
                                                                    

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

Planificação Anual da Disciplina GE0GRAFIA – 8º ano
Ano Letivo de 2021/2022

Manual adotado: GPS  8 – Geografia – Porto Editora                                       

Domínios / Temas Aprendizagens Essenciais
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TEMA 2 (conteúdos do 7ºano) - O Relevo
A dinâmica de uma bacia hidrográfica e 
do litoral
Dinâmica de uma bacia hidrográfica 
Dinâmica do litoral

TEMA 3 – População e povoamento

Evolução da população
Evolução da população Mundial
Indicadores demográficos: evolução e con-
trastes atuais
Estrutura etária da população: contrastes, 
problemas e políticas demográficas relacio-
nadas

Distribuição da população mundial e mo-
bilidade da população 
Distribuição da população mundial
Fatores que influenciam a distribuição da po-
pulação
Retrato de Portugal
Movimentos migratórios
Causas das migrações
Europa, um continente envelhecido
Fluxos migratórios
Consequências das migrações
Retrato de Portugal

Cidades, principais áreas de fixação hu-
mana
Cidades, áreas de fixação humana
Surgimento das cidades
Crescimento urbano
Urbanização no mundo
Expansão urbana
Problemas urbanos
A procura de soluções sustentáveis
Funções urbanas
Áreas funcionais
Revitalização urbana
Organização do espaço urbano
Inter-relações entre o espaço rural e urbano

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 hi-
drográfica, 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, uti-
lizando esquemas e imagens.  

Conhecer e compreender diferentes indicadores demo-
gráficos
Aplicar o conhecimento de conceitos para determinar 
indicadores demográficos
Compreender a evolução demográfica mundial
Representar a estrutura etária da população e compre-
ender a adoção de diferentes políticas demográficas
Compreender a diversidade demográfica em Portugal, 
através da análise de pirâmides etárias 
Compreender a implementação de políticas demográfi-
cas tendo em consideração a realidade demográfica de 
um país

Compreender a distribuição da população mundial
Compreender a distribuição da população em Portugal
Compreender as causas e consequências das migra-
ções
Compreender os grandes ciclos migratórios
Compreender no tempo e no espaço as migrações em 
Portugal

Compreender a origem e o crescimento das cidades
Compreender a organização morfofuncional  das cida-
des
Compreender a inter-relação entre o espaço rural e ur-
bano

1



Diversidade Cultural
Fatores de identidade e de diferenciação das 
populações
Etnia 
Língua 
Religião
Técnicas, usos e costumes
Da globalização ao multiculturalismo
Retrato de Portugal

Compreender a importância dos factores de identidade
das populações no mundo contemporâneo

Evidências: Trabalho de pesquisa individual/pares/grupos, de dois momentos de avaliação sumativa 
classificativa e participação oral. 
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TEMA 4 – Actividades Económicas

Recursos naturais
Desenvolvimento associado à produção e ao 
consumo de recursos
Impactes da utilização dos combustíveis fós-
seis
Recursos renováveis
Atividades económicas
Setores de actividade económica
Distribuição da população por sectores de 
atividade 
económica
Agricultura e Pesca
Agricultura tradicional e moderna
Agricultura sustentável
Pecuária
Pesca
Aquacultura

A indústria
Fatores de localização industrial
Tipos de indústria
Indústria no mundo
NPI
Deslocalização industrial

Impactes da actividade industrial

As actividades do setor terciário
 Serviços
Terciarização da economia
Turismo
Principais destinos turísticos
Impactes da atividade turística

As Redes e modos de Transporte e de Te-
lecomunicações: 
Importância dos transportes
Modos de transporte (terrestres, aéreo, aquá-
ticos)
Intermodalidade
Transportes e território
Evolução das telecomunicações
Desvantagens das telecomunicações
Desigualdades no acesso à informação
Retrato de Portugal

Compreender a desigual distribuição dos recursos
Compreender as relações entre a distribuição e o con-
sumo dos diferentes tipos de recursos
Compreender a repartição das atividades económica 
por setores 
Conhecer e compreender os factores que interferem 
nas actividades agrícolas
Compreender as diferenças entre agricultura tradicional
e moderna
Compreender a existência de formas de produção agrí-
colas sustentáveis
Compreender a complexidade da agricultura em Portu-
gal
Compreender a importância da pecuária no Mundo ac-
tual
Compreender a importância do oceano como fonte de 
recursos e património natural piscatório
Compreender as áreas oceânicas com maior potencial
Compreender os diferentes tipos de pesca
Conhecer as vantagens e desvantagens da aquacultura
Compreender a pesca em Portugal

Compreender o aparecimento e a evolução da indústria
Compreender a distribuição espacial da indústria
Compreender a dinâmica da indústria em Portugal

Compreender a crescente importância dos serviços à 
escala mundial
Compreender a crescente importância da actividade tu-
rística à escala mundial
Compreender a crescente importância do turismo em 
Portugal

Compreender a importância dos transportes nas dinâ-
micas dos territórios
Espacializar distâncias absolutas e relativas
Compreender a importância dos diferentes modos de 
transportes (terrestres, aéreos e aquáticos) nas dinâmi-
cas dos territórios
Compreender a importância das telecomunicações no 
mundo global
Compreender a importância dos transportes e teleco-
municações nas dinâmicas do território nacional 
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Evidências: Trabalho de pesquisa individual/pares/grupos, dois momentos de avaliação sumativa 
de caracter classificativo e participação oral.

Setembro 2021
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

3º CICLO DO ENSINO BÁSICO  

Ano Letivo 2021-2022  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Física e Química – 8º ano  

 

Manual adotado: Explora 8º - autores: Duarte Nuno Januário; Eliana do Carmo Correia e Carlos Brás – Porto Editora  

 

 Domínios / Temas Aprendizagens essenciais 
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Recuperação de 
aprendizagens do 7º ano: 

   - Materiais 
 

 

 
 

Reações químicas 

- Explicitação e 

representação de 

reações químicas 

 

 

 

 

 

 

 
 
- Tipo de reações 

químicas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Distinguir transformações físicas de químicas, através de exemplos.  

 Aplicar os conceitos de fusão/solidificação, evaporação/condensação e sublimação na 
interpretação de situações do dia a dia e do ciclo da água.  

 Identificar no dia a dia, transformações químicas através da junção de substâncias, por ação 
mecânica, do calor, da luz, e da eletricidade.  

 Distinguir, 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. 

 

 Explicar, recorrendo a evidências experimentais e a simulações, a natureza corpuscular da 
matéria. 

 Interpretar a diferença entre sólidos, líquidos e gases com base na liberdade de movimentos 
dos corpúsculos que os constituem e na proximidade entre esses corpúsculos. 

 Verificar, experimentalmente, que a temperatura de um gás, o volume que ocupa e a sua 
pressão são grandezas que se relacionam entre si, analisando qualitativamente essas relações. 

 Descrever a constituição dos átomos, reconhecendo que átomos com igual número de protões 
são do mesmo elemento químico e que se representam por um símbolo químico. 

