
 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA SOCIAIS E HUMANAS 

Ano Letivo 2021-2022  

Planificação Semestral - Disciplina de Cidadania e desenvolvimento – 9º Ano 

9ano 
• Instituições e participação democrática. 
• Empreendedorismo (nas suas vertentes económica e social); 
• Segurança, Defesa e Paz; 
• Voluntariado. Outras 
 

 Domínios / Temas Aprendizagens essenciais 
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• Instituições e participação 
democrática. 
 
• Empreendedorismo (nas 
suas vertentes económica e 
social); 
 
 
 
• Segurança, Defesa e Paz; 
 
 
• Voluntariado. Outras 
 
 

• Portugal, a Europa e o mundo (diversidade) • Processo de construção da Europa 
Identidade europeia 
Instituições nacionais e da União Europeia 
 
 
A Educação para o Empreendedorismo pretende incentivar os alunos a desenvolverem competências empreendedoras, 
a agirem sobre oportunidades, a gerarem ideias e a transformá-las em valor para os outros. O valor criado pode ser 
social, financeiro ou cultural. Estas competências referem-se a criatividade, pensamento crítico, resolução de 
problemas, iniciativa, perseverança, trabalho colaborativo, planear, gerir projetos. 
 
 
 
 
As Forças Armadas e as Forças e Serviços de Segurança 
A Identidade Nacional e o Quadro Internacional da Segurança da Defesa e da Paz 
Definição de “Guerra” e Terrorismo 
 
 
A Educação para o Voluntariado pretende incentivar os alunos a conhecer, refletir e problematizar sobre os conceitos de 
voluntariado e de voluntário, as suas motivações, direitos e deveres. 

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.   

 



 
 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
 

Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Educação Visual – 9º 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 semestres Ações estratégicas de ensino Avaliação 

 

 

 

Apropriação 

 e Reflexão 

 

 

 

Interpretação  

e Comunicação 

 

 

 

 

Experimentação 
e Criação 
 

Representação Técnica 

 

Normalizações de desenho técnico; 

 
Perspetiva cónica: 
Técnicas de representação em 
perspetiva cónica com um ou dois 
pontos de fuga.  
 
 

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); 
Classificação 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. 

Composição visual 

Narrativa e organização formal - a 
ilustração  

 

Visão e perceção visual 

Construção da imagem no âmbito 
dos mecanismos da visão. 
Processos de construção da imagem 
no âmbito da perceção visual. 

Aquisição de informação intuitiva e 
de informação estruturada.  

Relação entre formas; ilusões de 
ótica 

 

Património 

Arte contemporânea 

Metodologia projetual. 

 

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 Francês – 9. º ano 

Ano Letivo de 2021/2022 
 

Manual adotado: Magie des Mots 
 
 

Domínios e Objetivos 
Sequências/Conteúdos 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
   

1º
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E
M

E
S

T
R

E
 

COMPREENSÃO ORAL 
- Compreender textos orais e audiovisuais em língua 
francesa, produzidos em situação de comunicação 
diversificados, adequados ao seu desenvolvimento 
intelectual, socioafetivo e linguístico. 
 
COMPREENSÃO ESCRITA 
- Compreender textos de natureza diversificada adequados 
ao seu desenvolvimento intelectual, socioafetivo e 
linguístico. 
 
PRODUÇÃO ORAL 
- Produzir enunciados orais adequados ao seu 
desenvolvimento intelectual, socioafetivo e linguístico 
- Exprimir com alguma criatividade e adequação a sua 
intenção de comunicação. 
- Produzir enunciados orais em situações de comunicação 
diversificadas, adequados à sua intenção ou às 
necessidades específicas de comunicação. 
 
PRODUÇÃO ESCRITA 
- Produzir textos escritos adequados ao seu 
desenvolvimento socioafetivo e linguístico. 
- Produzir mensagens escritas corretas e adequadas a 
necessidades específicas de comunicação. 
 
COMPETÊNCIAS CULTURAIS  
- Demonstrar conhecimentos culturais relativos à França. 
 
COMPETÊNCIAS SOCIAS E DE CIDADANIA 
- Apresentar comportamento e atitudes adequados de 
acordo com o Regulamento Interno. 
- Mostrar responsabilidade, autonomia, empenho e 
competências de interação social e cidadania. 

UNIDADE 0 – Diagnóstico * 
 Vocabulário geral e gramática de 7.º e 8.º 

anos 

 Aspetos gerais da cultura e civilização 
francesas. 

 Exprimir opiniões. 

 Comparar dados culturais e civilizacionais. 
 

UNIDADE 1 - Estudos (escolaridade em França) e Vida 
ativa (profissões)   

 Profissões 
 Caraterização psicológica  
 Apreciar vantagens e desvantagens das 

profissões  
 Exprimir intenções 
 Fazer projetos para o futuro 
 Indicar preferências 
 Justificar opções 

 

o Léxico das profissões 
o Futuro  
o Feminino 

 
UNIDADE 2 - Cultura e estética: música, teatro … 

 Exprimir opinião/apreciar 
 Justificar opções 

 

o Palavras interrogativas 
o Pronomes interrogativos variáveis 
o Expressão da negação 

 
UNIDADE 3 - Cultura estética: cinema 

 Exprimir opinião/apreciar 
 Justificar opções 
 Expressar gostos e preferências 
 Exprimir oposição 
 Perguntar/responder 
 Aplicar informação relativa a cinema e filmes 

o Pronomes relativos 
o Expressão da oposição 
o Passé Composé 
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COMPREENSÃO ORAL 
- Compreender textos orais e audiovisuais em língua 
francesa, produzidos em situação de comunicação 
diversificados, adequados ao seu desenvolvimento 
intelectual, socioafetivo e linguístico. 
 
COMPREENSÃO ESCRITA 
- Compreender textos de natureza diversificada adequados 
ao seu desenvolvimento intelectual, socioafetivo e 
linguístico. 
 
PRODUÇÃO ORAL 
- Produzir enunciados orais adequados ao seu 
desenvolvimento intelectual, socioafetivo e linguístico 
- Exprimir com alguma criatividade e adequação a sua 
intenção de comunicação. 
- Produzir enunciados orais em situações de comunicação 
diversificadas, adequados à sua intenção ou às 
necessidades específicas de comunicação. 
 
PRODUÇÃO ESCRITA 
- Produzir textos escritos adequados ao seu 
desenvolvimento socioafetivo e linguístico. 
- Produzir mensagens escritas corretas e adequadas a 
necessidades específicas de comunicação. 
 
COMPETÊNCIAS CULTURAIS  
- Demonstrar conhecimentos culturais relativos à França e 
países francófonos. 
 
COMPETÊNCIAS SOCIAS E DE CIDADANIA 
- Apresentar comportamento e atitudes adequados de 
acordo com o Regulamento Interno. 
- Mostrar responsabilidade, autonomia, empenho e 
competências de interação social e cidadania. 
 
 

 
 

 
UNIDADE 4 - Ciência e Tecnologia   

 Descobertas e invenções 
 Informar-se sobre os avanços da ciência e 

tecnologia 
 Exprimir desejo e vontade 
 Exprimir necessidade 
 Formular juízos de valor 

 

o Expressão do tempo 
o Imperfeito do Indicativo 
o Forma passiva 

 
 

UNIDADE 5 - Cooperação Internacional  

 Organizações e movimentos de 
solidariedade. 

 Informar-se sobre movimentos de 
solidariedade. 

 Exprimir e justificar opiniões. 
 Exprimir hipóteses. 

