
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

Planificação Anual Simplificada da Disciplina de ÁREA de INTEGRAÇÃO – 11º 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

M3 Área I: A Pessoa               Tema: A construção do conhecimento ou o fogo de Prometeu

1º
Semestr

e

(18
tempos)

O conhecimento ao serviço da Humani-
dade.

A descrição fenomológica do conhecer.
A complexidade do conhecimento.
Posições filosóficas acerca dos tradicio-

nais problemas do conhecimento.
O processo do conhecimento: dos senti-

dos à razão
As teses de Piaget e o construtivismo e 

conclusões.
O dualismo corpo/ espírito e sua coope-

ração.
 O corpo e o sistema nervoso no conheci-

mento.
O cérebro como um computador.
Da inteligência humana à inteligência ar-

tificial.
Uma nova ecologia cognitiva: a redefini-

ção da relação sujeito-objeto.

 Conhecer a narrativa mítica sobre Prometeu e a sua 
referência à génese do conhecimento humano.

 Compreender a importância do corpo como lugar de 
construção do conhecimento: a fisiologia nervosa e 
glandular no Homem; a perceção.

 Articular o conhecimento sobre a constituição física e o 
funcionamento fisiológico do corpo com os dados 
fornecidos pelo meio: da construção da sensório-
motricidade à abstração/ conceptualização; a 
afetividade e as referências socioculturais como 
estruturantes da personalidade.

 Compreender a relação complexa entre inato e 
adquirido na construção do conhecimento e a cultura 
como dispositivo integrador dos dados.

 Contactar com algumas formulações teóricas sobre o 
conhecimento no pensamento ocidental.

 Investigar sobre o conceito de Inteligência: será o 
homem o único ser inteligente?
Abordar a problemática da inteligência artificial: as 
tecnologias contemporâneas e a sua intervenção em todas 
as esferas do pensamento e da ação humanas.

M3 Área II: A Sociedade                                                           Tema: A cidadania europeia

1º
Semestre

(16
tempos)

 Cidadania, direitos e deveres – que 
relação?

 Quais os direitos de cidadania europeia.
 A cidadania europeia e o dever de 

participação no projeto europeu – que 
relação?

 Como pode o cidadão participar na vida 
democrática da UE

 Como se construiu a UE
 Qual o papel das instituições europeias 

no funcionamento da UE

.
 Identificar momentos importantes da construção europeia.
 Conhecer as principais instituições europeias e o seu 

funcionamento.
 Identificar direitos e deveres envolvidos na cidadania 

europeia.
Problematizar formas de organização futura da UE que 
contribuam para a sua afirmação como potência mundial.

M3 Área III: O Mundo               Tema 9.1 - Os fins e os meios: que Ética para a vida humana?

 1º
Semestre

 Valores e ética;

 Suportes éticos da vida 

 Reconhecer a determinação da vida humana – pessoal e social 
– por valores: a diversidade cultural como indutora da 
diversidade de valores; a ideia de Ética.
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(16
tempos)

contemporânea: os outros, as 
instituições e a Natureza;

 Ética e política: democracia e cidadania;
 Construção ético-política da sociedade 

ocidental: do direito divino dos reis à 
luta operária;

 Construção ético-política ocidental: do 
capitalismo ao socialismo;

 Os modelos sociais nas sociedades 
contemporâneas, os direitos dos 
cidadãos, a liberdade e a ética.

 Refletir sobre alguns suportes éticos da vida contemporânea: 
sujeito – outros; sujeito – instituições; sujeito – natureza e 
vida.

 Explicar a emergência do conceito de democracia na Polis 
grega: o lugar da ordem humana e da moral da cidadania; o 
mundo dessacralizante; a polivalência da palavra (o seu valor 
simbólico e de suporte de argumentação).

 Identificar a Lei como produto da relação do homem com o 
divino (as teocracias) e as instituições sociais (a normatividade 
sufragada).

 Contactar com momentos históricos decisivos para a 
construção ético-política da sociedade ocidental: a Revolução 
Francesa e a doutrina do Contrato Social; a Carta da 
Independência dos EU; os movimentos utopistas do século 
XIX; os movimentos laborais e de defesa dos cidadãos, a partir 
do século XIX.

 Problematizar modelos sociais variados que coexistem na 
sociedade contemporânea.

 Compreender como a complexificação das sociedades traz 
consigo a complexificação do sentido de liberdade.

M4 Área I: A Pessoa                     Tema 3.3: Homem-Natureza: uma relação sustentável

1º
Semestre

(16
tempos)

 Relação homem-Natureza

 O esgotamento dos recursos naturais.

 Formas e fontes de poluição.

 Consequências da atividade humana

 O desenvolvimento sustentável.

 Atitudes a promover

 Problematizar questões relacionadas com o esgotamento de 
recursos naturais

 Relacionar a produção de desperdícios da atividade humana 
com várias formas de poluição atmosférica, hídrica, dos so-
los, dos oceanos...

 Analisar um impacto global da produção de desperdícios.
 Investigar exemplos de medidas que procuram garantir a 

sustentabilidade das formas de produção atuais.
 Debater o conceito de sustentabilidade como forma de per-

mitir a continuação futura da relação Homem/Natureza.

M4 Área II – A Sociedade                        Tema-problema 4.3 - Desequilíbrios Regionais

1º
semestre

(16
tempos)

 Crescimento económico e desenvolvi-
mento.

 Indicadores de crescimento económi-
co e de desenvolvimento humano.

 Indicadores de crescimento económi-
co e de desenvolvimento humano.

 Desequilíbrios regionais.

 Compreender as diferenças entre crescimento e desenvolvi-
mento.

 Distinguir diferentes tipos de indicadores.
 Compreender as diferenças entre crescimento e desenvolvi-

mento.
 Distinguir diferentes tipos de indicadores.
 Comparar indicadores de desenvolvimento de diferentes re-

giões portuguesas.
 Identificar tendências comuns na distribuição de indicadores

de desenvolvimento.
 Explicar os desequilíbrios regionais encontrados.
 Tomar contacto com propostas de solução para os desequilí-

brios regionais do território português.

M4
 Área III: O Mundo     Unidade Temática 7: A Globalização das Aldeias                         Tema – Problema 
7.3 - O papel das organizações internacionais
 Espaço mundial, um cenário de rela-

ções complexas
 Identificar organizações internacionais e as suas áreas de in-
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1º e 2º
Semestre

(16
tempos)


 A natureza das organizações interna-

cionais

 Organizações internacionais
 Organismos especializados da ONU

tervenção.

 Reconhecer o papel crescente das organizações internacio-
nais como uma das características do processo de globaliza-
ção.

 Conhecer a história, estrutura e o papel da Organização das 
Nações Unidas (ONU) no mundo atual.

 Debater o papel futuro das organizações internacionais na 
resolução de problemas globais.

M5 Área I: A Pessoa          Tema:  2.1 Estrutura Familiar e dinâmica social

2º
Semestre

(17
tempos)

 Conceito de família.
 Os diversos tipos de família. 

Família tradicional e família 
nuclear – suas características.

 A família no mundo 
contemporâneo.

 As questões da universalidade 
da família.

 A família enquanto sistema – 
suas funções.

 Funcionamento e 
desenvolvimento da família.

 Momentos de crise e mudança.
 A comunicação na família

 Compreender o conceito de parentesco e a sua importância 
na organização social.

 Analisar a família como grupo específico e diferenciado de 
outras estruturas sociais, organizada em diferentes modelos 
nas diferentes épocas e espaços geográficos.

 Identificar as funções: sexual, reprodutiva, económica e de 
socialização da estrutura familiar.

 Analisar modelos de família na sociedade. contemporânea: 
famílias mono e biparietais; famílias de procriação e famílias 
de adoção.

 Analisar a estrutura familiar enquanto portadora e 
transmissora de valores: estatutos e papéis individuais nas 
várias fases da vida e ao longo da História.

 Problematizar situações de relacionamento intergeracional: 
as culturas juvenis; integração/exclusão de idosos.

M5 Área II: A Sociedade           Tema  6.1 O trabalho, a sua evolução e estatuto no ocidente

2º
Semestre

(17
tempos)

 Significados da palavra trabalho.
 Etimologia da palavra trabalho.
 O trabalho do homem pré-histórico.
 Antiguidade: o trabalho escravo.
 A Revolução Industrial.
 A II Revolução Industrial e a 

“Revolução do Conhecimento”.
 Conhecer trabalho e a sua interação 

com a organização social.
 Contactar com propostas clássicas do

século XX sobre organização do 
trabalho: Taylorismo, Fordismo, crise
dos modelos a evolução das relações
de trabalho.



 Conhecer a origem etimológica de “Trabalho” e as 
referências clássicas aos conceitos de “ócio” e “negócio”, 
trabalho manual/servil-trabalho intelectual.

 Compreender o trabalho como suporte de sobrevivência 
pessoal e das sociedades, do homem recolector à 
produção e troca de recursos de subsistência, ao 
esclavagismo e servilismo, em vários momentos da 
História do Ocidente.

 Identificar formas e modelos da organização do trabalho.
 Conhecer organização científica do trabalho: Taylorismo e 

Fordismo.
 Problematizar a crise do modelo da organização científica 

do trabalho.

99h = 132 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 – 11º 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 5 -  O Estado e a Atividade Económica 

 Estado – noção e funções.

 Objetivos da intervenção económica e social do 
Estado.

 Instrumentos de intervenção do Estado. 

 Políticas sociais – redistribuição dos rendimen-
tos e combate ao desemprego. 

 Políticas económicas – orçamental, fiscal, mone-
tária e cambial. 

Módulo 6 – A Interdependência das Economias Atu-
ais

 O comércio internacional. 

 O registo das trocas internacionais – Balança de 
Pagamentos. 

- Apresentar a noção de Estado. 
- Caracterizar as funções do Estado. 
- Indicar as esferas de intervenção do Estado. 
- Explicar os objetivos da intervenção do Estado na es-

fera económica e social (garantia da eficiência, da
equidade e da estabilidade). 

- Referir os instrumentos de intervenção do Estado 
nas esferas económica e social (planeamento, orça-
mento e políticas económicas e sociais). 

- Distinguir planeamento indicativo de planeamento 
imperativo. 

- Explicitar em que consiste o Orçamento de Estado.
- Referir as diversas fontes de receita do Estado (re-

ceitas públicas). 
- Distinguir impostos diretos de impostos indiretos. 
- Referir as diversas despesas do Estado (despesas pú-

blicas). 
- Explicar o significado do saldo orçamental. 
- Justificar a importância do Orçamento de Estado 

como instrumento de intervenção económica e soci-
al.

- Expor objetivos e instrumentos das políticas sociais 
do Estado (redistribuição dos rendimentos e 
combate ao desemprego). 

- Apresentar objetivos e instrumentos das políticas 
económicas do Estado (orçamental, fiscal, 
monetária e cambial). 

- Referir as alterações às políticas económicas e soci-
ais do Estado Português decorrentes do facto de 
Portugal ser membro da União Europeia.

- Indicar os diversos tipos de trocas internacionais que
se estabelecem entre as economias. 

- Explicar as razões que levam os países a efetuar tro-
cas internacionais. 

- Referir vantagens para os países, decorrentes da in-
tegração no comércio internacional. 

- Referir a importância de se efetuarem os registos 
das trocas internacionais. 

- Indicar as componentes da Balança de Pagamentos 
(Balanças Corrente, de Capital e Financeira). 



 Fatores de desenvolvimento do comércio Inter-
nacional

 A integração económica 

Módulo 7 – Crescimento, Desenvolvimento e Flutu-
ações da Atividade Económica

 Crescimento económico. 

 Desenvolvimento. 

- Referir as balanças que compõem a Balança Corren-
te. 

- Calcular o saldo da Balança de Mercadorias. 
- Interpretar o saldo da Balança de Mercadorias. 
- Calcular a taxa de cobertura. 
- Interpretar o significado de indicadores do comércio 

externo (taxa de cobertura e estrutura das importa-
ções e das exportações). 

- Referir a composição das Balanças de Serviços, de 
Rendimentos e de Transferências Correntes. 

- Calcular o saldo da Balança Corrente.
- Interpretar o saldo da Balança Corrente. 
- Indicar as componentes da Balança de Capital. 
- Indicar componentes da Balança Financeira. 

- Distinguir protecionismo de livre-cambismo. 
- Relacionar o desenvolvimento e a desregulamenta-

ção dos transportes e das comunicações com a aber-
tura do comércio internacional.

- Explicar o papel das empresas transnacionais no de-
senvolvimento do comércio internacional.

- Explicar de que forma o GATT/OMC incentivou o de-
senvolvimento do comércio internacional.

-  Apresentar a noção de integração económica.
- Distinguir cada uma das formas de integração eco-

nómica. 
- Relacionar o processo de integração com a regionali-

zação das trocas internacionais. 
- Referir exemplos de formas de integração em dife-

rentes áreas geográficas. 
- Relacionar o processo de integração com o movi-

mento de abertura e liberalização do comércio inter-
nacional. 

- Referir as principais etapas de integração europeia 
(da CECA – Comunidade Europeia do Carvão e do 
Aço ao Ato Único Europeu). 

- Explicar a importância do Ato Único Europeu. 
- Relacionar o Ato Único com a criação da União Eco-

nómica e Monetária (UEM). 
- Enunciar os principais objetivos do Tratado de Maas-

tricht. 
- Explicar a importância da criação da UEM na afirma-

ção da União Europeia.

- Distinguir crescimento económico de desenvolvi-
mento. 

- Distinguir indicadores simples de indicadores com-
postos. 

- Interpretar indicadores de desenvolvimento. 
- Referir limitações dos indicadores como medidas do 

desenvolvimento.
- Reconhecer a heterogeneidade de desenvolvimento 

através de conjuntos variados de indicadores. 
- Analisar situações de crescimento económico sem 

desenvolvimento. 
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.



2º

S
E
M
E
S
T
R
E

Módulo 7 – Crescimento, Desenvolvimento e Flutu-
ações da Atividade Económica

 Crescimento económico moderno. 

 Ciclos de crescimento económico.  

 Desenvolvimento humano e sustentável. 
 

Módulo 8  - A Economia Portuguesa na Atualidade  

 Economia portuguesa no contexto da União Eu-
ropeia 

 

- Constatar o crescimento económico de algumas eco-
nomias nos últimos séculos. 