 Definir molécula como um grupo de átomos ligados entre si e definir ião como um corpúsculo 
que resulta de um átomo ou grupo de átomos que perdeu ou ganhou eletrões, concluindo 
sobre a carga elétrica do ião. 

 Relacionar a composição qualitativa e quantitativa de uma substância com a sua fórmula 
química, associando a fórmula à unidade estrutural da substância: átomo, molécula ou grupo 
de iões. 

 Aferir da existência de iões, através da análise de rótulos de produtos do dia a dia e, com base 
numa tabela de iões, escrever a fórmula química ou o nome de compostos iónicos em 
contextos diversificados. 

 Verificar, através de uma atividade experimental, a Lei da Conservação da Massa, aplicando-a à 
escrita ou à leitura de equações químicas simples, sendo dadas as fórmulas químicas ou os 
nomes das substâncias envolvidas. 

 Identificar os reagentes e os produtos em reações de combustão, distinguindo combustível e 
comburente, e representar por equações químicas as combustões realizadas em atividades 
laboratoriais. 

 Concluir, a partir de pesquisa de informação, das consequências para o ambiente da emissão 
de poluentes provenientes das reações de combustão, propondo medidas para minimizar os 
seus efeitos, comunicando as conclusões. 

 Reconhecer, numa perspetiva interdisciplinar, as alterações climáticas como um dos grandes 
problemas ambientais atuais e relacioná-las com a poluição do ar resultante do aumento dos 
gases de efeito de estufa. 

 Determinar o carácter químico de soluções aquosas, recorrendo ao uso de indicadores e 
medidores de pH. 

 Prever o efeito no pH quando se adiciona uma solução ácida a uma solução básica ou vice-
versa, pesquisando aplicações do dia-a-dia (como, por exemplo, o tratamento da água das 
piscinas e de aquários), e classificar as reações que ocorrem como reações ácido‐base, 
representando-as por equações químicas.  

 Caracterizar reações de precipitação, realizadas em atividades laboratoriais, como reações em 
que se formam sais pouco solúveis em água, representando-as por equações químicas e 
pesquisando, numa perspetiva interdisciplinar, exemplos em contextos reais (formação de 
estalactites e de estalagmites, de conchas e de corais). 

 Pesquisar, numa perspetiva interdisciplinar, sobre a dureza da água de consumo da região 
onde vive, bem como as consequências da utilização das águas duras a nível doméstico e 
industrial e formas de as tratar, comunicando as conclusões. 



 

 

- Velocidade de reações 

químicas 

 

 Interpretar, recorrendo à experimentação, o conceito de velocidade de uma reação química 
como a rapidez de desaparecimento de um reagente ou aparecimento de um produto.  

 Interpretar, em situações laboratoriais e do dia a dia, fatores que influenciam a velocidade das 
reações químicas: concentração dos reagentes, temperatura do sistema, estado de divisão dos 
reagentes sólidos e presença de um catalisador apropriado, concluindo sobre formas de 
controlar a velocidade de uma reação.  
 

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 laboratoriais, grelhas de avaliação 
de momentos e/ou atividades, registos de observação de aulas, registo de avaliação de artefactos, apresentações e 
trabalhos de pesquisa. 
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Som 
- Produção e propagação 
do som 
- Som e ondas 
 
 
 
 
 

 

- Atributos do som e 
deteção pelo ser humano 
    
 
- Fenómenos acústicos 
 
 
 
 
 

 
Luz 
 
- Ondas de luz 
 
 
 
 
- Fenómenos óticos 

 Concluir, numa atividade laboratorial (como, por exemplo, ondas produzidas na água, numa 
corda ou numa mola), que uma onda resulta da propagação de uma vibração, identificando a 
amplitude dessa vibração. 

 Compreender que o som é produzido por vibrações de um material, identificando fontes 
sonoras.  

 Reconhecer que o som é uma onda de pressão e necessita de um meio material para se 
propagar. 

 Explicar a propagação do som e analisar tabelas de velocidade do som em diversos materiais 
(sólidos, líquidos e gases). 

 Aplicar os conceitos de amplitude, período e frequência na análise de gráficos que mostrem a 
periodicidade temporal de uma grandeza física associada a um som puro. 

 Relacionar, a partir de atividades experimentais, a intensidade, a altura e o timbre de um som 
com as características da onda, e identificar sons puros. 

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

 Relacionar a reflexão e a absorção do som com o eco e a reverberação, interpretando o uso de 
certos materiais nas salas de espetáculo, a ecolocalização nos animais, o funcionamento do 
sonar e das ecografias. 

 Conhecer o espetro sonoro e, com base em pesquisa, comunicar aplicações dos ultrassons. 

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

 Distinguir corpos luminosos de iluminados, concretizando com exemplos da astronomia e do 
dia a dia. 

 Reconhecer que a luz transporta energia e é uma onda (eletromagnética) que não necessita de 
um meio material para se propagar, concluindo, experimentalmente, que se propaga em linha 
reta. 

 Ordenar as principais regiões do espetro eletromagnético, tendo em consideração a 
frequência, e identificar algumas aplicações das radiações dessas regiões. 

 Concluir, através de atividades experimentais, que a luz pode sofrer reflexão (especular e 
difusa), refração e absorção, verificando as leis da reflexão e comunicando as conclusões.  

 Representar, geometricamente, a reflexão e a refração da luz e interpretar representações 
desses fenómenos.  

 Concluir, através de atividades experimentais, sobre as características das imagens em 
espelhos planos, côncavos e convexos e com lentes convergentes e divergentes, analisando os 
procedimentos e comunicando as conclusões. 

 Explicar algumas das aplicações dos fenómenos óticos, nomeadamente objetos e instrumentos 
que incluam espelhos e lentes.  

 Explicar a formação de imagens no olho humano e a utilização de lentes na correção da miopia 
e da hipermetropia, e analisar, através de pesquisa de informação, a evolução da tecnologia 
associada à correção dos defeitos de visão. 

 Distinguir, experimentalmente, luz monocromática de policromática, associando o arco‐íris à 
dispersão da luz e justificar o fenómeno da dispersão num prisma de vidro com base na 
refração. 

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 laboratoriais, 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 MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

3º CICLO DO ENSINO BÁSICO  

Ano Letivo 2021-2022  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Matemática – 8º ano  

 

Manual adotado: Matematicamente Falando 

 

 As cinco semanas destinadas a revisão de conteúdos, não trabalhados presencialmente, são distribuídas ao 
longo do ano letivo sempre que sejam conteúdos fundamentais para as Aprendizagens Essenciais do 8º ano.  

  Domínios / Temas Aprendizagens essenciais 
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Números reais (26 TL) 

• Potências de expoente inteiro 

• Notação científica (revisão 7º ano) 

• Números muito pequenos em notação científica 

• Dízimas finitas e infinitas periódicas 

• Representação de números racionais dados na forma 
de dízima 

• Dízimas infinitas não periódicas e números reais 

• Propriedades das operações em IR 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Teorema de Pitágoras (23 TL) 

• Semelhança de triângulos (revisão 7º ano) 

• Decomposição de um triângulo retângulo pela altura 
referente à hipotenusa 

• Teorema de Pitágoras. 