 

o Expressão da condição 
o Expressão da causa 

 
 

UNIDADE 6 - Meio ambiente, poluição e ecologia 
 Poluição/ecologia 
 Catástrofes naturais 
 Animais em via de extinção 
 Referir factos 
 Narrar acontecimentos 
 Exprimir opinião 
 Exprimir o fim  
 Situar no tempo 

 

o Expressão do fim 
o Advérbios de modo 

 

NOTAS:  
1. N.º de aulas: 1º Semestre  – aproximadamente 32 aulas; 2º Semestre – aproximadamente 30 aulas. 

 
2. Avaliação: 

* CRITÉRIOS TRANSVERSAIS 
domínio A – atitudes e valores (20%) 
- comportamento; - sociabilidade; - responsabilidade; - empenho; - autorregulação 
domínio B – conhecimentos, comunicação e práticas  (80%) 
- rigor, profundidade, organização e criatividade  
* CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DO DEPARTAMENTO 
oralidade-20% ; leitura – 25%; escrita – 25%; gramática – 10 % 

 
* INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO: 

  . Grelhas de observação formal / informal dos domínios A e B 
  . Momentos de avaliação (formativa e classificativa: fichas de avaliação das diferentes competências (oralidade, leitura, 
escrita e gramática) 
Apresentação Oral (formal) – 1 por semestre 
 Exercícios e trabalhos de casa 
 Trabalhos individuais, em pares e em grupos, em contexto da sala de aula ou extra-aula  
 Compreensão oral e escrita 
 Produção oral e escrita 

   Grelhas de autoavaliação 
 
*A avaliação diagnóstica será feita no início do ano letivo para retoma e consolidação de conhecimentos e sempre que 
seja necessário. 

 



 
               

 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS

Planificação Anual da Disciplina de Inglês 
 Ano Letivo de 2021/2022 

Manual adotado: New Wave Revolution 9 Porto Editora
 
 Domínios e Temas 

  

1º
 S

em
es

tr
e   

Unidade zero (revisão de conteúdos)
 
 1. DIMENSÃO TEMÁTICA  
     ALDEIA GLOBAL 
     MULTICULTURALISMO 
     O MUNDO DO TRABALHO 
 
 
 
 
2. GRAMÁTICA 
 

● Present Perfect 

● Present Perfect vs Past simple

● Connectors 

● Conditional sentences (Type 1 

and type 2) 

● Gerund 

● Infinitive vs -ing form 

● Relative clauses 

● Present Perfect Continuous

● Paired conjunctions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 
 

Planificação Anual da Disciplina de Inglês – 9º ano, nível 5 
  

 
9 Porto Editora 

Aprendizagens Essenciais

 

Unidade zero (revisão de conteúdos) 

Present Perfect vs Past simple 

Conditional sentences (Type 1 

Present Perfect Continuous 

 
COMPETÊNCIA COMUNICATIVA 
Compreensão oral 
Compreender, com facilidade, discursos produzidos de forma clara
conversas do dia a dia; acompanhar uma apresentação breve sobre temas 
estudados; compreender o essencial de programas em modo audiovisual sobre 
temas atuais ou de interesse cultural; seguir informações diversas
orientações detalhadas 
Compreensão escrita 
Ler textos, de alguma complexidade, escritos em linguagem clara e corrente; 
compreender textos factuais sobre assuntos de interesse pessoal
identificar os pontos principais em textos jornalísticos; 
diversificados¸ seguir o essencial em textos argumentativos breves sobre temas 
sociais; ler textos de leitura extensiva 
Interação oral 
Interagir em diálogos, com correção, sobre tópicos da atualidade;
correção, sobre assuntos conhecidos, podendo pedir ajuda e reformular o 
discurso; trocar ideias, informações e opiniões sobre experiências
com o interlocutor, via telemóvel, atividades do dia a dia 
Interação escrita 
Interagir, com linguagem coloquial, sobre assuntos de caráter 
a um inquérito; escrever mensagens nas redes sociais
Produção oral 
(Re)produzir textos orais, previamente preparados, com pronúncia e entoação 
adequados; fazer pequenas apresentações sobre temas do seu interesse; 
produzir, de forma simples e linear, discursos de cunho pessoal 
Produção escrita 
Produzir textos de 90 a 100 palavras, utilizando vocabulário comum, mas 
diversificado; recontar um acontecimento, descrevendo experiências, 
impressões, reações ou sentimentos; escrever sobre os temas 
estudados 
 
COMPETÊNCIA INTERCULTURAL 
Reconhecer realidades interculturais distintas 
Reconhecer personalidades do meio artístico e literário
célebres de países de expressão inglesa; conhecer universos culturais 
diversificados; identificar organizações promotoras da mobilidade dos jovens; 
emitir opiniões sobre transformações do modo de estar e viver
 
 
 
 
 
 

1 

 

                                                     

Aprendizagens Essenciais 

Compreender, com facilidade, discursos produzidos de forma clara; seguir 
acompanhar uma apresentação breve sobre temas 

estudados; compreender o essencial de programas em modo audiovisual sobre 
temas atuais ou de interesse cultural; seguir informações diversas; seguir 

Ler textos, de alguma complexidade, escritos em linguagem clara e corrente; 
compreender textos factuais sobre assuntos de interesse pessoal ou cultural; 
identificar os pontos principais em textos jornalísticos; utilizar dicionários 

seguir o essencial em textos argumentativos breves sobre temas 

Interagir em diálogos, com correção, sobre tópicos da atualidade; interagir, com 
podendo pedir ajuda e reformular o 

rocar ideias, informações e opiniões sobre experiências; combinar 
com o interlocutor, via telemóvel, atividades do dia a dia  

Interagir, com linguagem coloquial, sobre assuntos de caráter geral; responder 
escrever mensagens nas redes sociais 

(Re)produzir textos orais, previamente preparados, com pronúncia e entoação 
adequados; fazer pequenas apresentações sobre temas do seu interesse; 

, discursos de cunho pessoal  

Produzir textos de 90 a 100 palavras, utilizando vocabulário comum, mas 
diversificado; recontar um acontecimento, descrevendo experiências, 

escrever sobre os temas da atualidade 

 
e literário; conhecer obras 

onhecer universos culturais 
identificar organizações promotoras da mobilidade dos jovens; 

emitir opiniões sobre transformações do modo de estar e viver 



 

2 

 

2º
 S
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es

tr
e  

1. DIMENSÃO TEMÁTICA  
    
   TEMPOS LIVRES 
   ADOLESCÊNCIA 
   TECNOLOGIAS   
 
 
 
 
2. GRAMÁTICA 
 

● Past Continuous 

● Past Perfect 

● Connectors 

● Reported Speech (statements) 

● Reported Speech (questions, 

requests and commands) 

● Reported Speech (suggest and 

explain) 

