
 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

Ano Letivo 2021-2022 

Planificação Anual Simplificada - Disciplina de Biologia – 12º ano 

Manual adotado: BIODESAFIOS - 12, Editora ASA 

 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS TRANSVERSAIS (AET)  

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

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

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

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

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

 Articular conhecimentos de diferentes disciplinas para aprofundar tópicos de Biologia 
 

1º SEMESTRE (  64TL) 
 

Domínios / Temas Aprendizagens essenciais 

 
 
Reprodução e 
manipulação da 
fertilidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Património 
genético  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Interpretar informação relativa a intervenções biotecnológicas que visam resolver problemas de 
fertilidade humana. 

 Explicar a gametogénese e a fecundação aplicando conceitos de mitose, meiose e regulação 
hormonal. 

 Interpretar situações que envolvam processos de manipulação biotecnológica da fertilidade 
humana (métodos contracetivos, diagnóstico de infertilidade e técnicas de reprodução 
assistida). 

 Explorar informação sobre aspetos regulamentares e bioéticos associados à manipulação da 
fertilidade humana. 

 Planificar e executar atividades práticas (ex. pesquisa, entrevista a especialistas, atividades 
laboratoriais ou exteriores à sala de aula, organização de folhetos, exposições ou debates) sobre 
aspetos de fertilidade humana. 
 

 Interpretar os trabalhos de Mendel (mono e diibridismo) e de Morgan (ligação a cromossomas 
sexuais) valorizando o seu contributo para a construção de conhecimentos sobre 
hereditariedade e genética.  

 Explicar a herança de características humanas (fenótipos e genótipos) com base em princípios 
de genética mendeliana e não mendeliana (grupos sanguíneos Rh e ABO, daltonismo e 
hemofilia).  

 Explicar exemplos de mutações génicas e cromossómicas (em cariótipos humanos), sua génese 
e consequências.  

 Interpretar informação científica relativa à ação de agentes mutagénicos na ativação de 
oncogenes.  

 Realizar exercícios sobre situações de transmissão hereditária (máximo de duas características 
em simultâneo, usando formatos de xadrez e heredograma). 
 

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

 
 
 
 
 



 

Domínios / Temas Aprendizagens essenciais 

 
Património 
genético  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Explicar fundamentos básicos de engenharia genética utilizados para resolver problemas sociais.  

 Interpretar informação sobre processos biotecnológicos de manipulação de ADN (obtenção de 
ADNc, amplificação de amostras de ADN por PCR, impressão digital genética, transformação 
genética de organismos).  

 Avaliar potencialidades científicas, limitações tecnológicas e questões bioéticas associadas a 
casos de manipulação da informação genética de indivíduos (diagnóstico e terapêutica de 
doenças e situações forenses).  

 Planificar e realizar atividades práticas (ex. pesquisa de informação, entrevistas a especialistas, 
atividades laboratoriais ou exteriores à sala de aula, organização de exposições ou debates) 
sobre manipulação de ADN. 

 
 

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

 
2º SEMESTRE (  65TL) 

 

Domínios / Temas Aprendizagens essenciais 

 

 

Imunidade e 
controlo de 
doenças 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produção de 
alimentos e 
sustentabilidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 Interpretar informação relativa a intervenções biotecnológicas que visam resolver problemas de 
diagnóstico e controlo de doenças.  

 Explicar processos imunitários (defesa específica/ não específicas; imunidade humoral/ celular, 
ativa/ passiva). Interpretar informação sobre processos de alergia, doença autoimune e 
imunodeficiência.  

 Explicar a importância dos anticorpos monoclonais em processos de diagnóstico e terapêutica 
de doenças.  

 Planificar e realizar atividades práticas (ex. pesquisa de informação, atividades laboratoriais ou 
exteriores à sala de aula, entrevistas a especialistas, exposições ou debates) sobre saúde do 
sistema imunitário. 
 
 
 

 Interpretar informação relativa a intervenções biotecnológicas que visam resolver problemas de 
produção e conservação de alimentos.  

 Explicar processos de transformação de alimentos por microrganismos, aplicando conceitos de 
metabolismo. Interpretar dados experimentais sobre atividade enzimática (efeito de 
temperatura, pH, inibição competitiva e não competitiva), aplicando conhecimentos de 
biomoléculas.  

 Avaliar argumentos sobre vantagens e preocupações relativas à utilização de OGM na produção 
de alimentos.  

 Comparar métodos de controlo de pragas (biotecnológicos/ biocidas) em termos de eficácia e 
impactes.  

 Realizar procedimentos laboratoriais/ experimentais sobre ação enzimática.  

 Planificar e realizar atividades práticas (ex. pesquisa de informação, atividades laboratoriais ou 
exteriores à sala de aula, entrevistas a especialistas, exposições ou debates) sobre processos de 
conservação de alimentos. 

 

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

 

Nota: a realização das atividades laboratoriais ficará condicionada /ajustada à situação de contingência inerente pandemia COVID-19. 
         Outubro 2021 



 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

ENSINO SECUNDÁRIO - CURSO CIENTÍFICO HUMANÍSTICO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS 

Ano Letivo 2021-2022 

Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Física – 12.º ano  

 

Manual adotado: “Eu e a Física 12”; Alice Cação, Andreia Magalhães, Carlos Azevedo, Jaime E. Villate, M. Céu 
Marques, Noémia Maciel. Porto Editora. 

 

 Domínios / Temas Aprendizagens essenciais 
 

1
º 

s
e

m
e

s
tr

e
 (

9
0
 T

L
):

 3
2

 

 
MECÂNICA / CINEMÁTICA E 

DINÂMICA DA PARTÍCULA A 

DUAS DIMENSÕES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MECÂNICA / CENTRO DE 

MASSA E MOMENTO LINEAR 

DE SISTEMAS DE 

PARTÍCULAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Interpretar os conceitos de posição, velocidade e aceleração em 
movimentos a duas dimensões, recorrendo a situações reais e a 
simulações, e aplicar aqueles conceitos na resolução de problemas. 

 Decompor, geometricamente, a aceleração nas suas componentes 
normal e tangencial, explicar o seu significado e determinar, 
analiticamente, essas componentes, em movimentos a duas dimensões. 

 Aplicar, na resolução de problemas ligados a situações reais, as 
equações paramétricas do movimento de uma partícula sujeita à ação de 
forças de resultante constante com direção diferente da velocidade 
inicial, explicando as estratégias de resolução e os raciocínios 
demonstrativos que fundamentam uma conclusão. 

 Planear e realizar uma experiência para determinar a relação entre o 
alcance e a velocidade inicial de um projétil lançado horizontalmente, 
formulando hipóteses, avaliando os procedimentos, interpretando os 
resultados e comunicando as conclusões. 

 Investigar, experimentalmente, as relações entre as forças de atrito, 
estático e cinético, os materiais em contacto, a reação normal e a área de 
superfície em contacto, interpretando os resultados, identificando fontes 
de erro, comunicando as conclusões e sugerindo melhorias na atividade 
experimental. 

 Aplicar, na resolução de problemas, considerações energéticas e a 
Segunda Lei de Newton (referenciais fixo e ligado à partícula), a 
situações que envolvam movimentos (retilíneos e circulares) de corpos 
com ligações, explicando as estratégias de resolução e avaliando-as. 

 Interpretar exemplos do dia a dia (segurança rodoviária, movimento de 
foguetes, desporto, montanha russa, roda gigante, relevé das estradas, 
entre outros) com base nas leis de Newton e em considerações 
energéticas. 

 Determinar a posição do centro de massa de um sistema de partículas e 
caracterizar a velocidade e a aceleração do centro de massa conhecida a 
sua posição em função do tempo. 

 Aplicar a Segunda Lei de Newton para um sistema de partículas a 
situações do dia a dia que envolvam a análise da intensidade da 
resultante das forças numa colisão em função do tempo de duração da 
mesma (exemplos: airbags, colchões nos saltos dos desportistas, entre 
outros). 

 Investigar, experimentalmente, a conservação do momento linear em 
colisões a uma dimensão, analisando-as na perspetiva energética, 



 

 

 
 
 
 
 

 
MECÂNICA / FLUIDOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

formulando hipóteses, avaliando os procedimentos, interpretando os 
resultados e comunicando as conclusões. 

 Aplicar, na resolução de problemas, a Lei da Conservação do Momento 
Linear à análise de colisões a uma dimensão, interpretando situações do 
dia a dia. 