• Representação de raízes quadradas de números 
naturais na reta numérica 

• Relação de ordem IR 
 

Áreas e volumes de sólidos (16 TL) 

• Sólidos geométricos 

• Volume da pirâmide 

• Volume do cone 

• Área da superfície de uma pirâmide 

• Área da superfície lateral de um cone 
 
 
Vetores, Translações e Isometrias (16 TL) 

• Vetores 

• Translações 

• Composição de translações 

• Adição de vetores 

• Propriedades da adição de vetores 

• Reflexões deslizantes 

• Propriedades das isometrias 

• Simetrias de translação e simetrias de reflexão 

• Reconhecer números inteiros e racionais nas suas diferentes 
representações, incluindo a notação científica, em contextos 
matemáticos e não matemáticos. 

• Identificar números irracionais (raiz quadrada de um número 
natural que não é um quadrado perfeito, 𝜋) como números cuja 
representação decimal é uma dízima infinita não periódica. 

• Comparar números racionais e irracionais (raízes quadradas, 𝜋), 
em contextos diversos, com e sem recurso à reta real. 

• Calcular, com e sem calculadora, incluindo a potenciação de 
expoente inteiro de números racionais, recorrendo a valores 
exatos e aproximados e em diferentes representações, avaliar os 
efeitos das operações e fazer estimativas plausíveis. 

• 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.   
 
 

• Demonstrar o teorema de Pitágoras e utilizá-lo na resolução de 
problemas em contextos matemáticos e não matemáticos. 
 
 

 
 
 
 
 
• Analisar sólidos geométricos, incluindo pirâmides e cones, 

identificando propriedades relativas a esses sólidos, e classificá-
los de acordo com essas propriedades. 

• Reconhecer o significado de fórmulas para o cálculo de áreas da 
superfície e de volumes de sólidos, incluindo pirâmides e cones, 
e usá-las na resolução de problemas em contextos matemáticos 
e não matemáticos. 

 

• Reconhecer e representar isometrias, incluindo a translação 
associada a um vetor, e composições simples destas 
transformações, 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. 
 
 

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



 
 

 

  Domínios / Temas Aprendizagens essenciais 
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Equações (25 TL) 

• Equações do 1º grau (revisão 7º ano) 

• Monómios e operações  

• Polinómios e operações 

• Casos notáveis da multiplicação de polinómios 

• Decomposição de um polinómio em fatores 

• Equações incompletas do 2º grau. 

• Lei do anulamento do produto 
 
Funções. Sequências (24 TL) 

• Função afim 

• Gráfico de uma função afim 

• Relação entre declive e paralelismo de retas 

• Declive de uma reta não vertical 
 
 
 
 
Sistemas de duas equações (18 TL) 

• Equações literais 

• Sistemas de duas equações do 1º grau com duas 
incógnitas 

• Método de substituição para a resolução de sistemas de 
duas equações 

• Classificação de sistemas 
 
 

Planeamento estatístico. Tratamento de dados. (12 TL) 

• População e amostra 

• Quartis 

• Diagramas de extremos e quartis 

• Amplitude interquartil 
 
 

 
• Reconhecer, interpretar e resolver equações do 1.º grau e do 2.º 

grau, incompletas, a uma incógnita e usá-las para representar 
situações em contextos matemáticos e não matemáticos. 

 
 
 
 
 
 
• 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. 

• Representar e interpretar graficamente uma função afim e 
relacionar a representação gráfica com a algébrica e 
reciprocamente. 

 
• Resolver sistemas de equações do 1.º grau a duas incógnitas, e 

interpretar graficamente a sua solução. 
• Resolver problemas utilizando equações e funções, em contextos 

matemáticos e não matemáticos, concebendo e aplicando 
estratégias para a sua resolução, e avaliando a plausibilidade dos 
resultados. 

 
 
 
• Distinguir as noções de população e amostra, discutindo os 

elementos que afetam a representatividade de uma amostra em 
relação à respetiva população 

• 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, incluindo o diagrama de extremos e quartis, e 
interpretar a informação representada. 

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

 
outubro de 2021 



 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

Ano Letivo 2021-2022 

Planificação Anual Simplificada - Disciplina de TIC – Turmas do 8º ano  

 

A disciplina TIC lecionada no 8º ano funciona em regime semestral, da seguinte forma: 

➢ 1º Semestre – Turmas B, D e F 

➢ 2º Semestre – Turmas A, C, E e G 

 
Manual adotado: Não existe. 

 Domínios / Temas Aprendizagens essenciais 
 

(1
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SEGURANÇA, RESPONSABILIDADE E RESPEITO EM 
AMBIENTES DIGITAIS 

 

Segurança 

⬧ Proteção da privacidade 
⬧ Utilização de aplicações digitais 
⬧ Análise da veracidade de textos e mensagens  

Acessibilidade 

⬧ Criação de conteúdos digitais 
⬧ Publicação de conteúdos digitais  

Direitos de autor 

⬧ Respeitar normas na utilização de imagem, 
som e vídeo 

⬧ Identificar riscos do uso inapropriado de 
imagens, sons e vídeos  

 

Adotar uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de 
tecnologias, ambientes e serviços digitais 

• Adotar práticas seguras de utilização das aplicações digitais e 
na navegação na Internet; 

• Conhecer e utilizar critérios de validação da informação 
publicada online; 

• Conhecer e utilizar as recomendações relativas à 
acessibilidade, no âmbito da criação e da publicação de 
conteúdos digitais, mesmo que de forma elementar; 

• Conhecer comportamentos que visam a proteção da 
privacidade e adotar comportamentos seguros na utilização de 
aplicações digitais; 

• Conhecer e utilizar as normas (relacionadas com direitos de 
autor, com propriedade intelectual e com licenciamento) 
relativas aos recursos e aos conteúdos que mobiliza nos seus 
trabalhos, combatendo o plágio. 

INVESTIGAR E PESQUISAR 

 

Pesquisa e Análise da Informação 

⬧ Utilização do navegador Web. 
⬧ Pesquisa de informação. 
⬧ Modelos de pesquisa. 
⬧ Estratégias de investigação, pesquisa e 

análise de informação. 

 

Organização e gestão da informação 

⬧ Gestão de pastas e ficheiros 
 
 
 

Planificar estratégias de investigação e de 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 
aplicações para apoiar o processo de investigação e de 
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. 