● Question-Tags  

● Passive Voice 

COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA 
Comunicar eficazmente em contextoesponder com segurança a perguntas, 
revelando uma opinião crítica fundamentada; preparar e fazer uma 
apresentação oral à turma e ou outros elementos da comunidade educativa 
com os recursos verbais e não verbais necessários, com confiança e 
criatividade; ultrapassar falhas de comunicação oral ou escrita de forma a 
comunicar, com clareza e correção, sobre assuntos conhecidos; interromper ou 
mudar de assunto e retomá-lo de forma coerente 
Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos  
Participar em atividades de pares, trocando informações e opiniões sobre 
pessoas, experiências e acontecimentos, de modo a associar novas 
aprendizagens às anteriores; planear, organizar e apresentar uma tarefa de 
pares ou um trabalho de grupo, minimizando possíveis diferenças e 
discordâncias, demonstrando uma atitude de sensibilidade emocional ao usar 
diferentes graus de formalidade 
Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em 
contexto 
Contribuir para projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se apliquem ao 
contexto e experiências reais e quotidianas do aluno, utilizando aplicações 
informáticas online; comunicar com outros a uma escala local, nacional e 
internacional para escrever comentários e mensagens em blogues e redes 
sociais; escrever ou responder a uma carta/email informal/formal 
Pensar criticamente 
Desenvolver a empatia com o outro de forma a argumentar a favor de e/ou 
contra uma ideia; seguir um pensamento mais elaborado, esforçando-se por 
expressar a sua opinião sobre os temas estudados, mantendo a integridade e 
humildade pessoal 
Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver criatividade em 
contexto 
Pesquisar novas ideias e reinterpretar ideias existentes de modo a criar 
produtos adequados à sua realidade cultural e quotidiana que tenham impacto 
nos seus pares; desenvolver e participar em projetos e atividades 
interdisciplinares; desenvolver a literacia em língua inglesa, lendo textos de 
leitura extensiva para expressar a sua opinião 
Desenvolver o aprender a aprender em contexto e aprender a regular o 
processo de aprendizagem 
Utilizar dicionários em diferentes suportes; procurar, discutir e selecionar 
estratégias de aprendizagem individuais que melhor se adequem ao seu estilo 
de aprendizagem, de modo a desenvolver uma atitude ativa e confiante 
relativamente à aprendizagem do Inglês; monitorizar/avaliar progressos e 
dificuldades na língua inglesa, tendo consciência do seu nível de empenho e 
motivação pessoal, registando as suas aquisições e dificuldades linguísticas; 
selecionar estratégias de aprendizagem eficazes para superar estas 
dificuldades e consolidar as aprendizagens; demonstrar uma atitude de 
resiliência face à aprendizagem; realizar atividades simples de auto e 
heteroavaliação: grelhas de progressão 
  

NOTA:  
Leitura Extensiva: A lecionação ou não de uma obra literária (a definir) vai depender do ritmo de trabalho das turmas. 
 
         SUMATIVA CLASSIFICATIVA POR SEMESTRE 
Nos dois semestres, preveem-se momentos de avaliação sumativa com propósitos classificativos diversificados, a saber: exercícios 
de compreensão e produção escritos, de compreensão e produção orais, e gramática. 
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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 Físico-Química – 9º ano  

 

Manual adotado: Explora 9º - autores: Duarte Nuno Januário; Eliana do Carmo Correia e Carlos Brás – Porto Editora 
 

 Domínios/Temas Aprendizagens essenciais 

   

1
º 

S
e

m
e

s
tr

e
 (

50
 T

L 
de

 4
5 

m
in
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Movimentos e forças 
               Movimentos na Terra 

  

 

 

 

 

                                             
Forças e movimentos  

 

 

 

 

 

                                                   
Forças, movimentos e 

energia 

                                                                   

Forças e Fluídos 

 
Eletricidade 
 

Corrente elétrica e circuitos 
elétricos, efeitos da corrente 

elétrica e energia elétrica 

 

 
 Compreender movimentos retilíneos do dia a dia, descrevendo-os por meio de 

grandezas físicas e unidades do Sistema Internacional (SI). 
 Construir gráficos posição-tempo de movimentos retilíneos, a partir de medições de 

posições e tempos, interpretando-os.  
 Aplicar os conceitos de distância percorrida e de rapidez média na análise de 

movimentos retilíneos do dia a dia.  
 Classificar movimentos retilíneos, sem inversão de sentido, em uniformes, acelerados 

ou retardados, a partir dos valores da velocidade.  
 Construir e interpretar gráficos velocidade-tempo para movimentos retilíneos, sem 

inversão de sentido, aplicando o conceito de aceleração média.  
 Distinguir, numa travagem de um veículo, tempo de reação de tempo de travagem, 

discutindo os fatores de que depende cada um deles. 
 Aplicar os conceitos de distâncias de reação, de travagem e de segurança, na 

interpretação de gráficos velocidade/tempo, discutindo os fatores de que dependem. 
 
 Representar uma força por um vetor, caracterizando-a, e medir a sua intensidade com 

um dinamómetro, apresentando o resultado da medição no SI.  
 Compreender, em situações do dia a dia e em atividades laboratoriais, as forças como 

resultado da interação entre corpos.  
 Aplicar as leis da dinâmica de Newton na interpretação de situações de movimento e 

na previsão dos efeitos das forças. 
  Justificar a utilização de apoios de cabeça, cintos de segurança, airbags, capacetes e 

materiais deformáveis nos veículos, com base nas leis da dinâmica.  
 Explicar a importância da existência de atrito no movimento e a necessidade de o 

controlar em variadas situações, através de exemplos práticos, e comunicar as 
conclusões e respetiva fundamentação. 

 Interpretar e analisar regras de segurança rodoviária, justificando-as com base na 
aplicação de forças e seus efeitos, e comunicando os seus raciocínios. 

 
 Analisar diversas formas de energia usadas no dia a dia, a partir dos dois tipos 

fundamentais de energia: potencial e cinética.  
 Concluir sobre transformações de energia potencial gravítica em cinética, e vice-versa, 

no movimento de um corpo sobre a ação da força gravítica.  
 Concluir que é possível transferir energia entre sistemas através da atuação de forças. 
 
 Verificar, experimentalmente, a Lei de Arquimedes, aplicando-a na interpretação de 

situações de flutuação ou de afundamento. 
 
 Planificar e montar circuitos elétricos simples, esquematizando-os. 
 Medir grandezas físicas elétricas (tensão elétrica, corrente elétrica, resistência 

elétrica, potência e energia) recorrendo a aparelhos de medição e usando as unidades 
apropriadas, verificando como varia a tensão e a corrente elétrica nas associações em 
série e em paralelo. 

 Relacionar correntes elétricas em diversos pontos e tensões elétricas em circuitos 
simples e avaliar a associação de recetores em série e em paralelo.  

 Verificar, experimentalmente, os efeitos químico, térmico e magnético da corrente 
elétrica e identificar aplicações desses efeitos.  

 Comparar potências de aparelhos elétricos, explicando o significado dessa 
comparação e avaliando as implicações em termos energéticos.  

 Justificar regras básicas de segurança na utilização e montagem de circuitos elétricos, 
comunicando os seus raciocínios. 
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 Domínios/Temas Aprendizagens essenciais 

   

2
º 

s
e

m
e
s

tr
e

 (
45

 T
L 

de
 4

5 
m

in
) 

Classificação dos 
materiais 

Estrutura atómica  

 

 

 

Propriedades dos 
materiais e Tabela 
Periódica  

 

 

 

 

 

 

                                                     
Ligação química 

 

 
 
 Identificar os marcos históricos do modelo atómico, caracterizando o modelo atual.  
 Relacionar a constituição de átomos e seus isótopos e de iões monoatómicos com 

simbologia própria e interpretar a carga dos iões.  
 Prever a distribuição eletrónica de átomos e iões monoatómicos de elementos (Z ≤ 

20), identificando os eletrões de valência. 
 
 Relacionar a distribuição eletrónica dos átomos dos elementos com a sua posição na 

Tabela Periódica.  
 Localizar na Tabela Periódica os elementos dos grupos 1, 2, 17 e 18 e explicar a 

semelhança das propriedades químicas das substâncias elementares do mesmo grupo.  
 Distinguir metais de não metais com base na análise, realizada em atividade 

laboratorial, de algumas propriedades físicas e químicas de diferentes substâncias 
elementares. 

 Identificar, com base em pesquisa e numa perspetiva interdisciplinar, a proporção dos 
elementos químicos presentes no corpo humano, avaliando o papel de certos 
elementos para a vida, comunicando os resultados. 

 
 
 Identificar os vários tipos de ligação química e relacioná-los com certas classes de 

materiais: substâncias moleculares e covalentes (diamante, grafite e grafeno), 
compostos iónicos e metais. 

 Identificar hidrocarbonetos saturados e insaturados simples, atendendo ao número de 
átomos e ligações envolvidas.  

