
 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA SOCIAIS E HUMANAS 

Ano Letivo 2021-2022  

Planificação Semestral - Disciplina de Cidadania e desenvolvimento – 7º Ano 

 

7ano 
• Igualdade de Género; 
• Interculturalidade (diversidade cultural e religiosa); 
• Media; 
 
 
 

 Domínios / Temas Aprendizagens essenciais / Subtemas 
1
º
 
s
e
m
e
s
t
r
e
 
e
 
2
º
 
S
e
m
e
s
t
r
e 

 
• Igualdade de Género; 

 

 

• Interculturalidade 
(diversidade cultural e 
religiosa); 

 

 

 

 

• Média; 

 
• Género e as práticas lúdicas dos tempos livres • Género, história e património (personalidades femininas em 
diferentes séculos) 
Salários diferentes 
• Estereótipos de género e educação • Relação entre género e comportamentos de risco (consumos) • Desigualdades 
de género no mercado de trabalho e na investigação científica 
 
• Componentes da cultura • Migrações (motivações) • manifestações da espiritualidade e das religiões 
A Educação para a Interculturalidade pretende incentivar os alunos a conhecer os conceitos de identidade e pertença, 
cultura(s), pluralismo e diversidade cultural. 
Procura-se compreender causas e formas de discriminação, racismo e xenofobia para se promover o diálogo 
intercultural (incluindo inter-religioso) e o fenómeno de globalização e a sua relação com migrações, etnicidade e 
inclusão. 
Reconhecer as especificidades e as intencionalidades das diferentes manifestações culturais; 
Valorizar o papel das várias formas de expressão artística e do património material e imaterial na vida e na cultura das 
comunidades. 
Promover o diálogo entre as culturas; 
Compreender a riqueza das relações entre diferentes culturas. 
 
• Comunicar e informar • Tipos de Média • Entretenimento e espetáculo • Publicidade e marcas • Produção e 
indústria/profissionais e empresas • Audiências públicos e consumos • Liberdade e ética, direitos e deveres • Os média 
como construção social • Nós e os Media • Compreender o mundo atual (papel do jornalismo) • As TIC e os ecrãs 
(como as tecnologias afetam a relação com os outros) • As redes digitais (ciberbullying) • As redes digitais (privacidade 
e segurança online) • Influência dos média no acesso à informação (fakenews) • Dependência online - comportamentos 

Evidências: 
Aplicar atividades lúdicas, formativas e culturais para o desenvolvimento integral do aluno, privilegiando outros 
espaços para lá dos muros da Escola, articulado de forma ecológica com a organização educativa da Escola.   

 



1/2 

                                                                     
                                                                     
 

 
 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 
 

Planificação Anual da Disciplina de Espanhol – 7º ano 
Ano Letivo de 2021/2022 

 
 
Manual adotado: A bordo! 7, Porto Editora 
 
 Domínios e Objetivos Sequências/Conteúdos 

   

1º
 S

E
M

E
S

T
R

E
 

 
 
Ouvir, falar, ler, escrever  
 
 
– Desenvolver uma competência cultural e 
civilizacional da língua espanhola.  
 
 
– Apropriar-se de um conjunto de 
conhecimentos que ressaltam da língua e da 
cultura dos países hispanofalantes.  
 
 
– Desenvolver as competências essenciais de 
comunicação em língua espanhola.  
 
 
– Desenvolver competências estratégicas.  
 
 
– Utilizar corretamente os recursos 
linguísticos disponíveis em situações de 
comunicação.  
 
 
– Construir a sua identidade pessoal através 
do desenvolvimento da personalidade, 
responsabilidade e autonomia.  
 
 

– Desenvolver o espírito crítico através de 
uma permanente auto e heteroavaliação.  

 
Embarque  

 símbolos de Espanha e da hispanidade  

 falsos amigos 

 países hispânicos 

 alfabeto 

 normas básicas de pronúncia 

 
unidade 1 ¡Hola a todos! 

 saudações e despedidas 

 países e nacionalidades 

 dados pessoais 

 meses 

 verbos llamarse e ser 

 adjetivos e nomes de nacionalidade: género e número 

 palavras interrogativas 

 numerais até 110 

 verbo tener 

 
unidade 2 MI INSTITUTO 

 espaços da escola 

 objetos e materiais escolares 

 disciplinas 

 expressões da sala de aula 

 horários e rotinas 

 dias da semana 

 atividades extracurriculares 

 artigos definidos e indefinidos 

 as horas 

 presente do indicativo: formas regulares 

 verbo ir: “ir a + infinitivo” 

 
unidade 3 MIS AMIGOS Y YO 

 caracterização física 

 caracterização psicológica 

 roupa 

 cores 

 atividades de ócio 

 expressar gostos no presente de indicativo 

 muy/mucho 

 comparativos: más/menos … que; tan…como 

 presente de indicativo: irregularidades vocálicas 

 demonstrativos 

 sí/no/también/tampoco 
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2º
 S

E
M

E
S

T
R

E
 

 
3º

 P
ER

ÍO
D

O
 

 
 

Ouvir, falar, ler, escrever  
 
– Desenvolver uma competência cultural e 
civilizacional da língua espanhola.  
 
– Apropriar-se de um conjunto de 
conhecimentos que ressaltam da língua e da 
cultura dos países hispanofalantes.  
 
– Desenvolver as competências essenciais de 
comunicação em língua espanhola.  
 
– Desenvolver competências estratégicas.  
 
– Utilizar corretamente os recursos 
linguísticos disponíveis em situações de 
comunicação.  
 
– Construir a sua identidade pessoal através 
do desenvolvimento da personalidade, 
responsabilidade e autonomia.  
 

– Desenvolver o espírito crítico através de 
uma permanente auto e heteroavaliação. 

 

 
 
 

 
unidade 4 MI FAMILIA 

 família e graus de parentesco 

 profissões 

 tipos de família 

 animais de estimação 

 alimentos 

 festas familiares 

 pesos, medidas e embalagens 

 possessivos 

 presente do indicativo: oír, decir, saber, traer 

 indefinidos 

 
unidade 5 MI CASA 

 tipos e partes da casa 

 objetos da casa  

 rotinas 

 existência e localização: verbos haber e estar 

 presente do indicativo: conocer, hacer, poner e salir 

 presente do indicativo: verbos pronominais 

 
unidade 6 MI CUIDAD 

 espaços, lojas e serviços  

 meios de transporte 

 viagens: destinos e atividades 

 estações do ano 

 preposições a e en 

 imperativo afirmativo 

 estar + gerúndio 

 pronomes de complemento direto 

 
 

 
1. Objetivos / conteúdos a ter 

em conta:  
 No domínio cognitivo-operatório:  
– Compreensão oral e escrita 
– Produção/interação oral e 
escrita 
No domínio de atitudes e valores: 
 – Participação 
– Responsabilidade  
– Cooperação 
– Tolerância  
– Autonomia 
 

 
2. Modalidades de avaliação 
- Diagnóstica 
- Contínua e formativa 
- Sumativa 
- Autoavaliação 
- Heteroavaliação 
 
 

 
3. Instrumentos de avaliação  
- Observação direta / indireta 
- Atividades e trabalhos de casa 
- Trabalhos individuais, em pares 
e em grupos, em contexto da 
sala de aula 
- Fichas de avaliação formativa  
- Fichas de avaliação sumativa 
- Grelhas de observação e 
avaliação  
- Grelhas de autoavaliação 

 

NOTA: Prevê-se a realização de pelo menos três momentos de avaliação sumativa: compreensão auditiva, 
compreensão de leitura, expressão escrita, por semestre, diálogos /textos sobre os temas, leitura de um 
conto e apresentação oral; trabalho de projeto, com apresentação oral; outros que se revelem adequados 
aos temas em estudo. 
 
 

        
 

 



 
 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
 

Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Educação Visual – 7º ano 
Ano Letivo de 2021 / 2022 

 
Nas Artes Visuais as aprendizagens essenciais estruturam-se em domínios que irão ser utilizados pelos alunos em diferentes 
contextos, em ações práticas e experimentais e em projetos de trabalho (individuais ou coletivos). 
Entenda-se por “prova escrita”, uma prova cuja realização implica um registo escrito/ desenhado ou um registo bidimensional ou 
tridimensional com a possível utilização de diferentes materiais e/ou instrumentos.   
 

Aprendizagens essenciais 
 
Domínios/ 
organizadores 

Conteúdos Semestre Ações estratégicas de ensino Avaliação 

 

 

 

 

Apropriação 

 e Reflexão 

 

 

 

 

Interpretação  

e Comunicação 

 

 

 

 
Experimentação 
e Criação 
 

Elementos da forma 
Forma. 
Simplificação da forma. 
Ponto, linha, textura e cor. 
Linha de contorno, silhueta, 
mancha. 
Volumes (valores de claro-escuro). 
Linha de contorno, silhueta, 
mancha. 
 
Noções básicas da perceção 
visual da forma 
 
Geometria plana e traçados 
geométricos 
Representação de formas 
geométricas / construções 
geométricas. 

1º 
Semestre 

 

- Enriquecer as experiências visuais dos alunos, 
estimulando hábitos de apreciação e fruição dos 
diferentes contextos culturais. 
- Mobilizar saberes e processos, através dos quais 
perceciona, seleciona e organiza os dados, 
atribuindo-lhes significados novos. 
- Incentivar práticas que mobilizem processos para 
imaginar diferentes possibilidades para gerar novas 
ideias. 
- Fazer apreciações fundamentadas em relação aos 
seus trabalhos e aos dos seus pares. 
- Descobrir progressivamente a intencionalidade das 
suas experiências plásticas.  
- Selecionar técnicas e materiais ajustando-os à 
intenção expressiva das suas representações.   
- Utilizar sistematicamente processos de registo de 
ideias, de planeamento e de trabalho.  
- Transferir para novas situações processos de 
análise e de síntese, de modo a criar um conjunto 
de imagens e de objetos com possibilidades de 
desenvolver trabalhos com um nível mais elevado 
de complexidade. 
- Selecionar elementos de natureza diversa 
(plástica, escrita,…) para criar dinâmicas na 
comunidade (exposições,…).  
- Participar em projetos de trabalho 
multidisciplinares.  
- Identificar capacidades e os materiais que melhor 
domina para expressar as suas ideias.  
- Criar regras relativas aos procedimentos com os 
materiais, à gestão do espaço e à realização de 
tarefas. 
- Manifestar sentido de comprometimento, 
respeitando o trabalho individual, a par e de grupo.   
- Respeitar os prazos de cumprimento dos trabalhos 
e criar o seu portefólio com vista à autoavaliação. 
- Incentivar a importância de fazer propostas de 
projetos a realizar e de temáticas a investigar. 
- Organizar os espaços e os materiais, de acordo 
com as regras construídas em grupo e/ou pelo 
professor. 
- Partilhar ideias, no sentido de encontrar soluções e 
de compreender o ponto de vista dos outros. 
- Valorizar os saberes do outro, compreendendo as 
suas intenções e ajudando-o a expressar as suas 
ideias. 
 
 

A avaliação incide sobre 
as aprendizagens 
desenvolvidas pelos 
alunos, tendo por 
referência as 
Aprendizagens Essenciais 
e o Perfil dos Alunos à 
Saída da Escolaridade 
Obrigatória. 
A avaliação assume um 
carácter contínuo e 
sistemático, espelhando a 
evolução manifestada pelo 
aluno ao longo do ano.  
Avaliação diagnóstica; 
Avaliação formativa 
(feedback e 
autoavaliação/regulação 
das aprendizagens); 
Avaliação sumativa. 
 