 

 COMUNICAR E COLABORAR 

 

Ferramentas de comunicação e colaboração 

⬧ Comunicação síncrona 
⬧ Comunicação assíncrona 
⬧ Colaboração em ambientes fechados 

 

Apresentação e partilha 

⬧ Imagens, vídeos e som 
⬧ Modelos tridimensionais 
⬧ Apresentações eletrónicas 
⬧ Outros projetos 

 

 

Mobilizar estratégias e ferramentas de comunicação e 
colaboração:  

• Identificar novos meios e aplicações que permitam a 
comunicação e a colaboração; 

• Selecionar as soluções tecnológicas mais adequadas para a 
realização de trabalho colaborativo e comunicação síncrona e 
assíncrona que se pretendem efetuar, no âmbito de atividades 
e/ou projetos, utilizando de forma autónoma e responsável as 
soluções mais adequadas e eficazes para partilhar ideias, 
sentimentos, informações ou factos na concretização dos 
objetivos; 

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

CRIAR E INOVAR 

 
Correio eletrónico  

• Criar e gerir uma conta de correio eletrónico. 

• Conhecer os serviços associados a uma conta de 
correio eletrónica. 

•  
Blogues  

• Criar, Gerir, Partilhar e Divulgar um blogue. 
 

Produtividade Online  

• Conhecer serviços de produtividade online. 

• Gerir o armazenamento de dados na internet. 

• Criar, Gerir e Partilhar documentos na Internet. 
 

Sítios Web  

• Planificar e estruturar um sítio na internet. 

• Criar um sítio e respetivos conteúdos. 
Publicar e gerir um sítio Web. 

 

Explorar ideias e desenvolver o pensamento computacional 
e produzir artefactos digitais criativos, recorrendo a 
estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade:  

• Diferenciar as potencialidades e os constrangimentos de 
diferentes estratégias e aplicações para apoiar a criatividade e 
a inovação, aplicando critérios de análise pertinentes, 
previamente validados; 

• Gerar e priorizar ideias, desenvolvendo planos de trabalho de 
forma colaborativa, selecionando e utilizando, de forma 
autónoma e responsável, as tecnologias digitais mais 
adequadas e eficazes para a concretização de projetos 
desenhados;  

• Produzir, modificar e gerir artefactos digitais criativos, de 
forma autónoma e responsável, e de acordo com os projetos 
desenhados. 

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

Participação na aula, trabalhos individuais / trabalhos de grupo / trabalhos de pesquisa / projeto / teste de avaliação. 

 
 
 

8º 
ANO 

DOMÍNIOS DAS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

SEGURANÇA, 
RESPONSABILIDADE E RESPEITO 

EM AMBIENTES DIGITAIS 
INVESTIGAR E PESQUISAR COLABORAR E COMUNICAR CRIAR E INOVAR 

20  % 20  % 20  % 40  % 

Outubro de 2021 
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DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 
Planificação Anual da Disciplina de Português – 8.º ano 

Ano letivo de 2021/2022 

Manual adotado: P8 

 
 

Aprendizagens essenciais Domínios/Temas 

   

1º
 S

E
M

E
S

T
R

E
  

 
Compreensão 
Compreender o(s) tema(s) e as ideias centrais do texto, relacionando as 
informações expressas com o contexto e com o objetivo.  
Explicar sentidos figurados e contextuais com base em inferências.  
Avaliar argumentos quanto à validade e adequação aos objetivos 
comunicativos.  
Sintetizar a informação recebida. 
 
Expressão  
Fazer exposições orais para apresentação de temas, ideias e opiniões. 
 Planificar e avaliar o texto oral, tendo em conta a intenção comunicativa 
e o género textual, individualmente e/ou com discussão de diversos 
pontos de vista.  
Produzir um discurso oral com vocabulário e recursos gramaticais 
diversificados (coordenação e subordinação; anáfora; conectores 
frásicos e marcadores discursivos). 
Usar recursos verbais e não verbais com fluência e correção 
(apresentação eletrónica, Web). 
 
Leitura 
Ler em suportes variados textos dos géneros seguintes: (auto)biografia, 
diário, memórias; reportagem, comentário; texto de opinião.   
Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, não contínua e de 
pesquisa.  
Explicitar o sentido global de um texto, com base em inferências, 
devidamente justificadas. 
 Identificar temas, ideias principais, pontos de vista, causas e efeitos, 
factos e opiniões.  
Reconhecer a forma como o texto está estruturado (diferentes partes e 
subpartes).   
Utilizar procedimentos de registo e tratamento da informação pela 
utilização dos métodos do trabalho científico. 
 
Educação Literária 
Ler integralmente obras literárias. 
 Interpretar o texto em função do seu modo literário, com base na 
análise da representação dos temas, das experiências e dos valores.  
Compreender a utilização de recursos expressivos na construção de 
sentido do texto (designadamente a antítese).  
Exprimir opiniões e problematizar sentidos como reação pessoal à 
audição ou à leitura de um texto ou obra.  
Expressar o apreço por livros lidos através de processos e suportes 
diversificados. 
Desenvolver um projeto de leitura que revele um percurso pessoal de 
leitor (obras escolhidas em contrato de leitura com o(a) professor(a)). 
 
Escrita 
Elaborar textos que cumpram objetivos explícitos quanto ao destinatário 
e à finalidade (informativa ou argumentativa) no âmbito de géneros 

Retoma, revisão e consolidação de 
conhecimentos 
 
TEXTOS DOS MEDIA E DO QUOTIDIANO 

(auto)biografia, memórias; reportagem, 
comentário; texto de opinião. 
NARRATIVAS DE AUTORES PORTUGUESES 
Saga de Sophia de Mello B. Andresen 
A Inaudita Guerra da Avenida Gago Coutinho, de 
Mário de Carvalho  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação da produção oral (exposição oral a 
partir de um tema, uma figura pública, um 
assunto da atualidade ou a partir de uma obra de 
leitura integral) 
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como: diário, entrevista, comentário e resposta a questões de leitura.  
 Planificar a escrita de textos com finalidades informativas, assegurando 
distribuição de informação por parágrafos, continuidade de sentido, 
progressão temática, coerência e coesão.  
Redigir textos coesos e coerentes, em que se confrontam ideias e 
pontos de vista e se toma uma posição sobre personagens, 
acontecimentos, situações e/ou enunciados. 
 Escrever com correção sintática, com vocabulário diversificado, com 
uso correto da ortografia e dos sinais de pontuação.  
Reformular textos tendo em conta a adequação ao contexto e a 
correção linguística.  
Utilizar com critério as tecnologias da informação na produção, na 
revisão e na edição de texto.  
Respeitar os princípios do trabalho intelectual, quanto às normas para 
citação.  
Gramática 
Distinguir as seguintes subclasses de palavras: quantificador universal e 
existencial.  
Distinguir na classe da conjunção e locução conjuncional subordinativa 
as seguintes subclasses: comparativa, consecutiva, concessiva.  
Empregar corretamente o modo conjuntivo em contextos de uso 
obrigatório em frases complexas.  
Distinguir funções sintáticas: predicativo do complemento direto.  
Distinguir subordinação adverbial de subordinação adjetival e de 
subordinação substantiva.  
Explicar a função sintática da oração substantiva completiva selecionada 
pelo verbo.  
Classificar orações subordinadas comparativas, consecutivas e 
concessivas. 
 Analisar relações de sentido entre palavras. Reconhecer traços da 
variação da língua portuguesa de natureza social.  
Empregar formas linguísticas adequadas à expressão de opinião e à 
assunção de compromissos. 
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Compreensão 
Compreender o(s) tema(s) e as ideias centrais do texto, relacionando as 
informações expressas com o contexto e com o objetivo.  
Explicar sentidos figurados e contextuais com base em inferências.  
Sintetizar a informação recebida. 
 