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

 Aplicar, na resolução de problemas, a Lei Fundamental da Hidrostática à 
análise de líquidos em equilíbrio, explicando o funcionamento de 
barómetros e manómetros. 

 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). 

 Determinar, experimentalmente, o coeficiente de viscosidade de um 
líquido, a partir da velocidade terminal de um corpo em queda no seu 
seio, analisando o método e os procedimentos, confrontando os 
resultados com os de outros grupos e sistematizando as conclusões. 

  

 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
participação na aula, realização de provas de avaliação de conhecimentos; questões-aula; relatórios de atividades; registos em grelhas 
de observação de atitudes e valores; grelhas de avaliação de artefactos, apresentações, trabalhos práticos ou de pesquisa. 
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CAMPOS DE FORÇAS / CAMPO 

GRAVÍTICO E CAMPO ELÉTRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretar as interações entre massas e entre cargas elétricas através 
das grandezas campo gravítico e campo elétrico, respetivamente, 
caracterizando esses campos através das linhas de campo. 

 Interpretar a expressão do campo gravítico criado por uma massa 
pontual. 

 Compreender a evolução histórica do conhecimento científico ligada à 
formulação da Lei da Gravitação Universal, interpretando o papel das 
Leis de Kepler. 

 Aplicar a conservação da energia mecânica no campo gravítico para 
determinar a velocidade de escape, relacionando-a com existência de 
atmosfera nos planetas. 

 Aplicar, na resolução de problemas, a Lei de Coulomb, explicando as 
estratégias de resolução. 

 Caracterizar o campo elétrico criado por uma carga pontual num ponto, 
identificando a relação entre a distância à carga e o módulo do campo. 

 Conceber, em grupo, uma experiência para o estudo de um campo 
elétrico e respetivas superfícies equipotenciais, criado por duas placas 
planas e paralelas, formulando hipóteses, analisando procedimentos, 
confrontando os resultados com os de outros grupos e sistematizando 
conclusões. 

 Aplicar, na resolução de problemas, os conceitos de energia potencial 
elétrica e de potencial elétrico, caracterizando movimentos de cargas 
elétricas num campo elétrico uniforme. 

 Criar, com base em pesquisa sobre circuitos RC, um relógio logarítmico 
e, recorrendo às tecnologias digitais, explicar o seu funcionamento, a 
metodologia utilizada e os resultados obtidos. 

 
 



 

 

 
CAMPOS DE FORÇAS / 
AÇÃO DE CAMPOS 

MAGNÉTICOS SOBRE 

CARGAS EM MOVIMENTO 
 
 

 

 

FÍSICA MODERNA / 

INTRODUÇÃO À FÍSICA 

QUÂNTICA 

 

 

 

 

 

 
FÍSICA MODERNA / 

NÚCLEOS ATÓMICOS E 

RADIOATIVIDADE 

  

 

 

 

 

 

 Caracterizar as forças exercidas por um campo magnético uniforme 
sobre cargas elétricas em movimento, concluindo sobre os movimentos 
dessas cargas. 

 Interpretar o funcionamento do espectrómetro de massa com base na 
caracterização das forças exercidas sobre cargas elétricas em 
movimento num campo magnético uniforme, pesquisando sobre a sua 
relevância em aplicações do dia a dia. 

 

 Reconhecer, com base em pesquisa, o papel de Planck e de Einstein na 
introdução da quantização da energia e da teoria dos fotões, na origem 
da física quântica. 

 Interpretar espectros de radiação térmica com base na Lei de Stefan-
Boltzmann e na Lei de Wien. 

 Aplicar, na resolução de problemas, o efeito fotoelétrico, relacionando-o 
com o desenvolvimento de produtos tecnológicos, e interpretar a 
natureza corpuscular da luz. 

 Investigar, em trabalho de projeto, os núcleos atómicos e a radioatividade 
(contributos históricos, estabilidade nuclear e energia de ligação, 
instabilidade nuclear e emissões radioativas, fusão e cisão nucleares, 
fontes naturais e artificiais, efeitos biológicos e detetores, técnicas de 
diagnóstico que utilizam marcadores radioativos) e recorrendo às 
tecnologias digitais, comunicar as conclusões. 

 Investigar, numa perspetiva intra e interdisciplinar, os motivos da 
perigosidade para a saúde pública da acumulação do radão nos edifícios. 

 Aplicar, na resolução de problemas, a Lei do Decaimento Radioativo à 
análise de atividades de amostras em situações do dia a dia (medicina, 
indústria e investigação científica). 

 
 

 
 
 

Nota: a realização das atividades laboratoriais previstas ficará condicionada /ajustada à situação do estado de contingência 

devido à pandemia – Covid 19.          
outubro de 2021 

 



DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

Planificação Anual da Disciplina de GEOGRAFIA A – 12º ano
Ano Letivo de 2021/2022

Manual adotado:  Geografia C - 12ºano, Plátano Editora                                     

Domínios / Temas Aprendizagens Essenciais

1º 

S
E
M
E
S
T
R
E

Tema I

O sistema mundial contemporâneo

1. O reforço da globalização.
 A  aceleração  do  processo  de

globalização.
 As  dimensões  do  processo  de

globalização.
 Os atores da globalização.

2. As novas dinâmicas espaciais.
 O processo  de  recomposição  da

paisagem internacional.
 O  aumento  da  interdependência

entre lugares e regiões.
 A emergência de novas dinâmicas

espaciais.
 Globalização  e  desenvolvimento:

a  hierarquização  do  espaço
mundial.

3. A reinvenção do local num mundo
global.
 A massificação cultural.
 Os  fenómenos  de  resistência  à

uniformização cultural.
 As novas ameaças e riscos.

Tema II

Um mundo policêntrico

 1. Os  antecedentes  geopolíticos  e
geoestratégicos.
 A  partilha  do  mundo  no  final  da

Segunda Guerra Mundial.
 A  reafirmação  da  Europa  e  a

consolidação do Japão.
 O Terceiro Mundo e a emergência

das semiperiferias.

2. A emergência de novos centros 
de poder
 Um novo mapa político.

 Discutir a importância da globalização na criação de novas
dinâmicas espaciais.

 Relacionar o aumento da interdependência entre espaços
com o acentuar das assimetrias entre e dentro das mesmas
sociedades.

 Reconhecer que o processo de uniformização global poten-
cia a inclusão social.

 Mencionar que estão a emergir diferentes e novas formas
de exclusão.

 Identificar as principais etapas da globalização.
 Identificar os atores da globalização.
 Compreender o papel dos principais atores da globalização.
 Compreender a relação dialética entre o global e o local.

 Explicar a afirmação do poderio militar dos EUA e da URSS,
no final da Segunda Guerra Mundial.

 Explicar  a  existência  de  um equilíbrio  geopolítico  instável
face aos conflitos regionais.

 Identificar as repercussões da guerra fria à escala mundial.
 Explicar  o  papel  do  Movimento  dos  Não  Alinhados  no

relacionamento entre as duas superpotências, no contexto
da guerra fria.

 Compreender o papel da ONU face aos frágeis equilíbrios
emergentes no pós-guerra.

 Explicar as finalidades do Plano Marshall e do Plano Dodge,
no contexto da guerra fria.

 Relacionar  o  processo  de  reafirmação  da  Europa  com o
papel desempenhado pela OECE/OCDE.

 Compreender a importância do processo de construção da
União Europeia na reafirmação da Europa como centro de
decisão.

 Explicar a afirmação do Japão como potência económica,
no pós-guerra.

1



 A rápida transformação dos mapas
económicos.

 O Terceiro Mundo e a nova ordem 
global.

3. O papel das organizações 
internacionais

 As organizações formais.
 As organizações informais.

4. A (re)emergência de conflitos 
regionais
 O ressurgimento dos 

nacionalismos.
 Os fundamentalismos.
 As guerras da água.

 Explicar a diversificação das estratégias de desenvolvimento
dos Novos Países Industrializados.

 Explicar  a  importância  que  assume  o  posicionamento
geoeconómico dos Novos Países Industrializados.

 Discutir  o  papel  da  ajuda  internacional  aos  países  do
Terceiro Mundo.

 Avaliar a importância da cooperação da União Europeia com
os países do ACP.  