- Explicar fatores de crescimento económico. 
- Reconhecer a importância do capital humano como 

fator de crescimento económico. 
- Identificar características dos países desenvolvidos 

associadas ao crescimento económico moderno. 

- Verificar historicamente a irregularidade do ritmo de
crescimento da atividade económica. 

- Caracterizar as fases dos ciclos económicos. 

- Indicar limites ao crescimento económico. 
- Avaliar as desigualdades de desenvolvimento a nível 

mundial. 
- Distinguir pobreza de exclusão social. 
- Constatar a existência de situações de pobreza e ex-

clusão social nos países desenvolvidos. 
- Justificar a necessidade de um desenvolvimento hu-

mano e sustentável no contexto atual.

- Aplicar conhecimentos e competências, anterior-
mente adquiridos, na análise da realidade económi-
ca portuguesa. 

- Comparar os principais indicadores de desempenho 
da economia portuguesa com os da União Europeia. 

- Analisar aspetos relevantes da economia portuguesa
na atualidade.

- Aplicar conhecimentos e competências, anterior-
mente adquiridos, na análise da realidade económi-
ca portuguesa. 

- Comparar os principais indicadores de desempenho 
da economia portuguesa com os da União Europeia. 

- Analisar aspetos relevantes da economia portuguesa
na atualidade.

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,  projeto 
realização de um ou dois testes escritos , ou outros.



  
 
 

Planificação Anual da Disciplina de Inglês 
Curso Profissional – Módulos 5 a 9

 

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  
 
Compreensão escrita: 
 Reconhecer textos descritivos, narrativos, explicativos 
e argumentativos, em diferentes suportes, 
selecionando informação relevante. 
 Identificar vocabulário frequente, variado, sobre os 
temas lecionados.  
 
  
 Interação oral:  
Interagir, pedindo clarificação, 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 

MÓDULO 5

Os Jovens
Conceitos
 Os jovens de hoje
 Os jovens e o futuro
 As linguagens dos jovens
 A língua inglesa na era global
 
Gramática
 Phrasal verbs (go and get)
 Had better/would rather
 Pronomes recíprocos
 Modais marginais: used to; 
be able to; have to
  Orações Condicionais (1º, 
2º e 3º tipos)
 Pronomes Relativos
 
MÓDULO 

O Mundo à Nossa Volta
Conceitos
Ameaças ao ambiente
Questões demográficas
Intervenção cívica e solidária
 A língua inglesa no mundo à 
nossa volta
 

    

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

MÓDULO 5 

Os Jovens na Era Global  
Conceitos-chave: 
Os jovens de hoje;  
Os jovens e o futuro;  
As linguagens dos jovens;  
A língua inglesa na era global 

Gramática 
Phrasal verbs (go and get) 
Had better/would rather 
Pronomes recíprocos 
Modais marginais: used to; 

be able to; have to 
Orações Condicionais (1º, 

2º e 3º tipos) 
Pronomes Relativos 

MÓDULO 6 

O Mundo à Nossa Volta 
Conceitos-chave: 
Ameaças ao ambiente;  
Questões demográficas;  
Intervenção cívica e solidária;  

língua inglesa no mundo à 
nossa volta.  

Compreensão oral: Audição/visionamento de 
documentos autênticos ou pedagogicamente 
adaptados, para:  
• reconhecimento de diferentes tipos de texto e 
suas caraterísticas;  
• antecipação e formulação de hipóteses; 
 • 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: 
 • identificação e descodificação de palavras-
chave;  
• formulação, confirmação e/ou reformulação de 
hipóteses perante uma situação;  
• reconhecimento de diferentes tipos de texto e 
suas caraterísticas;  
• identificação de informação paratextual, 
contextual e intertextual;  
• seleção e organização de informação;  
• seleção e organização de informação;  
• análise de textos em suportes variados com 

AVALIAÇÃO (Sugestões)
A avaliação formativa, através das ações 
estratégicas referidas no desenvolvimento 
das competências, constitui
principal modalidade de avaliação. Faculta 
ao aluno meios e instrumentos para avaliar o 
seu desempenho, favorecendo a reflexão 
sobre as
aluno com o feedback não só do professor 
mas também dos seus pares permitindo
assim, desenvolver estratégias de 
autorregulação das mesmas. A avaliação 
sumativa traduz
decisão global sobre as a
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 des
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 incid
sobre uma ou mais temáticas tratadas em 
aula 
 

32 aulas de 45 minutos 
                                                                                                                                                                                                         

Avaliação 

 
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  



 

                                                                                                                         
                                                                                                                             

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. 
 
 
 
  
 
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 (100-120 palavras). 
 
 

Gramática
 Verbos com prefixos e 
sufixos
 Voz passiva
 Linking words
finalidade, contraste)
 Uso de formas verbais 
infinitivas
  Advérbios de modo
 
MÓDULO 7 
Os Jovens e o 
Consumismo
Conceitos
Hábitos de consumo  
Publicidade
Defesa do consumidor 
 A língua inglesa na sociedade 
de consumo
 
Gramática
 Quantificadores 
Pronomes Indefinidos
Gerúndio
Graus dos adjetivos
Adverbios
Time clauses
Orações finais
 
MÓDULO 8
O Mundo do Trabalho
Conceitos
O mundo do trabalho em 
mudança
 O jovem perante as 
mudanças

                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                               

Gramática 
Verbos com prefixos e 

sufixos 
Voz passiva 
Linking words (causa, 

finalidade, contraste) 
Uso de formas verbais 

infinitivas 
Advérbios de modo 

MÓDULO 7  
Os Jovens e o 
Consumismo 
Conceitos-chave:  
Hábitos de consumo  
Publicidade e marketing  
Defesa do consumidor  
A língua inglesa na sociedade 

de consumo 

Gramática 
Quantificadores  

Pronomes Indefinidos 
Gerúndio 
Graus dos adjetivos 
Adverbios 
Time clauses 
Orações finais 

MÓDULO 8 
undo do Trabalho 

Conceitos-chave:  
mundo do trabalho em 

mudança 
O jovem perante as 

mudanças 

diferentes pontos de vista, concebendo e 
sustentando um ponto de vista próprio; 
 • identificação de pontos fortes e áreas de 
melhoria. 
 
 
 Interação oral:  
Participação em discussões sobre experiências e 
vivências pessoais, trabalho e formação ao longo 
da vida. Participação na simulação de entrevistas e 
fóruns.  
Reconhecimento de diferentes padrões de 
entoação, pronúncia, acentuação. Adequação do 
discurso ao interlocutor.  
Reformulação do trabalho individual a partir do 
feedback do professor e dos pares. 
 
 
Interação escrita: 
 Redação de textos adequados às tarefas 
propostas (e-mail, carta formal/informal, página 
de diário, entre outros), utilizando uma linguagem 
e um registo apropriados. 
 Reformulação do trabalho individual ou de grupo, 
a partir do feedback do professor e dos pares. 
 Auto e heteroavaliação. 
 
 
Produção oral:  
Identificação de informações específicas em 
diversos suportes. 
 Adequação do discurso à situação de 
comunicação.  
Problematização de situações com propostas de 
soluções. 
Apresentação de trabalhos disciplinares ou 
interdisciplinares.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

 A língua inglesa no mundo 
trabalho
 
Gramática
 Preposições de 
lugar/movimento
 Pronomes relativos
 Frases relativas 
Defining/non
relative clauses
 Correlative conjunctions
 Adverbial correlative 
clauses
 
 MÓDULO 9

A Comunicação no Mundo 
Profissional 
Conceitos
A internacionalização do 
mundo profissional
 As TIC no mundo profissional 
A língua inglesa no mundo 
profissional
 
Gramática
 to-infinitive/bare infiniftive
 Voz passiva
 causative
 Future Continuous
 

 

A língua inglesa no mundo 
trabalho 

Gramática 
Preposições de 

lugar/movimento 
Pronomes relativos 
Frases relativas  

Defining/non-defining 
relative clauses 

Correlative conjunctions 
Adverbial correlative 

clauses 

MÓDULO 9 

A Comunicação no Mundo 
Profissional  
Conceitos-chave: 
A internacionalização do 
mundo profissional; 
As TIC no mundo profissional 

A língua inglesa no mundo 
profissional 

Gramática 
infinitive/bare infiniftive 

Voz passiva 
causative 
Future Continuous 

Reformulação do trabalho individual ou de grupo, 
a partir do feedback do professor e dos pares. 
 Auto e heteroavaliação. 
  
 
Produção escrita: 
 Pesquisa, seleção e organização de informação 
com recurso a fontes diversas.  
Elaboração de portefólio individual. Elaboração de 
diferentes tipologias de textos claros e coesos  
Reformulação do trabalho individual ou de grupo, 
a partir do feedback do professor e dos pares.  
Auto e heteroavaliação 
 
 

  



 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

ENSINO SECUNDÁRIO - Curso de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos  

Ano Letivo 2021-2022  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Física e Química – 11º ano  

 

Manuais adotados:  
                 Física: Módulos 1|2|3|4|5|6 de João Aires Silva|Ana Amaro|Ana Maria Neves, da editora Areal Editores  
                 Química: Módulos Q1 a Q7 de Maria da Conceição Dantas|Maria Teresa Fontinha|Marta Duarte Ramalho, Ed Texto. 

 

Semestre Módulo / Organizador  Aprendizagens essenciais / Objetivos 

 

1º
 S

E
M

E
S

T
R

E
 (

87
 T

L
) 

MÓDULO F2: HIDROSTÁTICA E 

HIDRODINÂMICA 
 
1. Estática dos fluidos 
 
 
 
 
2. Dinâmica dos fluidos 
 
 
MÓDULO F5: TERMODINÂMICA 
1. Transferências de calor 
 
 
2. Primeira Lei da 

Termodinâmica 
 
 
 
 
 
 
3. Segunda Lei da 

Termodinâmica 
 
 
 

MÓDULO Q3: REAÇÕES QUÍMICAS 

EQUILÍBRIO QUÍMICO HOMOGÉNEO 

1. Reações químicas 
 

 Interpretar os conceitos de pressão e de força de pressão em situações que 
envolvam gases e líquidos em equilíbrio. 

 Investigar, experimentalmente ou recorrendo a simulações, a Lei Fundamental 
da Hidrostática em fluidos, colocando hipóteses e testando-as utilizando 
barómetros e manómetros, recolhendo dados, construindo e interpretando 
gráficos e tirando 
conclusões. 

 Aplicar a Lei de Arquimedes à análise de situações concretas de equilíbrio de 
corpos flutuantes, de corpos submersos e de corpos que podem flutuar ou 
submergir (como os submarinos). 

 Aplicar a equação de continuidade a fluidos em situações concretas, mobilizando 
os conceitos de caudal volumétrico e de caudal mássico. 

 Explicar situações do dia-a-dia com base na equação de Bernoulli. 

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

 Explicitar que todos os corpos emitem radiação e que à temperatura ambiente 
emitem predominantemente no infravermelho, dando exemplos de aplicação. 

 Interpretar o significado da Primeira Lei da Termodinâmica e enquadrar as 
descobertas científicas que levaram à sua formulação no contexto histórico, 
social e político. 

 Explicar fenómenos do dia-a-dia utilizando balanços energéticos. 

 Determinar, experimentalmente, a variação de entalpia mássica de fusão do 
gelo, avaliando os procedimentos, interpretando os resultados e comunicando as 
conclusões. 

 Explicitar que os processos que ocorrem espontaneamente na natureza se dão 
sempre no sentido da diminuição da energia útil. 

 Compreender o rendimento de um processo, interpretando a degradação de 
energia com base na Segunda Lei da Termodinâmica, analisando a 
responsabilidade individual e coletiva na utilização sustentável de recursos. 

 Identificar a ocorrência de reações químicas a partir de diferentes propriedades 
de reagentes e de produtos da reação (cor, estado físico). 

 Interpretar que as reações químicas ocorrem por rearranjos de átomos 
envolvendo a quebra e formação de ligações ou alterações geométricas na 
estrutura molecular, representando-as simbolicamente. 

 Explicar que a ocorrência de uma reação química envolve, em geral, uma 
energia de ativação, e que a velocidade da reação pode ser controlada 
conhecendo o efeito que algumas variáveis (a concentração ou a pressão dos 
reagentes, a área da superfície de contacto dos reagentes, a luz, a temperatura, 
o uso de catalisadores ou de inibidores) têm na rapidez da reação. 

 Analisar as leis da conservação da massa numa reação química e o conceito de 
reagente limitante. 

 Avaliar a influência da reação inversa no rendimento de uma reação química. 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, realização de trabalhos de pesquisa e apresentação oral, questões aula, artefacto, póster e relatórios das atividades 
práticas.                 



 

 

 

MÓDULO Q3: REAÇÕES QUÍMICAS. 
EQUILÍBRIO QUÍMICO HOMOGÉNEO 

2. Equilíbrio Químico 

 

 

 

 

 

 Prever o sentido de evolução de uma reação pela comparação do quociente da 
reação com a constante de equilíbrio. 

 Discutir a relação entre a variação da entalpia da reação (endo ou exotérmica) e o 
efeito da variação de temperatura na constante de equilíbrio. 

 Explicar as diferenças de propriedades das águas naturais com base em 
equilíbrios ácido-base. 

 Aplicar os equilíbrios ácido-base ao problema das chuvas ácidas. 

 Pesquisar e analisar, à luz do equilíbrio químico dissolução-precipitação, a 
formação de incrustrações em máquinas de café, em caldeiras, entre outros. 
 

2º
 S

E
M

E
S

T
R

E
 (

76
 T

L
) 

3. Reações químicas na vida 
quotidiana 
 
 
 
MÓDULO Q4: EQUILÍBRIO ÁCIDO-BASE 
1. Equilíbrio ácido-base 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Reações químicas na vida 

quotidiana 

 
 
 
 
 

MÓDULO Q5: EQUILÍBRIO DE 

OXIDAÇÃO-REDUÇÃO 

1. Reações de oxidação-redução 

 
2. As reações de oxidação-redução 
na natureza, no quotidiano e na 
indústria 

 

 Identificar a corrosão como um equilíbrio de oxidação-redução e o problema da 
sua mitigação em estruturas metálicas. 

 Avaliar e comparar o potencial energético das reações de combustão quer 
utilizando combustíveis fósseis quer alternativas verdes ou sustentáveis, 
distinguindo “verde” de “sustentável” no contexto energético. 
 