Expressão  
Fazer exposições orais para apresentação de temas, ideias e opiniões. 
Planificar e avaliar o texto oral, tendo em conta a intenção comunicativa 
e o género textual 
Produzir um discurso oral com vocabulário e recursos gramaticais 
diversificados  
Usar recursos verbais e não verbais com fluência e correção  
 
Leitura 
Ler em suportes variados textos dos diversos géneros  
Explicitar o sentido global de um texto, com base em inferências, 
devidamente justificadas. 
Identificar temas, ideias principais, pontos de vista, causas e efeitos, 
factos e opiniões.  
Reconhecer a forma como o texto está estruturado (diferentes partes e 
subpartes).   
Educação Literária 
Ler integralmente obras literárias narrativas, líricas e dramáticas. 
Interpretar o texto em função do seu modo literário, com base na análise 
da representação dos temas, das experiências e dos valores.  
Identificar marcas formais do texto poético: estrofe, rima, esquema 
rimático e métrica.  
Compreender a utilização de recursos expressivos na construção de 
sentido do texto (designadamente a antítese).  
Exprimir opiniões e problematizar sentidos como reação pessoal à 
audição ou à leitura de um texto ou obra. 
 Desenvolver um projeto de leitura que revele um percurso pessoal de 
leitor  
Escrita 
Elaborar textos que cumpram objetivos explícitos quanto ao destinatário 
e à finalidade.  
 Planificar a escrita de textos  
Redigir textos coesos e coerentes 
Escrever com correção sintática, com vocabulário diversificado, com uso 
correto da ortografia e dos sinais de pontuação.  
Reformular textos tendo em conta a adequação ao contexto e a 
correção linguística.  
Gramática 
Distinguir as seguintes subclasses de palavras: quantificador universal e 
existencial.  
Distinguir na classe da conjunção e locução conjuncional subordinativa 
as seguintes subclasses: comparativa, consecutiva, concessiva.  
Empregar corretamente o modo conjuntivo em contextos de uso 
obrigatório em frases complexas.  
Distinguir funções sintáticas: predicativo do complemento direto.  
Distinguir subordinação adverbial de subordinação adjetival e de 
subordinação substantiva.  
Explicar a função sintática da oração substantiva completiva selecionada 
pelo verbo.  
Classificar orações subordinadas comparativas, consecutivas e 
concessivas. 
 Analisar relações de sentido entre palavras. Reconhecer traços da 
variação da língua portuguesa de natureza social.  
Empregar formas linguísticas adequadas à expressão de opinião e à 
assunção de compromissos. 

 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
TEXTO DE AUTOR DE PAÍS DE LÍNGUA 
OFICIAL PORTUGUESA 
O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, de Jorge 
Amado 

 

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  
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º 
S

E
M

E
S

T
R

E
 

 
Compreensão 
Compreender o(s) tema(s) e as ideias centrais do texto, relacionando as 
informações expressas com o contexto e com o objetivo.  
Explicar sentidos figurados e contextuais com base em inferências.  
Avaliar argumentos quanto à validade e adequação aos objetivos 
comunicativos.  
Sintetizar a informação recebida. 
 
Expressão  
Fazer exposições orais para apresentação de temas, ideias e opiniões. 
 Planificar e avaliar o texto oral, tendo em conta a intenção comunicativa 
e o género textual, individualmente e/ou com discussão de diversos 
pontos de vista.  
Produzir um discurso oral com vocabulário e recursos gramaticais 
diversificados (coordenação e subordinação; anáfora; conectores 
frásicos e marcadores discursivos). 
Usar recursos verbais e não verbais com fluência e correção 
(apresentação eletrónica, Web). 
 
Leitura 
Ler em suportes variados textos dos géneros seguintes: (auto)biografia, 
diário, memórias; reportagem, comentário; texto de opinião.   
Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, não contínua e de 
pesquisa.  
Explicitar o sentido global de um texto, com base em inferências, 
devidamente justificadas. 
 Identificar temas, ideias principais, pontos de vista, causas e efeitos, 
factos e opiniões.  
Reconhecer a forma como o texto está estruturado (diferentes partes e 
subpartes).   
Utilizar procedimentos de registo e tratamento da informação pela 
utilização dos métodos do trabalho científico. 
 
Educação Literária 
Ler integralmente obras literárias narrativas, líricas e dramáticas. 
Interpretar o texto em função do seu modo literário, com base na análise 
da representação dos temas, das experiências e dos valores.  
Identificar marcas formais do texto poético: estrofe, rima, esquema 
rimático e métrica.  
Reconhecer, na organização do texto dramático, ato, cena, fala e 
indicações cénicas.  
Compreender a utilização de recursos expressivos na construção de 
sentido do texto (designadamente a antítese).  
Exprimir opiniões e problematizar sentidos como reação pessoal à 
audição ou à leitura de um texto ou obra.  
Expressar o apreço por livros lidos através de processos e suportes 
diversificados. 
 Desenvolver um projeto de leitura que revele um percurso pessoal de 
leitor (obras escolhidas em contrato de leitura com o(a) professor(a)). 
 
Escrita 
Elaborar textos que cumpram objetivos explícitos quanto ao destinatário 
e à finalidade (informativa ou argumentativa) no âmbito de géneros 
como: diário, entrevista, comentário e resposta a questões de leitura.  
 Planificar a escrita de textos com finalidades informativas, assegurando 
distribuição de informação por parágrafos, continuidade de sentido, 
progressão temática, coerência e coesão.  
Redigir textos coesos e coerentes, em que se confrontam ideias e 
pontos de vista e se toma uma posição sobre personagens, 
acontecimentos, situações e/ou enunciados. 
 Escrever com correção sintática, com vocabulário diversificado, com 
uso correto da ortografia e dos sinais de pontuação.  