 Reconhecer  a  importância  da  cooperação  Norte/Sul  na
procura de uma Nova Ordem Económica Internacional

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

2º 

S
E
M
E
S
T
R
E

Tema III

Um mundo fragmentado

1. Um  espaço  de  fluxos  e  atores
mundiais.
 As  tendências  migratórias  no

mundo contemporâneo.
 O comércio internacional de bens e

serviços.
 A circulação de capitais.
 A circulação de informação.

2.  Os  espaços  motores  de  fluxos
mundiais.
 O  protagonismo  crescente  das

cidades.
 O reforço das macrorregiões.

Tema IV

Um mundo fragmentado

1. Um mundo superpovoado?
 A evolução da população mundial.

 Compreender a importância da análise espacial das re-
des de circulação e dos fluxos à escala mundial.

 Compreender fatores que explicam a intensificação dos
fluxos mundiais.

 Explicar os padrões geográficos dos fluxos mundiais de
pessoas, capitais, bens, serviços e informação.

 Relacionar o processo de mundialização com o aumen-
to dos fluxos.

 Refletir sobre as consequências da desigual mobilidade
dos fluxos à escala mundial.

 Relacionar o desenvolvimento das redes de comunica-
ção com o aumento dos migrantes.

 Identificar as principais tendências migratórias mundiais.
 Argumentar sobre a importância de criar políticas de 

imigração equilibradas.
 Relacionar a imigração clandestina com o desenvolvi-

mento de atitudes de racismo e xenofobia.
 Reconhecer o papel das organizações informais no 

apoio às comunidades imigrantes mais desprotegidas.
 Debater a dimensão geográfica e económica dasmigra-

ções turísticas.
  Refletir sobre o impacte/desafios do aumento dos flu-

xos de turismo.
 Identificar os países entre os quais se efetuam os prin-

cipais movimentos de capitais.
 Reconhecer a desigual participação nos fluxos financei-

ros entre os países Norte e do Sul.
 Explicar a volatilidade dos mercados financeiros.
 Relacionar os fluxos de bens e serviços a nível mundial 

como os modos de transporte escolhidos.
 Reconhecer a crescente dependência económica e po-

lítica dos PMD face aos países mais desenvolvidos.
 Relacionar os princípios orientadores do GATT/OMC 

com o aumento do comércio a nível mundial.
 Reconhecer o papel das multinacionais no aumento das

trocas de bens e serviços a nível mundial.

 Explicar os contrastes demográficos existentes a nível
mundial.

 Compreender  que  a  capacidade  de  carga  da  Terra
impõe limites ao crescimento da população mundial.

2



 A estabilização da população no 
Norte.

 O crescimento acelerado da 
população nos países em 
desenvolvimento.

 A população e os recursos globais.

2. Um acesso desigual ao 
desenvolvimento

3. Os problemas ambientais: impactos 
humanos diferentes? 

 Identificar  as  condições  que  explicam  o  atual
crescimento exponencial da população.

 Debater  questões  económicas,  sociais  e  éticas
decorrentes da aplicação das políticas demográficas.

E – Compreender as consequências das recentes tendências 
de desaceleração do crescimento demográfico.
F – Relacionar doenças como a SIDA com a desaceleração 
do crescimento da população em alguns países.
G  – Debater medidas que contribuam para o uso adequado

dos recursos globais essenciais.

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

                                                                                                                                                                     

 setembro 2021
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

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

Ano Letivo 2021-2022  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Matemática – 12º ano  

 

Manual adotado: Matemática A7, A8, A9 e A10, Maria Augusta Neves – Porto Editora 

 

Introdução  

– A7: A modelação de fenómenos que, não sendo passíveis de ser descritos por leis deterministas, encontram nos modelos 

de probabilidades uma boa alternativa à sua descrição. Para além do revisitar da noção de acontecimento (e de algumas das 

suas propriedades: união, complementar e diferença) e da apresentação da Regra de Laplace, adquiridos no 3.º ciclo do 

ensino básico, é importante a noção de Probabilidade Condicional. Inclui-se igualmente, dada a sua relevância, um breve 

estudo do modelo Normal. 

- A8: Pretende-se que os alunos desenvolvam a capacidade de modelar e de resolver situações envolvendo sequências 

numéricas. Para tal, o recurso aos modelos de crescimento linear ou não linear resultará das diversas abordagens 

decorrentes de situações realistas. O computador e a calculadora gráfica, devem ser utilizados como meios organizadores 

dos dados e dos cálculos necessários para a previsibilidade dos modelos de crescimento a utilizar. 

 -A9: Noutras situações, os alunos resolveram problemas de otimização, estimando ou calculando extremos de funções (em 

tabelas e representações gráficas das funções), tomaram igualmente contacto com a taxa de variação e a taxa de variação 

instantânea, interpretando geometricamente estes conceitos. Pretende-se, agora, que os alunos possam abordar outras 

formas de otimização, com especial importância para a programação linear. 

-A10: Noutras situações, os alunos resolveram problemas de otimização, estimando ou calculando extremos de funções (em 

tabelas e representações gráficas das funções), tomaram igualmente contacto com a taxa de variação e a taxa de variação 

instantânea, interpretando geometricamente estes conceitos. Pretende-se, agora, que os alunos possam abordar outras 

formas de otimização, com especial importância para a programação linear. 

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 / CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES / 

Objetivos 

1º
 S

E
M

E
S

T
R

E
 

Probabilidades 

12x90’ = 27 horas 

20/09/2021 a 27/10/2021 

FENÓMENOS 

ALEATÓRIOS  

 

REGRA DE LAPLACE  

 
MODELOS DE 

PROBABILIDADE  

 
RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

ENVOLVENDO 

PROBABILIDADE  

 
RACIOCÍNIO 

MATEMÁTICO  

 

COMUNICAÇÃO 

MATEMÁTICA 

 

 

 
 
 
 
 
 
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 distinguir fenómenos determinísticos 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; ...................................................................................2,5 x 90’ 
 

o 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 fenómenos aleatórios; .............2,5 x 90’ 

 
o 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; ...............................................................2,5 x 90’ 
 

o desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos e 
na capacidade de analisar o próprio trabalho, regulando a sua aprendizagem; 
desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que 
envolvam a Matemática no percurso escolar e na vida em sociedade; 
desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no 
desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade humana e 
social.......................................................................................................2,5 x 90’ 

 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, realização de 1 trabalho de projeto, 1 teste de avaliação, 1 questão aula.                 

 
 
 



 

 

 

 Módulo / Organizador  
Aprendizagens essenciais / CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES / 

Objetivos 

1º
 S

E
M

E
S

T
R

E
  

Modelos Discretos 

18x90’ = 27 horas 

27/10/2021 a 20/12/2021 

 

 

SUCESSÕES 

 RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

ENVOLVENDO 

PROGRESSÕES 

ARITMÉTICAS E 

GEOMÉTRICAS  

RACIOCÍNIO 

MATEMÁTICO  

COMUNICAÇÃO 

MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
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 identificar sucessões e definir sucessões de diferentes modos; procurar 
padrões e regularidades e formular generalizações em situações diversas, 
nomeadamente em contextos numéricos e geométricos; .......................4 x 90’ 
 

 
o distinguir crescimento linear de crescimento exponencial; investigar 

propriedades de progressões aritméticas e geométricas, numérica, gráfica e 
analiticamente; determinar a soma de n termos consecutivos de progressões 
aritméticas e de progressões geométricas; .............................................4 x 90’ 
 

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

o desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos e 
na capacidade de analisar o próprio trabalho, regulando a sua aprendizagem; 
desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que 
envolvam a Matemática no percurso escolar e na vida em sociedade; 
…………...................................................................................................4 x 90’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, realização de 1 trabalho de projeto, 1 teste de avaliação, 1 questão aula.                 