Domínios: 
- Conhecimentos, 
competências e 
capacidades específicas 
da disciplina; 
- Comportamentos, 
atitudes e valores. 

 

Instrumentos de 
Avaliação: 
 - Provas Escritas/ 

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

Portefólio do aluno; 
Trabalhos 
experimentais; 
Oralidade; 

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

 
Comunicação Visual 
Composição visual 
Narrativas visuais 
Banda desenhada 
Pintura 
 
Património 
Património cultural e natural 
Património material e imaterial 
 
Movimento na composição 
visual 
 
Representação da forma bi e 
tridimensional 
Estrutura da forma, proporções, 
cor, volume e luminosidade. 
 
Metodologia projetual  
Expressividade na representação. 

2º 

Semestre 

Observação: A ordem dos conteúdos poderá ser adaptada conforme o perfil da turma e/ou projetos a implementar. 
                     Ao longo da planificação serão abordados tópicos de História da Arte. 
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DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 
 

Planificação Anual da Disciplina de Inglês – 7.º ano 
Ano Letivo de 2021/2022 

 
 
Manual adotado: What’s up? 7, Texto Editores 
 
 

Domínios/Temas Aprendizagens essenciais 

   

1º
 S

em
es

tr
e 

 
Starter - Revisão de conteúdos 

 
Unidades 1, 2 e 3 

 
1. Dimensão temática 
 Adolescentes (apresentação 

pessoal, países e 
nacionalidades, aparência e 
personalidade, atividades de 
tempos livres) 

 Famílias 
 Profissões 
 Escola 
 Rotinas / hábitos diários 
 Atividades fora da escola 
 Habitação (partes da casa, 

mobília, tarefas domésticas, 
tipos de casa) 

 
 
2. Gramática 
 
• To be 
• Have got 
• Possessive determiners 
• Possessive case 
• Question words 
• Present Continuous  
• Prepositions of time  
• Possessive pronouns 
• Present Simple  
• Adverbs of frequency 
• Phrasal verbs 
• Word formation 
• Present Simple and Present 
Continuous 
• Prepositions of place 
• There to be – Present Simple 
• To be – Past Simple 
• Past Simple – regular and 
irregular verbs (affirmative, 
negative, interrogative) 
 

 
COMPETÊNCIA COMUNICATIVA 
Compreensão oral 
Identificar o conteúdo principal do que se ouve e vê, os intervenientes, a sequência do 
discurso, assim como informações específicas. 
Compreensão escrita 
Compreender textos narrativos sobre temas abordados no domínio intercultural. 
Interação escrita 
Interagir de forma simples, completando formulários e textos curtos. 
Interação oral 
Entender e trocar ideias em situações quotidianas previsíveis; iniciar, manter ou terminar 
uma conversa breve. 
Produção oral 
Falar sobre os temas explorados; descrever imagens, locais, atividades e 
acontecimentos. 
Produção escrita 
Escrever sobre pessoas, objetos e rotinas; escrever diálogos com encadeamento lógico 
 
COMPETÊNCIA INTERCULTURAL 
Reconhecer realidades interculturais distintas 
Conhecer, com algum pormenor, o seu meio e identidade; estabelecer comparações 
entre as suas vivências e as dos outros; reconhecer, compreender e explicar exemplos 
concretos de atitudes de tolerância e respeito intercultural. 
 
COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA 
Comunicar eficazmente em contexto 
Preparar, repetir e memorizar uma apresentação oral com confiança e criatividade, à 
turma; reconhecer diferentes estratégias de comunicação nas fases de planificação, 
realização e avaliação das atividades comunicativas e escolher a mais apropriada; 
responder com segurança e certeza a perguntas colocadas. 
Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos 
Participar em atividades de pares e grupos para atingir um objetivo, revelando 
capacidade para se colocar na posição do outro. 
Pensar criticamente 
Desenvolver a empatia com o outro de forma a adquirir atitudes mais tolerantes, 
reconhecendo e respeitando opiniões divergentes, de modo a realizar novas 
aprendizagens 
Ouvir atentamente, compreender o outro e refletir criticamente sobre o que foi dito, 
dando razões para justificar as suas conclusões, associando aprendizagens novas a 
anteriores. 
Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver criatividade em contexto 
Desenvolver a literacia em língua inglesa, lendo diferentes tipos de textos. 
Desenvolver o aprender a aprender em contexto e aprender a regular o processo de 
aprendizagem 
Discutir e selecionar objetivos de aprendizagem comuns e individuais e desenvolver uma 
atitude ativa e confiante relativamente à aprendizagem; monitorizar/avaliar progressos 
e dificuldades na língua inglesa, registando as suas aquisições e dificuldades linguísticas; 
selecionar, com o apoio do professor, estratégias de aprendizagem eficazes para superar 
estas dificuldades e consolidar as aprendizagens; realizar atividades simples de 
autoavaliação: grelhas de progressão; utilizar dicionários bilingues e monolingues (online 
e em suporte de papel); utilizar conhecimentos prévios da língua e a sua experiência pessoal 
para fazer previsões de sentido e comunicar de forma simples. 
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 Domínios/Temas Aprendizagens essenciais 

   
2º

 S
em

es
tr

e 

 
Unidades 4 e 5  

1. Dimensão temática 
 A cidade (edifícios públicos, 

lojas, locais turísticos, meios 
de transporte, locais e 
atividades) 

 Desporto (desportos, play/ 
go/ do com desportos) 

 Férias (tipos de férias, clima, 
atividades) 

 
2. Gramática 
 
• Prepositions of movement 
• Present Continuous  
• Past Simple and Past 
Continuous 
• Linking words 
• Comparative 
• Superlative  
• Future: will, be going to, 

Present Continuous 
• Modal verbs 
• Zero and first conditionals 
• Indefinite pronouns 
 
 
 
Leitura Extensiva 
“Treasures of London” 

 
COMPETÊNCIA COMUNICATIVA 
Compreensão oral 
Identificar o conteúdo principal do que se ouve e vê, os intervenientes, a sequência do 
discurso, assim como informações específicas. 
Compreensão escrita 
Compreender textos narrativos sobre temas abordados no domínio intercultural. 
Interação escrita 
Interagir de forma simples, completando formulários e textos curtos. 
Interação oral 
Entender e trocar ideias em situações quotidianas previsíveis; iniciar, manter ou terminar 
uma conversa breve. 
Produção oral 
Falar sobre os temas explorados; descrever imagens, locais, atividades e 
acontecimentos. 
Produção escrita 
Escrever sobre pessoas, objetos e rotinas; escrever diálogos com encadeamento lógico 
 
COMPETÊNCIA INTERCULTURAL 
Reconhecer realidades interculturais distintas 
Conhecer, com algum pormenor, o seu meio e identidade; estabelecer comparações 
entre as suas vivências e as dos outros; reconhecer, compreender e explicar exemplos 
concretos de atitudes de tolerância e respeito intercultural. 
 
COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA 
Comunicar eficazmente em contexto 
Preparar, repetir e memorizar uma apresentação oral com confiança e criatividade, à 
turma; reconhecer diferentes estratégias de comunicação nas fases de planificação, 
realização e avaliação das atividades comunicativas e escolher a mais apropriada; 
responder com segurança e certeza a perguntas colocadas. 
Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos 
Participar em atividades de pares e grupos para atingir um objetivo, revelando 
capacidade para se colocar na posição do outro. 
Pensar criticamente 
Desenvolver a empatia com o outro de forma a adquirir atitudes mais tolerantes, 
reconhecendo e respeitando opiniões divergentes, de modo a realizar novas 
aprendizagens 
Ouvir atentamente, compreender o outro e refletir criticamente sobre o que foi dito, 
dando razões para justificar as suas conclusões, associando aprendizagens novas a 
anteriores. 
Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver criatividade em contexto 
Desenvolver a literacia em língua inglesa, lendo diferentes tipos de textos. 
Desenvolver o aprender a aprender em contexto e aprender a regular o processo de 
aprendizagem 
Discutir e selecionar objetivos de aprendizagem comuns e individuais e desenvolver uma 
atitude ativa e confiante relativamente à aprendizagem; monitorizar/avaliar progressos 
e dificuldades na língua inglesa, registando as suas aquisições e dificuldades linguísticas; 
selecionar, com o apoio do professor, estratégias de aprendizagem eficazes para superar 
estas dificuldades e consolidar as aprendizagens; realizar atividades simples de 
autoavaliação: grelhas de progressão; utilizar dicionários bilingues e monolingues (online 
e em suporte de papel); utilizar conhecimentos prévios da língua e a sua experiência pessoal 
para fazer previsões de sentido e comunicar de forma simples. 

Time to Celebrate: Ao longo do ano serão assinaladas diferentes festividades/comemorações. 

 
         SUMATIVA CLASSIFICATIVA POR SEMESTRE 
    Apresentações orais; testes escritos; exercícios de compreensão oral; atividades de visualização de filmes/vídeos 
 
 



DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

Planificação Anual da Disciplina História – 7º ano
Ano Letivo de 2021/2022

Manual adotado: VAMOS À HISTÓRIA 7 – Porto Editora     

DOMÍNIOS / TEMAS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

1º
 S

EM
ES

TR
E

DOMÍNIO 1 – DAS SOCIEDADES 
RECOLETORAS ÀS PRIMEIRAS 
CIVILIZAÇÕES

Subdomínio - Das sociedades recoletoras às primeiras sociedades
produtoras:
-  Relembrar  que  o  conhecimento  histórico  se  constrói  com
informação  fornecida  por  diversos  tipos  de  fontes:  materiais,
escritas e orais;
-  Reconhecer  no  fabrico  de  instrumentos  e  no  domínio  sobre  a
natureza  momentos  cruciais  para  o  desenvolvimento  da
Humanidade; 
- Compreender a existência de diferentes sentidos de evolução nas
sociedades  recoletoras/caçadoras  e  agropastoris,  estabelecendo
comparações com as sociedades atuais; 
- Relacionar ritos mágicos/funerários com manifestações artísticas; 
-  Compreender  como  se  deu  a  passagem  de  um  modo  de  vida
recoletor para um modo de vida produtor; 
- Identificar/aplicar os conceitos: modo de vida recoletor; modo de
vida  produtor;  nomadismo;  sedentarização;  megalitismo;
arqueologia;  Paleolítico;  Neolítico;  arte  rupestre;  ritos  mágicos;
milénio; fonte histórica; periodização.

Subdomínio -  Contributos  das  primeiras  civilizações  (a  partir  de
exemplos de uma civilização dos Grandes Rios):
-  Relacionar  a organização socioeconómica e  política  institucional
das primeiras civilizações urbanas com os recursos existentes nos
espaços em que se implantaram; 
-  Destacar  contributos  dessas  civilizações  para  a  civilização
ocidental,  identificando  a  permanência  de  alguns  deles  na
atualidade; 
-  Diferenciar  formas  de  escrita  e  suportes  utilizados  para  gravar
mensagens escritas, no passado e na atualidade; 
-  Identificar/aplicar  os  conceitos:  núcleo  urbano;  acumulação  de
excedentes; sociedade estratificada; poder sacralizado; politeísmo;
monoteísmo; escravatura; escrita figurativa; escrita alfabética.