 Interpretar, com base numa equação química, a autoionização da água e o 
conceito de pH. 

 Discutir e analisar os efeitos da dissolução de óxidos inorgânicos (de carbono, de 
enxofre, de fósforo e de nitrogénio) no pH da água da chuva. 

 Explicar as definições de ácido e de base segundo Brönsted-Lowry. 

 Avaliar criticamente as relações entre a constante de acidez e a constante de 
basicidade, discutindo a força relativa de ácidos e de bases. 

 Identificar a reatividade de ácidos e de bases, bem como as normas de segurança 
relativamente ao seu (não) armazenamento conjunto. 

 Utilizar indicadores ácido-base e aparelhos equipados com sensores de pH em 
problemas que envolvam reações ácido-base. 

 Pesquisar e analisar à luz do equilíbrio químico dissolução precipitação a 
formação de incrustrações em máquinas de café, caldeiras, entre outros. 

 Identificar a corrosão como um equilíbrio de oxidação-redução e o problema da 
sua mitigação em estruturas metálicas. 

 Avaliar e comparar o potencial energético das reações de combustão quer 
utilizando combustíveis fósseis quer alternativas verdes ou sustentáveis, 
distinguindo “verde” de “sustentável” no contexto energético. 
 
 

 Calcular o estado de oxidação formal de cada elemento químico em substâncias 
compostas, utilizando-os no acerto de semirreações de oxidação e de redução. 

 Aplicar os conceitos de oxidante e redutor, identificando as espécies oxidada 
(perda de eletrões) e reduzida (ganho de eletrões). 

 Identificar as reações de combustão como reações de oxidação-redução e 
pesquisar a possibilidade de as realizar em células de combustível. 

 Identificar que na natureza a maioria dos metais se encontra nos minerais na 
forma oxidada e que a extração dos metais puros se faz por processos de 
oxidação-redução. 

 Identificar a degradação dos metais por corrosão como um processo de oxidação-
redução. 

 Pesquisar e analisar criticamente numa ótica de sustentabilidade a utilização do 
lítio como ânodo preferencial em baterias de automóveis, computadores e 
telemóveis. 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, realização de trabalhos de pesquisa e apresentação oral, questões aula, artefactos e relatórios das atividades práticas.                 

 
Outubro 2021 



 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

ENSINO SECUNDÁRIO - CURSO PROFISSIONAL DE Gestão e Programação de Sistemas Informáticas 

Ano Letivo 2021/22 

Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Matemática – 11º ano (300h) 

 

Manual adotado: Matemática A4, A5, A6, Maria Augusta Neves – Porto Editora 

Introdução  

– A4: Pretende-se que os alunos recordem os conceitos com que tiveram contacto no ensino básico, tais como: semelhança de 
triângulos e trigonometria do triângulo retângulo. Estes conceitos são a base para a generalização das noções de ângulo, arco, 
bem como das razões trigonométricas e do conceito de funções periódica e trigonométrica.  

- A5: Os alunos vão alargar o conhecimento das classes de funções estudadas às funções racionais, recorrendo essencialmente 
a trabalho com a calculadora gráfica e o computador, tomando contacto com algumas das suas propriedades, de modo a ficarem 
capazes de escolher, para cada situação concreta, o modelo de função mais adequado.  

- A6: Com vista a dar resposta a algumas situações que exigem o estudo de comportamentos em intervalos, mais ou menos 

amplos, de modelos de funções, os alunos encontrarão nas taxas de variação sugestões das funções estudadas em módulos 
anteriores (funções lineares, afins, polinomiais, racionais e trigonométricas). Através do uso de gráficos e de cálculos numéricos, 
com o recurso à calculadora gráfica, o aluno obterá indicações seguras de variação e de taxas de variação.  

 

Aprendizagens essenciais transversais - caso existam/ estejam definidas. 
As Aplicações e Modelação Matemática constituem um grande tema transversal a todos os módulos. A modelação e os 
problemas relacionados com as diferentes áreas profissionais constituem, tanto a metodologia de trabalho privilegiada na 
construção dos conceitos matemáticos, como uma competência a desenvolver que é imprescindível para os alunos que vão 
enfrentar no seu trabalho profissional problemas concretos muito variados e que terão de saber selecionar as ferramentas 
matemáticas relevantes para cada situação. Aplicações e Modelação Matemática, enquanto tema transversal, não pode nem 
deve ser localizado temporalmente na lecionação, e muito menos num determinado módulo, antes deve ser utilizado à medida 
que for sendo pertinente, necessário e que for aumentando a compreensão sobre os assuntos em si, considerando sempre o 
sentido de oportunidade, as vantagens e as limitações.  
 

 

 



 

 

 Módulo / 
Organizador 

Aprendizagens essenciais / Objetivos 

1º 
SEMESTRE 

Funções 

Periódicas 

24 x90’ = 36 horas 

 

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 

9x90’ = 13,5 horas 

 

INVESTIGAÇÃO DAS 

CARACTERÍSTICAS DAS 

FUNÇÕES RACIONAIS  

 

 

 

 

 

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:  

o 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 3.o ciclo do ensino básico;  

...........................................................................................3 x 90’ 
o usar o círculo trigonométrico e/ou a calculadora gráfica para resolver problemas de 

trigonometria, de modo a apropriar-se dos seguintes conceitos e técnicas associados: 
radiano; ângulo generalizado e medida da sua amplitude; definição de seno, cosseno e 
tangente de um número real; - resolução de equações trigonométricas muito simples; - 
gráfico das funções seno, cosseno e tangente e sua periodicidade; - estudar 
intuitivamente propriedades (domínio, contradomínio, pontos notáveis, monotonia e 
extremos) a partir das representações gráficas;  

..........................................................................................7 x 90’ 
o 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;  

.........................................................................................3 x 90’ 
o resolver problemas simples de modelação matemática, no contexto da vida real;  
..........................................................................................3 x 90’ 
o compreender e construir argumentos matemáticos;  
o exprimir, oralmente e por escrito, ideias e explicar raciocínios, procedimentos e 

conclusões;  
.........................................................................................3 x 90’ 
o desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos e na 

capacidade de analisar o próprio trabalho, regulando a sua aprendizagem;  
o desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam 

a Matemática no percurso escolar e na vida em sociedade;  
o desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvimento das 

outras ciências e domínios da atividade humana e social.  
..........................................................................................3 x 90’ 

Teste de diagnóstico e sua correção…………………... 90, 
Questão aula e correção………………………………… 90, 

 
 
Devem ser criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em experiências individuais e 
colaborativas, tenham oportunidade de:  

o 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;  

o trabalhar movimentos circulares de modo a promover, a partir da intuição, a 
generalização das noções associadas aos movimentos periódicos;  

o 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;  

o tirar partido da utilização da tecnologia (calculadora gráfica, ambientes de geometria 
dinâmica, aplicações interativas, ou outras), nomeadamente para resolver problemas, 
explorar, investigar e comunicar;  

o comunicar, utilizando linguagem matemática, oralmente e por escrito, para descrever, 
explicar e justificar procedimentos, raciocínios e conclusões;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funções Racionais 

8x90’ = 12 horas 

 
MODELAÇÃO DE 

SITUAÇÕES 

ENVOLVENDO 

FENÓMENOS NÃO 

PERIÓDICOS  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

o analisar o próprio trabalho para identificar progressos, lacunas e dificuldades na 
aprendizagem;  

o abordar situações novas com interesse, espírito de iniciativa e criatividade.  

 
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:  

o encontrar um modelo simples de uma função racional a partir da compreensão das 
relações numéricas entre variáveis inversamente proporcionais;  
..........................................................................................3 x 90’ 

o analisar e compreender os efeitos das mudanças de parâmetros nos gráficos de 
funções: 1/ax;  
........................................................................................1,5 x 90’ 

o 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, estudar a existência de assíntotas ou o 
comportamento assintótico, quer para os valores “muito grandes” da variável, quer 
para valores “muito próximos” dos zeros dos denominadores das frações que as 
definem;  

..........................................................................................2 x 90’ 
 
 
 
Devem ser criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em experiências individuais e 
colaborativas, tenham oportunidade de:  

o 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;  

o tirar partido da utilização da tecnologia (calculadora gráfica, ambientes de geometria 
dinâmica, aplicações interativas, ou outras), nomeadamente para resolver problemas, 
explorar, investigar e comunicar;  

o estabelecer conexões entre diversos temas matemáticos e de outras disciplinas;  
o comunicar, utilizando linguagem matemática, oralmente e por escrito, para descrever, 

explicar e justificar procedimentos, raciocínios e conclusões;  
o analisar o próprio trabalho para identificar progressos, lacunas e dificuldades na 

aprendizagem;  
o abordar situações novas com interesse, espírito de iniciativa e criatividade.  

 

 
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:  

o utilizar métodos gráficos para resolver condições – equações e inequações, 
associadas à resolução de problemas;  
........................................................................................6,5 x 90’ 
 
Teste de avaliação e correção………………………………90, 
 
Autoavaliação................................................................0,5 x 90’ 

 

Fim do 1º semestre 



 

 

2º 
SEMESTRE 

Funções Racionais 

6 × 𝟗𝟎,= 9 horas 

(continuação) 
RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS COM 

FUNÇÕES RACIONAIS  

RACIOCÍNIO 

MATEMÁTICO  

COMUNICAÇÃO 

MATEMÁTICA  

 

 

TAXA DE 

VARIAÇÃO  

12x90’ = 18 horas 

 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

ENVOLVENDO TAXAS 

DE VARIAÇÃO DE 

FUNÇÕES POLINOMIAIS 

E RACIONAIS  

RACIOCÍNIO 

MATEMÁTICO  

COMUNICAÇÃO 

MATEMÁTICA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o resolver problemas simples de modelação matemática, no contexto da vida real;  
.......................................................................................6 × 90, 

 
o exprimir, oralmente e por escrito, ideias e explicar raciocínios, procedimentos e 

conclusões;  
o desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos e na 

capacidade de analisar o próprio trabalho, regulando a sua aprendizagem;  
o desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que 

envolvam a Matemática no percurso escolar e na vida em sociedade;  
o desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvimento 

das outras ciências e domínios da atividade humana e social.  
 
 
 
Devem ser criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em experiências individuais e 
colaborativas, tenham oportunidade de:  

o 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;  

o tirar partido da utilização da tecnologia (calculadora gráfica, ambientes de geometria 
dinâmica, aplicações interativas, ou outras), nomeadamente para resolver problemas, 
explorar, investigar e comunicar; 

o estabelecer conexões entre diversos temas matemáticos e de outras disciplinas;  
o comunicar, utilizando linguagem matemática, oralmente e por escrito, para descrever, 

explicar e justificar procedimentos, raciocínios e conclusões;  
o analisar o próprio trabalho para identificar progressos, lacunas e dificuldades na 

aprendizagem;  
o abordar situações novas com interesse, espírito de iniciativa e criatividade.  

 
 
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:  

o calcular e interpretar a variação de uma função em contextos de problemas reais;  
..........................................................................................3 x 90’ 
 
o calcular analiticamente a taxa de variação média entre dois pontos do domínio de uma 

função afim e quadrática;  
.........................................................................................2 x 90’ 
 
o calcular, através da observação da representação gráfica, a taxa de variação média 

entre dois pontos do domínio de uma função polinomial e/ou racional;  
..........................................................................................2 x 90’ 
 
o interpretar, geométrica e fisicamente, a taxa de variação média e a taxa de variação 

instantânea, em funções que modelem situações reais;  
o reconhecer, numérica e graficamente, a relação entre o sinal da taxa de variação e a 

monotonia de uma função;  
.........................................................................................2 x 90’ 

 
Devem ser criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em experiências individuais e 
colaborativas, tenham oportunidade de:  

o 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;  

o tirar partido da utilização da tecnologia (calculadora gráfica, programas de geometria 
dinâmica como o GeoGebra, folhas de cálculo, aplicações interativas, ou outras), 
nomeadamente para resolver problemas, explorar, investigar, comunicar;  

o interpretar informação de situações do quotidiano (tabelas, gráficos, textos) e analisar 
criticamente dados, informações e resultados obtidos;  
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TAXA DE 

VARIAÇÃO  

6x90’ = 9 horas 
 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

ENVOLVENDO TAXAS 

DE VARIAÇÃO DE 

FUNÇÕES POLINOMIAIS 

E RACIONAIS  

RACIOCÍNIO 

MATEMÁTICO  

COMUNICAÇÃO 

MATEMÁTICA 

o comunicar, utilizando linguagem matemática, oralmente e por escrito, para descrever, 
explicar e justificar procedimentos, raciocínios e conclusões;  

o analisar o próprio trabalho para identificar progressos, lacunas e dificuldades na 
aprendizagem;  

o abordar situações novas com interesse, espírito de iniciativa e criatividade.  
o resolver problemas simples de modelação matemática, no contexto da vida real;  
..........................................................................................6 x 90’ 

 
 
 
 
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:  

o resolver problemas simples de modelação matemática, no contexto da vida real;  
..........................................................................................4 x 90’ 
 
o exprimir, oralmente e por escrito, ideias e explicar e justificar raciocínios, 

procedimentos e conclusões;  
o desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos e na 

capacidade de analisar o próprio trabalho, regulando a sua aprendizagem;  
o desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que 

envolvam a Matemática no percurso escolar e na vida em sociedade;  
o desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvimento 

das outras ciências e domínios da atividade humana e social. 
 
Autoavaliação.................................................................0,5 x 90’ 

 
 
Devem ser criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em experiências individuais e 
colaborativas, tenham oportunidade de:  

o 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;  

o tirar partido da utilização da tecnologia (calculadora gráfica, programas de geometria 
dinâmica como o GeoGebra, folhas de cálculo, aplicações interativas, ou outras), 
nomeadamente para resolver problemas, explorar, investigar, comunicar;  

o interpretar informação de situações do quotidiano (tabelas, gráficos, textos) e analisar 
criticamente dados, informações e resultados obtidos;  

o comunicar, utilizando linguagem matemática, oralmente e por escrito, para descrever, 
explicar e justificar procedimentos, raciocínios e conclusões;  

o analisar o próprio trabalho para identificar progressos, lacunas e dificuldades na 
aprendizagem;  

o 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. 