 
 
 
 
 
 



 

 

 Módulo / Organizador  
Aprendizagens essenciais / CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES / 

Objetivos 

1º
 S

E
M

E
S

T
R

E
  

Funções de Crescimento 

17,5x90’ = 26,25 horas 

20/12/2021 a 09/02/2022 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

ENVOLVENDO 

FUNÇÕES 

EXPONENCIAL E/OU 

LOGARÍTMICA  

 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

ENVOLVENDO A 

FUNÇÃO LOGÍSTICA  

 

RACIOCÍNIO 

MATEMÁTICO  

 

COMUNICAÇÃO 

MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
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 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=a(bx), b>1; descrever regularidades e diferenças entre os padrões lineares, 
quadráticos, exponenciais, logarítmicos e logísticos; ...............................4 x 90’ 

 
 

o definir o número 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; ..........................................................................................4 x 90’ 

 

o 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; ..................................3,5 x 90’ 

 

o exprimir, oralmente e por escrito, ideias e explicar raciocínios, procedimentos e 
conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da matemática 
(convenções, notações, terminologia e simbologia); desenvolver confiança nas 
suas capacidades e conhecimentos matemáticos e na capacidade de analisar 
o próprio trabalho, regulando a sua aprendizagem; desenvolver persistência, 
autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a Matemática no 
percurso escolar e na vida em sociedade; desenvolver interesse pela 
Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvimento das outras ciências e 
domínios da atividade humana e social. ..................................................4 x 90’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, realização de 1 trabalho de projeto, 1 teste de avaliação, 1 questão aula.                 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 Módulo / Organizador  
Aprendizagens essenciais / CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES / 

Objetivos 

2º
 S

E
M

E
S

T
R

E
 

 

Otimização  

17,5x90’ = 26,25 horas 

09/02/2022 a 28/03/2022 

 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

ENVOLVENDO TAXAS 

DE VARIAÇÃO DE 

FUNÇÕES POLINOMIAIS 

E RACIONAIS  

PROGRAMAÇÃO LINEAR  

RACIOCÍNIO 

MATEMÁTICO  

COMUNICAÇÃO 

MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
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 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; .......................................................................4 x 90’ 
 

o 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; .........................4 x 90’ 

 

o 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; ...............................3,5 x 90’ 

 

o  desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos e 
na capacidade de analisar o próprio trabalho, regulando a sua aprendizagem; 
desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que 
envolvam a Matemática no percurso escolar e na vida em sociedade; 
desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no 
desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade humana e social. 
..................................................................................................................4 x 90’ 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, realização de 1 trabalho de projeto, 1 teste de avaliação, 1 questão aula.                 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

ENSINO SECUNDÁRIO - CURSO CIENTÍFICO HUMANÍSTICO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS 

Ano Letivo 2021-2022  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Matemática A – 12º ano  

 

Manual adotado: Máximo 12_ Matemática A_ Maria Augusta Ferreira Neves, Luís Guerreiro, António Pinto Silva 
 

Apresenta-se a distribuição dos diferentes temas previstos nas AE, complementados pelo Programa e Metas Curriculares, a 
lecionar no 12º ano pelos três períodos letivos, bem como uma previsão do número de aulas por tema. 

Temas Transversais 
Lógica e Teoria de Conjuntos, Resolução de Problemas, História e Modelação Matemática. 

 Domínios / Temas Objetivos essenciais de aprendizagem Conhecimentos, capacidades e atitudes 
 

1º 
S 
E 
M 
E 
S 
T 
R 
E 
 

(98TL) 

 
 
 
 
 
 

Probabilidades  
e 

Cálculo Combinatório 

 

• Conhecer e aplicar na resolução de problemas: 

▪ arranjos com e sem repetição; 
▪ permutações e fatorial de um número inteiro não negativo; 
▪ combinações. 

• Resolver problemas envolvendo o Triângulo de Pascal e as suas propriedades e o 
desenvolvimento do Binómio de Newton. 

•  Conhecer a probabilidade no conjunto das partes de um espaço amostra finito. 

• Identificar acontecimentos impossível, certo, elementar, composto, incompatíveis, 
contrários e equiprováveis. 

• Calcular probabilidades utilizando a regra de Laplace; 

• Conhecer e usar propriedades das probabilidades: 

▪ probabilidade do acontecimento contrário; 
▪  probabilidade da diferença de acontecimentos; 
▪ probabilidade da união de acontecimentos. 

• Conhecer a probabilidade condicionada e identificar acontecimentos independentes. 

 

 

 

 

Funções 

 

• Estudar a continuidade de uma função num ponto e num subconjunto do domínio. 

• Identificar e justificar a continuidade de funções polinomiais, racionais e irracionais. 

• Conhecer a continuidade da soma, da diferença, do produto e do quociente de funções 
contínuas. 

• Conhecer e aplicar o teorema dos valores intermédios (Bolzano-Cauchy). 

• Identificar graficamente e determinar as assíntotas verticais, horizontais e oblíquas ao 
gráfico de uma função.   

Conhecer e aplicar a derivada da soma, da diferença, do produto e do quociente de funções 
diferenciáveis; 

• Conhecer e aplicar a derivada de funções do tipo 𝑓(𝑥) = 𝑥𝛼  , (com α  racional e x > 0). 

• Caracterizar a função derivada de uma função e interpretá-la graficamente. 

• Relacionar o sinal e os zeros da função derivada com a monotonia e extremos da função e 
interpretar graficamente. 

• Resolver problemas de otimização envolvendo funções diferenciáveis; 

• Conhecer a composição de funções e o teorema da derivada da função composta. 
• Relacionar o sinal e os zeros da função derivada de segunda ordem com o sentido das 
concavidades e pontos de inflexão 

 
 

Funções Trigonométricas 
 

• Conhecer as fórmulas trigonométricas da soma, da diferença e da duplicação. 

• Conhecer e aplicar o limite notável  lim
𝑥→0

𝑠𝑒𝑛 𝑥

𝑥
 . 

• Conhecer e aplicar as derivadas das funções seno, cosseno e tangente. 

• Resolver problemas envolvendo funções trigonométricas num contexto de modelação 

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

• Provas individuais escritas, em regime presencial e/ou a distância. 

• Intervenções nas aulas, em regime presencial e/ou a distância. 

• Trabalhos individuais, ou em grupo, realizados na aula. 

 

 



 

 

 

2º 
S 
E 
M 
E 
S 
T 
R 
E 
 

(95TL) 

 

Funções Exponenciais 
Funções Logarítmicas 

 

 

 

 

 

Números Complexos 

 

 

 

 

• Estudar da sucessão de termo geral   𝑢𝑛 =  (1 +  
𝑥

𝑛
)

𝑛
, e definição de número de Neper. 

 

• Conhecer as propriedades das funções reais de variável real do tipo  𝑓(𝑥) =  𝑎𝑥  (com a > 0) 
monotonia, sinal, continuidade, limites e propriedades algébricas; 

• Caracterizar uma função logarítmica como função inversa de uma função exponencial de 
base  a, com a > 1, referindo logaritmos neperiano e decimal. 

• Conhecer as propriedades das funções reais de variável real do tipo 𝑓(𝑥) =  𝑙𝑜𝑔𝑎  𝑥 : 
monotonia, sinal, continuidade, limites e propriedades algébricas dos logaritmos; 

• Conhecer e aplicar os limites notáveis  lim
𝑥→0

𝑒𝑥−1

𝑥
   , lim

𝑥→+∞
  

𝑒𝑥

𝑥𝑘
   e  lim

𝑥→+∞
  

ln 𝑥

𝑥
   . 

• Conhecer e aplicar a derivada da função exponencial e da função logarítmica. 

• Contextualizar historicamente a origem dos números complexos. 

• Definir a unidade imaginária e o conjunto C  dos números complexos. 

• Representar números complexos na forma algébrica e na forma trigonométrica. 

• Representar geometricamente números complexos. 

• Operar com números complexos na forma algébrica (adição, multiplicação e divisão). 

• Operar com números complexos na forma trigonométrica (multiplicação, divisão, 
potenciação e radiciação). 

• Explorar geometricamente as operações com números complexos e resolver problemas 
envolvendo as propriedades algébricas e geométricas dos números 

complexos. 

• Resolver e interpretar as soluções de equações em C 

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

• Provas individuais escritas, em regime presencial e/ou a distância. 

• Intervenções nas aulas, em regime presencial e/ou a distância. 

• Trabalhos individuais, ou em grupo, realizados na aula. 
 

 
 
 
 
 

outubro de 2021 
 
 
  

 



                                                                    

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

Planificação Anual da Disciplina de Psicologia B – 12º ano
Ano Lectivo de 2021/2022

Manual adoptado: Nós, Ed. Areal                                                  

Domínios e Objectivos Sequências/Conteúdos

1º 

S
E
M
E
S
T
R
E

- Caracterizar os agentes responsáveis pela 
transmissão das características genética.

- Explicar as influências genéticas e 
epigenéticas no comportamento.

- Analisar a relação entre a complexidade do 
ser
Humano e o seu inacabamento biológico.

- Caracterizar os elementos estruturais e 
funcionais
básicos do sistema nervoso humano.