 
 
 
 
TEXTO DE AUTOR ESTRANGEIRO  
O Diário de Anne Frank  
Páginas de diário 
 
 
TEXTO POÉTICO  
Poemas de autores indicados nas Aprendizagens 
Essenciais.  
Avaliação da produção oral (exposição oral a 
partir de um tema, uma figura pública, um 
assunto da atualidade ou a partir de uma obra de 
leitura integral) 
 
 
 
 
TEXTO POÉTICO  
Poemas de autores indicados nas Aprendizagens 
Essenciais 
(continuação)  
 
 
 
TEXTO DRAMÁTICO DE AUTORES 
PORTUGUESES  
Vanessa vai à luta, de Luísa Costa Gomes  

Avaliação da produção oral (exposição oral a 
partir de um tema, uma figura pública, um 
assunto da atualidade ou a partir de uma obra 
de leitura integral)  
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Reformular textos tendo em conta a adequação ao contexto e a 
correção linguística.  
Utilizar com critério as tecnologias da informação na produção, na 
revisão e na edição de texto.  
Respeitar os princípios do trabalho intelectual, quanto às normas para 
citação.  
Gramática 
Distinguir as seguintes subclasses de palavras: quantificador universal e 
existencial.  
Distinguir na classe da conjunção e locução conjuncional subordinativa 
as seguintes subclasses: comparativa, consecutiva, concessiva.  
Empregar corretamente o modo conjuntivo em contextos de uso 
obrigatório em frases complexas.  
Distinguir funções sintáticas: predicativo do complemento direto.  
Distinguir subordinação adverbial de subordinação adjetival e de 
subordinação substantiva.  
Explicar a função sintática da oração substantiva completiva selecionada 
pelo verbo.  
Classificar orações subordinadas comparativas, consecutivas e 
concessivas. 
 Analisar relações de sentido entre palavras. Reconhecer traços da 
variação da língua portuguesa de natureza social.  
Empregar formas linguísticas adequadas à expressão de opinião e à 
assunção de compromissos. 
 
 
 

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 Ciências Humanas e Sociais
Planificação Anual da Disciplina de EMRC – 8.º Ano

ANO LETIVO DE 2021-22

Manual adotado: 8.º Ano | Quero Descobrir! | ISBN: 978.972.8690.89.2

Domínios e Objetivos Sequências/Conteúdos

1º
 S

E
M

E
S

T
R

E 8 º ANO | Unidade Letiva 1 - O Amor 
Humano

1. Reconhecer a sexualidade, a fecundidade e o amor 
humano como essenciais à realização da pessoa.

2.Relacionar os dados das ciências sobre o planeamento 
familiar com a interpretação cristã da realidade e da 
pessoa humana.

3.Organizar um universo de valores fundado na perspetiva 
cristã e na liberdade responsável de cada pessoa.

4. Descobrir a mensagem cristã sobre o amor e a 
fecundidade, reconhecendo as suas implicações na 
prática da vida quotidiana. 

5.Desenvolver uma atitude responsável perante a 
sexualidade.

· Amor e fecundidade humana:
    ‒ Fecundidade é sinal e fruto do amor, todo o amor é fecundo e 
criativo;
    ‒ O amor abre a família à relação com os outros (a família, a 
adoção, a opção por ideais e causas);
    ‒ A fecundidade sexual é um bem social de:
    ‒ Realização pessoal;
    ‒ Sobrevivência da espécie;
    ‒ Participação na construção da sociedade.

· Noção de planeamento familiar;
· Os métodos anticoncecionais:
    ‒ sua eficácia;
    ‒ suas vantagens e desvantagens;
    ‒ suas limitações éticas.

· A paternidade e a maternidade responsáveis.
· A proposta da Igreja católica sobre o controlo da natalidade, uma 
perspetiva ética que defende o bem da pessoa:
    ‒ O respeito pela vida humana;
    ‒ A abertura à vida; 
    ‒ A aprendizagem do controlo do desejo sexual, para que o ato 
sexual não seja um egoísmo a dois; 
    ‒ O respeito do Estado pelas decisões do casal (não pode impor 
medidas de controlo da natalidade); 
    ‒ A vivência da plenitude do ato sexual: união, relação pessoal e 
procriação; 
    ‒ O discernimento responsável do casal.

· A fecundidade como bênção de Deus: Sl 127 (126), 3-5;
· Os filhos como dádivas de Deus: Sl 128 (127), 3.
· A aceitação da vontade de Deus e o amor edificam a família 
universal: Mc 3, 31-35.

· Ser responsável, antecipando as consequências dos próprios 
atos.
· O respeito pelo corpo, os sentimentos próprios e os dos outros.
· A importância da fidelidade e da doação no amor e na 
sexualidade.
· Podemos sempre adotar uma posição mais responsável, mesmo 
quando anteriormente agimos sem uma boa reflexão.

1



8 º ANO | Unidade Letiva 2 - O 
Ecumenismo
1.Identificar o cristianismo como uma comunidade de 
crentes na história humana.

2.Interpretar criticamente factos históricos sobre a 
separação entre as Igrejas cristãs.

3.Identificar o núcleo central constitutivo das Igrejas saídas 
da Reforma.

4.Reconhecer na perspetiva cristã sobre a unidade o 
fundamento da adesão confiante ao Deus de Jesus Cristo.

5.Retirar as implicações decorrentes da perspetiva católica 
sobre a unidade para o diálogo ecuménico.

6.Organizar um universo de valores orientado para a 
unidade entre todos os cristãos, identificando o fundamento 
religioso do movimento ecuménico.

· O Cristianismo no primeiro milénio: o contributo na construção da 
civilização ocidental [S. Bento de Núrcia].

· O cisma entre Ocidente e Oriente;

· Identidade da Igreja Latina (Romana) e da Igreja Ortodoxa 
(Bizantina);
· O cisma do Ocidente;
· A Reforma Protestante:
    ‒ Martinho Lutero;
    ‒ João Calvino.
· O Anglicanismo.
· A identidade das Igrejas da reforma;
· A multiplicidade das denominações protestantes;
· A questão bíblica: cânone protestante e cânone católico.

· A unidade da Igreja:
    ‒ Corresponde à vontade de Cristo: Jo 13,34-35; 17,11.20-23;
    ‒ A unidade da Igreja em Cristo: 1 Cor 1,10.13; 3,5-7.10-11.21-
23; Ef 4, 1-6.

· Atitudes para a construção da unidade: 
    ‒ eliminação de juízos, palavras e ações hostis;
    ‒ oração comum entre pessoas de comunhões diferentes; 
    ‒ acolhimento generoso do outro e aceitação do testemunho que 
dá da mensagem;
    ‒ reconhecimento dos próprios erros; 
    ‒ cooperação na construção da sociedade.

· O movimento ecuménico: o desejo da unidade perdida;
· O testemunho do Irmão Roger e a experiência de Taizé;
· A experiência dos Focolares e da Comunidade de Sant'Egídio.
· A luta comum contra o Nazismo e o Estalinismo na defesa do 
pacifismo cristão e de empenho na unidade dos cristãos.
· O Concílio Vaticano II e a relação da Igreja Católica com as outras
confissões cristãs e a promoção da unidade entre os cristãos: 
Unitatis Redintegratio, Cap II.
· Construção de pontes para a unidade: o contributo pessoal de 
cada um.

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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2º
 S
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E 8 º ANO | Unidade Letiva 3 - A Liberdade

1.Questionar o sentido da realidade enquanto espaço onde o 
ser humano exerce a sua liberdade.