 

 
 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

ENSINO SECUNDÁRIO - CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO 

DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Ano Letivo 2021-2022  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Arquitetura de Computadores – 11.º ano 

 

Manual de referência (não adotado): Arquitetura de Computadores – Areal Editores 

 

 Módulo / Objetivos Conteúdos  
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Módulo 5: Instalação e configuração 
de redes locais 

1. Planeamento de redes estruturadas 
• Escolha da topologia 
• Estruturação da rede (integração 
de voz e dados) 
• Localização de bastidores e pontos 
de acesso à rede 
• Escolha dos caminhos de cabos 

 

 
 
 

• Projetar o layout de uma rede local 

• Identificar o equipamento passivo/ativo necessário a uma rede 
local 

 

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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2. Tipos Cabos 
• Par trançado: UTP/FTP/STP 
• Fibra óptica 

3. Montagem de cablagem de redes 
estruturadas 

4. Instalação de tomadas  

 
• Cravar e testar cabos RJ45 diretos e cruzados 

• Instalar cabos e equipamentos em bastidores 

• Instalar tomadas e conetores de cabos de rede 

 

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. 

 

2.
º 

se
m

es
tr

e 
(2

2 
T

L)
 

5. Instalação de equipamento de 
equipamento ativo de rede: 

• Concentradores de rede de dados: 
hubs, switchs 
• Routers (interligação entre 
diversas redes de dados) 
• Bridges 
• Pontos de acesso a redes sem fios 
• Firewalls 

 
 

• Instalar equipamentos ativos de rede com e sem fios 

• Configurar sistemas informáticos em rede 

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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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
Curso Técnico de Cozinha/Pastelaria 

 Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos 
 

  
Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Educação Física – 11º 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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Voleibol (nível introdução): 
1. Cooperar 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. Conhecer 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. 
3. Em situação de exercício em grupos de quatro, cooperar 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. Servir 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) jogar 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. 
 
 
Ginástica de Aparelhos (nível introdução): 
1. Cooperar com os companheiros nas ajudas, paradas e correções que favoreçam a 
melhoria das suas prestações, garantindo condições de segurança, pessoal e dos 
companheiros, e colabora na preparação, arrumação e preservação do material. 
2. Realizar, após corrida de balanço e chamada a pés juntos no trampolim (Reuther 
ou sueco) e chegando ao solo em condições de equilíbrio para adotar a posição de 
sentido, os seguintes saltos: 

 

A. Atividades Físicas 
 

A1. Jogos Desportivos 
Coletivos 

 
• Módulo: JDC II 
- Voleibol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A2. Ginástica 
 
• Módulo: GIN II 
- Ginástica de Aparelhos 
 



	

																																										 	 																				

2.1. Salto de eixo no boque, com os membros inferiores estendidos (com extensão 
dos joelhos). 
2.2. Salto entre-mãos no boque ou plinto transversal, apoiando as mãos com a bacia 
acima da linha dos ombros, transpondo o aparelho com os joelhos junto ao peito. 
2.3. Cambalhota à frente no plinto longitudinal, mantendo os membros inferiores 
estendidos durante o enrolamento. 
3. Realizar no minitrampolim, após corrida de balanço, chamada com elevação rápida 
dos braços e receção equilibrada no colchão de queda, os seguintes saltos: 
3.1. Em extensão (vela), colocando a bacia em ligeira retroversão durante a fase 
aérea do salto. 
3.2. Engrupado, com fecho dos membros inferiores em relação ao tronco, na fase 
mais alta do voo, seguido de abertura rápida. 
3.3. Meia pirueta vertical (quer para a direita quer para a esquerda), mantendo o 
controlo do salto. 
4. Em equilíbrio elevado (na trave baixa), realizar um encadeamento das seguintes 
habilidades, utilizando a posição dos braços para ajudar a manter o equilíbrio: 
4.1. Marcha à frente e atrás olhando em frente. 
4.2. Marcha na ponta dos pés, atrás e à frente. 
4.3. Meia-volta, com balanço de uma perna. 
4.4. Salto a pés juntos, com flexão de pernas durante o salto e receção equilibrada 
no aparelho 
 
 
Badminton (nível introdução): 
1. Cooperar com os companheiros, nas diferentes situações, escolhendo as ações 
favoráveis ao êxito pessoal e do companheiro, admitindo as indicações que lhe 
dirigem, aceitando as opções e falhas dos seus colegas, e tratando com igual 
cordialidade e respeito os parceiros e os adversários. 
2. Conhecer o objetivo do jogo, a sua regulamentação básica e a pontuação do jogo 
de singulares, identifica e interpreta as condições que justificam a utilização 
diferenciada dos seguintes tipos de batimento: clear, lob, serviço curto e serviço 
comprido. 
3. Cooperar com o companheiro (distanciados cerca de 6 m), batendo e devolvendo 
o volante, evitando que este toque no chão: 
3.1. Mantém uma posição base com os joelhos ligeiramente fletidos e com a perna 
direita avançada, regressando à posição inicial após cada batimento, em condições 
favoráveis à execução de novo batimento. 
3.2. Desloca-se com oportunidade, para conseguir o posicionamento correto dos 
apoios e uma atitude corporal que favoreçam o batimento equilibrado e com amplitude 
de movimento, antecipando-se à queda do volante. 
3.3. Diferencia os tipos de pega da raqueta (de direita e de esquerda) e utiliza-os de 
acordo com a trajetória do volante. 
3.4. Coloca o volante ao alcance do companheiro, executando, corretamente, os 
seguintes tipos de batimentos: Clear - na devolução do volante com trajetórias altas - 
batendo o volante num movimento contínuo, por cima da cabeça e à frente do corpo, 
com rotação do tronco. Lob - na devolução do volante com trajetórias abaixo da 
cintura - batendo o volante num movimento contínuo, avançando a perna do lado da 
raqueta (em afundo), utilizando em conformidade os diferentes tipos de pegas de 
raqueta (de esquerda ou de direita). 
4. Em situação de exercício, num campo de Badminton, executa o serviço curto e 
comprido, colocando corretamente os apoios e dando continuidade ao movimento do 
braço após o batimento. 
 
 
Orientação (nível introdução): 
1. Cooperar com os companheiros, de forma a contribuir para o êxito na realização 
de percursos de orientação, respeitando as regras estabelecidas de participação, de 
segurança e de preservação do equilíbrio ecológico. 
2. Realizar um percurso de orientação simples, a par, num espaço apropriado (mata, 
parque, etc.), segundo um mapa simples (croqui ou planta), preenchendo 
corretamente o cartão de controlo e doseando o esforço para resistir à fadiga. 
2.1. Identificar no percurso a simbologia básica inscrita na carta: tipo de vegetação, 
tipo de terreno, habitação, caminhos, água e pontos altos, etc. 
2.2. Orientar o mapa corretamente, segundo os pontos cardeais e/ou outros pontos 
de referência, utilizando a bússola como meio auxiliar. 
2.3. Identificar, de acordo com pontos de referência, a sua localização no espaço 
envolvente e no mapa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3. Outras Atividades 
Físicas Desportivas 
 
• Módulo: ATL/PAT/RAQ II 
(nível introdução) 
- Patinagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A4. Atividades de 
Exploração na Natureza 
 
• Módulo: ATIV.EXPL.NAT. 
(nível introdução) 
- Orientação 
 
 
 
 



	

																																										 	 																				

2.4. Identificar, após orientação do mapa, a melhor opção de percurso para atingir os 
postos de passagem e utiliza-a para cumprir o percurso o mais rapidamente possível. 
3. Realizar um percurso na escola, em equipa, com o cartão de controlo preenchido 
corretamente, utilizando a bússola e o seu passo para determinar corretamente 
direções e distâncias. 
 
 
Danças Tradicionais (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. Conhecer a origem cultural e histórica das Danças Tradicionais selecionadas e 
identifica as suas características, bem como as zonas geográficas a que pertencem. 
3. Dançar o Regadinho e a Erva-cidreira, respeitando as diferentes posturas e 
posições assumidas em cada dança e executando os passos em sincronia com a 
música, demonstrando as seguintes qualidades: 
3.1. No Regadinho: 
3.1.1. Maria (gingar a bacia no passo de passeio); 
3.1.2. Iniciar o passo saltado cruzado com a perna direita a cruzar pela frente e 
juntando os pés ao oitavo tempo, enquanto os membros superiores oscilam em 
oposição aos membros inferiores. 
3.1.3. Realizar o passo saltitado com impulsão e receção no mesmo pé, e as trocas 
com o braço dado em oposição. 
3.2. Na Erva-cidreira: 
3.2.1. Executar o passo de passeio, na primeira figura, com apoios sucessivos 
alternados, com pequena amplitude e ligeiramente arrastado, apoiando bem o pé no 
chão e finalizando com o Manel voltado para o seu par. 
3.2.2. Realizar o passo de passeio, na segunda figura, em trajetória circular com 
palmas, avançando para o par e mantendo-se sempre voltado no mesmo sentido. 
3.2.3. Executar o passo de passeio, na terceira figura, em trajetória circular com o par 
entrelaçado, regressando à posição inicial. 
 
Danças Sociais (nível elementar): 
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 (Chá-Chá-Chá), realizar as 
seguintes sequências de passos mantendo uma postura natural, com a cabeça 
levantada e no enquadramento dos ombros: 
2.1. Chá-Chá-Chá (em Posições Abertas e “Posição fechada sem contacto”, 
acentuando o 1º tempo do compasso e mantendo a estrutura rítmica: 1,2,3,4&1 
coincidindo respetivamente o 1 ao 1º tempo do compasso, o 2 ao 2º tempo, o 3 ao 3º 
e o 4 & a meio tempo cada do 4º tempo do compasso): 
2.1.1. Realizar Time step em “Posição Fechada sem contacto” mantendo o nível de 
execução (sem oscilações verticais) e a posição relativa com o par; 
2.1.2. Realizar Passo básico em “Posição Fechada sem contacto”, virando 
aproximadamente ½ volta à esquerda, mantendo o nível de execução e a posição 
relativa com o par; 
2.1.3. Realizar Volta por baixo do braço para a esquerda: em “Posição Aberta, pega 
E-D”, executando o elemento masculino meio passo básico sobre virado para a sua 
direita e o elemento feminino uma volta completa à esquerda, mantendo o mesmo 
nível de execução e ajustando as posições relativas com o par; 
2.1.4. Realizar Volta por baixo do braço para a direita em “Posição Aberta, pega E-
D”, executando o elemento masculino meio passo básico sobre virado para a sua 
esquerda e o elemento feminino uma volta completa à direita, mantendo o mesmo 
nível de execução e ajustando as posições relativas com o par; 
2.1.5. Realizar Promenades/New York partindo de “Posição de Contra Promenade 
Aberta” e virando progressivamente de forma a assumir: a “Posição Aberta lado a 
lado pega E-D”, a “Posição Aberta frente a frente pega a duas mãos”, a “Posição de 
Promenade Aberta”, a “Posição Aberta lado a lado pega D-E”, e finalizando em a 
“Posição Aberta frente a frente pega D-E”, mantendo o mesmo nível de execução e 
ajustando as posições relativas com o par; 
2.1.6. Realizar Volta à esquerda/Spot Turn to left partindo de “Posição de Promenade 
Aberta” e condução para volta (largando a pega D-E), finalizando-a reassumindo a 
posição frontal com o par, mantendo o mesmo nível de execução e ajustando as 
posições relativas com o par; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A5. Dança 

 
• Módulo: DANÇA II 
- Danças Tradicionais 
(Regadinho; Erva-Cidreira) 
- Danças Sociais (Chá-CháChá) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

																																										 	 																				

 
 
 
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 II (objetivos 4 e 5): 
4. Conhecer processos de controlo do esforço e identifica sinais de fadiga ou 
inadaptação à exercitação praticada, evitando riscos para a Saúde, tais como: dores, 
mal-estar, dificuldades respiratórias, fadiga e recuperação difícil. 
5. Compreender, traduzindo em linguagem própria, a dimensão cultural da Atividade 
Física na atualidade e ao longo dos tempos: − Identificando as características que lhe 
conferem essa dimensão; − Reconhecendo a diversidade e variedade das atividades 
físicas, e os contextos e objetivos com que se realizam; − Distinguindo Desporto e 
Educação Física, reconhecendo o valor formativo de ambos, na perspetiva da 
educação permanente. 
 
 
 

 
 
 
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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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
Curso Profissional Técnico de Desporto 

 
Planificação Anual da Disciplina: Desporto – 11º ano 

 
Ano Letivo de 2021 / 22 
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8628 Metodologia das Atividades body & Mind 

• Caracterizar a área e as aulas de Body & 
Mind. 

• Identificar os objetivos de treino nas aulas de 
Body & Mind, utilizando as técnicas adequadas para o 
desenvolvimento dos mesmos. 

• Aplicar técnicas para o desenvolvimento da 
força, flexibilidade ou equilíbrio, adequadas para um 
trabalho de Body & Mind. 

• Identificar quais os elementos de variação da 
intensidade e da complexidade dos exercícios. 

• Executar o alinhamento neutro e exercícios de 
consciencialização postural em diferentes posições 
(bípede, deitado, sentado e quatro apoios). 

• Aplicar técnicas de respiração e identificar os 
seus objetivos. 

• Aplicar técnicas de relaxamento e identificar 
os seus objetivos. 

• Aplicar técnicas de concentração e meditação 
e identificar os seus objetivos. 

• Aplicar técnicas para promover o 
autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. 

• Planear e orientar uma aula de Body & Mind. 

• Aplicar métodos pedagógicos adequados a 
uma aula de Body & Mind. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Área e aulas de Body & Mind 

• Objetivos de treino nas aulas de Body & Mind 

• Materiais e equipamentos 

• Música 

• Exercícios de Body & Mind 

• Técnicas para o desenvolvimento da força, 

flexibilidade e equilíbrio em aulas de Body 

& Mind 

• Técnicas para o desenvolvimento postural e 
para a consciencialização corporal 

• Técnicas de respiração, de relaxamento, de 

concentração e de meditação 

• Técnicas de autoconhecimento e 
desenvolvimento pessoal 

• Estrutura e planeamento das aulas de Body 

& Mind 

• Intervenção pedagógica nas aulas de Body & 
Mind 
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9451 Orientação Aplicada 

•Aplicar mecanismos de segurança passiva e ativa 

adaptados aos locais, aos modelos de aplicação e à 

tipologia dos grupos na prática da orientação. 
 

•Construir jogos e provas adaptadas aos níveis de 

conhecimento e escalão etário dos praticantes da 

orientação. 