- Analisar a relação entre o cérebro e a 
capacidade de adaptação e de autonomia do 
ser humano.

- Caracterizar factores fundamentais no 
processo de tornar-se humano

- Explicar a história pessoal como um 
contínuo de organização entre factores 
internos e externos

- Analisar a riqueza da diversidade humana.

- Caracterizar a mente como um conjunto 
integrado de processos cognitivos, 
emocionais e conativos.

- Explicar o carácter específico dos processos 
cognitivos.

UNIDADE 1 - Tema 1. Antes de mim – A genética, o 
cérebro e a cultura

- ADN, genes e cromossomas.
- Hereditariedade específica e individual; Genótipo e 
fenótipo;

Preformismo e epigénese.
- Filogénese e ontogénese; Programa fechado e aberto;
Prematuridade e neotenia.

- Neurónio; Sinapse; Comunicação nervosa.

- Funcionamento sistémico;
Papel das áreas pré-frontais

- Lentificação e individuação;
Plasticidade e aprendizagem.

- Socialização; Cultura e padrões culturais.

- Papel dos significados atribuídos à experiência;

Auto-organização e criação sociocultural.

- Diversidade biológica, funcional e cultural.

Tema 2. Eu – A mente e a integração das dimensões 
cognitiva, emocional e conativa.

- Cognição, emoção e conação:
O saber, o sentir, o fazer.
- Percepção, memória e aprendizagem.

- Emoção, afeto e sentimento;
Marcador somático.

1/2



- Explicar o carácter específico dos processos 
emocionais.

- Explicar o carácter específico dos processos 
conativos.

- Identificar dimensões biológicas e sociais 
nestes processos.

- Analisar o papel destes processos na vida 
quotidiana.

- Analisar a mente como um sistema de 
construção
do mundo.

- Caracterizar as relações precoces

- Explicar a estrutura da relação do bebé com
a mãe.

- Analisar o papel das relações precoces no 
tornar-se humano.

- Intencionalidade e tendência;
Esforço de realização.

- Natureza biológica e sociocultural da mente; 
Necessidade e desejo.

- Conhecer o mundo;
Relacionar-se com o mundo;
Agir sobre o mundo.

- Pensamento e acção;
Auto-organização e imaginação

- Unidade e diversidade dos seres humanos;
Inscrição mental das histórias de vida;
Identidade

Tema 3. Eu com os outros – As 
Relações precoces e as relações interpessoais.

- Imaturidade do bebé humano;
Competências básicas do bebé e da mãe.

- Importância da relação de vinculação;
Experiências com primatas;
Observações com bebés humanos.

- Da díade à tríade;
Consequências no desenvolvimento da perturbação 
deste tipo de relações.

Evidências:
Trabalhos de pesquisa com componente escrita e oral; registos de oralidade.

2
º
S
E
M
E
S
T
R
E

- Caracterizar processos fundamentais de 
cognição social.

- Explicar processos de influência entre os 
indivíduos.

- Analisar processos de relação entre os 
indivíduos e os grupos.

- Explicar como certos conceitos 
estruturaram diferentes concepções de 
Homem.

- Impressões, expectativas, atitudes e representações 
sociais.

- Normalização, conformismo e obediência.

- Atracção, agressão e intimidade;
Estereótipos, preconceitos e discriminação;
Conflito e cooperação

UNIDADE 2. A procura da mente

Tema 5. Problemas e conceitos teóricos 
estruturadores da Psicologia  

- Inato/Adquirido;
Continuidade/Descontinuidade;
Estabilidade/Mudança;

1/2



- Analisar as tendências da psicologia na 
actualidade

Interno/Externo;
Individual/Social.

- Consciência;
Inconsciente;
Comportamento observável;
Cognição;
Mente
- Resgate do conceito de mente;
Importância das significações;
A narrativa como construtora de identidade.

Evidências:
Trabalhos de pesquisa com componente escrita e oral; registos de oralidade.

1/2
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

ENSINO SECUNDÁRIO - CURSO CIENTÍFICO HUMANÍSTICO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS 

Ano Letivo 2021-2022  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Química – 12º ano  

 

Manual adotado: “Novo 12Q”; João Paiva, António José Ferreira, João Vale, Carla Morais, Victor Gil. Texto Editora 

           Domínios / Temas Aprendizagens essenciais 
 

1
º 

S
E

M
E

S
T

R
E

 (
9

0
 T

L
):

 6
8
 

 
Unidade I ― Metais e ligas 
metálicas 
 

1.1. Estrutura e propriedade 
dos metais 

 
1.1.1- Importância dos 

metais na sociedade 
atual 

1.1.2- Um outro olhar 

sobre a tabela 
periódica dos 
elementos 

1.1.3- Estrutura e 

propriedades dos 
metais 

 
 
 
 
 
 
1.2. Degradação dos metais 

 
1.2.1. Corrosão: uma 

oxidação indesejável 
1.2.2. Pilhas e baterias: 

uma oxidação útil  
1.2.3. Proteção de 

metais. 
 
 
 
 
 
 
1.3. Metais ambiente e vida 

 

 
Investigar, numa perspetiva intra e interdisciplinar, a utilização dos metais, ao longo da 
história e na atualidade, discutindo a sua importância, e a dos novos materiais, na 
sociedade atual, e comunicar as conclusões.  
Associar os elementos metálicos a elementos com baixas energias de ionização e os não 
metálicos a elementos com elevada afinidade eletrónica, relacionando as propriedades 
dos elementos com a posição na Tabela Periódica, e interpretar a especificidade do 
bloco d. Relacionar as propriedades dos metais (condutividade elétrica, brilho, 
maleabilidade e ductilidade) com a ligação metálica, interpretando esta ligação com base 
nos eletrões e orbitais de valência do metal.  
Distinguir sólidos metálicos de sólidos não-metálicos (iónicos, covalentes e moleculares), 
a partir do tipo de ligação entre as suas unidades estruturais. Analisar como reciclar um 
metal por processos químicos, através da realização de uma atividade laboratorial de 
simulação do ciclo do cobre, cumprindo os requisitos de segurança, interpretando a 
sequência de operações e analisando, criticamente, os resultados.  
Pesquisar, numa perspectiva interdisciplinar, sobre a reciclagem e a revalorização de 
metais, relacionando-as com a limitação de recursos naturais e a diminuição de resíduos 
e de consumos energéticos, fundamentando aquela relação, e comunicando as 
conclusões.  
 

Interpretar o processo de corrosão dos metais como uma reação de oxidação-redução e 
a função do meio como agente oxidante.  
Analisar os processos de proteção metais, designadamente a proteção catódica, a 
galvanoplastia e a anodização, interpretando as respetivas aplicações e impacto no ciclo 
de vida das estruturas metálicas, e identificar alguns metais e ligas metálicas com 
elevada resistência à corrosão.  
Prever a extensão relativa de uma reação de oxidação-redução com base na série 
eletroquímica de potenciais padrão de redução e interpretar o conceito de potencial 
padrão de redução. Interpretar o acerto de equações relativas a reações de oxidação-
redução em meio ácido. Conceber e realizar, em grupo, um protocolo experimental para 
construção de uma pilha, ajustando as condições experimentais à força eletromotriz 
pretendida, formulando hipóteses, avaliando os procedimentos, confrontando os 
resultados com os de outros grupos e sistematizando conclusões.  
 

Caracterizar um complexo em termos da sua estrutura de ião metálico central rodeado 
de aniões ou moléculas neutras, designadas por ligandos e reconhecer como 
característica dos ligandos a presença de pelo menos um par de electrões não 
partilhado.  
Investigar o papel dos complexos em diversas áreas, como a metalurgia, aplicações 
terapêuticas, imagem médica e sistemas luminescentes e comunicar os resultados da 
pesquisa.  
Analisar, a partir de informação selecionada, a função de alguns metais essenciais à vida 
e a toxicidade de outros, fundamentando os efeitos sobre o Homem e sobre o ambiente, 
e comunicar as conclusões.  
Explicar o significado de grau de ionização de ácidos e bases e relacionar as constantes 
de acidez e de basicidade com o grau de ionização, e interpretar as propriedades 
básicas ou ácidas de uma solução de um sal com base na hidrólise de iões.  
Determinar, experimentalmente, o efeito de um sistema tampão, através de uma titulação 
de um ácido forte – base fraca, traçando a respetiva curva de titulação, interpretando as 
zonas da curva de titulação, identificando zonas tampão e pontos de equivalência, 
formulando hipóteses, analisando procedimentos e comunicando os resultados.  
Investigar sobre o papel dos catalisadores em química, em bioquímica ou na atividade 
industrial com a necessidade de acelerar reações, interpretando a sua ação em termos 
de alteração da velocidade da reação sem alterar a sua extensão, e comunicar as 
conclusões.  
Reconhecer, com base em informação selecionada, a predominância dos metais de 
transição nos catalisadores usados nos processos industriais e integrantes dos 
processos biológicos. 
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Unidade II ― 
Combustíveis, 
energia e ambiente  
 

2.1. 