DOMÍNIO 2 - A HERANÇA DO 
MEDITERRÂNEO ANTIGO

Subdomínio – Os gregos no séc. V a.C.: exemplo de Atenas
-  Analisar  a  experiência  democrática de Atenas do século  V a.C.,
nomeadamente  a  importância  do  princípio  da  igualdade  dos
cidadãos perante a lei, identificando as suas limitações; 
-  Identificar  manifestações  artísticas  do  período  clássico  grego,
ressaltando os seus aspetos estéticos e humanistas;
- Reconhecer os contributos da civilização helénica para o mundo
contemporâneo; 
-  Identificar/aplicar  os  conceitos:  cidade-estado;  democracia;
cidadão;  meteco;  escravo;  economia  comercial  e  monetária;  arte
clássica; método comparativo.

Subdomínio - O mundo romano no apogeu do império
-  Referir  o  espaço  imperial  romano  nos  séculos  II  e  III  e  a  sua
diversidade de recursos, povos e culturas; 
-  Caracterizar  a  economia  romana  como  urbana,  comercial,
monetária e esclavagista; 
-  Compreender  que  a  língua,  o  Direito  e  a  administração  foram
elementos unificadores do império; 
- Caracterizar o poder imperial acentuando o seu estatuto sagrado e
o controlo exercido sobre as instituições políticas; 
- Caracterizar a arquitetura romana; Reconhecer os contributos da
civilização romana para o mundo contemporâneo; 
-  Identificar/aplicar  os  conceitos:  império;  magistrado;
administração; urbanismo; Direito; romanização.

Subdomínio - Origem e difusão do cristianismo
Contextualizar o aparecimento do cristianismo na Palestina ocupada
pelo império romano; 
-  Relacionar  a  difusão  do  cristianismo  com  a  utilização  das
infraestruturas imperiais romanas e com as condições culturais; 
-  Identificar/aplicar  os  conceitos:  cristianismo;  cristão;  Antigo
Testamento; Novo Testamento; continuidade; mudança.

Evidências 1º semestre: Avaliação sumativa classificativa; questão-aula; trabalhos de pesquisa e outras atividades 
(individuais/grupo) com componente escrita e oral; observação e registo focados no interesse, na participação oral, 
autonomia e empenho nas tarefas propostas. 



DOMÍNIOS / TEMAS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

2º
  S

EM
ES

TR
E

DOMÍNIO 3 - A FORMAÇÃO DA 
CRISTANDADE OCIDENTAL E A 
EXPANSÃO ISLÂMICA

Subdomínio - A Europa dos séculos VI a IX
-  Explicar  que  a  passagem  da  realidade  imperial  romana  para  a
fragmentada realidade medieval se deveu ao clima de insegurança
originado pelas invasões, pelos conflitos constantes e pela regressão
económica; 
-  Reconhecer a importância  da  Igreja  enquanto fator  de unidade
numa realidade fragmentada; 

Subdomínio - O mundo muçulmano em expansão
- Identificar/aplicar os conceitos: Idade Média; bárbaros; economia
de subsistência; reino; monarquia; Igreja Católica; ordem religiosa;
rutura.
- Identificar acontecimentos relacionados com as origens da religião
islâmica e a sua expansão; 
-  Reconhecer  a  língua  e  a  religião  como  fatores  de  unidade  do
mundo islâmico; 
- Caracterizar o carácter cosmopolita, comercial e urbano do mundo
islâmico medieval; 
-  Identificar/aplicar  os  conceitos:  islamismo;  islão;  muçulmano;
Corão.

Subdomínio – A sociedade europeia nos séculos IX A XII
-  Reconhecer  a  importância  da  aristocracia  guerreira  e  do  clero
cristão  na  regulação  da  sociedade,  dada  a  fragilidade  do  poder
régio; 
-  Analisar  as  dinâmicas  económicas  e  sociais  existentes  entre
senhores e camponeses; 
- Compreender como se processavam as relações de vassalidade; 
- Identificar/aplicar os conceitos: aristocracia; feudo; clero; nobreza;
povo; servo; vassalo.

Subdomínio – A Península Ibérica nos séculos IX a XII
- Reconhecer na Península Ibérica a existência de diferentes formas
de relacionamento entre cristãos, muçulmanos e judeus; 
- Descrever a formação do Reino de Portugal, nomeadamente a luta
de D. Afonso Henriques pela independência; 
- Relacionar a formação do Reino de Portugal com as dinâmicas de
interação entre as unidades políticas cristãs e com a reconquista; 
- Referir os momentos-chave da autonomização e reconhecimento
da independência de Portugal; 
- Identificar/aplicar os conceitos: condado; independência política;
judeu.



DOMÍNIO 4 - PORTUGAL NO CONTEXTO
EUROPEU DOS SÉCULOS XII A XIV

Subdomínio – Desenvolvimento  económico,  relações  sociais  e
poder político nos séculos XII a XIV
-  Compreender  o  processo  de  passagem  de  uma  economia  de
subsistência  para  uma  economia  monetária  e  urbana  na  Europa
medieval; 
- Relacionar inovações técnicas e desenvolvimento demográfico com
o dinamismo económico do período histórico estudado;
- Interpretar o aparecimento da burguesia; 
- Explicar a divisão do país em senhorios laicos e eclesiásticos e em
concelhos; 
- Analisar o processo de fortalecimento do poder régio; 
- Relacionar o crescimento de Lisboa com o dinamismo comercial
marítimo e urbano da Europa nos séculos XIII e XIV;
-  Identificar/aplicar  os  conceitos:  senhorio;  concelho;  foral;
mercado; feira; burguês; Cortes.

Subdomínio – A cultura portuguesa face aos modelos europeus
-  Compreender  o  papel  exercido  pelas  instituições  monásticas  e
pelas  cortes  régias  e  senhoriais  na  produção  e  disseminação  de
cultura;
-  Caracterizar  os  estilos  românico  e  gótico,  destacando
especificidades regionais; 
-  Identificar/aplicar  os  conceitos:  universidade;  cultura  popular;
românico; gótico.
-  Analisar  a  crise  económica,  social  e  política  do  século  XIV  em
Portugal, integrando as guerras fernandinas no contexto da Guerra
dos Cem Anos;

Subdomínio – Crises e revolução no século XIV
- Integrar a revolução de 1383-1385 num contexto de crise e rutura,
realçando os seus aspetos dinásticos e os confrontos militares, assim
como as suas consequências políticas, sociais e económicas; 
-  Identificar/aplicar  os  conceitos:  crise  económica;  quebra
demográfica; peste; revolução.

Evidências 2º semestre: Avaliação sumativa classificativa; questão-aula; trabalhos de pesquisa e outras atividades 
(individuais/grupo) com componente escrita e oral; observação e registo focados no interesse, na participação oral, 
autonomia e empenho nas tarefas propostas.
                                          



 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

Ano Letivo 2021-2022 

Planificação Anual Simplificada - Disciplina de Ciências Naturais – 7º ano 

 

Manual adotado: ADN: Aprender a Descobrir a Natureza, Ribeiro, Nuno; Cavadas Bento; Sousa, Bruno- Asa Editores 
 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS TRANSVERSAIS 
 
 Selecionar e organizar informação, a partir de fontes diversas e de forma cada vez mais autónoma, valorizando a utilização de 

tecnologias digitais e integrando saberes prévios para construir novos conhecimentos.  

 Construir explicações científicas baseadas em conceitos e evidências científicas, obtidas através da realização de atividades 
práticas diversificadas – laboratoriais, experimentais, de campo – e planeadas para procurar responder a problemas 
formulados.   

 Construir modelos que permitam a representação e o estudo de estruturas, de sistemas e das suas transformações.  

 Reconhecer que a ciência é uma atividade humana com objetivos, procedimentos próprios, através da exploração de 
acontecimentos, atuais e/ou históricos, que documentam a sua natureza.   

 Aplicar as competências desenvolvidas em problemáticas atuais e em novos contextos.   

 Formular e comunicar opiniões críticas, cientificamente fundamentadas e relacionadas com a CTSA.  

 Articular saberes de diferentes disciplinas para aprofundar temáticas abordadas em Ciências Naturais 

 
 

 
Domínios e sub 
domínios 

Aprendizagens essenciais 
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TERRA EM 
TRANSFORMAÇÃO 
 
 Dinâmica externa da 
Terra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrutura e dinâmica 
interna da Terra  

 

 

 Caracterizar a paisagem envolvente da escola (rochas dominantes, relevo), a 
partir de dados recolhidos no campo.  

 Distinguir mineral de rocha e identificar diferentes grupos de rochas, 
através da observação de amostras de mão e recorrendo à utilização de 
chaves dicotómicas simples. * 

 Identificar alguns minerais (biotite, calcite, feldspato, moscovite, olivina, 
quartzo), em amostras de mão de rochas e de minerais.  

  Discutir a importância dos minerais, das rochas e do solo nas atividades 
humanas, partindo de exemplos locais ou regionais. * 

 Explicar a importância dos agentes biológicos e atmosféricos na génese 
do solo; * 

 Relacionar a ação de agentes de geodinâmica externa (água, vento e seres 
vivos) com a modelação de diferentes paisagens, privilegiando o contexto 
português. 

 Interpretar modelos que evidenciem a dinâmica de um curso de água 
(transporte e deposição de materiais), relacionando as observações efetuadas 
com problemáticas locais ou regionais de cariz CTSA.   

 Explicar processos envolvidos na formação de rochas sedimentares 
(sedimentogénese e diagénese) apresentados em suportes diversificados 
(esquemas, figuras, textos).  

 Caracterizar e relacionar constituintes, propriedades e funções do solo, 
através da articulação entre atividades de campo e atividades laboratoriais; * 

 Distinguir rochas detríticas, de quimiogénicas e de biogénicas em amostras de 
mão.  

 Sistematizar informação sobre a Teoria da Deriva Continental, explicitando os 
argumentos que a apoiaram e que a fragilizaram, tendo em conta o seu 
contexto histórico.   

 Caracterizar a morfologia dos fundos oceânicos, relacionando a idade e o 
paleomagnetismo das rochas que os constituem com a distância ao eixo da 
dorsal médio oceânica.  



 

 

 

 

 

 

  Relacionar a expansão e a destruição dos fundos oceânicos com a Teoria da 
Tectónica de Placas (limites entre placas) e com a constância do volume e da 
massa da Terra.  

 Explicar a deformação das rochas (dobras e falhas), tendo em conta o 
comportamento dos materiais (dúctil e frágil) e o tipo de forças a que são 
sujeitos, relacionando-as com a formação de cadeias montanhosas. 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos:  
Participação na aula, realização de Provas de avaliação, Questões Aula, Fichas de trabalho, etc, de acordo com o Referencial de avaliação 
pedagógica do AGEILHAVO.                

 

 

Domínios e sub 
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Aprendizagens essenciais 
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Consequências da 
dinâmica interna da 
Terra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identificar os principais aspetos de uma atividade vulcânica, em esquemas ou 
modelos, e estabelecendo as possíveis analogias com o contexto real em que 
os fenómenos acontecem 

 Relacionar os diferentes tipos de edifícios vulcânicos com as características do 
magma e o tipo de atividade vulcânica que lhes deu origem.  

 Identificar vantagens e desvantagens do vulcanismo principal e secundário 
para as populações locais, bem como os contributos da ciência e da tecnologia 
para a sua previsão e minimização de riscos associados.   