 

•Utilizar meios auxiliares, nomeadamente 

informáticos, de apoio às tarefas de localização e 
aparelhos de geoposicionamento. 

 

•Reconhecer diferentes modelos de identificação de 

itinerários, assim como alguns códigos nacionais e 

internacionais de balizamento. 

 

 
 
 
 
• Orientação 

• Percursos pedestres 

• Jogos e percursos simples 

• Percursos complexos e meios auxiliares 

• Operacionalização de Aprendizagens e 

Provas 

• Protocolos de aplicação 

• Diversidade de grupos-alvo 

• Códigos nacionais e internacionais 

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

Domínio B - Avaliação dos desempenhos práticos: exercícios-critério e coreografias; desempenhos teóricos: 

questões- aula, trabalhos, fichas de avaliação de conhecimentos, planos de aula. 
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Desenvolver capacidades motoras 
evidenciando aptidão muscular e aptidão 
aeróbica, enquadrada na Zona Saudável de 
Aptidão Física do programa FITescola, para a 
sua idade e sexo. 

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

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

Apreciar, compor e realizar, na DANÇA, 
sequências de elementos técnicos 
elementares em coreografias individuais e/ou 
em grupo, aplicando os critérios de 
expressividade, de acordo com os motivos das 
composições. 

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

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

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

APTIDÃO FÍSICA 
 
 
 
 
 

JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS II 
 
 
 
 
 

DESPORTOS DE RAQUETAS 
 
 
 
GINÁSTICA II 
 
 
 
DANÇA II 
 
 
 
 
ATIVIDADES FÍSICAS / 
CONTEXTOS E SAÚDE II 
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• cumpre e explica a importância da 
cadeia de sobrevivência (ligar 112, 
reanimar, desfibrilhar, estabilizar);  

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

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

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

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

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

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

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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Módulo 5 - Análise da participação muscular no 
movimento 
 
Analisar funcionalmente a musculatura do tronco 
• Identificar as características da musculatura postural 
• Relacionar as características da musculatura postural 
com as suas funções. 
• Explicar os princípios fundamentais que devem orientar 
o desenvolvimento dos músculos posturais. 
• Identificar as características dos diferentes músculos da 
parede antero-lateral do abdómen. 
• Relacionar as características dos diferentes músculos da 
parede antero-lateral do abdómen com as suas funções. 
• Definir os princípios fundamentais que devem orientar o 
desenvolvimento dos músculos da parede antero-lateral 
do abdómen. 
• Explicar a importância do equilíbrio entre a musculatura 
da parede antero-lateral do abdómen e os músculos da 
coxa. 
• Identificar os principais músculos responsáveis pelos 
movimentos da cabeça. 
• Identificar os principais músculos responsáveis pelos 
movimentos do tronco. 
 
Analisar funcionalmente a musculatura do membro 
superior 
• Identificar os principais músculos responsáveis pelos 
movimentos da omoplata. 
• Identificar os principais músculos responsáveis pelos 
movimentos do braço. 
• Identificar os principais músculos responsáveis pelos 
movimentos do antebraço. 
• Identificar os principais músculos responsáveis pelos 
movimentos da mão. 
• Identificar os principais músculos responsáveis pelos 
movimentos dos dedos da mão. 
• Identificar o padrão de coordenação neuromuscular 
presente nas principais famílias de movimento do membro 
superior. 
 
Analisar funcionalmente a musculatura do membro 
inferior 
• Identificar os principais músculos responsáveis pelos 
movimentos da bacia. 
• Identificar os principais músculos responsáveis pelos 

 
A – Análise funcional da musculatura 
esquelética 
 
1. Musculatura do tronco: 
1.1. Músculos posturais; 
1.2. Funções dos músculos da parede 
antero-lateral do abdómen: 1.2.1. 
Mobilidade do tronco; 1.2.2. Fixação do 
tórax; 1.2.3. Fixação e mobilidade da 
bacia; 1.2.4. Mecânica respiratória. 
1.3. Músculos responsáveis pelos 
movimentos da cabeça e do tronco: 1.3.1. 
Flexão; 1.3.2. Extensão; 1.3.3. Flexão 
lateral; 1.3.4. Rotação. 
2. Musculatura com ação no membro 
superior: 
2.1. Músculos com ação na cintura 
escapular: 
2.1.1. Adução; 2.1.2. Abdução; 2.1.3. 
Rotação superior; 2.1.4. Rotação inferior; 
2.1.5. Elevação; 2.1.6. Depressão. 
2.2. Músculos responsáveis pelos 
movimentos do braço: 2.2.1. Flexão; 
2.2.2. Extensão; 2.2.3. Adução; 2.2.4. 
Abdução; 2.2.5. Rotação interna; 2.2.6. 
Rotação externa; 2.2.7. Adução 
horizontal; 2.2.8. Abdução horizontal. 
2.3. Músculos responsáveis pelos 
movimentos do antebraço: 2.3.1. Flexão; 
2.3.2. Extensão; 2.3.3. Pronação; 2.3.4. 
Supinação. 
2.4. Músculos responsáveis pelos 
movimentos da mão: 2.4.1. Flexão; 2.4.2. 
Extensão; 2.4.3. Adução; 2.4.4. Abdução. 
2.5. Músculos responsáveis pelos 
movimentos dos dedos: 2.5.1. Flexores e 
extensores comuns; 2.5.2. Músculos com 
ação no polegar; 2.5.3. Músculos 
responsáveis pelo afastamento e 
aproximação dos dedos. 
2.6. Padrões de coordenação 
neuromuscular nas principais famílias de 
movimento do membro superior: elevar o 
membro superior, puxar, empurrar e 
lançar. 
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movimentos da coxa. 
• Identificar os principais músculos responsáveis pelos 
movimentos da perna. 
• Identificar os principais músculos responsáveis pelos 
movimentos do pé. 
• Identificar o padrão de coordenação neuromuscular 
presente nas principais famílias de movimento do membro 
inferior. 
 
Relacionar de forma autónoma a participação 
muscular em diferentes tipos de tarefas motoras 
• Observar tarefas motoras diversas. 
• Identificar de forma autónoma os grupos musculares 
solicitados, os respetivos tipos de 
ação muscular e os padrões de coordenação 
neuromuscular. 

3. Musculatura com ação no membro 
inferior: 
3.1. Músculos com ação na bacia: 3.1.1. 
Retroversão; 3.1.2. Anteversão. 
3.2. Músculos responsáveis pelos 
movimentos da coxa: 3.2.1. Flexão; 3.2.2. 
Extensão; 3.2.3. Adução; 3.2.4. Abdução; 
3.2.5. Rotação interna; 3.2.6. Rotação 
externa. 
3.3. Músculos responsáveis pelos 
movimentos da perna: 3.3.1. Flexão; 
3.3.2. Extensão. 
3.4. Músculos responsáveis pelos 
movimentos do pé: 3.4.1. Plantarflexão; 
3.4.2. Dorsiflexão; 3.4.3. Inversão; 3.4.4. 
Eversão. 
3.5. Padrões de coordenação 
neuromuscular nas principais famílias de 
movimento do membro inferior: marcha, 
corrida e salto. 
 
B – Análise da participação muscular 
em diferentes tipos de tarefas motoras 
1. Determinação e caracterização da 
participação muscular no movimento. 
2. Observação e análise da participação 
muscular em tarefas motoras diversas no 
âmbito dos cursos em causa  
 

 

 
Módulo 4 - Fundamentos de mecânica para análise do 
movimento 
 
Revelar conhecimento do sistema mecânico a partir 
dos conceitos de anatomia 
• Identificar a importância em definir um modelo mecânico 
do sistema músculo esquelético para análise dos 
movimentos. 
• Identificar a importância em escolher o sistema 
mecânico como um todo (centro de gravidade), como 
elementos organizados (corpos articulados) ou como 
segmento (corpo rígido), em função da análise. 
 
Reconhecer o centro de gravidade do corpo 
• Explicar a importância do centro de massa nos 
movimentos. 
• Determinar o centro de massa de um segmento, de 
segmentos e da totalidade do corpo. 
• Definir o conceito do centro de massa. 
 
Definir o movimento através da cinemática (posição, 
velocidade e aceleração) 
• Identificar os parâmetros cinemáticos: Posição, 
velocidade e aceleração 
• Explicar os procedimentos numéricos para cálculo dos 
diferentes parâmetros e as três 
equações para movimentos em que a aceleração é 
constante. 
• Explicar a diferença entre velocidade média, velocidade 
instantânea, aceleração média e aceleração instantânea. 
• Identificar os fatores que influenciam a aceleração de um 

 
A – Descrição do sistema mecânico a 
partir dos conceitos de anatomia e 
cálculo do centro de massa 
1. Modelo mecânico do sistema músculo 
esquelético para análise dos movimentos. 
2. Sistema mecânico como um todo 
(centro de gravidade), como elementos 
organizados (corpos articulados) ou como 
segmento (corpo rígido). 
3. Determinação do centro de massa de 
um segmento, de segmentos e da 
totalidade do corpo. 
4. Cálculo do centro de massa e 
apresentação de tabelas existentes de 
localização do centro 
de massa e de massas parciais. 
 
B – Cinemática linear e angular 
1. Posição, velocidade e aceleração. 
2. Velocidade média, velocidade 
instantânea, aceleração média e 
aceleração instantânea. 
3. Cálculo dos diferentes parâmetros e as 
equações do movimento uniforme e 
retilíneo e do movimento uniformemente 
variado. 
4. Leitura de gráficos de posição, 
velocidade e aceleração. 
5. Movimentos angulares e cinemática 
angular. 
6. Relação entre movimentos lineares e 
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objeto 
• Interpretar um gráfico e a relação entre dois ou mais 
parâmetros apresentados no gráfico. 
 
Conhecer os diferentes tipos de movimento 
(movimento linear, movimento angular e movimento 
geral) 
• Observar os movimentos e identificar os diferentes tipos 
de movimentos (linear, angular e misto). 
• Explicar a diferença entre movimentos angulares e 
lineares. 
• Explicar os procedimentos numéricos para cálculo dos 
ângulos relativos e absolutos. 
• Determinar as posições angulares e deslocamento 
angular, velocidade angular e aceleração angular. 
* Explicar a relação entre deslocamento linear e 
deslocamento angular, entre velocidade linear e 
velocidade angular, e entre aceleração linear e aceleração 
angular. 
• Explicar os procedimentos numéricos para relacionar 
movimentos lineares com movimentos angulares. 
 
Analisar os movimentos do corpo em trajetória aérea 
• Explicar a importância da força da gravidade nos corpos 
à superfície da terra. 
• Caracterizar os conceitos de massa, inércia e peso do 
corpo. 
• Identificar as equações que definem o movimento do 
corpo em trajetória aérea. 
• Explicar que fatores influenciam a trajetória aérea de um 
corpo. 
 
Conhecer as forças aplicadas e as forças recativas 
• Definir e discutir as características da força. 
• Descrever os procedimentos numéricos para a 
decomposição vetorial do vetor da força. 
• Explicar a relação entre a força recativa e o apoio. 
• Explicar como é que as ações produzidas causam 
reações de igual modo mas sentido contrário. 
• Explicar a influência do atrito no contacto entre 
superfícies. 
• Analisar o gráfico da força em relação ao tempo, ao 
deslocamento e à velocidade. 
 
Entender as noções de impulso, trabalho, potência e 
energia 
• Explicar as relações da força com o tempo, o 
deslocamento e a velocidade. 
• Explicar o conceito de impulso. 
• Relacionar o impulso e a aceleração. 
• Definir o conceito mecânico de Trabalho. 
• Explicar a importância da Força, Potência e Trabalho 
nos movimentos. 
• Explicar a relação entre Trabalho e Energia. 
• Identificar os diferentes tipos de Trabalho (positivo e 
negativo). 
• Relacionar o trabalho realizado pelo sistema e o trabalho 
realizado sobre o sistema. 
 
Reconhecer as forças associadas às rotações 
• Caracterizar os diferentes tipos de alavancas no corpo 

movimentos angulares. 
 
C – Cinética linear e angular 
1. Quantidade de movimento (Momento 
linear). 
2. Inércia. 
3. Força. 
4. Impulso. 
5. Trabalho e energia. 
6. Momento de inércia. 
7. Momento angular e momento de força. 
8. Relação entre os conceitos 
enumerados e a produção de 
movimentos. 
9. Energia cinética potencial e rotacional. 
 
D – Análise de movimentos e 
instrumentação 
1. Análise dos movimentos. 
2. Importância da instrumentação na 
análise e deteção dos erros. 
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humano. 
• Explicar os fatores necessários para iniciar um 
movimento angular. 
Caracterizar a relação entre distância de aplicação de 
força e efeito de rotação. 
• Identificar a importância do princípio de conservação do 
momento angular nos movimentos. 
 
Entender os conceitos de equilíbrio e de estabilidade 
• Definir o conceito de equilíbrio e de estabilidade. 
• Proceder a uma análise estática e dinâmica de uma 
articulação – diagrama do corpo livre. 
• Fazer uso da estabilidade e do equilíbrio rotacional. 
• Caracterizar os fatores que influenciam a estabilidade 
rotacional de um objeto. 
• Explicar a importância do equilíbrio e da estabilidade nos 
movimentos. 
 
Compreender o princípio de atuação das forças 
musculares 
• Explicar as opções utilizadas pelo sistema para controlar 
a força produzida pelos músculos para vencer, estabilizar 
e resistir a forças exteriores. 
• Demonstrar a influência da gravidade e de outras forças 
externas na ação muscular através da análise de 
movimentos. 
 