 Avaliar, com base em pesquisa, a contribuição da Química na produção e aplicação de 
materiais inovadores para a melhoria da qualidade de vida, sustentabilidade 
económica e ambiental, recorrendo a debates. 

 
 
 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos ao longo dos dois semestres 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 Ciências Naturais – 9º ano  

 

Manual adotado: Terra CN, Carlos Campos e Magda Dias, TEXTO Editora 
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 / Temas Aprendizagens essenciais 
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Domínio: Viver Melhor na 
Terra 
Subdomínio: Saúde Individual e 

Comunitária 

 

 

 

 

 

 

 
Subdomínio: O Organismo 
Humano em Equilíbrio 

 

 Distinguir saúde de qualidade de vida, segundo a Organização Mundial de Saúde.  

 Caracterizar as principais doenças provocadas pela ação de agentes patogénicos mais 
frequentes.  

 Relacionar as consequências do uso indevido de antibióticos com o aumento da 
resistência bacteriana.  

 Caracterizar, sumariamente, as principais doenças não transmissíveis, indicando a 
prevalência dos fatores de risco associados. 

  Interpretar informação sobre os determinantes do nível de saúde individual e 
comunitária, analisando a sua importância na qualidade de vida de uma população. 

 Explicar o modo como as "culturas de risco" podem condicionar as medidas de 
capacitação das pessoas, pondo em causa a promoção da saúde.  

 Analisar criticamente estratégias de atuação na promoção da saúde individual, familiar e 
comunitária, partindo de questões enquadradas em problemáticas locais, regionais ou 
nacionais 

 Caracterizar o organismo humano como sistema aberto, identificando os seus níveis de 
organização biológica, as direções anatómicas e as cavidades, discutindo o contributo 
da ciência e da tecnologia para esse conhecimento. 

 Distinguir os níveis de organização biológica dos seres vivos e dos 
ecossistemas.*  

 Relacionar os elementos químicos mais abundantes no corpo humano com as funções 
desempenhadas.  

 Distinguir alimento de nutriente e nutriente orgânico de inorgânico, indicando as suas 
funções no organismo e identificando alguns nutrientes em alimentos.  

 Relacionar a insuficiência de elementos traço (ferro, flúor, iodo) com os seus efeitos no 
organismo.  

 Explicar o modo como alguns distúrbios alimentares  anorexia nervosa, bulimia 

nervosa e compulsão alimentar  podem afetar o organismo 

 humano.  

 Relacionar a alimentação saudável com a prevenção de doenças da 
contemporaneidade, reconhecendo a importância da dieta mediterrânica na promoção 
da saúde.  

 Caracterizar as etapas da nutrição, explicitando a função do sistema digestivo e a sua 
relação com o metabolismo celular.  

 Relacionar os órgãos do sistema digestivo e as respetivas glândulas anexas com as 
funções desempenhadas, explicitando as transformações físicas e químicas da 
digestão. 

 



 

 

 

 Explicar a importância do microbiota humano, indicando medidas que contribuam para o 
bom funcionamento do sistema digestivo.  

 Identificar os constituintes do sangue em preparações definitivas, relacionando-os com 
a função que desempenham no organismo.  

 Analisar possíveis causas de desvios dos resultados de análises sanguíneas 
relativamente aos valores de referência.  

 Relacionar o modo de atuação dos leucócitos com a função que desempenham no 
sistema imunitário.  

 Identificar a morfologia e a anatomia do coração de um mamífero, explicitando os seus 
principais constituintes e as respetivas funções.  

 Relacionar os constituintes do sistema cardiovascular com o ciclo cardíaco.  

 Caracterizar a variação da frequência cardíaca e da pressão arterial em algumas 
atividades do dia a dia, articulando com saberes de outras disciplinas (ex.: Educação 
Física). 

 Relacionar a estrutura dos vasos sanguíneos com as suas funções e comparar as 
características do sangue venoso e do sangue arterial na circulação sistémica e na 
circulação pulmonar.  

 Identificar as principais doenças do sistema cardiovascular, inferindo contributos da 
ciência e da tecnologia para a minimização das referidas doenças e explicitando a 
importância da implementação de medidas que contribuam para o seu bom 
funcionamento.  

 Distinguir os diferentes tipos de linfa, explicitando a sua função e a importância dos 
gânglios linfáticos, bem como a necessidade de efetivar medidas que contribuam para o 
bom funcionamento do sistema linfático.  

 Identificar os principais constituintes do sistema respiratório de um mamífero e as 
respetivas funções.  

 Distinguir respiração externa de respiração interna e descrever as alterações 
morfológicas ocorridas durante a ventilação pulmonar.  

 Comparar a hematose alveolar com a hematose tecidular e reconhecer a sua 
importância no organismo.  

 Discutir os efeitos do ambiente e dos estilos de vida no equilíbrio do sistema respiratório 
e na minimização da ocorrência de doenças, destacando as consequências da 
exposição ao fumo ambiental do tabaco e indicando medidas que contribuam para o seu 
bom funcionamento. 
 

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, Ficha de trabalho, relatório de atividade laboratorial, trabalhos 
de pesquisa etc. de acordo com o Referencial de avaliação pedagógica do AGEILHAVO.    
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Subdomínio: O Organismo 
Humano em Equilíbrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Explicar a importância da cadeia de sobrevivência no aumento da taxa de sobrevivência 
em paragem cardiovascular.  

 Efetuar o exame do paciente (adulto e pediátrico) com base na abordagem inicial do 
ABC (airway, breathing and circulation). Implementar procedimentos do alarme em caso 
de emergência e executar procedimentos de suporte básico de vida (adulto e 
pediátrico), seguindo os algoritmos do European Resuscitation Council.  

 Simular medidas de socorro à obstrução grave e ligeira da via aérea e demonstrar a 
posição lateral de segurança.  

 Relacionar os constituintes do sistema urinário com a função que desempenham e 
caracterizar a anatomia e a morfologia do rim de um mamífero, explicitando as funções 
desempenhadas pelos seus constituintes.  

 Relacionar as características da unidade funcional do rim com o processo de formação 
da urina, identificando alguns fatores que condicionam a sua formação.  

 Caracterizar as funções da pele, explicitando medidas que podem contribuir para a 
eficácia da sua função excretora.  

 Discutir a importância da ciência e da tecnologia na minimização de problemas da 
função renal e o contributo do cidadão na efetivação de medidas que contribuam para a 
eficiência da função excretora.  

 Identificar os constituintes e as funções do sistema nervoso central e periférico e 
relacionar a constituição do neurónio com o modo como ocorre a transmissão do 
impulso nervoso.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Subdomínio: 

Transmissão das Vida 

 

 

 

 

 Distinguir ato voluntário de ato reflexo, relacionando-os com o papel do sistema nervoso 
na regulação homeostática.  

 Discutir o contributo da ciência e da tecnologia na identificação de doenças do sistema 
nervoso e o contributo do cidadão na efetivação de medidas que contribuam para o seu 
bom funcionamento.  

 Distinguir glândulas de hormonas e de células-alvo, identificando algumas glândulas 
endócrinas (hipófise, hipotálamo, pâncreas/ilhéus de Langerhans, ovário, placenta, 
suprarrenal, testículo, tiróide) e as principais hormonas por elas produzidas.  

 Explicar a importância do sistema neuro-hormonal no organismo e o contributo da 
ciência e da tecnologia na identificação de doenças associadas, discutindo medidas que 
podem contribuir para o seu bom funcionamento.    

 Comparar as estruturas dos órgãos reprodutores humanos com as funções 
desempenhadas, e explicar, sumariamente, os processos da espermatogénese e da 
oogénese.  

 Caracterizar a coordenação ovárica e uterina, identificando o período fértil num ciclo 
menstrual. 