Combustíveis 
fósseis: o carvão, 
o crude e o gás 
natural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2- De onde vem a 

energia dos 
combustíveis 

 

 
Justificar, com base em informação selecionada, os processos de obtenção do carvão, do crude, 
do gás natural e do gás do petróleo liquefeito (GPL).  
Realizar, experimentalmente, a utilização da técnica de destilação fracionada para obter as 
principais frações de uma mistura de três componentes, formulando hipóteses, avaliando os 
procedimentos e comunicando os resultados. Interpretar o cracking catalítico.  
Aplicar os princípios de nomenclatura em química orgânica a hidrocarbonetos, álcoois e éteres. 
Interpretar, e aplicar na resolução de problemas, a equação de estado dos gases ideais, 
relacionando a massa volúmica de um gás ideal com a pressão e temperatura, explicando as 
estratégias de resolução e os raciocínios demonstrativos que fundamentam uma conclusão. 
Discutir, numa perspetiva interdisciplinar, com base em pesquisa, os problemas ambientais de 
poluição atmosférica, nomeadamente os relacionados com as alterações climáticas, provocados 
pela indústria petrolífera e pela queima dos combustíveis.  
Argumentar, com base em pesquisa, sobre o papel da investigação em Química na otimização 
da produção de combustíveis alternativos e na procura de combustíveis do futuro.  
 
 
 

Distinguir as grandezas energia, calor, entalpia e variação de entalpia.  
Associar a entalpia padrão de reação à variação de entalpia numa reação que ocorre nas 
condições padrão, identificando designações específicas (entalpia de formação e de combustão) 
Aplicar a Lei de Hess para determinar a entalpia padrão de uma reação, explicando as 
estratégias de resolução.  
Relacionar a entalpia de combustão com o poder energético de um combustível, interpretando-a 
com base na composição e estrutura das moléculas do combustível.  
Determinar, experimentalmente, a entalpia de combustão de diferentes álcoois, avaliando os 
procedimentos e comunicando os resultados.  
Debater, com base em pesquisa, a importância e limitações da produção de bio-combustíveis no 
ciclo de reciclagem de óleos. Debater a importância e limitações da produção de 
biocombustíveis no ciclo de reciclagem de óleos. 

 

 
Unidade III. 
Plásticos, vidros e 
novos materiais  

 
3.1. Os plásticos e os 

materiais 
poliméricos.  
 
 

3.2. Polímeros 

sintéticos e a 
indústria dos 
polímeros.  

 
 
 
3.3. Novos materiais  

 

 
Caracterizar um polímero como macromolécula formada por repetição de monómeros, 
distinguindo polímeros naturais de sintéticos.  
Distinguir reações de polimerização de adição e de condensação com base na estrutura dos 
monómeros, interpretando exemplos de polímeros de adição e de condensação.  
 
 
 
Caracterizar os polímeros segundo famílias (poliolefinas, poliacrílicos, poliuretanos, poliamidas, 
poliésteres) relacionando essas famílias com os grupos funcionais dos monómeros.  
Caracterizar as reações de polimerização e executar laboratorialmente uma reação de 
polimerização, justificando os procedimentos e avaliando os resultados. 
Pesquisar sobre as vantagens e limitações da reciclagem dos plásticos e comunicar as 
conclusões.  
 
 

Pesquisar sobre alguns biomateriais e suas aplicações, reconhecendo vantagens e limitações 
da utilização de materiais de base sustentável, e comunicar as conclusões. 

 

 
Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, realização de uma questão de aula, um teste de avaliação, um relatório de A.L. e um trabalho de 
pesquisa.    
              

 
 

Nota: a realização das atividades laboratoriais previstas ficará condicionada /ajustada à situação do estado de contingência 

devido à pandemia – Covid 19.          
 

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

ANO LETIVO DE 2020/21 
 

 
 

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

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

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

Unidade Letiva 4 
A Civilização do Amor 
ISBN: 978.972.8690.98.4 

Unidade Letiva 6 novo manual 
Um sentido para a Vida |  
ISBN: 978.989.882.36.9 
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 Ensino Secundário | Unidade Letiva 6 – 
Um Sentido para a Vida 
1. Identificar o desejo humano de busca da felicidade. 
 
 
 
 
 
 
2. Identificar a Tradição e a Cultura como chaves de 
leitura para a procura do sentido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Reconhecer Deus como horizonte último de sentido. 
 
 
 
 
4.Compreender, à luz da mensagem cristã, o sentido da 
vida como vocação. 
 
 
 
 
 
5. Discernir a vocação como escuta de uma interpelação e 
resposta em liberdade. 
 
 
 
 
 
 
6. Compreender que há opções fundamentais na vida. 
 
 
 
 
7. Verificar a importância da fidelidade às opções 
fundamentais na procura do sentido da vida. 

 
 
• O sentido da vida: 
- Sentido e sentidos, a questão da escolha. 
- A ausência de sentido. 
- A felicidade. 
- A perfeição ética: a busca do bem. 
- A relacionalidade humana. 
 
• O conceito de Tradição. 
• O conceito de Cultura. 
• O ser humano, um ser em situação. 
• O ser humano, um ser «com o outro». 
• O apelo cristão para o sentido da vida: 
- A dádiva de si: Mt 19, 21. 
- A promoção dos outros: Rm 13, 8-10. 
- A ousadia da reconciliação: Mt 5, 21-25. 
- O testemunho missionário: Gl 2, 20; 1 Cor 9, 16. 
- O Mandamento do Amor: Mt 19, 16-19; Mt 22, 37-40. 
 
• O sentido religioso da vida - Deus, o grande horizonte de 
sentido: 
- Sl 22(21) A paixão do justo - a experiência da ausência de Deus. 
- A procura de Deus como sentido último da vida: S. Agostinho, 
«Tarde te amei», Confissões, Cap. 27, Solilóquio de Amor. 
 
• Vocação e sentido da vida: 
- A vida como dom e chamamento de Deus. 
- O projeto de vida. 
- A vida como dádiva para os outros. 
- A vocação de Pedro: Mt 4, 18-19; Jo 21, 15-23; Lc 5, 4-10. 
- A missão dos Apóstolos: Lc 9,1-6. 
 
• A vocação como escuta e resposta em liberdade: 
- A escuta e o reconhecimento de uma interpelação; 
- A liberdade que se requer na resposta; 
- A confiança que leva a aceitar a interpelação e a responder em 
liberdade: 
- O exemplo de Zaqueu: Lc 19, 1-10. 
- Lumen Fidei 15: o sim a todas as promessas. 
 
• Opções fundamentais e realização pessoal: 
- Quais são as opções fundamentais: estado de vida, profissão, 
compromisso religioso. 
- Quais as suas implicações para o sentido da vida. 
 
• Opções fundamentais e coerência de vida: 
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8. Identificar a salvação como meta e sentido da vida 
humana para o cristão. 
 
 
 
 
9. Desenvolver atitudes gratuitas e fundamentadas, no 
dom de si, como construturas de sentido. 

- Discernimento; 
- Responsabilidade; 
- Autoavaliação; 
- Compromisso.  
 
• O projeto salvífico de Deus para a humanidade: Spes Salvi 24-
26. 
• A plenitude da ressurreição, sentido da vida humana: 
- O Caminho, a Verdade e a Vida: Jo 14, 1-6.  
- A morte e a esperança na vida eterna: 1 Cor 15, 19.  
- A ressurreição, sentido da vida: Lc 24, 5-6.  
 