2. Reconhecer que a consciência autónoma da pessoa deriva 
da sua condição de ser livre e está orientada para o bem.

3. Interpretar criticamente situações de manipulação da 
consciência humana.

4. Tomar consciência dos riscos das dependências.

5. Interpretar a Páscoa como experiência de libertação.

6. Conhecer a mensagem cristã sobre a relação entre a 
bondade amorosa de Deus e a liberdade humana.

7. Tomar consciência da liberdade como um bem para a 
realização pessoal.

· Os conceitos de liberdade e livre arbítrio;
· A liberdade orientada para o bem;
· Definição de bem e “bem maior”;
· Condicionamentos à liberdade e resposta do ser humano.

·  A consciência moral;
· Heteronomia e autonomia morais;
· A opção pelo bem;
· “Os fins não justificam os meios.”
· O discernimento e o juízo crítico.

· Liberdade e manipulação:
    ‒ O que é a manipulação.
    ‒ Tipos de manipulação.
    ‒ Tomar consciência da manipulação de que se está a ser alvo 
e libertar-se dela;
    ‒ Como libertar os outros da manipulação de que estão a ser 
vítimas.

·  Quando a liberdade se autodestrói.
· As dependências que escravizam a pessoa: 
    ‒ Álcool;
    ‒ Drogas;
    ‒ Jogo;
    ‒ Consumo;
    ‒ Sexo;
    ‒ O uso constante do computador, da TV, dos Vídeo Games e 
do telemóvel;
· Fatores motivacionais para a adesão aos comportamentos de 
risco:
    ‒ a pressão dos grupos; 
    ‒ a dificuldade em renunciar ao prazer imediato;
    ‒ ausência de um programa de vida.
· O grave problema social do tráfico de droga.
· O agir segundo a própria consciência e valores fundamentados.
· A opção religiosa da pessoa implica viver a vida segundo 
princípios e valores.

· O Deus dos cristãos é um Deus libertador: 
    ‒ Moisés e a libertação do Egito, a Páscoa judaica;
    ‒ Jesus Cristo e a Páscoa cristã.
· «Foi para a liberdade que Cristo nos libertou»: Gal 5,1.

· Um Deus que respeita a liberdade humana. A parábola do Filho 
pródigo e do pai misericordioso:    Lc 15,11-24;
· Um Deus bom que chama a optar pelo bem e pela verdadeira 
liberdade: Rm 6, 22-23; Gaudium et Spes 41.

· A dependência e a liberdade na relação com os bens materiais: 
Mt 6,25-34;
· Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém: 1 Cor 10, 23-
24;
· A dignidade humana exige que o ser humano atue segundo a 
sua consciência e livre escolha (Gaudium et Spes 17);
· Ser livre e libertar os outros: a referência de S. Maximiliano 
Kolbe.
· Mensagem de Francisco para a Campanha de Fraternidade de 
2014 da Conferência Episcopal Brasileira, 25 de fevereiro de 
2014.
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8 º ANO | Unidade Letiva 4 - Ecologia e 
Valores

1. Reconhecer na dignidade humana a sua relação com a 
totalidade da criação enquanto dádiva de Deus.

2. Interpretar criticamente a ação humana sobre a natureza.

3.Conhecer a perspetiva religiosa sobre a natureza como local
de encontro com Deus.

4. Reconhecer o contributo do cristianismo no cuidado da 
natureza.

· O mundo é a nossa casa;
· A ecologia como reflexão acerca da casa de todos os seres 
humanos, dádiva de Deus.
· Tudo na natureza está interligado: a relação dos seres vivos 
entre si e a relação do ser humano com os outros seres vivos;
· O ser humano é o cume de toda a natureza. É a obra-prima de 
Deus a quem foi confiado o cuidado de todas as outras 
realidades: Sl 8, 4-7.
· A natureza existe em função da felicidade do ser humano mas 
tem também autonomia que deriva de ter sido criada por Deus e 
por ele amada.

· A destruição do ambiente vital onde todos habitamos:
    ‒ O esgotamento dos recursos naturais, a desertificação, a 
extinção dos habitats e das espécies, a poluição, o aumento da 
temperatura média global, o «buraco» na camada de ozono.
    ‒ O mau uso dos recursos a nível individual.
· Razões que conduzem ao comportamento destrutivo: 
    ‒ o egoísmo; 
    ‒ o desenvolvimento direcionado para o lucro e não para o 
bem-estar global; 
    ‒ a vontade de obter condições de bem-estar no imediato sem 
prevenir as
  consequências negativas a médio ou longo prazo;
    ‒ a subordinação da política à economia.

· O “Criado” nas várias tradições religiosas;
· A experiência da gratidão em relação ao Deus que na criação se
dá e tudo nos oferece;
· O reconhecimento da natureza como lugar permeado pela 
presença de Deus;
· A natureza como local onde se pode fazer a experiência do 
encontro com Deus;
· A responsabilidade do ser humano em relação a toda a 
natureza: usar a natureza com equilíbrio e sem arbitrariedade e 
egoísmo.
· A responsabilidade em relação às gerações vindouras.
· Instituições de defesa da natureza: objetivos e atuações.

· Dn 3,57-82: Todas as criaturas, bendizei o Senhor!
·  O exemplo de S. Francisco de Assis e a irmã Natureza; 
· Como viver com empenho pessoal o criar das condições de 
habitabilidade no mundo.

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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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

Planificação Anual da Disciplina História – 8º ano
Ano Letivo de 2020/2021

Manual adoptado: O Fio da História 8 – Texto Editora                                              

Domínios / Temas Aprendizagens Essenciais

1º 

S
E
M
E
S
T
R
E

DOMÍNIO 5 – EXPANSÃO E
MUDANÇA NOS SÉCULOS

XV E XVI

Subdomínio - A abertura ao
mundo

Subdomínio - Renascimento
e Reforma

- Referir as principais condições e motivações da expansão portuguesa;
-  Demonstrar  a  importância  que o  poder  régio  e  os  diversos  grupos
sociais tiveram no arranque da expansão portuguesa;
- Reconhecer rumos e etapas principais da expansão henriquina;
-  Relacionar  a  política  expansionista  de  D.  João  II  e  a  assinatura  do
Tratado de Tordesilhas com a estratégia ibérica de partilha de espaços
coloniais;
-Identificar  as  principais  características,  da  conquista  e  da  ocupação,
espanholas na América Central e do Sul;
- Caracterizar sumariamente as principais civilizações de África, América
e Ásia à chegada dos europeus;
-  Distinguir  formas  de  ocupação  e  de  exploração  económicas
implementadas por Portugal em África, Índia e Brasil, considerando as
especificidades de cada uma dessas regiões;
- Reconhecer a submissão violenta de diversos povos e o tráfico de seres
humanos como uma realidade da expansão;
- Identificar as rotas intercontinentais, destacando os principais centros
distribuidores de produtos ultramarinos;
-  Compreender  que  as  novas  rotas  de  comércio  intercontinental
constituíram a  base do poder global  naval  português,  promovendo a
circulação de pessoas e produtos e influenciando os hábitos culturais;
-  Identificar/aplicar  os  conceitos:  Navegação  astronómica;
Colonização; Capitão-donatário;  Império colonial;  Mare clausum;
Monopólio comercial; Feitoria; Tráfico de escravos; Aculturação/
Encontro de culturas; Missionação; Globalização.