 Distinguir mineral de rocha e identificar diferentes grupos de rochas, 
através da observação de amostras de mão e recorrendo à utilização de 
chaves dicotómicas simples. * 

 Distinguir rochas magmáticas (granito e basalto) de rochas metamórficas 
(xistos, mármores e quartzitos), relacionando as suas características com a sua 
génese.  

 Identificar aspetos característicos de paisagens magmáticas e metamórficas, 
relacionando-os com o tipo de rochas presentes e as dinâmicas a que foram 
sujeitas após a sua formação.  

 Interpretar informação relativa ao ciclo das rochas, integrando conhecimentos 
sobre rochas sedimentares, magmáticas e metamórficas e relacionando-os 
com as dinâmicas interna e externa da Terra.   

 Identificar os principais grupos de rochas existentes em Portugal em cartas 
geológicas simplificadas e reconhecer a importância do contributo de outras 
ciências para a compreensão do conhecimento geológico.   

  Discutir a importância dos minerais, das rochas e do solo nas atividades 
humanas, partindo de exemplos locais ou regionais. * 

 Relacionar algumas características das rochas e a sua ocorrência com a forma 
como o Homem as utiliza, a partir de dados recolhidos no campo.  

 Analisar criticamente a importância da ciência e da tecnologia na exploração 
sustentável dos recursos litológicos, partindo de exemplos teoricamente 
enquadrados em problemáticas locais, regionais, nacionais ou globais.   

 Distinguir hipocentro de epicentro sísmico e intensidade de magnitude 
sísmica.  

 Distinguir a Escala de Richter da Escala Macrossísmica Europeia. Interpretar 
sismogramas e cartas de isossistas nacionais, valorizando o seu papel na 
identificação do risco sísmico de uma região.  

 Discutir medidas de proteção de bens e de pessoas, antes, durante e após um 
sismo, bem como a importância da ciência e da tecnologia na previsão sísmica.   

 Explicar a distribuição dos sismos e dos vulcões no planeta Terra, tendo em 
conta os limites das placas tectónicas.  

 Relacionar os fenómenos vulcânicos e sísmicos com os métodos diretos e 
indiretos e com a sua importância para o conhecimento da estrutura interna 



 

 

 

 

A Terra conta a sua 
história 

 

 

 

 

Ciência geológica e 
sustentabilidade da 
vida na Terra 

 

da Terra, explicitando os contributos da ciência e da tecnologia para esse 
conhecimento. 
 

 Identificar as principais etapas da formação de fósseis e estabelecer as 
possíveis analogias entre as mesmas e o contexto real em que os fenómenos 
acontecem.  

 Explicar o contributo do estudo dos fósseis e dos processos de fossilização 
para a reconstituição da história da vida na Terra.   

 Distinguir tempo histórico de tempo geológico em documentos diversificados, 
valorizando saberes de outras disciplinas (ex.: História).  

 Explicitar os princípios do raciocínio geológico e de datação relativa e 
reconhecer a sua importância para a caracterização das principais etapas da 
história da Terra (eras geológicas). 

 Relacionar o ambiente geológico com a saúde e a ocorrência de doenças nas 
pessoas, nos animais e nas plantas que vivem nesse ambiente, partindo de 
questões problemáticas locais, regionais ou nacionais.  

 Explicitar a importância do conhecimento geológico para a sustentabilidade da 
vida na Terra 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos:  
Participação na aula, realização de Provas de avaliação, Questões Aula, Fichas de trabalho, etc, de acordo com o Referencial de avaliação 
pedagógica do AGEILHAVO.                
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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
Ano Letivo 2021-2022  

Planificação Anual Simplificada - Disciplina de Educação Física – 7º ano 
 

Manual Adotado – Fair Play 
 

Nota Prévia 

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

 
 

Competências Essenciais 

• O aluno demonstra competências de nível INTRODUÇÃO em 6 matérias de diferentes subáreas, dentre o seguinte 
conjunto: JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS; GINÁSTICA; ATLETISMO; DANÇA; DESPORTOS RAQUETAS; 
ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO DA NATUREZA. 

• O aluno demonstra capacidades enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física para a sua idade e sexo pela 
bateria de testes do programa FITEscola. 

• O aluno demonstra competências quando identifica as capacidades físicas: Resistência, Força, Velocidade, 
Flexibilidade, Agilidade e Coordenação (Geral), de acordo com as características do esforço realizado. 
 

 
 

Domínios Específicos 

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

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

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

 
 

 Domínios Específicos Aprendizagens Essenciais 

1º
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• Condição Física 

(FITEscola) 
 

• Atletismo: 
1. Resistência 
2. Velocidade 
3. Estafetas 
3. Salto Comprimento 
4. Corrida de Barreiras 
5. Salto em Altura 
6. Lanç. do Peso 
 

• Basquetebol 
 
 
 

 
 

• Ténis de Mesa 

 
- Condição Física (desenvolvimento das capacidades condicionais e coordenativas - 
Resistência; Força; Velocidade; Flexibilidade; Destreza Geral). 
 
- Atletismo (resistência aeróbia, velocidade de reação, partidas, técnica de corrida, 
frequência e amplitude de passada, corrida 40m; transmissão e receção do 
testemunho; técnica de voo na passada, corrida de balanço, impulsão, voo e receção). 
- Atletismo (corridas de curta distância transpondo pequenos obstáculos com diferentes 
distâncias entre si, técnica de tesoura com corrida de balanço de 4 a 6 passadas, lança 
a bola com 3 passadas, lança o peso de 2 a 3 Kg de lado e sem balanço). 
 
 
 
- Basquetebol (passe de peito e picado, receção, paragens e rotações sobre um apoio, 
drible de progressão e proteção, lançamento na passada e em apoio, mudança de 
direção e de mão pela frente, posição de tripla ameaça, posição básica defensiva, 
enquadramento defensivo, defesa do jogador com e sem bola, jogo reduzido 3X3 e 
formal 5X5). 
 
- Ténis de Mesa (pega da raqueta - clássica -, posicionamento correto na mesa, 
deslocamentos para batimentos, batimentos simples de direita e de esquerda, 
batimentos rasantes à rede de direita e esquerda, serviço curto e comprido na diagonal 
ou paralela à linha lateral, jogos adaptados e jogo formal 1X1). 
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• Condição Física 

(FITEscola) 
 

• Ginástica de Aparelhos: 
1. Boque/Plinto 
2. Minitrampolim 

 
 

• Ginástica de Solo 
 
 
 
 

• Andebol 
 
 
 

 
• Dança 

 

 
- Condição Física (desenvolvimento das capacidades condicionais e coordenativas - 
Resistência; Força; Velocidade; Flexibilidade; Destreza Geral). 
 
- Ginástica de Aparelhos (salto de eixo - plinto/boque transversal e longitudinal, salto 
entre mãos - plinto/boque transversal, cambalhota à frente no plinto longitudinal, salto 
em extensão (vela) saída ventral e dorsal, salto engrupado, carpa, pirueta vertical, 
carpa de pernas afastadas). 
 
- Ginástica de Solo (rolamento à frente e à retaguarda engrupado, rolamento a frente e 
à retaguarda pernas estendidas e afastadas, rolamento à frente saltado, apoio facial 
invertido, roda, rodada, avião, bandeira, ponte, espargata, saltos, voltas, afundos, 
passos rítmicos, sequência gímnica). 
 
- Andebol (drible de progressão, passe ombro, receção, remate em apoio, remate em 
salto, passe-receção em corrida, drible-remate em salto, receção-remate em salto, 
posição básica defensiva, enquadramento defensivo, defesa do jogador com e sem 
bola, jogo reduzido 3X3 e 5X5). 
 
- Dança (sequências de saltos no mesmo lugar, sequências de voltas no lugar à direita 
e esquerda, sequências de passos, sequências de passos combinados com saltos e 
voltas, em situação de grupo e com música combina as habilidades referidas 
anteriormente, coreografia em grupos de 4 alunos). 
 

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



 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

3º CICLO DO ENSINO BÁSICO  

Ano Letivo 2021-2022  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Física e Química – 7º ano  

Manual adotado: Universo FQ7 - autores: Sandra Costa; Carlos Fiolhais; Manuel Fiolhais, Carla Morais e João Paiva–Texto 

 Domínios / Temas Aprendizagens essenciais 
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Espaço 
 

Universo e 

distâncias no 

Universo 

 

 

Sistema Solar 

 

 

 

 

A Terra, a Lua e 

forças gravíticas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Descrever a organização dos corpos celestes, localizando a Terra no Universo, 
construindo diagramas e mapas, através da recolha e sistematização de informação em 
fontes diversas.  

 Estabelecer relações entre as estruturas do Universo através da recolha de informação 
em fontes diversas e apresentar as conclusões. 

 Explicar o papel da observação e dos instrumentos utilizados na evolução histórica do 
conhecimento do Universo, através de pesquisa e seleção de informação.  

 Descrever a origem e evolução do Universo com base na teoria do Big Bang. 

 Interpretar o significado das unidades de distância adequadas às várias escalas do 
Universo, designadamente ua e a.l. 

 Interpretar informação sobre planetas do sistema solar (em tabelas, gráficos, textos, 
etc.) identificando semelhanças e diferenças (dimensão, constituição, localização, 
períodos de translação e rotação). 

 Compreender o que faz da Terra um planeta com vida, numa perspetiva 
interdisciplinar. 

 Relacionar os períodos de translação dos planetas com a distância ao Sol. 

 Construir modelos do sistema solar, usando escalas adequadas e apresentando as 

vantagens e as limitações desses modelos. 

 Interpretar fenómenos que ocorrem na Terra como resultado dos movimentos no 

sistema Sol-Terra-Lua: sucessão dos dias e das noites, estações do ano, fases da Lua e 

eclipses. 

 Medir o comprimento de uma sombra ao longo do dia e traçar um gráfico desse 
comprimento em função do tempo, relacionando esta experiência com os relógios de 
sol. 

 Caracterizar a força gravítica reconhecendo os seus efeitos, representando-a em 
diferentes locais da superfície da Terra. 

 Distinguir peso e massa de um corpo, relacionando-os a partir de uma atividade 
experimental, comunicando os resultados através de tabelas e gráficos.  

 Relacionar a diminuição do peso de um corpo com o aumento da sua distância ao 
centro da Terra. 

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

Momentos e ou atividades de avaliação sumativa classificativa, relatórios de atividades, grelhas de avaliação de momentos 
e ou atividades, registos de observação de aulas, registo de avaliação de artefactos, apresentações e trabalhos de pesquisa  

2
º 

SE
M

ES
TR

E 
(P

re
vi

st
o

s 
5

0 
T

L 
d

e 
4

5 

m
in

) 

Materiais 

Constituição do 
mundo material  
 
 
 
 
Substâncias e 
misturas 

 

 

 Distinguir materiais e agrupá-los com base em propriedades comuns através de uma 
atividade prática. 

 Concluir que os materiais são recursos limitados e que é necessário usá-los bem, 
reutilizando-os e reciclando-os, numa perspetiva interdisciplinar. 

 Inferir que a maior parte dos materiais são misturas de substâncias, recorrendo à 

análise de rótulos de diferentes materiais.  

 Distinguir, através de um trabalho laboratorial, misturas homogéneas de misturas 

heterogéneas e substâncias miscíveis de substâncias imiscíveis.  