 Distinguir as células reprodutoras humanas, a nível morfológico e a nível fisiológico, e o 
processo de fecundação do processo de nidação.  

 Discutir questões relacionadas com o aleitamento materno e outras alternativas. 

 Discutir o papel da ciência e da tecnologia na identificação de infeções sexualmente 
transmissíveis e o contributo do cidadão na implementação de medidas que contribuam 
para o bom funcionamento do sistema reprodutor.  

 Analisar criticamente as vantagens e as desvantagens dos diferentes métodos 
contraceptivos.  

 Discutir o contributo da ciência e da tecnologia na evolução do conhecimento genético e 
das suas aplicações na sociedade e interpretar informação relativa a estruturas 
celulares portadoras de material genético.  

 Explicar a relação entre os fatores hereditários, a informação genética e o modo como a 
reprodução sexuada condiciona a diversidade intraespecífica e a evolução das 
populações. 
 

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, Ficha de trabalho, relatório de atividade laboratorial, trabalhos 
de pesquisa etc. de acordo com o Referencial de avaliação pedagógica do AGEILHAVO. 
 
* Atividades de recuperação e consolidação de aprendizagens do ano letivo anterior (8º ano). 
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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
Ano Letivo 2021-2022  

Planificação Anual Simplificada - Disciplina de Educação Física – 9º 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
 S

em
es

tre
 

 
• Condição Física 

(FITEscola) 
 

• Atletismo: 
1. Resistência 
2. Velocidade 
3. Salto em Altura 
4. Triplo Salto 
 

• Basquetebol 
 
 
 

 
 

• Badminton 
 

 
- 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, corrida de balanço, chamada, voo, 
queda, corrida de balanço, hop, step, jump, voo, queda). 
 
 
 
- Basquetebol (passe de peito, passe picado com uma e duas mãos, receção, 
paragens a um e dois tempos com rotações sobre um apoio, drible estático, progressão 
e proteção, lançamento na passada, apoio e em salto, mudança de direção e de mão 
pela frente, entre pernas e rotação, posição de tripla ameaça, posição básica 
defensiva, enquadramento defensivo, jogos adaptados, jogos reduzidos). 
 
- Badminton (pega da raqueta, posição base, deslocamentos, serviço curto e comprido, 
clear, lob, amorti, drive, remate, jogos adaptados, jogo formal 1X1). 
 



 

 

2º
 S

em
es

tre
 

 
• Condição Física 

(FITEscola) 
 

• Ginástica de Aparelhos: 
1. Boque/Plinto 
2. Mini-trampolim 

 
 
 

• Ginástica Solo 
 
 
 
 

• Voleibol 
 
 

• Dança 
 
 
 
 

• Orientação 

 

 
- 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). 
 
- Voleibol (passe, manchete, serviço por baixo, deslocamentos, enquadramento 
defensivo, enquadramento ofensivo, jogos adaptados, jogos reduzidos). 
 
- 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). 
 
- Orientação (identificação do percurso, simbologia, orientação do mapa, localização de 
pontos de referência no mapa, preenchimento do cartão de controlo) 
 

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 CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

Planificação Anual da Disciplina de GEOGRAFIA – 9º ano
Ano Letivo de 2021/2022

Manual adotado: FAZER GEOGRAFIA 9º ano - Porto Editora                                      

Domínios / Temas Aprendizagens Essenciais

1º 

S
E
M
E
S
T
R
E

A indústria
Fatores de localização industrial
Tipos de indústria
Indústria no mundo
NPI
Deslocalização industrial
Impactes da atividade industrial 
Retrato de Portugal

Contrastes de Desenvolvimento

Países com diferentes graus de 
desenvolvimento

 Crescimento económico e desenvol-
vimento humano 

 Contrastes demográficos, sociocultu-
rais, políticos e ambientais 

 Índice de desenvolvimento humano e
outros indicadores compostos

Interdependência entre espaços com 
diferentes níveis de desenvolvimento

 Obstáculos ao desenvolvimento hu-
mano 

 Comércio mundial

Soluções para atenuar os contrastes 
de desenvolvimento

 Ajudas ao desenvolvimento 
 Organização das Nações Unidas 
 Organizações não governamentais
 Objetivos de Desenvolvimento do Mi-

lénio

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

 

Compreender os conceitos de crescimento 
económico e de desenvolvimento humano

Compreender o grau de desenvolvimento dos
países com base no Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) e em outros indicadores compostos

Conhecer os principais obstáculos naturais,
históricos, 
políticos, 
económicos 
e sociais ao desenvolvimento dos países
Conhecer a estrutura do comércio mundial

Compreender soluções que procuram atenuar os 
contrastes de desenvolvimento

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

Riscos, Ambiente e Sociedade
Riscos naturais

Conhecer conceitos relacionados com a teoria do risco

1



2
º
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 Teoria do risco 
 Ciclones tropicais 
 Tornados 
 Ondas de calor e vagas de frio 
 Secas 
 Cheias e inundações 
 Movimentos de vertente
 Avalanches

Riscos mistos

 Subsistemas da Terra 
 Problemas da atmosfera 
 Problemas da hidrosfera 
 Problemas da litosfera 
 Problemas da biosfera

Proteção, controlo e gestão ambiental 
para o desenvolvimento sustentável

 Desenvolvimento sustentável 
 Acordos internacionais de defesa do 

ambiente 
 Organizações não governamentais 

para o ambiente 
 Preservação do património 
 Pegada ecológica

Compreender os furacões e os tornados como riscos 
climáticos com consequências para o meio e a 
sociedade
Compreender as vagas de frio e as ondas de calor 
como riscos climáticos com influência no meio e na 
sociedade
Compreender as secas como um risco climático com 
influência no meio e na sociedade
Compreender as cheias e as inundações como riscos 
hidrológicos com influência no meio e na sociedade
Compreender os movimentos de vertente e as avalan-
ches como riscos geomorfológicos com influência no 
meio e na sociedade

Compreender a importância da atmosfera no equilíbrio 
térmico da Terra
Compreender a influência da poluição atmosférica na 
formação do smog e das chuvas ácidas
Compreender a influência da poluição atmosférica no 
efeito de estufa e na camada de ozono
Compreender a importância da hidrosfera no sistema 
terrestre
Conhecer a influência da poluição da hidrosfera no 
meio e na sociedade
Compreender a influência da degradação do solo e de-
sertificação no meio e na sociedade
Compreender a importância da floresta à escala plane-
tária e em Portugal
Compreender a influência dos incêndios florestais no 
meio e na sociedade

Compreender a necessidade de preservar o património 
natural e promover o desenvolvimento sustentável
Compreender o papel da cooperação internacional na 
preservação do património natural e na promoção do 
desenvolvimento sustentável
Compreender a necessidade de adotar medidas coleti-
vas e individuais com vista ao incremento da resiliência 
e ao desenvolvimento sustentável

Evidências: No 2º Semestre prevê-se a realização dois momentos de avaliação sumativa classificativa, um 
trabalho de pesquisa individual ou em grupo com apresentação oral, atividades de caracter formativo, 
elaboração de documentos diversos (mapas, gráficos relatórios, tabelas ou outros) 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 Matemática – 9º ano  

 

Manual adotado: Pi9 
 

Aprendizagens essenciais, conhecimentos, capacidades e atitudes transversais a todos os temas 

Raciocínio matemático 
• Desenvolver a capacidade de abstração e de generalização, e de compreender e construir 

argumentos matemáticos e raciocínios lógicos, incluindo provas e demonstrações. 

Comunicação matemática 

• Exprimir oralmente e por escrito ideias matemáticas, com precisão e rigor, para justificar raciocínios, 
procedimentos e conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da matemática 
(convenções, notações, terminologia e simbologia).  

• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvimento das outras 
ciências e domínios 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. 

Resolução de problemas 
• 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 / Temas Aprendizagens essenciais 
 

1º
 S

E
M

E
S

T
R

E
 (

 8
2T

L
)   Organização e tratamento de dados 

(25TL) 

(Estatística e probabilidades) 

 

- Revisões 
. Variáveis estatísticas: natureza das 

variáveis; 

. Tabelas de frequências absoluta e relativa, 

média, moda e mediana de um conjunto de 

dados numéricos (revisão 7º ano) 

- Estatística e probabilidades 

. Quartis 

. Diagramas de extremos e quartis 

. Amplitude interquartil 

. Organizar e representar dados em 

histogramas; 

. Experiências e conjunto de resultados; 

. Acontecimentos elementares, compostos, 

certos e impossíveis; 

. Acontecimentos incompatíveis e 

acontecimentos complementares; 

. Probabilidade de um acontecimento; 

. Conceito frequencista de probabilidade; 

. Conceito clássico de probabilidade: Lei de 

Laplace; 

Processos organizados de contagem. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
• 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; 

• Analisar e interpretar informação contida num conjunto de dados recorrendo às 
medidas estatísticas mais adequadas (mediana, quartis, amplitude interquartis, 
média, moda e amplitude) e reconhecer o seu significado no contexto de uma 
dada situação. 

. Recolher, organizar e representar dados recorrendo a diferentes 

representações, incluindo o histograma, e interpretar a informação 

representada; 

. Planear e realizar estudos que envolvam procedimentos estatísticos, e 

interpretar os resultados usando linguagem estatística, incluindo a 

comparação de dois ou mais conjuntos de dados, identificando as suas 

semelhanças e diferenças; 

. Interpretar o conceito de probabilidade de um acontecimento como a 

frequência relativa da ocorrência desse acontecimento ou recorrendo à 

regra de Laplace; 

. Calcular a probabilidade de um acontecimento associado a uma experiência 
aleatória e interpretá-la como exprimindo o grau de possibilidade da sua 
ocorrência. 

 
 
 



 

 

 

Álgebra (15 TL) 

(Funções) 

- Revisões  

. Proporcionalidade direta. 

 

- Funções 

. Proporcionalidade inversa; 

. Função de proporcionalidade inversa; 

. Representação gráfica (de funções de 

proporcionalidade inversa); 

. Resolução de problemas; 

. Função quadrática; 

 
 

Álgebra (22 TL) 

(Equações) 

-Revisões  

. Casos notáveis da multiplicação de 

polinómios; 

. Fatorização de um polinómio; 

. Equações do 2º grau; 

. Lei do anulamento do produto; 

. Resolução de equações do 2º grau. 

- Equações 

. Sequências e regularidades; 

. Completar o quadrado; 

. Equações do 2º grau completas; 

. Fórmula resolvente; 

. Binómio discriminante; 

. A função quadrática e as equações do 2º 

grau; 

. Problemas envolvendo equações do 2º 

grau. 

 

Geometria e Medida (20 TL) 

(Geometria) 

- Revisões  
. Polígonos e áreas de polígonos regulares; 

. Volumes de sólidos (pirâmide, cone e 

esfera); 

. Área da superfície de um sólido (prisma, 

pirâmide, cilindro, cone e esfera); 

. Geometria 

. Pontos, retas e planos; 

. Posição relativa de duas retas; 

. Posição relativa de dois planos; 

. Posição relativa de uma reta relativamente 

a um plano; 

. Lugares geométricos (circunferência, 

círculo, mediatriz, bissetriz de um ângulo) 

.  Circuncentro, incentro, ortocentro e 

baricentro de um triângulo; 

. Arcos e cordas de uma circunferência; 

 

 
 
 
 
 
 
 
. 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 (incluindo a de 

proporcionalidade inversa e a do tipo 𝑦 = 𝑎𝑥2, 𝑎 ≠ 0), e relacionar a 
representação gráfica com a algébrica e reciprocamente. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

. Reconhecer regularidades e determinar uma lei de formação de uma 

sequência de números racionais e uma expressão algébrica (incluindo as de 

2º grau) que a representa; 

 

. Reconhecer, interpretar e resolver equações do 1º e 2º grau a uma incógnita 

e usá-las para representar situações em contextos matemáticos e não 

matemáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Analisar figuras geométricas planas e tridimensionais, incluindo a 

circunferência, o círculo e a esfera, identificando propriedades relativas a 

essas figuras, e classificá-las de acordo com essas propriedades; 

 

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. 
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Geometria e Medida (22 TL) (cont.) 

 
. Medida da amplitude de um ângulo ao 

centro; 

. Propriedades geométricas em 

circunferências; 

. Comprimento de um arco de circunferência e 

área de um setor circular; 

. Ângulo inscrito num arco de circunferência; 

. Propriedades dos ângulos inscritos; 

. Ângulo de segmento; 

. Ângulo ex-inscrito num arco de circunferência; 

. Ângulos excêntricos; 

. Ângulos internos e externos de um polígono; 

. Polígonos inscritos numa circunferência. 

 
 

Álgebra. Números e operações (22TL)  

(Números reais. Inequações) 
 

. - Revisões  

. Números racionais e irracionais; 

. Conjunto dos números reais. 

-Números reais. Inequações. 

. Relação de ordem em IR. Propriedades; 

. Intervalos de números reais; 

. Interseção e reunião de intervalos; 

. Valores aproximados; 

. Inequações do 1º grau; 

. Disjunção de inequações; 

. Conjunção de inequações. 

 
 
 
 
 
 

Geometria e Medida (20 TL) 

(Trigonometria no triângulo retângulo) 
 

- Revisões  

. Semelhança de triângulos. 

- Trigonometria no triângulo retângulo 

. Razões trigonométricas de ângulos agudos; 

. Relações entre as razões trigonométricas; 

. Tabelas e calculadoras; 

. Valores exatos das razões trigonométricas 

dos ângulos de amplitude 30°, 45° 𝑒 60°. 

. A trigonometria na resolução de problemas. 

 

 
 

 

. Relacionar a amplitude de um ângulo ao centro e de um ângulo inscrito 

numa circunferência com as dos arcos correspondentes e utilizar essas 

relações na resolução de problemas em contextos matemáticos e não 

matemáticos; 

. Identificar e construir lugares geométricos (circunferência, círculo, 

mediatriz e bissetriz) e utilizá-los na resolução de problemas 

geométricos; 

. Reconhecer o significado de fórmulas para o cálculo de áreas da 

superfície e de volumes de sólidos, incluindo a esfera, e usá-las na 

resolução de problemas em contextos matemáticos e não matemáticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

. Reconhecer números inteiros, racionais e reais nas suas diferentes 

representações, incluindo a notação científica, em contextos 

matemáticos e não matemáticos; 

. Comparar números reais, em contextos diversos, com e sem recurso à 

reta real; 

. Calcular, com e sem calculadora, com números reais recorrendo a 

valores exatos e aproximados e em diferentes representações, avaliar os 

efeitos das operações e fazer estimativas plausíveis; 

. Reconhecer que as propriedades das operações em ℚ se mantêm em IR, 

e utilizá-las em situações que envolvem cálculo; 

. Reconhecer, interpretar e resolver inequações do 1º grau a uma 

incógnita e usá-las para representar situações em contextos 

matemáticos e não matemáticos. 

 
 

 
 
 

 
. Reconhecer as razões trigonométricas de um ângulo agudo (seno, 

cosseno e tangente) como razões entre as medidas de lados de um 

triângulo retângulo e estabelecer relações entre essas razões 

                           (𝑠𝑒𝑛2𝛼 + 𝑐𝑜𝑠2𝛼 = 1 , 𝑡𝑔𝛼 =
𝑠𝑒𝑛𝛼

𝑐𝑜𝑠𝛼
) ; 

. Utilizar razões trigonométricas e as suas relações, na resolução de 

problemas em contextos matemáticos e não matemáticos. 