• Dar sentido à vida: 
- Acima de tudo, o amor: 1 Cor 13, 1-12.  
- O perdão e a reconciliação: cf. Ez 36, 26-27; Lc 11, 4; CIC 1439.  
- A solidariedade: Sollicitudo Rei Socialis 45-49. 
- A promoção dos outros: Gaudium et Spes 32, 39. 
- A misericórdia Evangelii Gaudium 44. 
- A diversidade de carismas: 1 Cor 12, 7. 
- A alegria: Evangelii Gaudium 1-3, 9. 
• O sentido da vida para o crente cristão: 
- Lc 18, 18-22. 
- Fl 1, 21. 
- Gl 2, 20. 
- 1 Cor 9, 16. 
• Toda a vida tem sentido: 
- O sentido da vida precária ou frágil; 
- A problemática do comportamento desviante; 
- A recusa das «soluções finais»: Evangelium Vitae Cap I. 

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

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

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

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

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

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

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

 
5. Reconhecer que a aceitação da relatividade das 

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

_____________ 
6. Reconhecer que a pertença a uma comunidade, 

cujos membros permanecem livres, e a 

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

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

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

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

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

pessoas que se reconhecem mutuamente livres 



3 / 13 

 

participação na sua construção são elementos 
essenciais para a realização pessoal. (Comp. 1 e 
4) 

_____________ 
7. Questionar-se sobre a existência de relações 

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

 
8. Interpretar produções culturais sobre relações 

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

 
9. Interpretar, com bases numa visão humanista e 

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

 
_____________ 
10. Organizar um universo de valores que oriente a 

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

 
 
 
_____________ 
11. Interpretar textos sagrados de tradições religiosas 

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

 
_____________ 
12. Interpretar textos bíblicos sobre o amor como 

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

 
13. Interpretar e apreciar produções estéticas cristãs 

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

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

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

 
 
 

 
 
 
 A relação inautêntica: a mentira, a subjugação do outro 

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

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

 O diálogo como atitude fundamental na construção da 
civilização do amor 

 
 Exemplos de vivência do amor fraterno: Comunidade de 

Sant’Egídio… 
 
 Formas de expressão das relações interpessoais nas 

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

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

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

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

 O respeito pelos direitos dos outros e a prática da 
justiça 

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

 
 
• Significado de «ética» e de «moral». 
• Complementaridade ou oposição entre «ética» e «moral». 
• Ética e moral: da etimologia aos conceitos. 
 
• O que são os valores. 
• Tipologias de valores. 
• Definição de valor moral. 
 
• Características dos valores morais: 
- Enraizamento na pessoa;  
- Perfetibilidade;  
- Indispensabilidade;  
- Bipolaridade;  
- Relatividade e historicidade. 
 
• A necessidade de hierarquizar os valores. 
• Hierarquização de valores e relativismo. 
 
• Tipologias de ética: 
- Éticas deontológicas (Kant).  
- Éticas teleológicas (eudemonismo, hedonismo, utilitarismo).  
- Virtualidades e limites de cada tipologia: Veritatis Splendor 71-
82. 
 
• A emergência dos valores na pessoa humana: 
- Por conaturalidade.  
- Por contágio.  
- Por recusa.  
- Por conhecimento.  
- A partir de uma conceção antropológica. 
 
• Os princípios religiosos do cristianismo que fundamentam os 
valores cristãos: 
- O decálogo;  
- O Mandamento Novo;  
- O anúncio da Boa-Nova; 
- A encarnação e a certeza da ressurreição. 
• Veritatis Splendor Cap. I. 
• Conceção antropológica cristã e fundamentação da ética: 
- A unidade antropológica face aos dualismos;  
- O ser humano enquanto imagem e semelhança de Deus como 
categoria fundante da dignidade humana; 
- A semelhança de Deus – liberdade e inteligência racional – 
como fundamento da ética da justiça; 
- O homem como administrador da criação como fundamento da 
ética do cuidado. 
 
• A palavra de Deus, fundamento e inspiração para o agir cristão: 
Mt 7, 24-27, Mt 25, 31-46. 
• A Palavra de Deus, como ato criador: Gn 1,1-2,5. 
 
• A vida moral segundo o cristianismo: 
- Deus Pai Criador do universo e do ser humano.  
- O Reino de Deus: anúncio da justiça e a denúncia do mal; 
Evangelii Gaudium, as repercussões comunitárias e sociais do 
querigma: 169,177,181-182. 
 -O seguimento de Jesus Cristo: radicalidade e coerência de vida; 
amor ao próximo; compromisso com a salvação. 
- Do legalismo à identificação com o modelo humano proposto 
por Jesus Cristo.  
- Do dever de proteção dos mais frágeis e vulneráveis: 
Evangelium Vitae 3 
 
• O papel da tomada de decisões na vida: 
- As circunstâncias que influenciam as decisões. 
- As opções fundamentais e o fundamento das decisões. 
- O projeto de vida, horizonte das decisões.  
• A vida como sentido: 
- As decisões como motor da procura e realização do sentido. 
- Deus, sentido pleno da existência. 
- O fundamento da ética na esperança última: Spe Salvi 38-39. 

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

 
Evidências:  * Interesse * Atenção * Participação* Respeito pelos colegas e professor * Assiduidade * Organização * Empenho * 
Sentido de responsabilidade * Sentido estético * Cumprimento dos direitos e deveres * Caderno diário * Fichas de trabalho * Aplicação 
de conhecimentos * Trabalho pessoais * Apresentações orais * Ferramentas virtuais * Entrevista * Portefólio * Dramatização, Canto, 
Dança, Artes Plásticas Fotografia e Vídeo. 
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.  Ensino Secundário | Unidade Letiva 3 –

Ética e Economia 
 
 
1.  Organizar um universo de valores fundado nos princípios 

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

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

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

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

 
4.  Organizar uma visão coerente da actividade económica a 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
9.  Interpretar produções culturais sobre a distribuição desigual 

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

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

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

 
12. Mobilizar os valores e princípios éticos analisados para a 

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

 
13. Distinguir o fundamento religioso do ideal de «pobreza 

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

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

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

 
15. Interpretar produções estéticas relacionadas com a temática 

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

 
  
 
 

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

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

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

 
 
 
 

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

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

 Desenvolvimento económico e bem-estar social e pessoal 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

 A opção preferencial pelos pobres: a solidariedade como valor 
central 

 
 
 
 
 
 

 Participação na dignificação da pessoa pobre 
 
 
 

 Pobreza material vs atitude de pobreza espiritual 
 
 
 
 

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

 
17. Interpretar produções culturais sobre o impacto da actividade 

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

 
18. Propor soluções fundamentadas para situações de conflito 

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

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

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

 
20. Interpretar criticamente factos sociais que ponham em causa 

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

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

 
22. Mobilizar valores éticos e direitos fundamentais para 

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

 
23. Interpretar produções culturais relacionadas com o 

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

 
24. Propor soluções fundamentadas para situações onde se 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 

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

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

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

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

 

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

O Professor de EMRC 
Filipe Tavares 



DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

Planificação Anual da Disciplina História A – 12º ano
Ano Letivo de 2021/2022

Manual adotado: Linhas da História 12

Domínios / Temas Aprendizagens Essenciais

1º
SEMESTRE

Módulo 7-Crises, Embates Ideológicos e Mutações Culturais
na Primeira Metade do século XX

1.As transformações das primeiras décadas do século XX
Portugal no primeiro pós-guerra

2. O agudizar das tensões políticas e sociais a partir dos 
anos 30

Conhecer e compreender as mudanças 
geopolíticas resultantes da rutura que 
constituiu a I Guerra Mundial; 
Analisar a construção do modelo ideológico 
socialista partindo dos antagonismos sociais e 
políticos que levaram à revolução de outubro 
de 1917;
 Relacionar a mudança que se operou na 
mentalidade da sociedade burguesa de início 
do século XX com a I Guerra Mundial, com a 
evolução técnica e com o corte com os cânones
clássicos da arte europeia; 
Identificar/aplicar os conceitos: comunismo; 
marxismo-leninismo; ditadura do proletariado; 
feminismo; modernismo; vanguarda cultural. 
Identificar os condicionalismos que conduziram
à falência da Primeira República e à 
implantação de um regime autoritário;
Contextualizar as tendências culturais 
existentes no Portugal do pós Primeira Guerra –
naturalismo versus vanguardas.