 Classificar materiais como substâncias ou misturas, misturas homogéneas ou misturas 

heterogéneas, a partir de informação selecionada. 

  Distinguir os conceitos de solução, soluto e solvente bem como solução concentrada, 

diluída e saturada, recorrendo a atividades laboratoriais. 

 Caracterizar qualitativamente uma solução e determinar a sua concentração em massa. 

 Preparar, laboratorialmente, soluções aquosas com uma determinada concentração, 
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em massa, a partir de um soluto sólido, selecionando o material de laboratório, as 

operações a executar, reconhecendo as regras e sinalética de segurança necessárias e 

comunicando os resultados. 

 Distinguir transformações físicas de químicas, através de exemplos.  

 Aplicar os conceitos de fusão/solidificação, ebulição/condensação e evaporação na 

interpretação de situações do dia-a-dia e do ciclo da água., numa perspetiva 

interdisciplinar. 

 Identificar, laboratorialmente e no dia-a-dia, transformações químicas através da 

junção de substâncias, por ação mecânica, do calor, da luz, e da eletricidade.  

 Distinguir, experimentalmente e a partir de informação selecionada, reagentes e 

produtos da reação e designar uma transformação química por reação química, 

representando-a por “equações” de palavras.  

 Justificar, a partir de informação selecionada, a importância da síntese química na 

produção de novos e melhores materiais, de uma forma mais económica e ecológica. 

  Reconhecer que (a uma dada pressão) a fusão e a ebulição de uma substância ocorrem 

a uma temperatura bem definida.  

 Construir e interpretar tabelas e gráficos temperatura-tempo, identificando 

temperaturas de fusão e de ebulição e concluindo sobre os estados físicos dos 

materiais a uma dada temperatura.  

 Relacionar o ponto de ebulição com a volatilidade das substâncias.  

 Compreender o conceito de massa volúmica e efetuar cálculos com base na sua 

definição.  

 Determinar, laboratorialmente, massas volúmicas de materiais sólidos e líquidos 

usando técnicas básicas. 

 Constatar, recorrendo a valores tabelados, que o grau de pureza de uma substância 

pode ser aferido através dos pontos de fusão e de ebulição ou da massa volúmica. 

 Executar, laboratorialmente, testes químicos simples para detetar água, amido, glicose, 

dióxido de carbono e oxigénio.  

 Justificar, a partir de informação selecionada, a importância das propriedades físico-

químicas na análise química e na qualidade de vida. 

 Identificar técnicas para separar componentes de misturas homogéneas e 

heterogéneas e efetuar a separação usando técnicas laboratoriais básicas, 

selecionando o material necessário e comunicando os resultados. 

 Pesquisar a aplicação de técnicas de separação necessárias no tratamento de águas 
para consumo e de efluentes e a sua importância para o equilíbrio dos ecossistemas e 
qualidade de vida, comunicando as conclusões 
 

 Identificar, em situações concretas, sistemas que são fontes ou recetores de energia, 
indicando o sentido de transferência da energia e concluindo que a energia se mantém 
na globalidade.  

 Identificar diversos processos de transferência de energia (condução, convecção e 
radiação) no dia-a-dia, justificando escolhas que promovam uma utilização racional da 
energia.  

 Distinguir fontes de energia renováveis de não renováveis e argumentar sobre as 
vantagens e desvantagens da sua utilização e as respetivas consequências na 
sustentabilidade da Terra, numa perspetiva interdisciplinar. 

 Distinguir temperatura de calor, relacionando-os através de exemplos. 

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

Momentos e ou atividades de avaliação sumativa classificativa, relatórios de atividades, grelhas de avaliação de momentos 
e ou atividades, registos de observação de aulas, registo de avaliação de artefactos, apresentações e trabalhos de 
pesquisa. 

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

  
 

Outubro de 2021 
 



                                                                    

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

Planificação Anual da Disciplina GE0GRAFIA – 7º ano
Ano Letivo de 2021/2022

Manual adotado: GEO+7 – Geografia – Porto Editora                                       

Domínios / Temas Aprendizagens Essenciais

1º 

S
E
M
E
S
T
R
E

Tema 1 - A Terra: estudos e representações

A geografia e o território - Descrição da 
paisagem

A representação da superfície terrestre

A localização dos diferentes elementos da 
superfície terrestre

A Terra: estudos e representações

Elaborar esboços da paisagem descrevendo os 
seus elementos essenciais. 

Situar exemplos de paisagens no respetivo 
território a diferentes escalas geográficas, 
ilustrando com diversos tipos de imagens.

Calcular a distância real entre dois lugares, em 
itinerários definidos, utilizando a escala de um 
mapa. 

Distinguir mapas de grande escala de mapas de 
pequena escala, quanto à dimensão e ao 
pormenor da área representada.

Descrever a localização relativa de um lugar, em 
diferentes formas de representação da superfície 
terrestre, utilizando a rosa dos ventos. 

Descrever a localização absoluta de um lugar, 
usando o sistema de coordenadas geográficas 
(latitude, longitude), em mapas de pequena 
escala com um sistema de projeção cilíndrica. 

Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica,
para localizar, descrever e compreender os 
lugares

 

Evidências: No 1º semestre prevê-se a elaboração do “Mini-Atlas (capa, rosa dos ventos e Planisférios – 
físicos e políticos); Trabalho de pesquisa individual/pares/grupos, de dois momentos de avaliação sumativa 
classificativa e participação oral.
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2
º 
S
E
M
E
S
T
R
E
S

Tema 2 - O meio natural

O Clima 

Estado de tempo e clima

Elementos climáticos e sua representação

Distribuição e características dos climas e da 
vegetação

O Relevo

A dinâmica de uma bacia hidrográfica e 
do litoral

Dinâmica de uma bacia hidrográfica 

Dinâmica do litoral

Distinguir clima e estado do tempo, utilizando a 
observação direta e diferentes recursos digitais 
(sítio do IPMA, por exemplo). 

Reconhecer a zonalidade dos climas e biomas, 
utilizando representações cartográficas (em 
suporte papel ou digital).

Identificar as grandes cadeias montanhosas e os 
principais rios do mundo, utilizando mapas de 
diferentes escalas (em suporte papel ou digital). 

Relacionar a localização de formas de relevo com a 
rede hidrográfica, utilizando perfis topográficos.  

Identificar fatores responsáveis por situações de 
conflito na gestão dos recursos naturais (bacias 
hidrográficas, litoral), utilizando terminologia 
específica, à escala local e nacional. 

Demonstrar a ação erosiva dos cursos de água e do 
mar, utilizando esquemas e imagens.  

Evidências: No 2º semestre prevê-se a continuação e conclusão da elaboração do “Mini-Atlas 
(planisfério climático e hipsométrico), trabalho de pesquisa individual/pares/grupos, dois 
momentos de avaliação sumativa classificativa e participação oral

                                                                                       
                         setembro de 2021
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

Ano Letivo 2021 - 2022  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Matemática – 7º ano 

 

Manual adotado: Matemática 7.º ano _ Maria Augusta Ferreira Neves, António Pinto Silva, Porto Editora 

 

Aprendizagens Essenciais / Temas Transversais  

 Desenvolver a capacidade de abstração e de generalização, e de compreender e construir argumentos 
matemáticos e raciocínios lógicos. Pesquisar e sistematizar informações, integrando saberes prévios, para construir 
novos conhecimentos. 

 Exprimir oralmente e por escrito ideias matemáticas, com precisão e rigor, para justificar raciocínios, 

procedimentos e conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da geometria e da matemática em 

geral (convenções, notações, terminologia e simbologia).  

 Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvimento das outras ciências e áreas da 

atividade humana e social.  

 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. 

 Resolver problemas em contextos matemáticos e não matemáticos, concebendo e aplicando estratégias de 
resolução, incluindo a utilização de tecnologia, e avaliando a plausibilidade dos resultados. 

 

 
 

 Domínios  Aprendizagens essenciais 

1
º 

S
E

M
E

S
T

R
E

 (
 8

2
 T

L
) 

Números  

e 

operações 

(Números Inteiros; 
Números Racionais) 

 Adicionar e subtrair números inteiros recorrendo ao cálculo mental e a algoritmos e 

fazer estimativas plausíveis. 

 

 Reconhecer números inteiros e racionais nas suas diferentes representações, 

incluindo a notação científica com expoente natural, em contextos matemáticos e 

não matemáticos. 

 Comparar números inteiros e racionais, em contextos diversos, com e sem recurso à 

reta real. 

 Calcular com e sem calculadora, com números inteiros (multiplicação, divisão e 

potenciação de expoente natural) e racionais (adição, subtração, multiplicação e 

divisão), recorrendo a valores exatos e aproximados e em diferentes representações, 

avaliar os efeitos das operações e fazer estimativas plausíveis. 

 Identificar a raiz quadrada de quadrados perfeitos e relacionar potências e raízes 

nestes casos. 

 Resolver problemas com números racionais em contextos matemáticos e não 

matemáticos, concebendo e aplicando estratégias de resolução, incluindo a utilização 

de tecnologia, e avaliando a plausibilidade dos resultados. 

Álgebra 

(Funções) 

 Reconhecer uma função em diversas representações, e interpretá-la como relação 

entre variáveis e como correspondência unívoca entre dois conjuntos, e usar funções 

para representar e analisar situações, em contextos matemáticos e não matemáticos. 

 Resolver problemas utilizando (…) funções, em contextos matemáticos e não 

matemáticos, concebendo e aplicando estratégias para a sua resolução, incluindo a 



 

utilização de tecnologia, e avaliando a plausibilidade dos resultados. 

 Representar e interpretar graficamente uma função linear e relacionar a 

representação gráfica com a algébrica e reciprocamente. 

 

 

Álgebra 
(Sequências, 

Regularidades e 

Equações) 

 Reconhecer regularidades e determinar uma lei de formação de uma sequência 

numérica ou não numérica e uma expressão algébrica que a representa. 

 Reconhecer, interpretar e resolver equações do 1.º grau a uma incógnita (sem 

denominadores) e usá-las para representar situações em contextos matemáticos e 

não matemáticos. 

 Resolver problemas utilizando equações e funções, em contextos matemáticos e não 

matemáticos, concebendo e aplicando estratégias para a sua resolução, incluindo a 

utilização de tecnologia, e avaliando a plausibilidade dos resultados. 

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

 
 
 

 

Domínios / Temas Aprendizagens essenciais 

2
.º

 S
E

M
E

S
T

R
E

 (
 8

0
 T

L
) 

Geometria e Medida 
(Figuras Geométricas; 
Áreas) 

 Calcular perímetros e áreas de figuras planas, incluindo o círculo, recorrendo a 

fórmulas, por enquadramento ou por decomposição e composição de figuras 

planas. 

 

 Analisar polígonos, identificando propriedades relativas a essas figuras, e 

classificá-los de acordo com essas propriedades. 

 Construir quadriláteros a partir de condições dadas e recorrendo a instrumentos 

apropriados, incluindo os de tecnologia digital. 

 Reconhecer o significado de fórmulas para o cálculo de áreas de polígonos 

(polígonos regulares e trapézios) e usá-las na resolução de problemas em 

contextos matemáticos e não matemáticos. 

 Resolver problemas usando ideias geométricas em contextos matemáticos e 

não matemáticos, concebendo e aplicando estratégias de resolução, incluindo a 

utilização de tecnologia, e avaliando a plausibilidade dos resultados. 