 

 

 

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



 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

Ano Letivo 2021-2022 

Planificação Anual Simplificada - Disciplina de TIC – Turmas do 9º ano  

 

A disciplina TIC lecionada no 9º ano funciona em regime semestral, da seguinte forma: 

 1ºsemestre - turmas A, C, E e G  

 2ºsemestre - turmas B, D e F 
 

Manual adotado: Não existe. 

 Domínios / Temas Aprendizagens essenciais 
 

(1
8

 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 

 

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

 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.  

INVESTIGAR E PESQUISAR 

Pesquisa e Análise da 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 

Planificar estratégias de investigação e de pesquisa a realizar 
online 

 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. 



 

 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 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 colaboração em ambientes digitais fechados; 

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

CRIAR E INOVAR 

Folha de cálculo 

 Gerir livros 
 Inserir dados em tabelas 
 Formatar células 
 Formatar células condicionalmente 
 Gerir folhas 
 Utilizar fórmulas  
 Utilizar funções  
 Criar gráficos  
 Criar tabelas dinâmicas 
 Utilizar gráficos dinâmicos 

 

 

 

 Conhecer e utilizar as potencialidades de aplicações digitais 
de representação de dados e estatística; 

CRIAR E INOVAR 

Linguagem de programação simples – Scratch 

 Utilização de ambiente gráfico  
 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 

Programação de elementos sincronizadamente. 

 

 

 Compreender e utilizar técnicas elementares de 
programação em objetos;  

 Analise e correção de problemas de movimentação em 
linha temporal;  

 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 de imagem, de som e de vídeo. 

 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. 
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                                                        Departamento de Ciências Humanas e Sociais
Planificação Anual da Disciplina de EMRC – 9.º Ano

ANO LETIVO DE 2021/22

Manual adotado: 9.º Ano | Quero Ser! | ISBN: 978.972.8690.90.8

Domínios e Objetivos Sequências/Conteúdos

1º
 S

E
M

E
S

T
R

E 9 º ANO | Unidade Letiva 1 - A Dignidade 
da Vida Humana
1. Reconhecer a dignidade e inviolabilidade da vida humana

como eixo dos valores morais.

2.Compreender o valor da vida.

3.Interpretar criticamente factos sociais sobre a situação de 
grupos minoritários em desvantagem social.

4. Conhecer a posição da Igreja Católica face à dignidade 
da vida humana.

5.Aprofundar a mensagem cristã sobre o amor ao próximo e
a dignidade da vida humana.

6. Identificar as atitudes que promovem a dignidade da vida 
humana.

7.Relacionar os dados da ciência, sobre a questão do início 
da vida humana, com a perspetiva da Igreja.

A vida como dádiva de Deus e primordial direito humano;
Dignidade e inviolabilidade da vida humana: declarações de direitos
e perspetiva da Igreja Católica;
A vida: condição de possibilidade de todos os outros valores.
A vida é sempre um bem: Evangelium Vitae 34, 35.

A vida humana, um valor primordial mas não absoluto.
Dar a própria vida pelo outro:
 — o testemunho de Gianna Beretta;
 — o testemunho de Martin Luther King.
Dar a vida pela verdade libertadora, Jesus: Jo 10, 11.14-15.

Os grupos minoritários ou «não produtivos»;
A problemática da igualdade e da discriminação.
Os preconceitos socias e religiosos face a:
 — Os estrangeiros e a xenofobia; ideologias racistas; genocídios;
 — Os membros de religiões minoritárias e o fanatismo religioso;
 — Os portadores de deficiência;
 — Os idosos;
 — Os doentes terminais;
A falta de responsabilidade dos adultos face às crianças.

Cada pessoa deve considerar o próximo como “outro eu”, respeitá-
lo e rejeitar tudo o que viola a integridade pessoal e social 
(Gaudium et Spes 27)
É contrária à vontade de Deus qualquer forma de discriminação 
(Gaudium et Spes 29).

A Parábola do Bom Samaritano: Lc 10,25-37, valorizar a vida, 
tornando-se próximo de quem precisa.

A fraternidade humana, centro das escolhas morais.
A atenção e o cuidar da vida dos mais necessitados no contexto em
que se vive.
O empenho pessoal na denúncia dos atentados à dignidade da vida
humana.
A participação em grupos e organizações de defesa e promoção da 
vida.

O início da vida humana:
 — O que diz a ciência;
 — O que mostra a reflexão cristã;
 — Diferentes perspetivas sobre: a fecundação; a viabilidade da 
vida humana; o nascimento.
O aborto:
 — Noção de aborto e de Interrupção Voluntária da Gravidez;
 — Relação entre nível moral e nível jurídico de apreciação do 
aborto.
A eutanásia:
 — Noções e perspetivas.
 — A dignidade da pessoa humana na doença e na velhice.
A posição da Igreja católica na defesa da vida em todas as 
circunstâncias, Evangelium Vitae: 
 — 2. O valor incomparável da pessoa humana.
 — 3. As novas ameaças à vida humana.
 — 12. Uma cultura anti-solidária; a verdadeira cultura de encontro.
 — 26. A força da vida.

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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 9 º ANO | Unidade Letiva 2 - Deus, o 

grande Mistério
1. Equacionar respostas fundamentadas sobre a existência de
Deus, desenvolvendo uma posição pessoal.

2. Identificar as representações de Deus no Judaísmo e em 
Jesus de Nazaré. 

3. Destacar a bondade e a grandeza de Deus. 

4. Descobrir, em factos sociais e acontecimentos históricos, as
transformações provocadas pela vivência da fé.

O acreditar e o confiar humanos;
A problemática da existência de Deus: crença e razão;
As várias formas da recusa de Deus: ateísmo, agnosticismo e 
relativismo;
Acreditar em Deus: acolher e confiar no sentido último da vida;
Os vários elementos constitutivos do fenómeno religioso.

A fé em Deus e as representações de Deus:
 — Representações de Deus no Antigo Testamento: o Judaísmo;
 — O Deus de Jesus Cristo: o Cristianismo.
De um Deus de um povo até um Deus universal e 
inequivocamente bom.

A imensidão e bondade de Deus: Sir 43,27-33;
A fé como confiança e entrega: Sl 23(22), «O senhor é meu 
pastor»;
A coerência entre a fé e as obras: Jr 7,4-11 e Tg 2, 14-17.
A fé cristã:
 — Uma experiência de encontro;
 — Um apelo à esperança, contra todos os sinais de desespero;
 — Um apelo à construção de um mundo solidário.

Cada crente é o rosto e as mãos de Deus a atuar no mundo;
Vidas com sentido:
 — S. João de Deus e o acolhimento ao doente mental.
 — S. Vicente de Paulo e a opção pelos pobres.
 — Aristides de Sousa Mendes perante o holocausto.
 — Papa João XXIII, a relação Igreja-mundo e o Concílio Vaticano
II.
Instituições de origem religiosa empenhadas no bem comum e na
transformação da sociedade.

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
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E 9 º ANO | Unidade Letiva 3 – O Projeto de 
Vida
1. Identificar a necessidade e a importância dos projetos na 
vida pessoal.

2. Reconhecer os valores necessários à concretização de 
projetos de vida verdadeiramente humanos.

3. Compreender a construção de projetos de vida na 
experiência de encontro com Deus.

4. Reconhecer a Fé como elemento constitutivo da 
experiência de felicidade.

Definição de projeto:
 — Objetivos e metas pessoais;
 — Estratégias facilitadoras;
 — Agir em conformidade;
 Projetos pessoais, de grupos e de instituições;
Projeto e/ou projetos?
Vocação e profissão.