-  Relacionar  a renovação cultural  dos  séculos  XV e  XVI  com o apoio
mecenático;
- Compreender o desenvolvimento de novos valores e atitudes e o papel
da imprensa na sua disseminação;
-  Compreender  a  inspiração  clássica  da  arte  renascentista  e  as
especificidades do manuelino;
-  Compreender  em  que  condições  se  desenvolveu,  na  Cristandade
ocidental,  um  movimento  de  insatisfação  e  de  crítica  que  culminou
numa rutura religiosa;
-  Conhecer  alguns  dos  princípios  ideológicos  que  separam  o
protestantismo do catolicismo;
- Reconhecer que tanto a reforma protestante como a católica foram
acompanhadas de manifestações de intolerância, destacando o caso da
Península Ibérica;
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Subdomínio – O império
português e a concorrência

internacional

DOMÍNIO 6 - PORTUGAL NO
CONTEXTO EUROPEU DOS

SÉCULOS XVII E XVIII

Subdomínio - O Antigo
Regime no século XVIII

Subdomínio - A cultura em
Portugal no contexto

europeu

-Identificar/aplicar os conceitos: Humanismo; 
Renascimento;  Mecenato;  Geocentrismo/Heliocentrismo;
Teocentrismo/Antropocentrismo;  Arte renascentista;  Manuelino;
Naturalismo;  Reforma  Protestante/  Contrarreforma;  Dogma;
Individualismo; Cristão-novo.

- Identificar fatores e manifestações de crise no império português a
partir  de  meados  do  século  XVI,  destacando  a  ascensão  de  outros
impérios coloniais (Holanda, França, Inglaterra);
- Concluir que a União Ibérica resultou da confluência de interesses dos
grupos dominantes nos dois estados;
- Compreender que a Restauração resultou da divergência de interesses
de uma parte  significativa da sociedade portuguesa relativamente às
políticas imperiais espanholas;

-  Identificar/aplicar  os  conceitos:  Mare  Liberum;  Capitalismo
comercial;  Bolsa  de  Valores;  Companhia  de  comércio;  Comércio
triangular; Restauração.

- Relacionar o absolutismo com a manutenção da sociedade de ordens e
com as opções mercantilistas;
-  Diferenciar  os  ritmos  de  evolução  da  agricultura  dos  ritmos  do
dinamismo comercial no quadro de uma economia pré-industrial;
-  Referir  elementos  de  mudanças  políticas,  sociais  e  económicas  no
projeto pombalino;

-  Identificar/aplicar  os  conceitos:  Antigo  Regime;  Sociedade  de
Ordens; Absolutismo; Mercantilismo; Manufatura.

- Caracterizar a arte e a mentalidade barrocas;
-  Concluir  que  os  avanços  verificados  na  ciência  e  na  técnica  se
relacionaram com o desenvolvimento do método científico;
- Enquadrar as novas propostas sociais e políticas na filosofia das Luzes;
- Destacar a afirmação do poder absoluto no urbanismo pombalino;
- Compreender a ação dos estrangeirados e do Marquês de Pombal no
contexto do pensamento iluminista;

Racionalismo;  Iluminismo;  Estrangeirado; Separação de poderes;
Soberania popular; Direitos Humanos.

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.  
2
º 
S
E
M
E
S
T
R
E

DOMÍNIO 7 - CRESCIMENTO
E RUTURAS NO MUNDO

OCIDENTAL NOS SÉCULOS
XVIII E XIX

Subdomínio - A revolução
agrícola e o arranque da

revolução
Industrial

- Sublinhar a ligação existente entre as novas tendências demográficas,
a transformação da estrutura da propriedade agrícola e as inovações
técnicas;
-  Analisar  as  condições  que  favoreceram  o  arranque  da  Revolução
industrial e as alterações verificadas no regime de produção;

-  Identificar/aplicar  os  conceitos:  Revolução  agrícola;  Enclosure;
Explosão  demográfica;  Êxodo  rural;  Revolução  industrial;
Maquinofatura.

-  Compreender  as  razões  que  justificaram  o  primeiro  processo  de
independência por parte de um território colonial europeu (EUA);
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Subdomínio - O triunfo das
revoluções liberais

DOMÍNIO 8 - O MUNDO
INDUSTRIALIZADO NO

SÉCULO XIX 
Subdomínio –

Transformações
económicas, sociais e

culturais

Subdomínio – O caso
português

- Destacar no processo revolucionário francês a abolição dos direitos e
privilégios  feudais  e  o  estabelecimento  do  conceito  de  cidadania
moderno,  estabelecendo-se,  teoricamente,  o  princípio  da  igualdade
perante a lei;
- Compreender a importância das conquistas da revolução francesa para
o liberalismo, estabelecendo ligações com o caso português;
- Interpretar a revolução liberal portuguesa, identificando causas e as
diversas propostas políticas expressas na Constituição de 1822, na Carta
Constitucional de 1826 e na resistência absolutista;
- Contextualizar a independência do Brasil no processo revolucionário
liberal português;
- Reconhecer que o fim do Antigo Regime e o estabelecimento de uma
nova ordem liberal e burguesa em Portugal resultou numa guerra civil;

-  Identificar/aplicar  os  conceitos:  Liberalismo;  Constituição;
Cidadania;  Carta  Constitucional;  Sufrágio  censitário  /  sufrágio
universal; Monarquia constitucional/Estado federal/República.

-  Identificar  as  principais  potências  industrializadas  no  século  XIX,
ressaltando  a  importância  da  revolução  dos  transportes  para  a
mundialização da economia;
- Selecionar as alterações que se operaram a nível económico, social e
demográfico devido ao desenvolvimento dos meios de produção;
-  Relacionar  as  condições  de  vida  e  trabalho  do  operariado  com  o
aparecimento dos movimentos reivindicativos e da ideologia socialista;
- Relacionar o aparecimento das novas correntes culturais e artísticas
com  as  transformações  da  revolução  industrial  e  a  confiança  no
conhecimento científico;

-  Identificar/aplicar  os  conceitos:  Capitalismo  industrial  e
financeiro;  Liberalismo  económico;  Mercado  nacional;  Classes
médias;  Proletariado;  Marxismo;  Socialismo;  Comunismo;
Sindicalismo; Romantismo; Realismo; Impressionismo.

-  Analisar  a  política  económica  regeneradora,  nomeadamente  o
investimento efetuado nas infraestruturas de transporte, que moldaram
o desenvolvimento da agricultura e a industrialização;
- Relacionar a emigração com as dificuldades sentidas pelos pequenos
produtores rurais na segunda metade do século XIX;
- Integrar a emigração portuguesa da segunda metade do século XIX no
contexto das migrações europeias do período;
- Justificar o aparecimento e desenvolvimento do operariado português;

- Identificar/aplicar o conceito: Regeneração.

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.  
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