Geometria e Medida 

(Semelhanças) 

 Identificar e representar semelhanças de figuras no plano, usando material e 

instrumentos apropriados, incluindo os de tecnologia digital, e utilizá-las em 

contextos matemáticos e não matemáticos, prevendo e descrevendo os 

resultados obtidos, incluindo o seu efeito em comprimentos e áreas. 

 Utilizar os critérios de igualdade e de semelhança de triângulos na sua 

construção e na resolução de problemas, em contextos matemáticos e não 

matemáticos. 

Organização e tratamento 

de dados 

 Distinguir os vários tipos de variáveis: qualitativa, quantitativa discreta e 
contínua. 

 Recolher, organizar e representar dados recorrendo a tabelas de frequência 
absoluta e relativa, diagramas de caule-e-folhas e gráficos de barras, de linhas e 
circulares, e interpretar a informação representada. 

 

 Interpretar e produzir informação estatística e utilizá-la para resolver problemas 

e tomar decisões informadas e fundamentadas. 

 Recolher, organizar e representar dados recorrendo a diferentes representações 

e interpretar a informação representada.  

 Analisar e interpretar informação contida num conjunto de dados recorrendo às 



 

medidas estatísticas mais adequadas (mediana, média, moda) e reconhecer o 

seu significado no contexto de uma dada situação.  

 Planear e realizar estudos estatísticos que incluam a comparação de dois ou 

mais conjuntos de dados, identificando as suas semelhanças e diferenças.  

 Resolver problemas envolvendo a organização e tratamento de dados em 

contextos familiares variados e utilizar medidas estatística para os interpretar e 

tomar decisões. 

 Desenvolver a capacidade de compreender e construir argumentos e raciocínios 

estatísticos. 

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

outubro de 2021 
 



 

 

 DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

3º CICLO DO ENSINO BÁSICO  

Ano Letivo 2021-2022  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina de TIC – 7º ano  

 

A disciplina TIC lecionada no 7º ano funciona em regime semestral, da seguinte forma: 

 1º Semestre – Turno 1 de cada turma 

 2º Semestre – Turno 2 de cada turma 

 
Manual adotado: Login 7 - TIC 
 

 Domínios / Temas Aprendizagens essenciais 
 

(1
9 

T
L)

 

SEGURANÇA, RESPONSABILIDADE E 
RESPEITO EM AMBIENTES DIGITAIS 

Segurança 

 Utilização de ferramentas 
digitais 

 Navegação na Internet 

 Ergonomia na utilização do 
computador e/ou outos 
dispositivos eletrónicos 

 Regras de utilização e criação 
de palavras passe 

Direitos de autor 

 Normas 

 

INVESTIGAR E PESQUISAR 

Pesquisa e análise de informação  

 Utilização do navegador web 

 Pesquisa de informação 

 Estratégias de investigação, 
pesquisa e análise de 
informação 

Organização e gestão da 
informação 

 Gestão de pastas e ficheiros 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAR E COLABORAR 

Ferramentas de comunicação e 
colaboração 

 Comunicação síncrona 

 Comunicação assíncrona 

 Colaboração em ambientes 
fechados 

O aluno adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de 
tecnologias, ambientes e serviços digitais, sendo capaz de:  

 Ter consciência do impacto das Tecnologias de Informação e Comunicação na 
sociedade e no dia a dia;  

 Compreender a necessidade de práticas seguras de utilização das ferramentas 
digitais e de navegação na Internet e adotar comportamentos em 
conformidade;  

 Conhecer e adotar as regras de ergonomia subjacentes ao uso de 
computadores e/ou outros dispositivos eletrónicos;  

 Conhecer e utilizar as normas relacionadas com os direitos de autor e a 
necessidade de registar as fontes;  

 Entender as regras para criação e utilização de palavras-chave seguras.  

 

 

O aluno planifica uma investigação a realizar online sendo capaz de:  

 Planificar estratégias de investigação e pesquisa a realizar online;  

 Formular questões que permitam orientar a recolha de dados ou 
informações pertinentes;  

 Definir palavras-chave para localizar informação, utilizando 
mecanismos e funções simples de pesquisa;  

 Utilizar o computador e outros dispositivos digitais como ferramentas 
de apoio ao processo de investigação e pesquisa;  

 Conhecer as potencialidades e principais funcionalidades de 
ferramentas para apoiar o processo de investigação e pesquisa online;  

 Realizar pesquisas, utilizando os termos selecionados e relevantes de 
acordo com o tema a desenvolver;  

 Analisar criticamente a qualidade da informação;  

 Utilizar o computador e outros dispositivos digitais, de forma a permitir 
a organização e gestão da informação.  

 
 

O aluno mobiliza as estratégias e ferramentas de comunicação e 
colaboração, sendo capaz de:  

 Identificar diferentes meios e aplicações que permitam a comunicação 
e a colaboração;  

 Selecionar as soluções tecnológicas, mais adequadas, para realização 
de trabalho colaborativo e comunicação que se pretendem efetuar no 
âmbito de atividades e/ou projetos;  

 Utilizar diferentes meios e aplicações que permitem a comunicação e 



 

 

Apresentação e partilha 

 Documentos de texto 

 Apresentações eletrónicas 

 Aplicações 

 

 

CRIAR E INOVAR 

Edição de imagem 

 Gestão de projeto de imagem 
 Transferir imagens capturadas 

para o computador 
 Utilização das ferramentas 
 Utilização de filtros 
 Utilizar e gerir camadas 
 Manipulação de imagens 
 Exportar imagem 

 

Edição de vídeo e som 

 Transferir vídeo capturado para 
o computador 

 Gerir projeto de vídeo 
 Inserir elementos multimédia 

(vídeo, imagem, som e texto) 
na linha de tempo 

 Gerir elementos multimédia na 
linha de tempo 

 Aplicar efeitos de vídeo e som 
num projeto 

 Exportar vídeo 
 Capturar áudio a partir do 

microfone 
 Exportar áudio 

 

 

colaboração em ambientes digitais fechados; 

  Apresentar e partilhar os produtos desenvolvidos utilizando meios 
digitais de comunicação e colaboração em ambientes digitais 
fechados. 

 

 

 

 

 Decompor um objeto nos seus elementos constituintes 

 Integrar conteúdos provenientes de diferentes tipos de suportes, para 
produzir e modificar, de acordo com normas e diretrizes conhecidas, 
artefactos digitais criativos para exprimir ideias, sentimentos e 
propósitos específicos 

 

 

 

 

 Compreender e utilizar técnicas elementares (enquadramento, ângulos, 
entre outras) de captação e edição de imagem, som, vídeo e 
modelação 3D;  

 Analisar que tipos de problemas podem ser resolvidos usando, 
imagem, som, vídeo, modelação e simulação;  

 Desenhar objetos, produzir narrativas digitais, utilizando as técnicas e 
materiais adequados de captação de imagem, som, vídeo e 
modelação, tendo em vista soluções adequadas a um problema ou 
projeto;  

Mobilizar os conhecimentos sobre as normas dos direitos de autor 
associados à utilização da imagem, do som e do vídeo e modelação 
3D; 

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. 

 
 

 
Outubro de 2021 

 



Departamento de Ciências Humanas e Sociais
Planificação Anual da Disciplina de EMRC – 7º ano

ANO LETIVO DE 2021/22

Manual adotado: QUEREMOS SABER! ISBN 978-989-8822-32-1

Domínios e Objetivos Sequências/Conteúdos



1º
 S

E
M

E
S

T
R

E 7 º ANO | Unidade Letiva 1 - As Origens

1. Questionar a origem, o destino e o sentido do universo e 
do ser humano.

2.Conhecer a criação tal como relatada nos textos bíblicos.

3.Conhecer o projeto de Deus presente na mensagem 
bíblica.

4.Conhecer textos sagrados de outras tradições religiosas 
sobre a temática da origem da vida.

5. Desenvolver uma atitude de respeito e admiração pela 
obra da criação.

6.Assumir comportamentos responsáveis em situações 
vitais no quotidiano que implicam o cuidado da criação.

7 º ANO | Unidade Letiva 2 - As Religiões
1.Questionar a dimensão religiosa do ser humano.

2.Perceber qual a função da religião na vida das pessoas.

3.Identificar várias manifestações religiosas.

4. Identificar o núcleo central constitutivo da identidade das 
religiões abraâmicas.

5.Reconhecer a mensagem essencial do cristianismo 
através da interpretação de textos bíblicos.

6. Identificar os princípios éticos comuns das várias religiões
reconhecendo as suas implicações na vida quotidiana.

· Os dados da ciência sobre a origem do universo e do ser humano:
          ‒ A teoria do Big-Bang;
          ‒ A teoria da evolução das espécies.
· A maravilha do universo e a grandeza do ser humano.
· A leitura religiosa sobre o sentido da vida e da existência humana 
e a sua relação com os dados das ciências:
          ‒ Origem última e primeira;
          ‒ Destino final.

· A narrativa da criação no livro do Génesis (Gn 1-2,24): 
          ‒ Géneros literários; 
          ‒ O género narrativo mítico: características e finalidade.

· A mensagem fundamental do Génesis:
          ‒ A origem de todas as coisas é Deus;
          ‒ Deus mantém as coisas na existência;
          ‒ O amor de Deus cria e alimenta a natureza;
          ‒ Todas as coisas materiais são boas;
          ‒ O ser humano é a obra-prima de Deus;
          ‒ Um hino ao criador e à dignidade do ser humano.

· Islão: Sura 71, 12-20.
· Hinduísmo: Upanishads, 1.1 Ar, Fogo, Água e Terra.

· Cântico das Criaturas de S. Francisco de Assis.

·  Como se colabora com Deus na obra da criação:
         ‒ cuidado e respeito por todas as coisas criadas;
         ‒ respeitar os seres vivos, de acordo com a sua condição;
         ‒ usar os recursos com parcimónia, só enquanto são 
necessários à vida humana.

· O que é «ser religioso».
· Ser religioso faz sentido.

·  Função da religião na vida pessoal e coletiva:
          ‒ A aspiração do ser humano à relação com a 
transcendência;
          ‒ A necessidade da salvação e da plenitude humana.
          ‒ A resposta do ser humano à interpelação do Absoluto.

· Símbolos, construções e comportamentos religiosos.
· A questão do politeísmo e do monoteísmo.
· As religiões e a sua relação com a magia, os fenómenos naturais, 
o desejo de eternidade e a busca da felicidade.
· Tradições religiosas orientais: Hinduísmo, Budismo e 
Confucionismo.

· Abraão e o monoteísmo absoluto.
· As religiões abraâmicas:
          ‒ Judaísmo, Cristianismo e Islão.
          ‒ Marcos essenciais da história das religiões;
          ‒ Textos sagrados e princípios básicos da fé;
          ‒ Calendário, rituais, espiritualidade e festas religiosas;
          ‒ “Cidades santas” e locais de culto.
          ‒ A diversidade no contexto da mesma fé.

·  O Deus de Jesus Cristo:
          ‒ Pai: Mc 14, 36; Lc 11, 2-4.
          ‒ Deus de salvação, misericórdia, inequivocamente bom: Rm 
3, 25-26. 29-30; Lc 23, 34.
          ‒ Deus que ama todo o ser humano de forma incondicional: 
Lc 7,36-50;
          ‒ Deus convida à conversão pela via do amor: Rm 5, 5.