Analisar a instrumentação na análise dos movimentos 
• Explicar a vantagem em analisar os movimentos e a 
importância dos fatores mecânicos na performance. 
• Utilizar os conhecimentos adquiridos na análise dos 
movimentos e na seleção tarefas para corrigir ou eliminar 
os erros identificados. 
• Identificar os elementos mecânicos básicos e analisar os 
movimentos em fases. 
• Utilizar alguns instrumentos adequados à análise dos 
movimentos. 
• Identificar os conceitos mecânicos anteriormente 
apresentados através da observação de tarefas motoras 
diversas. 
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Módulo 6 - Constituição e funcionamento dos 
sistemas da vida orgânica interna 
 
Compreender a organização geral e funções dos 
sistemas de regulação da vida orgânica interna: 
Sistema Nervoso e Sistema Endócrino 
• Definir o conceito de homeostasia 
• Explicar a importância da homeostasia na manutenção 
dos seres vivos. 
• Distinguir genericamente as funções e forma de 
intervenção do Sistema Nervoso e do Sistema Endócrino 
no equilíbrio interno. 
• Identificar os efetores onde atua o Sistema Nervoso 
Autónomo. 
• Distinguir genericamente as funções e forma de 
intervenção das divisões do Sistema Nervoso Autónomo. 
• Relacionar os conceitos de glândula endócrina, hormona 
e órgão alvo. 
• Explicar o papel central da hipófise na organização do 

 
 
 
 
A – Sistemas de regulação da vida 
orgânica interna 
 
1. Homeostasia. 
2. Aspetos diferenciadores da regulação 
endócrina e nervosa. 
3. Sistema nervoso autónomo – funções. 
4. Sistemas simpático e parassimpático. 
5. Sistema endócrino: 
5.1. Noção de glândula endócrina; 
5.2. Noção de hormona; 
5.3. Noção de órgão alvo. 
6. Importância da hipófise. 
 
B – Aparelho Circulatório 
1. Organização geral e funções. 
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Sistema Endócrino. 
 
Conhecer a organização geral e funções do aparelho 
circulatório 
• Referir as funções do aparelho circulatório. 
• Distinguir grande circulação e pequena circulação. 
• Localizar o coração. 
• Caracterizar funcional e estruturalmente as cavidades 
cardíacas. 
• Descrever genericamente as fases do ciclo cardíaco. 
• Relacionar a frequência cardíaca, o volume sistólico e o 
débito cardíaco. 
• Definir os conceitos de bradicardia e taquicardia. 
• Identificar quais os principais mecanismos nervosos e 
hormonais de regulação da atividade cardíaca. 
• Explicar as adaptações cardíacas ao esforço físico. 
• Identificar quanto à estrutura e forma os diferentes tipos 
de vasos sanguíneos: artérias, veias e capilares. 
• Definir o conceito de pulso. 
• Explicar o significado funcional do pulso. 
• Explicar quais os locais de determinação do pulso. 
• Definir o conceito de retorno venoso. 
• Referir os fatores que facilitam o retorno venoso, bem 
como o efeito que sofrem durante a atividade física. 
• Enunciar o conceito de pressão arterial. 
• Distinguir a pressão arterial sistólica e a pressão arterial 
diastólica. 
• Explicar a variação da pressão arterial em função das 
alterações do débito cardíaco e da resistência periférica. 
• Enumerar os diferentes componentes do sangue. 
• Enunciar as funções dos diferentes constituintes do 
sangue. 
• Explicar a redistribuição do fluxo sanguíneo durante o 
esforço físico. 
 
 
 
 
Compreender a organização geral e funções do 
aparelho respiratório 
• Enunciar as funções do aparelho respiratório. 
• Relacionar as funções do aparelho respiratório com as 
funções do aparelho circulatório e a atividade muscular. 
• Distinguir, no aparelho respiratório, a zona condutora de 
ar da zona de trocas gasosas. 
• Localizar os pulmões e as principais vias aéreas e 
respetivas funções. 
• Descrever as fases da respiração e as suas 
características. 
• Definir os diferentes volumes e capacidades 
pulmonares. 
• Definir os parâmetros respiratórios: frequência 
respiratória, volume corrente, ventilação por minuto. 
• Distinguir a participação muscular na respiração 
eupneica e na respiração forçada. 
• Explicar papel dos alvéolos na hematose. 
• Distinguir a ventilação pulmonar e a alveolar. 
• Definir o conceito de consumo máximo de O2 (VO2max) 
e os fatores respiratórios, cardiovasculares e musculares 
que o condicionam. 
• Explicar as alterações respiratórias durante o esforço 

2. Coração – localização e constituição 
geral. 
3. Fases do ciclo cardíaco. 
4. Parâmetros cardíacos e sua interação: 
4.1. Frequência cardíaca; 4.2. Volume 
sistólico; 4.3. Débito cardíaco. 
5. Mecanismos nervosos e hormonais de 
regulação cardíaca. 
6. Grande circulação (sistémica) e 
pequena circulação (pulmonar). 
7. Tipos de vasos e suas características – 
artérias, veias e capilares. 
8. Significado funcional do pulso. 
9. Retorno venoso e seus fatores 
facilitadores: 9.1. Gradiente de pressão 
venosa; 9.2. Palmilha venosa; 
9.3. Válvulas venosas; 9.4. Bomba 
respiratória; 9.5. Bomba muscular. 
10. Pressão Arterial – pressão sistólica e 
pressão diastólica. 
11. Variações da pressão arterial em 
função do débito cardíaco e da 
resistência periférica. 
12. Sangue – componentes e funções 
gerais: 12.1. Constituintes do plasma; 
12.2. Elementos figurados; 
12.3. Transporte; 12.4. Manutenção do 
ph; 12.5. Manutenção da temperatura; 
12.6. Hemostase; 12.7. Defesa orgânica. 
13. Adaptações do aparelho circulatório 
ao esforço físico: 13.1. Alterações 
cardíacas; 13.2. Redistribuição do fluxo 
sanguíneo. 
 
C – Aparelho Respiratório 
1. Organização geral e funções. 
2. Relações com o aparelho Circulatório e 
o músculo. 
3. Zona condutora de ar – descrição geral 
e funções das vias aéreas. 
4. Zona de trocas gasosas - alvéolos e 
hematose. 
5. Ventilação pulmonar e alveolar. 
6. Mecânica respiratória: 6.1. Fases da 
respiração e suas características; 6.2. 
Participação muscular na respiração 
eupneica e na respiração forçada. 
7. Volumes e capacidades pulmonares: 
7.1. Volume corrente; 7.2. Volume de 
reserva inspiratória; 7.3. Volume de 
reserva expiratória; 7.4. Volume residual; 
7.5. Capacidade vital; 7.6. Capacidade 
pulmonar total; 7.7. Capacidade 
inspiratória; 7.8. Capacidade residual 
funcional. 
8. Parâmetros respiratórios e sua 
interação: 8.1. Frequência respiratória, 
8.2. Volume corrente, 8.3. Ventilação por 
minuto. 
9. Conceito de consumo máximo de O2 
(VO2max) e os fatores respiratórios, 
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físico. 
Perceber a organização geral e funções do aparelho 
digestivo, dominando noções elementares de 
nutrição. 
• Enumerar os compostos constituintes da dieta alimentar 
(orgânicos e inorgânicos). 
• Caracterizar os três principais tipos de nutrientes 
orgânicos quanto à sua função. 
• Enumerar os sais minerais mais comuns (Ca2+, Na+, 
K+, Fe2+), indicando a sua ação genérica. 
• Identificar as fontes alimentares dos sais minerais mais 
comuns. 
• Enumerar as principais vitaminas (A, C, D, E), indicando 
a sua ação genérica. 
• Identificar as fontes alimentares das principais vitaminas. 
• Distinguir genericamente os lípidos poli-insaturados e 
saturados. 
• Identificar as fontes alimentares dos lípidos poli-
insaturados e saturados. 
• Distinguir genericamente os hidratos de carbono de 
cadeia lenta e rápida. 
• Identificar as fontes alimentares dos hidratos de carbono 
de cadeia lenta e rápida. 
• Distinguir genericamente as proteínas animais e 
vegetais. 
• Identificar as fontes alimentares das proteínas animais e 
vegetais. 
• Referir as funções do aparelho digestivo. 
• Identificar os órgãos do tubo digestivo e os órgãos 
anexos e suas funções gerais. 
• Caracterizar genericamente as atividades do aparelho 
digestivo. 
• Identificar os órgãos associados às atividades do 
aparelho digestivo. 
 
Tomar conhecimento da organização geral e funções 
do aparelho urinário 
• Descrever a constituição geral do aparelho urinário. 
• Caracterizar genericamente as funções dos rins. 
 
Conhecer o processo de regulação térmica 
• Distinguir a temperatura central da periférica. 
• Identificar a circulação sanguínea como principal veículo 
de transferência de calor do interior do corpo para a 
periferia. 
• Identificar a condução e a evaporação como formas de 
transferência de calor entre a superfície corporal e o 
envolvimento. 
• Caracterizar o modelo funcional de regulação da 
temperatura corporal. 
• Descrever as principais formas de regulação da 
temperatura em situação de hipotermia e de hipertermia. 
• Explicar a influência da humidade relativa do ar na 
eficácia da regulação da temperatura em situação de 
hipertermia. 
 
Compreender o processo de regulação do equilíbrio 
hídrico e eletrolítico 
• Caracterizar o modelo funcional de regulação do 
equilíbrio hídrico e eletrolítico. 
• Distinguir entre recetores de volume e recetores da 

cardiovasculares 
e musculares que o condicionam. 
10. Adaptações do aparelho respiratório 
ao esforço físico. 
 
D – Aparelho Digestivo 
1. Caracterização dos constituintes da 
dieta alimentar: 1.1. Hidratos de carbono; 
1.2. Lípidos; 
1.3. Proteínas; 1.4. Sais minerais – Ca2+, 
Na+, K+, Fe2+; 1.5. Vitaminas; 1.6. Água. 
2. Função e organização geral do 
aparelho Digestivo. 
3. Breve descrição anatomo-funcional do 
tubo digestivo e dos órgãos anexos. 
4. Atividades do aparelho Digestivo: 
4.1. Ingestão; 4.2. Digestão; 4.3. 
Condução; 4.4. Absorção; 4.5. 
Armazenamento; 4.6. Eliminação. 
 
 
 
 
 
E – Aparelho Urinário 
1. Funções e organização geral: 
1.1. Rins; 
1.2. Aparelho excretor. 
 
F – Regulação térmica 
1. Temperatura central e periférica. 
2. Formas de transferência de calor entre 
a superfície corporal e o envolvimento. 
3. Modelo funcional de regulação da 
temperatura corporal: receptores, centros 
e respostas. 
4. Regulação da temperatura em situação 
de hipotermia e de hipertermia – 
respostas voluntárias e involuntárias. 
 
 
 
G – Regulação do equilíbrio hídrico e 
eletrolítico 
1. Modelo funcional de regulação do 
equilíbrio hídrico e eletrolítico – recetores, 
centros e respostas. 
2. Recetores de volume e recetores da 
osmolaridade. 
3. Mecanismo da sede. 
4. Regulação do equilíbrio hídrico em 
situações de alteração de do volume de 
líquidos corporais e/ou da osmolaridade. 
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osmolaridade. 
• Explicar o mecanismo da sede. 
• Descrever as principais formas de regulação do 
equilíbrio hídrico em situação de diminuição de volume de 
líquidos corporais e/ou aumento da osmolaridade. 
• Descrever as principais formas de regulação do 
equilíbrio hídrico em situação de aumento de volume de 
líquidos corporais e/ou diminuição da osmolaridade. 

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. 
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1- Identificar os diferentes padrões motores gímnicos 
e a sua relação com o tipo de 
elementos técnico e gímnico em presença. 
 
2 - Aplicar as progressões de aprendizagem e tarefas 
adaptadas às características motoras, 
físicas, anatómicas e mentais do praticante. 
 
3 - Descrever os elementos gímnicos das várias 
ginásticas. 
 
4 - Corrigir os erros mais frequentes de base nos 
aparelhos. 

 

 
Equilíbrios de base 
Pressupostos técnicos de execução de técnicas no 
solo e nos aparelhos 
Técnicas gímnicas: estacionários 
Técnicas dinâmicas: deslocamentos em equilíbrios 
Elementos técnicos com dois e três ginastas 
Pegas e pontos de contacto 
Noções de equilíbrio (peso e contra peso) 
Elementos de equilíbrio no solo entre dois ginastas 
Elementos de equilíbrio para pares / trios 
Montes e desmontes 
Elementos de dinâmicos para pares / trios 
Saltos gímnicos 
Saltos no solo para as diversas disciplinas 
Exercícios de adaptação ao mini trampolim, 
trampolim e mesa de saltos 
Progressão de saltos e colocação de braços 
Progressão de saltos e jogos no trampolim 
Corridas 
Corrida de velocidade progressiva 
Corrida de aproximação com pré chamada e 
chamada a 1 e 2 pés no trampolim 
reuther; no mini trampolim 
Exercícios de técnica de corrida 
Saltos verticais simples 
Saltos no mini trampolim, bock e plinto 
Receções com e sem piruetas 
 

Rotações longitudinais 
Definição da lateralidade em ginástica 
Definição e variações das rotações longitudinais 
com e sem contacto, independente da 
posição do corpo 
Rotações no eixo transversal 
Rotação à frente: com contacto no solo e nos 
aparelhos; sem contacto no solo e no 
mini trampolim, duplo mini trampolim e trampolim 
Rotação atrás: com contacto no solo e nos 
aparelhos; sem contacto no solo e no mini 
trampolim, duplo mini trampolim e trampolim 
Rotações em eixos conjuntos 
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Eixo longitudinal e antero-posterior no solo e nos 
aparelhos 
Eixo transversal e longitudinal no solo e no mini 
trampolim, duplo mini trampolim e 
trampolim 
Rotação nos três eixos 
Manipulação 
Manipulação de arco, bola, corda, maças, fitas 
entre outros: exercícios de abordagem 
aos aparelhos; Manipulação de pegas e manejos; 
saltos e saltitares; lançamentos e receções; 
rotações; batimentos; rolamentos; outros 
Elementos técnico-coreográficos corporais: ondas 

de corpo com manipulação 
 
 

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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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 Aprendizagens essenciais / Objetivos 

 

1º
 S

em
es

tr
e 

 

A7 – Probabilidade 
 

(28 TL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A6 – Taxa de 
Variação 
 

(42 TL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 distinguir fenómenos deterministas de fenómenos aleatórios, a partir de situações 
reais; 

 compreender as aproximações conceptuais para a probabilidade: aproximação 
frequencista e definição clássica (regra de Laplace) de probabilidade; 

 compreender a noção de probabilidade condicionada; 

 construir modelos de probabilidade em situações simples e usá-los para calcular a 
probabilidade de alguns acontecimentos; 

 reconhecer as vantagens em encontrar modelos matemáticos apropriados para 
estudar modelos aleatórios; 

 resolver problemas envolvendo a noção de probabilidade, em diferentes 
contextos, recorrendo à regra do produto e à representação esquemática (árvores, 
tabelas, entre outras) e avaliar a razoabilidade dos resultados obtidos; 

 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. 