Interpretar a expansão de novas ideologias e o 
intervencionismo dos Estados democráticos à 
luz das crises do capitalismo liberal, 
nomeadamente da crise de 1929; 
Caracterizar os regimes fascista, nazi e 
estalinista, distinguindo os seus particularismos
e realçando o papel exercido pela propaganda 
em todos eles; 
Analisar as perseguições efetuadas a judeus, 
ciganos, eslavos, homossexuais, opositores 
políticos e outros grupos, no quadro do 
totalitarismo nazi, caraterizado pela tentativa 
de um completo controlo racial, político, social 
e cultural dos indivíduos; 
Identificar/aplicar os conceitos: craque 



3. A degradação do ambiente internacional

Módulo 8 – Portugal e o Mundo da Segunda
Guerra Mundial ao início da Década de 80 –
Opções internas e contexto internacional

1.O Nascimento e afirmação de um novo quadro 
geopolítico

bolsista; deflação; inflação; totalitarismo; 
fascismo; nazismo; antissemitismo; holocausto;
genocídio
Explicitar o triunfo das forças conservadoras e 
a aproximação do regime português ao modelo 
fascista italiano;
 Compreender que as políticas económicas 
obedeceram a imperativos ideológico-políticos 
como a estabilidade financeira, a defesa da 
ruralidade, as obras públicas, o 
condicionamento industrial, a corporativização 
dos sindicatos; 
Caraterizar a política cultural do regime; 
Reconhecer que o Estado Novo foi um regime 
autoritário que adotou mecanismos repressivos
das liberdades individuais e coletivas. 

Identificar/aplicar os conceitos: 
corporativismo; autoritarismo

Reconhecer na  guerra  civil  espanhola  a
antecâmara da II Guerra Mundial
Compreender que a partir de 1942/43, com a 
derrota eminente do eixo nazi-fascista, se 
evidencia uma nova realidade geopolítica, 
opondo o mundo comunista ao mundo 
capitalista;
Argumentação reflexiva do módulo e sua 
transformação social.

Reconhecer que a realidade do pós II Guerra 
Mundial foi a de um mundo bipolar, marcado 
pelo confronto entre duas superpotências com 
ideologias e modelos políticos antagónicos; 
Compreender a eclosão dos primeiros 
movimentos independentistas; 
Caracterizar as políticas económicas e sociais 
das democracias ocidentais no após II Guerra, 
nomeadamente o desenvolvimento da 
sociedade de consumo e a afirmação do 
estado-providência;
 Comparar o modelo económico capitalista com
o modelo de direção central soviético; 
Descrever a escalada armamentista e o início 
da corrida espacial à luz da Guerra Fria;
Identificar/aplicar os conceitos: Guerra-Fria; 
descolonização; sociedade de consumo; 
estado-providência; democracia popular; 
neocolonialismo; oposição democrática.

Argumentação reflexiva do módulo e sua 
transformação social.



 Descritores do Perfil do Aluno:

Indagador/ Investigador
Conhecedor/ sabedor

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

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

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

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

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

 (A, B, C,D, E,F,I,J)
Participativo/ colaborador  
Cuidador de si e do outro 

Autoavaliador
(transversal às áreas)

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

2º
SEMESTRE

2.Portugal do Autoritarismo à Democracia Relacionar a manutenção do regime do Estado 
Novo nos anos do após-guerra com a Guerra 
Fria;
 Compreender que a realidade portuguesa do 
após guerra a 1974 foi marcada pelo 
imobilismo político e pelo crescimento 
económico;
 Interpretar o surto industrial e urbano, a 
estagnação do mundo rural e os consequentes 
movimentos migratórios;
 Descrever as diversas correntes oposicionistas 
ao Estado Novo, destacando os acontecimentos
de 1958;
Interpretar o fomento económico das colónias 
à luz da retórica imperial e do progressivo 
isolamento internacional;
 Analisar as fragilidades do marcelismo, 
nomeadamente o inconsequente reformismo 
político e o desgaste que a Guerra Colonial 
provocou no regime, interna e externamente; 
Compreender que a modernização da 
sociedade portuguesa nas décadas de 60 e 70, 
na demografia e nos comportamentos, 
constituiu-se como fator fundamental para a 
desagregação do regime;
Descrever a eclosão da revolução de 25 de abril
de 1974, o papel exercido pelo MFA e o 
processo de desmantelamento das estruturas 
de suporte do Estado Novo;
 Problematizar o processo de democratização, 
do PREC à progressiva instalação e 
consolidação das estruturas democráticas, o 



3. As transformações sociais e culturais do terceiro quartel 
do século XX 

Módulo 9 - Alterações Geoestratégicas, tensões políticas e 
transformações socioculturais no mundo atual

1.O fim do sistema internacional da Guerra Fria e a 
persistência da dicotomia Norte-Sul

processo de descolonização, a política 
económica anti-monopolista e a intervenção do
Estado nos domínios económico e financeiro; 
Avaliar o papel da revisão constitucional de 
1982 e da entrada de Portugal nas 
Comunidades Europeias para a consolidação do
processo de democratização e para a 
modernização do país; 
Avaliar o sucesso da Revolução de 74 e do 
consequente processo de democratização do 
país.

Identificar/aplicar os conceitos: poder popular;
nacionalização; reforma agrária; 
democratização

Explicar o dinamismo cultural de Nova Iorque 
no segundo pós-guerra;
Comparar as correntes pictóricas do 
Expressionismo, da Pop Art e da Arte 
Conceptual;
Integrar a problemática da literatura no 
contexto existencialista dos anos 40, 50 do 
século XX;
Salientar o impacto do desenvolvimento 
científico e tecnológico do terceiro quartel do 
século XX;
Caracterizar a evolução cinematográfica a 
partir dos anos 50;
Destacar a importância mediática da televisão 
e da música;
Justificar a hegemonia dos hábitos 
socioculturais norte-americanos;
Contextualizar a terciarização da sociedade;
Distinguir, nos anos 60, a existência de novos 
referentes ideológicos e de grupos que põem 
causa estereótipos das sociedades 
desenvolvidas.

Analisar o impacto que a desagregação do 
bloco soviético e da ideologia que lhe estava 
associada teve na evolução geopolítica 
internacional e na evolução política, económica
e social dos países que integravam esse bloco; 
Compreender que a Guerra Fria e o seu 
desfecho tiveram um papel primordial na 
persistência de tensões pluriétnicas, 
nacionalistas e religiosas; 
Justificar a hegemonia dos EUA com base na 
prosperidade económica, na supremacia militar
e no dinamismo científico e tecnológico; 
Analisar o desenvolvimento de uma cidadania 
europeia no quadro de aprofundamento da UE,



2. A viragem para outra era

3. Portugal no novo quadro internacional

realçando a importância desta no sistema 
mundial;
 Demonstrar que a modernização e abertura da
China à economia de mercado resultou de um 
processo que incluiu a integração de Hong Kong
e de Macau;

Identificar/aplicar o conceito: geopolítica; 
Perestroika.

Especificar os fatores de crise do Estado-Nação
Analisar elementos definidores do tempo 
presente: massificação; cultura urbana; 
hegemonia do mundo virtual; ideologia dos 
direitos humanos; respeito pelos direitos dos 
animais; consciência ecológica; globalização: 
economia, migrações, segurança e ambiente. 
Identificar/aplicar os conceitos: 
multiculturalidade; interculturalidade; 
ambientalismo; globalização; neoliberalismo; 
cidadania digital.

Contextualizar a adesão de Portugal à 
Comunidade Europeia
Avaliar o impacto da integração europeia para 
Portugal a nível interno e externo, 
nomeadamente no crescente protagonismo 
que o país tem obtido em instituições 
internacionais; 
Analisar as relações estabelecidas entre 
Portugal, os países lusófonos e a área ibero-
americana desde a revolução de 25 de abril de 
1974;
Distinguir as linhas de força que envolvem as 
relações externas de Portugal;
Identificar/aplicar os conceitos: PALOP

Argumentação reflexiva do módulo e sua 
transformação social.

          Descritores do Perfil do Aluno:
Indagador/ Investigador

Conhecedor/ sabedor
Culto/ informado/autónomo

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

Crítico/Analítico (A, B, C, D, F, I, H)
Respeitador da diferença/ do outro (A, B, C, D,

E, F, I)
Sistematizador/ organizador

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

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



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

Participativo/ colaborador  
Cuidador de si e do outro 

Autoavaliador
(transversal às áreas)

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

Evidências 1º e 2º semestres: Avaliação sumativa classificativa; questão-aula; trabalhos de pesquisa e outras atividades de 
análise, interpretação e síntese (individuais/grupo) com componente escrita e oral; Observação e registo focado no interesse, 
na autonomia, no empenho das tarefas propostas e capacidade de intervenção e argumentação.

                                      

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

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