· Todos temos origem em Deus; a fraternidade universal. 
· O diálogo inter-religioso na construção da paz e do bem comum.
· Máximas elementares da humanidade, comuns às grandes 
tradições religiosas: 
          ‒ Não matar; ‒ Não mentir; ‒ Não roubar; ‒ Não praticar a 
usura; ‒ Respeitar os antepassados; ‒ Amar as crianças.

· Atitudes no diálogo inter-religioso: 
          ‒ Estima; ‒ Respeito; ‒ Acolhimento; ‒ Humildade; ‒ Diálogo;
‒ Compreensão mútua  ‒ Colaboração na defesa da justiça, da paz,
da liberdade, da dignidade humana no mundo.‒  Luta contra a 
discriminação e perseguição das pessoas por motivos religiosos.



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.

2º
 S

E
M

E
S

T
R

E 7 º ANO | Unidade Letiva 3 - Riqueza e 
sentido dos Afetos
1.Compreender que a pessoa humana cresce e se 
desenvolve.

2. Identificar a etapa da adolescência como relevante na 
formação da personalidade e no desenvolvimento da vocação 
pessoal.

3.Conhecer as várias dimensões da personalidade humana.

4.Descobrir os fatores desenvolvimentais da adolescência.

5.Identificar as mudanças que ocorrem na pessoa durante a 
adolescência.

6. Identificar as preocupações que sentem os adolescentes.

7.Valorizar algumas formas de resolução de problemas no seu
processo de crescimento.

8.Conhecer a mensagem cristã sobre a felicidade e a 
realização pessoal.

· O ciclo de vida: da infância à terceira idade;

· A adolescência é a idade em que nós estamos.
·  Na adolescência fazem-se escolhas relevantes para o resto da 
nossa vida: estudos, trabalho, estado de vida.

· A personalidade humana: identidade, continuidade, totalidade.
· As dimensões da personalidade: 
          ‒ Motivacional; | ‒ Intelectual; | ‒ Social; | ‒ Emocional; | ‒ 
Sexual; | ‒   Moral; | ‒ Religiosa.

· O crescimento e as mudanças na personalidade: o 
desenvolvimento da pessoa e a adolescência (compreender quem
sou e o que quero fazer com a minha vida).

· A importância da família e da escola na formação da 
personalidade;
· O valor do estudo e do conhecimento;
· Os amigos e a sua influência na personalidade e na vida.

· O que muda quando crescemos:
          ‒ Perceber a vida de um modo mais complexo;
          ‒ Assumir responsabilidades e fazer escolhas;
          ‒   Mudar a referência social: da família aos amigos;
          ‒ Experimentar novas formas de pensar: do pensamento 
concreto ao pensamento abstrato;
          ‒ Experimentar novas formas de resolver problemas ético-
morais: consciência e autonomia moral;
          ‒ Questionar o religioso e ser por ele questionado;
          ‒ O que é a religiosidade: a experiência psicológica do 
religioso.

· A experiência de maturação dos adolescentes:
          ‒ Integração social;
          ‒ Identificação de sentimentos;
          ‒ Desejo de amar e ser amado;
          ‒ Dificuldades na relação com a família;
          ‒ Dificuldades na escola; 
          ‒ Preocupações vocacionais;
          ‒ Despertar do desejo sexual.
· O contributo do diálogo com os adultos de confiança para a 
resolução de dificuldades;
· O que o grupo de amigos pode fazer pela felicidade dos seus 
membros.

· 1 Cor 13,1-13: Hino ao amor.
· Santo Agostinho, In Ioannem 8.7: «ama e faz o que quiseres»;
· Familiaris Consortio 11: a vocação da pessoa é o amor;
· Crescer e ser adulto é fazer escolhas na perspetiva do amor: 
          ‒ Procurar o bem-comum;
          ‒ Viver a felicidade na entrega aos outros.



7 º ANO | Unidade Letiva 4 – A Paz 
universal
1. Valorizar a paz como valor orientador do sentido da 
realidade humana.

2.Interpretar criticamente episódios históricos e factos sociais 
relacionados com a falência da paz.

3. Reconhecer que o direito à paz é universal e deriva da igual
dignidade de todos os seres humanos.

4.Reconhecer soluções fundamentadas para situações de 
conflito de valores com base no reconhecimento da dignidade 
da pessoa.

5. Identificar a paz como elemento essencial da identidade 
cristã a partir de textos bíblicos.

6. Identificar o papel das religiões na construção da paz em 
situações vitais do quotidiano.

· A paz, o grande sonho da humanidade;
· A paz, mais do que ausência de guerra ou de conflito.
· A paz mais do que equilíbrio entre forças em conflito.
· A paz como plenitude da vida e realização plena da pessoa.
· A paz como atitude/comportamento fruto da justiça e do amor.
· O direito e o dever da paz.

· A falência da paz:
          ‒ A rutura das relações interpessoais e das relações entre 
Estados, povos, etnias, culturas;
          ‒ A violência: a ilusão de uma solução para os problemas;
          ‒ A guerra: causas e consequências;
          ‒ O negócio da venda de armas;
          ‒ A utilização de crianças e jovens na guerra;
          ‒ O terrorismo: causas e consequências;
          ‒ O genocídio: causas e consequências;
          ‒ A absolutização da economia como único valor político.

· O direito à paz:
          ‒ A legítima defesa nos limites da necessidade e da 
proporcionalidade;
          ‒ A proteção dos inocentes e dos mais vulneráveis;
          ‒ O desarmamento;
          ‒ A negociação democrática como instrumento de governo;
          ‒ A resistência não violenta e o pacifismo: Mahatma 
Gandhi;
          ‒ O direito internacional.
· Papa Francisco, Mensagem para o dia Mundial da Paz, 2014.

· Diálogo, perdão e reconciliação;
· Prémios Nobel da Paz: critérios de escolha dos premiados;
· Instituições de promoção da paz no mundo:
          ‒     União Europeia;
          ‒     Organização das Nações Unidas;
          ‒     Tribunal Internacional dos Direitos do Homem.

· A Lei de Talião, contra os abusos de poder: «Olho por olho, 
dente por dente»: Lv 24,17-21;
· A proposta de Jesus para a construção da paz: 
          ‒     O amor aos inimigos: Mt 5, 43-48;
          ‒     O perdão: Mt 18, 21-22;
          ‒     O Sermão da Montanha: Mt 5, 1-12.

· Regra de ouro, transversal aos vários credos: 
          ‒     «Aquilo que não desejas para ti, não o faças aos 
outros» (Confúcio);
          ‒     «Nenhum de vós é um crente até que deseje a seu 
irmão aquilo que deseja para si mesmo» (Sunnah);
          ‒     «Não faças aos outros aquilo que não queres que os 
outros te façam a ti» (Judaísmo: Rabi Hillel); 
          ‒     «O que quiserdes que os outros vos façam, fazei-lho 
vós também» (Cristianismo: Lc 6, 31).
· A construção da paz é um desejo e um imperativo ético para a 
humanidade;
· Contributos que os cidadãos podem dar para a construção da 
paz.

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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Aprendizagens essenciais

 

 
EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
● Ler integralmente obras literárias narrativas, líricas 
e dramáticas (no mínimo, nove poemas de oito autores 
diferentes, duas narrativas de autores de língua portuguesa 
e um texto dramático).  
● Interpretar os textos em função do género 
literário. Identificar marcas formais do texto poético: 
estrofe, rima, esquema rimático e métrica (redondilha maior 
e menor). Reconhecer, na organização do texto dramático, 
ato, cena, fala e indicações cénicas.  
● Analisar o modo como os temas, as experiências e 
os valores são representados na obra e compará
outras manifestações artísticas (música, pintura, escultura, 
cinema, etc.).  
● Explicar recursos expressivos utilizados na 
construção do sentido (enumeração, pleonasmo e 
hipérbole).  
● Exprimir ideias pessoais sobre textos lidos e 
ouvidos com recurso a suportes variados. 
● Desenvolver um projeto de leitura que integre 
objetivos pessoais do leitor e comparação de diferentes 
textos (obras escolhidas em contrato de leitura com o(a) 
professor(a)). 
 
LEITURA 
● Ler em suportes variados textos dos géneros 
seguintes: biografia, textos de géneros jornalísticos de 
opinião (artigo de opinião, crítica), textos publicitários. 
● Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, 
não contínua e de pesquisa.  
● Explicitar o sentido global de um texto. 
● Fazer inferências devidamente justificadas. 
● Identificar tema(s), ideias principais, pontos de 
vista, causas e efeitos, factos, opiniões.  
● Reconhecer a forma como o texto está estrutura
(partes e subpartes).  
● Compreender a utilização de recursos expressivos 
para a construção de sentido do texto. 
● Identificar, nas mensagens publicitárias, a intenção 
persuasiva, os valores e modelos projetados. 
● Expressar, com fundamentação, pontos de vis
apreciações críticas suscitadas pelos textos lidos. 
● Utilizar procedimentos de registo e tratamento da 
informação 
 
 
 
ESCRITA 
● Elaborar textos que cumpram objetivos explícitos 
quanto ao destinatário e à finalidade (informativa ou 
argumentativa) no âmbito de géneros como: resumo, 
exposição, opinião, comentário, biografia e resposta a 
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Aprendizagens essenciais Domínios/Temas

 

Ler integralmente obras literárias narrativas, líricas 
e dramáticas (no mínimo, nove poemas de oito autores 
diferentes, duas narrativas de autores de língua portuguesa 

Interpretar os textos em função do género 
literário. Identificar marcas formais do texto poético: 
estrofe, rima, esquema rimático e métrica (redondilha maior 
e menor). Reconhecer, na organização do texto dramático, 

alisar o modo como os temas, as experiências e 
os valores são representados na obra e compará-lo com 
outras manifestações artísticas (música, pintura, escultura, 

Explicar recursos expressivos utilizados na 
pleonasmo e 

Exprimir ideias pessoais sobre textos lidos e 

Desenvolver um projeto de leitura que integre 
objetivos pessoais do leitor e comparação de diferentes 

leitura com o(a) 

Ler em suportes variados textos dos géneros 
seguintes: biografia, textos de géneros jornalísticos de 
opinião (artigo de opinião, crítica), textos publicitários.  

Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, 

Explicitar o sentido global de um texto.  
Fazer inferências devidamente justificadas.  
Identificar tema(s), ideias principais, pontos de 

Reconhecer a forma como o texto está estruturado 

Compreender a utilização de recursos expressivos 

Identificar, nas mensagens publicitárias, a intenção 
persuasiva, os valores e modelos projetados.  

Expressar, com fundamentação, pontos de vista e 
apreciações críticas suscitadas pelos textos lidos.  