 

 calcular e interpretar a variação de uma função em contextos e problemas reais; 

 calcular analiticamente a taxa de variação média entre dois pontos do domínio de 
uma função afim e quadrática; 

 calcular, através da observação da representação gráfica, a taxa de variação média 
entre dois pontos do domínio de uma função polinomial e/ou racional; 

 interpretar, geométrica e fisicamente, a taxa de variação média e a taxa de variação 
instantânea, em funções que modelem situações reais; 

 reconhecer, numérica e graficamente, a relação entre o sinal da taxa de variação e 
a monotonia de uma função; 

 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. 
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E
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A9 – Funções de 
crescimento 
 

(36 TL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A10 – Optmização 
 

(28 TL) 
 
 
 

 

 

 reconhecer e dar exemplos de situações em que os modelos 
exponenciais, de base superior a um, sejam bons modelos, quer para o 
observado, quer para o esperado; 

 usar a tecnologia para interpretar uma função e esboçar o gráfico 
resultante das possíveis mudanças dos parâmetros na família de funções 

𝑦 = 𝑎𝑏𝑥 , 𝑎 > 1; 

 descrever regularidades e diferenças entre os padrões lineares, 
quadráticos, exponenciais, logarítmicos e logísticos; 

 definir o número e e o logaritmo natural; 

 reconhecer o logaritmo como solução de equações exponenciais e a 
função logarítmica como inversa da exponencial; 

 resolver, pelo método gráfico, equações e inequações, usando as 
funções exponenciais e logarítmicas, com base superior a um, no 
contexto da resolução de problemas; 

 associar a função logística como modelo de fenómenos reconhecíveis em 
aplicações a estudos feitos em outras áreas; 

 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, recorrendo ao vocabulário e linguagens 
próprios da Matemática (convenções, notações, terminologia e 
simbologia); 

 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. 
 

 utilizar os estudos gráfico, numérico e analítico de funções; 

 reconhecer, numérica e graficamente, a relação entre o sinal da taxa de 
variação e a monotonia de uma função; 

 reconhecer, numérica e graficamente, a relação entre os zeros da taxa 
de variação e os extremos de uma função; 

 resolver problemas simples que envolvam a determinação de extremos 
de funções racionais, exponenciais, logarítmicas e trigonométricas no 
contexto da vida real. 

 
 
• utilizar sistemas de eixos coordenados para obter equações e 
inequações que representam retas e domínios planos; 
• resolver problemas simples de programação linear; 
• 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. 
 

 
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. 

 
 
 
 
 

outubro de 2021 
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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  Aprendizagens essenciais / Objetivos 

 

1º
 S

em
es

tr
e 

 

A7 – Probabilidade 
 

(28 TL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A6 – Taxa de 
Variação 
 

(42 TL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 distinguir fenómenos deterministas de fenómenos aleatórios, a partir de situações 
reais; 

 compreender as aproximações conceptuais para a probabilidade: aproximação 
frequencista e definição clássica (regra de Laplace) de probabilidade; 

 compreender a noção de probabilidade condicionada; 

 construir modelos de probabilidade em situações simples e usá-los para calcular a 
probabilidade de alguns acontecimentos; 

 reconhecer as vantagens em encontrar modelos matemáticos apropriados para 
estudar modelos aleatórios; 

 resolver problemas envolvendo a noção de probabilidade, em diferentes 
contextos, recorrendo à regra do produto e à representação esquemática (árvores, 
tabelas, entre outras) e avaliar a razoabilidade dos resultados obtidos; 

 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. 

 

 calcular e interpretar a variação de uma função em contextos e problemas reais; 

 calcular analiticamente a taxa de variação média entre dois pontos do domínio de 
uma função afim e quadrática; 

 calcular, através da observação da representação gráfica, a taxa de variação média 
entre dois pontos do domínio de uma função polinomial e/ou racional; 

 interpretar, geométrica e fisicamente, a taxa de variação média e a taxa de variação 
instantânea, em funções que modelem situações reais; 

 reconhecer, numérica e graficamente, a relação entre o sinal da taxa de variação e 
a monotonia de uma função; 

 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. 
 



                        

 

 
2º
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E

M
E

S
T
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A9 – Funções de 
crescimento 
 

(36 TL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A10 – Optmização 
 

(28 TL) 
 
 
 

 

 

 reconhecer e dar exemplos de situações em que os modelos 
exponenciais, de base superior a um, sejam bons modelos, quer para o 
observado, quer para o esperado; 

 usar a tecnologia para interpretar uma função e esboçar o gráfico 
resultante das possíveis mudanças dos parâmetros na família de funções 

𝑦 = 𝑎𝑏𝑥 , 𝑎 > 1; 

 descrever regularidades e diferenças entre os padrões lineares, 
quadráticos, exponenciais, logarítmicos e logísticos; 

 definir o número e e o logaritmo natural; 

 reconhecer o logaritmo como solução de equações exponenciais e a 
função logarítmica como inversa da exponencial; 

 resolver, pelo método gráfico, equações e inequações, usando as 
funções exponenciais e logarítmicas, com base superior a um, no 
contexto da resolução de problemas; 

 associar a função logística como modelo de fenómenos reconhecíveis em 
aplicações a estudos feitos em outras áreas; 

 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, recorrendo ao vocabulário e linguagens 
próprios da Matemática (convenções, notações, terminologia e 
simbologia); 

 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. 
 

 utilizar os estudos gráfico, numérico e analítico de funções; 

 reconhecer, numérica e graficamente, a relação entre o sinal da taxa de 
variação e a monotonia de uma função; 

 reconhecer, numérica e graficamente, a relação entre os zeros da taxa 
de variação e os extremos de uma função; 

 resolver problemas simples que envolvam a determinação de extremos 
de funções racionais, exponenciais, logarítmicas e trigonométricas no 
contexto da vida real. 

 
 
• utilizar sistemas de eixos coordenados para obter equações e 
inequações que representam retas e domínios planos; 
• resolver problemas simples de programação linear; 
• 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. 
 

 
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. 

 
 
 
 
 

outubro de 2021 
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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

Curso Profissional Técnico de Desporto 
 

Planificação Anual da Disciplina: Modalidades Coletivas- Andebol 11º ano 
UFCD 9439 

 
Ano Letivo de 2021 / 22 

 
 

 Objetivos Conteúdos 
   

1º
 e

 2
º S

em
es

tr
es

 

 

 
9439 - Andebol 
 

1. Identificar a história da modalidade. 
2. Relacionar o Andebol com os outros jogos 

desportivos coletivos. 
 

3. Identificar e aplicar as regras de jogo 
fundamentais. 

4. Aplicar os regulamentos do jogo  
 

 
 
Regras do jogo 
 
 

1. História do andebol 
1.1 Andebol na antiguidade 
1.2 Surgimento do andebol 
1.3 Andebol em Portugal 
1.4 Enquadramento do Andebol nos jogos 

coletivos 
2. Regras do jogo de andebol 

1.1. Terreno de jogo 
1.2. Tempo de jogo 
1.3. Bola 
1.4. Equipa e substituições 
1.5. Guarda-redes 
1.6. Área de baliza 

1.7. Manejo da bola 
1.8. Jogo passivo 
1.9. Faltas e conduta antidesportiva 
1.10. Golo 
1.11. Lançamentos de saída, reposição em 

jogo, baliza, livre e 7 metros 
1.12. Sanções disciplinares 

 
3. Metodologia do jogo de andebol 

3.1 Jogos pré-desportivos de andebol 
3.1.1 Jogo dos 10 passes e variantes 
3.1.2 Bola ao fundo e variantes 
3.1.3 Jogo reduzido e jogo 

condicionado – Introdução 
4 Componentes do jogo de andebol 

4.1 Ações individuais ofensivas 
4.1.1 Manipulação da bola (pega da 

bola) 
4.1.2 Remate (remate em apoio e em 

salto) 
4.1.3 Passe (passe e desmarcação) 
4.1.4 Receção (receção a duas 

mãos) 
4.1.5 Drible (drible de progressão) 

4.2 Ações individuais defensivas 



 
 

1 

4.2.1 Posição base 
defensiva 
(colocação dos 
apoios; colocação 
das mãos e dos 
braços; relação 
com as regras) 

 
 
 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 MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

ENSINO SECUNDÁRIO - CURSO PROFISSIONAL Técnico de Gestão e Programação de Sistemas 

Informáticos  

Ano Letivo 2021-2022  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Programação e Sistemas de 

Informação – 11º ano  

 

Manual adotado: NA 

 

 Módulos Conteúdos  

 

1º
 S

E
M

E
S

T
R

E
 (

39
 T

L 
+

 4
3 

T
L)

 

Módulo 8 – Conceitos 

Avançados de Programação 

 

 

 

 

Módulo 9 – Introdução à 

Programação Orientada a 

Objetos 

 

 

• Entender as especificidades da programação em ambiente gráfico. 

• Constatar as diferenças entra a programação procedimental e a programação 
por eventos. 

• Conhecer a interface de programação do sistema operativo. 

• Tomar conhecimento dos problemas associados à interface com o utilizador no 
desenvolvimento de aplicações para ambientes gráficos. 

 
 
 
 

• Identificar as diferenças entre uma Linguagem Estruturada e uma Linguagem 
Orientada por Objetos; 

• Adquirir a noção de objetos e sua classificação; 

• Adquirir as noções de classe, tipo, métodos, comportamentos e instâncias; 

• Representar esquematicamente uma classe; 

• Compreender o conceito de encapsulamento de dados. 

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

 
 

1ª
 e

 2
º 

S
E

M
E

S
T

R
E

 (
43

T
L)

 

 
 
 
Módulo 10 - Programação 
Orientada a Objetos 
 
 
 
 

 

 
 

• Definir relações entre objetos. 

• Conceito de Herança e Polimorfismo; 

• Métodos Virtuais e Virtuais Puros; 

• Representar esquematicamente diagramas de classes. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

2º
 S

E
M

E
S

T
R

E
 (

42
 T

L 
+

 3
3T

L)
 

 
Módulo 11 – Programação 

Orientada a Objetos Avançada 

 

 

 

Módulo 12 – Introdução aos 

Sistemas de Informação  

 

 

 
 
 

 

• Fazer o tratamento de erros de uma maneira estruturada. 

• Virtualizar fluxos de dados através do conceito de Stream. 

• Manipulação de Streams em diversos contextos. 

• Estruturar uma solução usando o paradigma da programação orientada a 
objetos 

 
 
 

• Perceber a necessidade das bases de dados. 

• Adquirir o vocabulário mínimo relativo às bases de dados. 

• Sistemas de gestão de bases de dados. 

• Os modelos como métodos de conceção de sistemas. 

• Modelos utilizados na gestão de bases de dados (Relacional, Hierárquico, 
Rede). 

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

 
 

Outubro de 2021 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

Ano Letivo 2021-2022 

Planificação Anual Simplificada - Disciplina de Redes de Comunicação – 11º ano  
CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 

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

 Módulos / Objetivos Conteúdos 

 

1
º 

e
 2

º 
SE

M
ES

TR
E

 

 
MÓDULO 4 – Desenvolvimento de Páginas Web 
Estáticas (34TL) 

• Definir e construir páginas HTML 

• Enumerar as principais etiquetas do HTML 

• Definir o conceito de hipertexto 

• Aplicar estilos a páginas de HTML 

• Inserir imagens 

• Conhecer as limitações do HTML 

• Utilizar uma linguagem de script para 
efectuar validações 

• Publicar e gerir os conteúdos de um sítio 
na Internet 

 

• Construção base de páginas Web. 

• Utilização e formatação de tabelas. 

• Utilização de frames.e iframes 

• Utilização de formulários. 

• Conceitos de eventos e javascript aplicados a 
páginas Web. 

• Utilização de Cascading Style Sheets. 

• Publicação de sites e gestão de conteúdos. 

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 5 – Desenvolvimento de Páginas Web 
Dinâmicas (34TL) 
 

• Compreender a construção do HTML 
numa página dinâmica. 

• Distinguir entre código server-side e 
client-side. 

• Construir páginas com recurso a uma 
linguagem de scripting server-side. 

• Utilizar as estruturas de controlo de 
execução de uma linguagem de scripting. 

• Conhecer e manipular os objectos mais 
comuns disponibilizados. 

• Determinar a construção dinâmica da 
página em função de parâmetros. 

• Manipular sessões de ligação ao servidor e 
cookies. 

• Estabelecer um adequado tratamento dos 
erros de execução em páginas dinâmicas. 

 
 

• Introdução à programação Web 

• Scripting do lado do servidor e do lado do cliente 

• Técnicas básicas de escrita de páginas dinâmicas 

• Variáveis e estruturas de controlo de execução 

•  Objectos disponibilizados pela linguagem 

• Métodos, propriedades e eventos dos principais 
objectos 

• Objectos dinâmicos de escrita e pedidos de 
dados 

• Noção de sessão e Cookies 

• Tratamento de erros 
 
 

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 



 

 
 

 

 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

 
Planificação Anual da Disciplina de Sistemas Operativos – 11º ano 

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 
Ano Letivo de 2021/2022 

  

 

Manual adotado: Sistemas operativos – Porto Editora (manual não adotado, mas usado como referência) 

 Módulos e Objetivos Sequências/Conteúdos 

   

1
º 

e
 2

º 
SE

M
ES

TR
E 

(4
0

TL
) 

 
MÓDULO 3 – Sistema Operativo Servidor (48TL) 

• Efetuar o levantamento das necessidades de 
utilização e selecionar o Sistema Operativo 
Servidor mais adequado; 

• Instalar e configurar sistema operativo servidor; 

• Instalar e distinguir device drivers residentes e 
instaláveis; 

• Configurar o sistema operativo servidor. 

 

• Instalação do Sistema Operativo Servidor 

• Otimização do Sistema Operativo Servidor 

• Backup e Sistemas de Proteção contra falhas 

• Utilizadores – Definição e parametrização  

• Gestão de recursos 

• Administração – Ferramentas 

• Instalação e configuração de clientes 

 

NOTAS: No módulo 3 prevê-se a realização de um trabalho e/ou prova de avaliação. 

2
º 

SE
M

ES
TR

E 
(4

4
TL

) 

MÓDULO 5A – Configuração avançada de 
sistemas operativos servidores (36h) 

• Configurar os serviços de servidores de 
impressão e ficheiros; 

• Configurar serviços de acesso remoto a 
máquinas servidor 

• Configurar serviços e aplicações; 

• Elaborar scripts avançados de administração 
e manutenção de sistemas. 

