de vida saudáveis 

• Principais lesões na atividade desportiva 

• Primeiros socorros 

• Introdução ao suporte básico de vida 

• Deficiência em Portugal 

• Desporto como fator de integração 

• Desporto como forma de capacitar pessoas com deficiência 

• Desporto para todos 
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 7145 Atividade Física em 
Populações Especiais 

 
• Exercício e saúde: 

• Conceito de atividade física formal e informal 
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• Analisar as evidências 

científicas sobre a relação entre o 

exercício físico e a saúde; 

• Descrever os princípios, 

os pressupostos e as técnicas da 

avaliação e prescrição do 

exercício em populações 

especiais; 

• Descrever as principais 

características, capacidades, 

necessidades e objetivos das 
populações nas fases especiais 

da vida; 

• Descrever as principais 

características, capacidades, 

necessidades e objetivos das 

populações com determinados 

problemas de saúde, como 

hipertensão, diabetes, obesidade 

e osteoporose; 

• Colaborar na conceção, 

promoção e análise dos 

programas de exercício físico 

para populações especiais 

 

 

• Exercício físico como estímulo metabólico e biomecânico 

• Evidências científicas sobre a relação entre o exercício físico e a 

saúde em populações em fases especiais da vida e populações 

com determinado problema de saúde 

• Conceitos, princípios e pressupostos da avaliação e prescrição 

do exercício 

• Tipo dos instrumentos e técnicas de avaliação da condição física 

• Estratificação de risco de doença cardiovascular 

• Exercício, desenvolvimento e envelhecimento: 

• Principais características, capacidades, necessidades e 

objetivos das populações nas fases especiais da vida: crianças, 

jovens e idosos 

• Adaptação das linhas orientadoras da avaliação e prescrição do 

exercício à população-alvo, no que se refere à aptidão física, 

muscular e composição corporal 

• Exercício como fator de intervenção primária e secundária: 

• Definição 

• Principais causas, fatores de risco e características da 

hipertensão, diabetes, obesidade e osteoporose 

• Principais características, capacidades e necessidades das 

populações com determinados problemas de saúde: 

hipertensão, diabetes, obesidade e osteoporose 

• Objetivos e benefícios do exercício para prevenção e controlo de 

hipertensão, diabetes, obesidade e osteoporose 

• Adaptação das linhas orientadoras da avaliação e prescrição do 

exercício à população-alvo, no que se refere à aptidão física, 

muscular e composição corporal 

• Programas de exercício para pessoas portadoras de deficiência: 

• Tipos de programas de exercício para populações portadoras de 

deficiência 

• Tipo de limitações e preocupações específicas adequadas ao 

tipo de deficiência 

• Estabelecimento de uma relação positiva com os praticantes e 

promoção da adesão ao exercício 

• Condições de higiene e segurança a adaptar ao tipo de 

programas 

• Técnicas de apoio, metodologias e recursos apropriados 
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 9437 O Corpo Humano – 
Nutrição e Doping 

• Descrever conceitos 

• Funcionamento do corpo humano 

• Aparelho cardiorrespiratório 

• Aparelho locomotor 
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básicos sobre anatomia humana 

e fisiologia relacionados com o 

movimento, o esforço e a 

recuperação funcional. 

• Descrever os diferentes 

processos de transformação de 

energia química em mecânica no 

músculo. 

• Descrever a importância 

das reservas de glicogénio 

muscular e hepático na génese 
da fadiga desportiva. 

• Descrever a importância 
da hidratação e das vitaminas e 

minerais no rendimento 

desportivo. 

• Descrever os 

procedimentos dos controlos de 

dopagem. 

• Sistema de regulação 

• Noção de adaptação fisiológica 

• Relação estímulo-adaptação 

• Analogia entre estímulo e carga de treino 

• A carga de treino como um estímulo fisiológico 

• Adaptação aguda e adaptação crónica 

• Bioenergética muscular 

• Transformação de energia química em mecânica 

• Importância dos processos de produção de energia nos 

diferentes tipos de esforço desportivo. 

• Nutrição 

• Metabolismo energético 

• Carburantes utilizados na atividade desportiva 

• Reservas de glicogénio muscular e hepático 

• Vitaminas e minerais 

• Hidratação 

• Fundamentos da luta contra a dopagem 

• Objetivos da luta contra a dopagem 

• Controlos de dopagem 

• Educação e informação 

 
 Domínios A - Avaliação suportada na observação de atitudes e valores  

Domínio B -Avaliação dos desempenhos práticos: situação jogo, exercícios-critério e coreografias; desempenhos 
teóricos: questões- aula, trabalhos, fichas de avaliação de conhecimentos, planos de aula. 
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 Objetivos Conteúdos 
   

1º
 e

 2
º S

em
es

tr
es

 

 
 

1. Reconhecer o regulamento da 

modalidade. 

2. Identificar a terminologia específica da 
modalidade. 

3. Aplicar os batimentos fundamentais do 

ténis. 

Explicitar os princípios e a importância do 

programa Play and Stay. 

 
 

 
1. Regulamentos e regras do ténis 

2. Terminologia do ténis 

2.1. Os batimentos fundamentais do ténis 
2.1.1. Direita e esquerda 

2.1.2. Voley e smash 

2.1.3. Serviço 

2.2. Batimentos especiais do ténis 

2.2.1. Amortie 

2.2.2. Passing-shot 

2.3. Raquete de ténis 

2.4. Match point; set point; break point 

3. Ensino adaptado (Play and Stay) 

3.1. Etapas do jogo adaptado 

3.2. Progressão do jogo 

 
Domínios A - Avaliação suportada na observação de atitudes e valores  

Domínio B - Avaliação dos desempenhos práticos: situação jogo, exercícios-critério e coreografias; 
desempenhos teóricos: questões- aula, trabalhos, fichas de avaliação de conhecimentos, planos de aula. 
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