Utilizar procedimentos de registo e tratamento da 

Elaborar textos que cumpram objetivos explícitos 
quanto ao destinatário e à finalidade (informativa ou 

o de géneros como: resumo, 
exposição, opinião, comentário, biografia e resposta a 

1º SEMESTRE    
 
PONTO DE PARTIDA: Atividades formativas e de revisão
 
TEXTO NÃO LITERÁRIO 
Leitura: 
Biografia 
Texto publicitário (Publicidade comercial)
Texto publicitário 
(Publicidade não comercial) 
Artigo de opinião 
Crítica 
Escrita: 
Resposta a questões de leitura 
Texto criativo 
Manipulação de texto 
Opinião 
Oralidade: 
Compreensão: persuasão 
Expressão: opinião / pontos de vista 
Compreensão: visionamento de documento audiovisual; tomada de 
notas das ideias-chave 
Gramática: 
Classes de palavras (consolidação) 
Modos e tempos verbais (consolidação)
Verbo  
- subclasses 
- modos e tempos verbais  
- paradigmas flexionais dos verbos regulares da 1.
da  
3.a conjugação 
‒ verbos irregulares 
Advérbio  
Pontuação 
 
NARRATIVA DE AUTOR PORTUGUÊS E OUTROS TEXTOS 
e aventuras) 
 
Educação Literária:  
- O Cavaleiro da Dinamarca, de Sophia de Mello 
BreynerAndresen 
- Conto popular ‒A Cara de Boi, 
Leitura: 
Crítica 
Escrita:  
Resposta a questões de leitura 
Texto criativo 
Oralidade: 
Expressão: descrição personagens 
Compreensão: narração e descrição 
Gramática: 
Funções sintáticas (consolidação) 
Modos e tempos verbais (consolidação)
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Domínios/Temas 

Atividades formativas e de revisão 

Texto publicitário (Publicidade comercial) 

Compreensão: visionamento de documento audiovisual; tomada de 

(consolidação) 

paradigmas flexionais dos verbos regulares da 1.a, da 2.a e 

NARRATIVA DE AUTOR PORTUGUÊS E OUTROS TEXTOS - (Viagens 

, de Sophia de Mello 

‒A Cara de Boi, Teófilo Braga 

(consolidação) 
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questões de leitura.  
● Planificar a escrita de textos com finalidades 
informativas, assegurando distribuição de informação por 
parágrafos. 
●  Ordenar e hierarquizar a informação, tendo em 
vista a continuidade de sentido, a progressão temática e a 
coerência global do texto.  
● Redigir textos com processos lexicais e gramaticais 
de correferência e de conexão interfrásica mais complexos 
com adequada introdução de novas informações, evitando 
repetições e contradições.  
● Escrever com propriedade vocabular e com 
respeito pelas regras de ortografia e de pontuação.  
● Avaliar a correção do texto escrito individualmente 
e com discussão de diversos pontos de vista.  
● Respeitar os princípios do trabalho intelectual, 
quanto à identificação das fontes. 
 
ORALIDADE 
Compreensão  
● Compreender textos orais identificando assunto, 
tema e intenção comunicativa (expor, informar, narrar, 
descrever, expressar sentimentos, persuadir), com base em 
inferências.  
● Destacar o essencial de um texto audiovisual, 
tendo em conta o objetivo da audição/visionamento.  
● Sintetizar a informação recebida pela tomada de 
notas das ideias-chave. 
Expressão 
● Planificar textos orais tendo em conta os 
destinatários e os objetivos de comunicação.  
● Usar a palavra com fluência, correção e 
naturalidade em situações de intervenção formal, para 
expressar pontos de vista e opiniões e fazer a exposição oral 
de um tema.  
● Respeitar as convenções que regulam a interação 
discursiva, em situações com diferentes graus de 
formalidade.  
● Usar mecanismos de controlo da produção 
discursiva a partir do feedback dos interlocutores.  
● Avaliar o seu próprio discurso a partir de critérios 
previamente acordados com o professor. 
 
GRAMÁTICA 
● Identificar a classe de palavras: determinante 
relativo, pronome relativo, advérbio relativo; conjunção e 
locução conjuncional coordenativa disjuntiva, conclusiva e 
explicativa e subordinativa final, condicional e completiva; 
locução prepositiva.  
● Conjugar verbos regulares e irregulares em todos 
os tempos e modos.  
● Utilizar corretamente o pronome pessoal átono 
(verbos antecedidos de determinados pronomes e 
advérbios).  
● Empregar corretamente o modo conjuntivo em 
contextos de uso obrigatório em frases complexas. 
Identificar a função sintática de modificador (de nome e de 
grupo verbal).  
● Classificar orações subordinadas: adverbiais finais, 
condicionais; substantivas completivas (selecionadas por 
verbo) e adjetivas relativas (restritiva e explicativa).  
● Distinguir os processos de derivação e de 
composição na formação regular de palavras.  
● Reconhecer traços da variação da língua 

Funções sintáticas 
- modificador de nome  
- modificador de grupo verbal 
Pontuação 
Formação de palavras 
- derivação 
- composição 
Preposição e locução prepositiva 
 
NARRATIVA DE AUTOR PORTUGUÊS E OUTROS TEXTOS - (Heróis) 
 
Educação Literária:  
- Mestre Finezas,de Manuel da Fonseca 
- História de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar, 
de Luís Sepúlveda 
Leitura: 
Artigo de opinião 
Escrita:  
Resposta a questões de leitura 
Comentário 
Manipulação de textos 
Texto criativo 
Exposição 
Opinião 
Oralidade: 
Compreensão: exposição 
Expressão: opinião 
Compreensão: informação 
Expressão: opinião 
Gramática: 
Plural dos nomes compostos (consolidação) 
Classes de palavras (consolidação) 
Pontuação (consolidação) 
Funções sintáticas (consolidação) 
Coordenação:  
- conjunções 
- orações coordenadas 
Subordinação:  
- conjunções 
- orações subordinadas 
Variação geográfica 
 

2º SEMESTRE    
 
TEXTO DRAMÁTICO 
Educação Literária:  
- Leandro, Rei da Helíria,de Alice Vieira 
Leitura: 
Artigo de opinião 
 
Gramática: 
Oração subordinada adjetiva relativa (restritiva e explicativa) 
Palavras relativas 
Pontuação  
Colocação do pronome átono na frase 
 
Educação Literária: 
POESIA 
(Palavras) 
- Florbela Espanca,  
“Ser poeta” 
- Eugénio de Andrade,  
“As palavras” 
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portuguesa de natureza geográfica.  
● Explicar sinais de pontuação em função da 
construção da frase. 
 
 
 
 

 

(Sentimentos) 
- Eugénio de Andrade, “Urgentemente” 
- António Ramos Rosa,  
“Não posso adiar o amor para outro século” 
- Florbela Espanca,  
“Amar!” 
- António Gedeão,  
“Lágrima de preta”  
 

(Sonhos e segredos) 
- Sebastião da Gama,  
“O sonho” 
- Miguel Torga,  
“Segredo” 
 

(Viagens) 
- David Mourão-Ferreira, “Maria Lisboa” 
- Alexandre O’Neill,  
“Gaivota” 
- Manuel da Fonseca,  
“O vagabundo do mar” 
 
Leitura: 
Texto publicitário 
Escrita: 
Resposta a questões de leitura 
Manipulação de texto 
Opinião  
Exposição 
Oralidade: 
Expressão: pontos de vista 
Expressão: exposição 
Compreensão: expressão de sentimentos  
 
Gramática: consolidação 
Formação de palavras 
Colocação do pronome pessoal na frase 
 
Funções sintáticas  
 
Modos e tempos verbais 
Orações coordenadas 
Orações subordinadas 
Classes de palavras 
Pontuação 
 

No 1º semestre prevê-se a realização de, no mínimo, dois testes de avaliação de competências: leitura, escrita e gramática, dois 
exercícios de compreensão oral e dois exercícios de expressão oral  
 

No 2º semestre prevê-se a realização de, no mínimo, dois testes de avaliação de competências: leitura, escrita e gramática, dois 
exercícios de compreensão oral e dois exercícios de expressão oral. 
 

Nota: Os conteúdos programáticos relativos aos domínios da Oralidade, da Leitura, da Escrita e da Gramática serão lecionados ao 
longo dos dois semestres, de acordo com a oportunidade pedagógico-didática propiciada pelos textos em análise.  
 

Serão abordados outros textos constantes do manual de acordo com o perfil das turmas e que se adequem aos 
conteúdos/atividades. 

 
 
 



                                                                       
 

 
 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
 

Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Técnicas de Expressão Artística 

7º,8º, 9º anos - Ano Letivo de 2021/ 2022 
 

“As Artes Visuais assumem-se como uma área do conhecimento fundamental para o desenvolvimento global e integrado 

dos alunos, em consonância com as diferentes Áreas de Competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória (PA), mais especificamente dos processos de olhar e ver, de forma crítica e fundamentada, dos diferentes 

contextos visuais. Assume como principal finalidade o alargamento e enriquecimento das experiências visual e plástica 

dos alunos, contribuindo para o desenvolvimento da sensibilidade estética e artística, despertando, ao longo do processo 

de aprendizagem, o gosto pela apreciação e fruição das diferentes circunstâncias culturais.”  

In APRENDIZAGENS ESSENCIAIS | ARTICULAÇÃO COM O PERFIL DOS ALUNOS 3.º CICLO  

 

Domínios/ 
organizadores 

Conteúdos Semestral Avaliação Ações estratégicas de ensino 

 

 

 

 

 

 

 

(Apropriação e 
Reflexão) 

 

(Interpretação e 
Comunicação) 

 

 
Experimentação e 
Criação 

 
Desenho 
Desenho: exploração 
preferencial de meios secos. 
Linguagem plástica;  
Materiais, suportes e 
instrumentos; 
Técnicas de expressão e 
representação. 
 
 

7º ano 
 
 
 

A avaliação incide sobre as 
aprendizagens desenvolvidas pelos 
alunos, tendo por referência as 
Aprendizagens Essenciais e o Perfil 
dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória. 
A avaliação assume um carácter 
contínuo e sistemático, espelhando a 
evolução manifestada pelo aluno ao 
longo do semestre. 
 

Domínios: 
- Conhecimentos, competências e 
capacidades específicas da 
disciplina; 
- Comportamentos, atitudes e 
valores. 

 

Avaliação formativa e sumativa 
através de: 
 - Projetos desenvolvidos; 
 - Atividades de Aula: prestação e 
trabalhos produzidos pelo aluno na 
aula/portefólio do aluno; 

Trabalhos experimentais e 
trabalhos finais; 
Oralidade; 
Diário gráfico; 
 

- Registo de observação direta do 
professor e autoavaliação do aluno. 

 
 
- Enriquecer as experiências visuais. 
- Mobilizar saberes e processos 
atribuindo-lhes significados novos 
por forma a expressar as suas ideias. 
- Incentivar práticas para gerar novas 
ideias. 
- Fazer apreciações fundamentadas 
em relação aos seus trabalhos e aos 
dos seus pares. 
- Descobrir a intencionalidade das 
suas experiências plásticas.  
- Selecionar técnicas e materiais 
ajustando-os à intenção expressiva 
das suas representações.   
- Utilizar sistematicamente processos 
de registo de ideias, de planeamento 
e de trabalho.  
- Selecionar elementos de natureza 
diversa (plástica, digital, artística,…) 
para criar dinâmicas na comunidade  
- Participar em projetos de trabalho 
multidisciplinares.  
- Respeitar os prazos de 
cumprimento dos trabalhos e criar o 
seu portefólio com vista à 
autoavaliação. 
- Organizar os espaços e os 
materiais, de acordo com as regras 
construídas em grupo e/ou pelo 
professor. 
 
 

 

Desenho 

Pintura 

Pintura: exploração 
preferencial de meios húmidos. 
Linguagem plástica;  
Materiais, suportes e 
instrumentos; 
Técnicas de expressão e 
representação. 
 

8º ano 
 
 

 

Pintura 

Arte Contemporânea: 

Processo criativo;  
Instalação artística; 
Performance;  

Técnicas de expressão e de 
representação; 

9º ano 

 