 
 

• Serviços de ficheiros e de impressão 

• Serviços de acesso remoto 

• Desktop Remoto 

• Scripting para administração 
 
 

NOTAS: No módulo 5A prevê-se a realização de um trabalho e/ou prova de avaliação. 

 
Outubro de 2021 

 



 

        

 
 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
Curso Profissional Técnico de Desporto 

 
Planificação Anual da Disciplina: Desporto – 11º ano 

 
Ano Letivo de 2021 / 22 

 
 

 Objetivos Conteúdos 
   

1º
 e

 2
º S

em
es

tr
es

 

 
9435 – Didática do Desporto 
 

1. Identificar as particularidades e 
procedimentos das etapas da 
metodologia do ensino. 

2. Aplicar modelos de intervenção que 
promovam atitudes e comportamentos 
proactivos por parte dos praticantes. 

3. Descrever os elementos básicos para 
a avaliação da execução das 
habilidades desportivas elementares. 

4. Organizar o registo de toda a 
informação da unidade de treino e da 
competição pertinente para a 
monitorização da atividade desportiva 
do praticante. 

 
 
 
 
 
 
9436 - Psicologia do Desporto – 
aprendizagem e desenvolvimento Humano 
 

1. Identificar os aspetos psicológicos e 
psicossociais que influenciam o 
desempenho desportivo. 

2. Descrever as características 
motivacionais associadas às 
diferentes fases da evolução dos 
praticantes. 

. 
 
 

1. Identificar estratégias motivacionais e 
de comunicação no processo de treino. 

2. Descrever as fases de aquisição, de 
retenção e de transfer. 

Identificar os fatores envolvidos na 
aprendizagem e as respetivas interacções 
 
 
 

 
1.Didática aplicada ao contexto desportivo 

• Procedimentos didáticos fundamentais 
• Unidade de treino 
• Planeamento de treino 
• Avaliação da unidade de treino 

3. Unidade de treino - fator estruturante da 
didática aplicada ao desporto 

• Documentos de suporte à organização da 
unidade de treino 

• Potenciação das condições de 
aprendizagem 

3. Observação como ferramenta do processo de treino 
3.1 Processo de treino e observação 

3.2 Metodologias de observação 

3.3 Observação e avaliação técnica 

3.4 Observação e avaliação tática 

 
1. Fatores psicológicos e psicossociais da 

prestação desportiva 
1.1. Fatores intrínsecos 
1.2. Fatores extrínsecos 
1.3. Comportamento como resultado dos fatores 

intrínsecos e extrínsecos 
1.4. A relação treinador-pais-atleta 

2. Motivação e processo de treino 
2.1. Componentes da motivação 
2.2. Motivação intrínseca 
2.3. Motivação extrínseca 
2.4. Orientação motivacional 
2.5. Orientação para a tarefa 
2.6. Evolução da motivação para a prática 

desportiva 
2.7. Formação da atitude do praticante 
2.8. Estratégias de motivação 

 
3. Relação treinador-atleta 

3.1. Treinador como líder 

1º
 e

 2
º S

em
es

tr
es

 



 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4289 – O Jogo 

1. Reconhecer a história dos jogos. 
2. Identificar os jogos tradicionais 

portugueses. 
3. Identificar os diferentes tipos de jogos e 

as idades em que se aplicam. 
 

4. Realizar uma atividade em seja utilizado 
um jogo. 

5. Construir um jogo. 
Elaborar um portefólio de jogos. 
 

3.2. Competências de comunicação 
3.3. Dimensões instrumental e socioemocional 

da intervenção 
3.4. Componente situacional da relação 

treinador-atleta 
3.5. Educação para a autonomia do atleta 
3.6. Treinador e carreira do atleta 

4. Aprendizagem e desenvolvimento humano 
4.1. Desenvolvimento, maturação, crescimento e 

aprendizagem 
4.2. Dimensões de análise do desenvolvimento 

humano 
4.3. Principais fases do desenvolvimento 

humano 
4.4. Pirâmide do desenvolvimento motor 
4.5. Períodos sensíveis e períodos críticos de 

desenvolvimento 
5. Aprendizagem 

5.1. Aprendizagem e desempenho 
5.2. Aprendizagem e memória 
5.3. Curvas de aprendizagem 
5.4. Aquisição, retenção e transfer 
5.5. Retorno sobre o resultado 
5.6. Motivação para aprender 

 
 

1. Conceito de jogo 
2. Tipos de jogos (regras, simbólicos, sensório-

motores, tradicionais) 
3. A história e a evolução dos jogos 

 
 

4. Jogos tradicionais portugueses 
5. Objetivos e finalidades dos jogos 
6. As idades em que cada tipo de jogo pode ser 

aplicado 
7. Planeamento e construção de jogos 

 
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 Coletivas - Voleibol (iniciação) – 11º ano  

UFCD 9444 
 

Ano Letivo de 2021 /2022 
 

 

 Objetivos Conteúdos 
   

1º
 e

 2
º S

em
es

tr
es

 

1. Descrever os regulamentos básicos do 
Gira-Volei, Mini A e Mini B. 

2. Aplicar regras facilitadoras de 
aprendizagem adaptadas ao escalão 
Mini A. 

3. Relacionar a lógica inerente à 
organização defensiva e ofensiva do 
4x4 e suas especificidades com a 
evolução futura para o jogo 6x6. 

4. Aplicar regras didáticas que potenciem 
a aprendizagem ao escalão Mini B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Gira- Volei 
1.1. Projeto Gira-Volei 
1.2. Regulamentos básicos do Gira-Volei 

2. Minivoleibol – Escalão A 
2.1. Definição 
2.2. Regulamentos básicos 
2.3. O jogo 1x1 
2.4. O jogo 2x2 
2.5. O jogo 3x3 
2.6. Regulamentos 

3. Minivoleibol – Escalão B 
3.1. Definição 
3.2. Regulamentos 

4. O jogo 4x4 
4.1. Organização na receção do serviço 
4.2. Organização na bola morta 
4.3. Organização na transição 
4.4. Cobertura do ataque 

 
 
 
 
 

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 Step Aula - 11º ano 

UFCD 9453 
 

Ano Letivo de 2021 / 2022 
 

 

 Objetivos Conteúdos 
   

1º
 e

 2
º S

em
es

tr
es

 

 
 
 
1 - Identificar os passos básicos do step, 
exercícios, termos e definições. 
 
2 - Explicar a estrutura de uma aula de step 
e a importância do uso da música. 
 
3 - Reconhecer a estrutura musical utilizada 
nas aulas de grupo de step. 
 
4 - Explicar o efeito da velocidade da 
música na postura do praticante e no 
alinhamento e 
intensidade da aula de step. 
 
 
 
 
 
 

História da modalidade 
Investigações científicas realizadas na área do step 
Montagem, desmontagem e transporte do step 
Tipos de abordagem à técnica geral, técnica de 
execução e passos básicos, passos de 
liderança simples e de liderança alternada 
 
Estrutura da aula de step 
Aquecimento; Fase principal (segmento aeróbio); 
retorno à calma e alongamento final 
 
 
Música 
Batidas musicais e batidas por minuto (bpm´s) 
Compasso quaternário 
Oitos musicais 
Frase musical 
 
 
 
 

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 MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS 

EFA INICIAÇÃO 

NÍVEL SECUNDÁRIO 

2021-2022 

Planificação Anual Simplificada do Núcleo Gerador STC- Sociedade, Tecnologia e Ciência  

 

 

Unidade de Competência Domínio de Referência Competências 
 

STC 7 
SABERES FUNDAMENTAIS 

 
 

Identificar, compreender e agir 
criticamente em questões relacionadas 
com a visão científica do individuo, da 

sociedade e do universo. 

DR1- Contexto Privado 
 
 
 

DR1- O Elemento 
Mobilizar o saber formal para o reconhecimento do 
elemento como uma unidade estrutural e 
organizativa. 

 
DR2- Contexto Profissional 

 
 
 
 

DR2- Processos e Métodos Científicos 
Recorrer a processos e métodos científicos para 
atuações em diferentes domínios da vida social. 
 

DR3- Contexto Institucional 
 

DR3- Ciência Controvérsias Públicas 
Intervir racional e criticamente em questões políticas 
com base em conhecimentos científicos e 
tecnológicos. 
 

DR4- Contexto Macroestrutural DR4- Leis e Modelos Científicos 
Mobilizar o saber formal na interpretação de leis e 
modelos científicos num contexto de coexistência de 
estabilidade e mudança. 
 

50 Horas de formação divididas em 4 domínios de referência DR1, DR2, DR3 e DR4. 
 

 
 

STC 5 
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA 

COMUNICAÇÃO 
 

Identificar, compreender e intervir em 
situações onde as TIC sejam 

importantes no apoio à gestão do 
quotidiano, a facilidade de transmissão 

e difusão de informação socialmente 
controlada, reconhecendo que a 

relevância das TIC tem consequências 
na globalização das relações. 

 

DR1- Contexto Privado 
 
 
 

DR1- Comunicações Rádio 
Entender a utilização das comunicações rádio em 
diversos contextos familiares e sociais  

DR2- Contexto Profissional 
 
 
 
 

DR2- Micro e Macro eletrónica 
Perspetivar a interação entre a evolução tecnológica 
e as mudanças nos contextos e qualificações 
profissionais  

DR3- Contexto Institucional 
 

DR3- Medida e Informação 
Discutir o impacto dos media na construção da 
opinião pública  

DR4- Contexto Macroestrutural DR4- Redes e Tecnologias 
Relacionar a evolução das redes tecnológicas com as 
redes sociais  

50 Horas de formação divididas em 4 domínios de referência DR1, DR2, DR3 e DR4. 
 

 
 
 
 



 

   
 

 

STC 6 
URBANISMO E MOBILIDADE 

 
 
 

Identificar, compreender e intervir em 
questões de relação entre habitação, 

meios de subsistência, relacionamento 
social e mobilidade em ambiente rural 

ou urbano, na perspetiva da 
contribuição para a harmonização e 

melhoria da qualidade de vida.  

DR1- Contexto Privado 
 
 
 

DR1- Construção e Arquitetura 
Associar conceitos de construção e arquitetura à 
integração social e à melhoria do bem-estar 
individual 

DR2- Contexto Profissional 
 
 
 
 

DR2- Ruralidade e Urbanidade 
Promover a qualidade de vida através da 
harmonização territorial em modelos de 
desenvolvimento rural ou urbano 

DR3- Contexto Institucional 
 

DR3- Administração, Segurança e Território 
Mobilizar informação sobre o papel das diferentes 
instituições no âmbito da administração, segurança e 
território 

DR4- Contexto Macroestrutural DR4- Mobilidades Locais e Globais 
Reconhecer diferentes formas de mobilidade 
territorial – local e global – e sua evolução 

50 Horas de formação divididas em 4 domínios de referência DR1, DR2, DR3 e DR4. 
 

 
 

STC 3 
SAÚDE 

 
 

Compreender que a qualidade de vida e 
bem-estar implicam a capacidade de 

acionar fundamentada e 
adequadamente intervenções e 

mudanças bio comportamentais, 
identificando fatores de risco e de 

proteção, e reconhecendo na saúde 
direitos e deveres em situações de 

intervenção individual e do coletivo. 

DR1- Contexto Privado 
 
 
 

DR1- Cuidados Básicos 
Adotar cuidados básicos de saúde em função de 
diferentes necessidades e situações de vida 

DR2- Contexto Profissional 
 
 
 
 

DR2- Riscos e Comportamentos Saudáveis 
Promover comportamentos saudáveis e medidas de 
segurança e prevenção de riscos, em contexto 
profissional 

DR3- Contexto Institucional 
 

DR3- Medicinas e Medicação 
Reconhecer os direitos e deveres dos cidadãos e o 
papel da componente científica e técnica na tomada 
de decisões racionais relativamente à saúde 

DR4- Contexto Macroestrutural DR4- Patologias e Prevenção 
Prevenir adequadamente patologias em função da 
evolução das realidades sociais, científicas e 
tecnológicas 

50 Horas de formação divididas em 4 domínios de referência DR1, DR2, DR3 e DR4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

outubro de 2021 



DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

Planificação Anual da Disciplina Serviços de Cozinha e Pastelaria (UFCD 8290); 

11º ano – C.P.T. Cozinha/Pastelaria

Ano Letivo de 2021/2022

Manual: Sem manual adotado 

Domínios / Temas Aprendizagens Essenciais

UFCD 8290 - Cozinha/Pastelaria - Aprovisionamento

1
º 

S
E

M
E

S
T

R
E

 Sistema de controlo de qualidade dos alimen-

tos e bebidas

– Circuito de mercadorias

 Economato

– Caracterização, localização e organização

– Equipamento, maquinaria e mobiliário

– Categorias e funções do pessoal do econo-

mato

 Compra das mercadorias

– Política de compra (padrão das especifica-

ções de compra)

– Seleção de fornecedores

– Negociação

– Formulários de encomenda

– Controlo da compra (pedidos de cotação)

 Receção e controlo de mercadorias

– Formulário de entrega

– Registo de receção, conferência e verifica-

ção de qualidade

– Não conformidades e reclamações

 Implementar o circuito de mercadorias no âmbito do

sistema  de  controlo  de  qualidade  dos  alimentos  e

bebidas

 Efetuar a compra, receção e armazenamento de pro-

dutos, assegurando o seu estado de conservação.

 Inventariar as existências e controlar os stocks.

 Efetuar  o  aprovisionamento  dos  produtos  alimenta -

res e a sua distribuição.

 Cumprir as normas de higiene e segurança. 
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Domínios / Temas Aprendizagens Essenciais

2
º 

S
E

M
E

S
T

R
E

 Armazenamento das mercadorias

– Instalações e equipamento

– Regras  de  acondicionamento e  armazena-

mento

– Regras de conservação das matérias-primas

perecíveis e não perecíveis (processos bio-

lógicos, químicos e físicos)

– Tecnologias aplicadas à conservação

– Programas de limpeza de equipamento

 Controlo de existência em stock/aprovisiona-

mento

– Requisições internas

 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,  fichas  de

avaliação/provas e instrumentos específicos.

Prevê-se a realização de trabalhos individuais/grupo e a realização de duas fichas de avaliação.
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