·  Os grandes objetivos do ser humano, sonhos da humanidade:
 — A felicidade própria e alheia;
 — A construção de uma sociedade justa e solidária: a denúncia 
da injustiça e a participação ativa na construção do bem comum.
As várias opções de vida e a “ Opção fundamental”.
O papel dos bens materiais na construção de projetos pessoais.
Riscos e limitações da procura da felicidade centrada apenas na 
preocupação do ter;
Uma perspetiva equilibrada para a satisfação das necessidades 
materiais: 
          ‒ o valor do estudo, do trabalho e do esforço;
          ‒ a importância da partilha de dons e de bens.

O projeto de Abraão. A descoberta de um Deus único e 
relacional: Gn 12,1-14;15,1-7.
O projeto de S. Paulo. A descoberta de Cristo como eixo 
orientador da vida: Act 9, 1-20.
A parábola dos talentos: Mt 25, 14-29.

A fé como fonte de felicidade.
O princípio da felicidade humana: 
 — o amor a Deus e ao próximo (Judaísmo/Cristianismo); 
 — o amor aos inimigos (Cristianismo); 
 — a prática da justiça, da verdade e das boas obras (Islão); 
 — a superação da dor e infelicidade humanas (Budismo); 
 — a realização do Dharma (Hinduísmo); 
 — a preservação da ordem cósmica e do fator humano 
(Confucionismo).
A esperança, a alegria e a confiança na realização própria e dos 
outros: Rm 12, 9-18.

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 – 9º ano
Ano Letivo de 2021/2022

Manual adoptado: Páginas da História 9                                      

Domínios / Temas Aprendizagens Essenciais

1º
SEMES-

TRE  I - A Europa e o Mundo no limiar do
século XX
Hegemonia e declínio da influência 
europeia

A revolução soviética

Portugal: da I República à ditadura 
militar

J-DA GRANDE DEPRESSÃO À SEGUNDA 
GUERRA MUNDIAL
As dificuldades económicas dos anos 30
Entre a ditadura e a democracia 

-  Relacionar o ultimato inglês com o processo de expansão
colonial europeu; Interpretar o primeiro conflito mundial à
luz da rivalidade económica e do exacerbar dos nacionalis-
mos;  Analisar as alterações políticas,  sociais,  económicas e
geoestratégicas  decorrentes  da  rutura  que  constituiu  a  I
Guerra Mundial;
-  Identificar/aplicar  os  conceitos:  Imperialismo;  Nacionalis-
mo;  Colonialismo;  Racismo;  Ultimato;  Paz  precária;  Fordis-
mo; Taylorismo; Estandardização; Monopólio; Inflação. 

Compreender que o modelo ideológico socialista,  saído da
revolução de outubro de 1917, resultou de antagonismos so-
ciais e políticos; Distinguir processos históricos daí resultan-
tes; Identificar/aplicar os conceitos: Soviete; Nacionalização;
Ditadura do proletariado.

Conhecer os aspetos fundamentais da doutrina republicana; 
Compreender a conjuntura económica, social e política que 
esteve na origem da implantação da I República; Identificar 
as principais medidas governativas da I República; 
Demonstrar que a participação de Portugal na I Guerra 
Mundial se relacionou com a questão colonial e com a 
necessidade de reconhecimento do regime republicano; 
Avaliar as consequências políticas, económicas e financeiras 
da participação de Portugal na I Guerra Mundial; 
Compreender que a instabilidade política e as dificuldades 
económicas e sociais concorreram para intervenção militar 
em 28 de maio de 1926; Identificar/aplicar os conceitos: 
Republicanismo; Ditadura; Partido político. Sociedade e 
cultura num mundo em mudança Relacionar a I Guerra 
Mundial com a aceleração das transformações operadas nos 
comportamentos, na cultura, nas ciências, nas artes e na 
literatura;
Identificar/aplicar os conceitos: Feminismo; Cultura de 
massas; Mass Media; Ciências Sociais; Futurismo; 
Abstracionismo; Modernismo.

Relacionar a ascensão ao poder de partidos totalitários com 
as dificuldades económicas e sociais e com o receio da 
expansão do socialismo, realçando o papel da propaganda; 
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A II Guerra Mundial

Descrever as principais características dos regimes 
totalitários; Explicar o processo de implementação do Estado
Novo em Portugal, destacando o papel de Salazar; Comparar 
o Estado Novo com os principais regimes ditatoriais, 
estabelecendo semelhanças e diferenças; Identificar 
consequências da aplicação do modelo económico 
estalinista; Identificar formas democráticas de resposta à 
crise; Problematizar a guerra civil espanhola, inserindo-a no 
contexto ideológico da época;
Identificar/aplicar os conceitos: Fascismo; Corporativismo; 
Nazismo; Totalitarismo; Antissemitismo; Estado Novo; 
Economia planificada; Coletivização; Culto da personalidade; 
Frente Popular; New Deal.

Relacionar a II Guerra Mundial com o expansionismo das 
ditaduras, caracterizando sumariamente as principais etapas 
do conflito; Indicar as principais
alterações ocorridas no mapa político mundial do após II 
Guerra; Analisar o papel da ONU; Identificar/aplicar os 
conceitos: Genocídio; Resistência; Holocausto

Evidências 1º semestre: Momentos de 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. 

2º 

SEMES
TRE

K. DO SEGUNDO PÓS- GUERRA AOS
DESAFIOS DO NOSSO TEMPO

Da II Guerra à queda do muro de Berlim

Portugal: do autoritarismo à
democracia

Relacionar a afirmação dos EUA, enquanto potência 
hegemónica, com o auxílio económico prestado à 
Europa no após II Guerra e com o receio do avanço da 
influência comunista; Compreender a Guerra Fria como
resultado das tendências hegemónicas dos EUA e da 
URSS, dando origem à formação de blocos militares e a 
confrontos;
Destacar a luta de emancipação dos povos colonizados,
nomeadamente o pioneirismo dos povos asiáticos, e o 
caso indiano, enquanto paradigma da não-violência; 
Explicar o desenvolvimento económico e tecnológico 
dos EUA e a sua hegemonia no mundo capitalista; 
Analisar as transformações sociais e culturais 
verificadas na sociedade ocidental; Integrar a formação
da CEE no período do após II Guerra; Identificar/aplicar 
os conceitos: Guerra Fria; Movimentos de libertação; 
Descolonização; Neocolonialismo; Terceiro Mundo, 
Multinacional; Sociedade de consumo; Sociedade de 
abundância; Segregação racial; Democracia Popular; 
Maoísmo.

Relacionar a manutenção do regime autoritário em 
Portugal com a Guerra Fria; Distinguir períodos de 
estagnação e de desenvolvimento económico da II 
Guerra até 1974 (atraso do mundo rural e movimento 
migratório, medidas de fomento industrial e abertura a
capitais estrangeiros); Explicar a oposição interna ao 
regime; Analisar a guerra colonial do ponto de vista dos
custos humanos e económicos, quer para Portugal quer
para os territórios coloniais, relacionando-a com a 
recusa em descolonizar; Contextualizar a mudança de 
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As transformações do mundo
contemporâneo

regime que ocorreu em 25 Abril de 1974 com a 
crescente oposição popular à guerra colonial e à falta 
de liberdade individual e coletiva; Realçar a 
importância do 25 de Novembro para a estabilização 
do processo democrático; Analisar o processo de 
descolonização; Compreender a complexidade do 
processo de democratização, do PREC à progressiva 
instalação e consolidação das estruturas democráticas; 
Compreender a importância da entrada de Portugal na 
CEE para a consolidação do processo de 
democratização e para a modernização do país; 
Identificar/aplicar os conceitos: Processo 
revolucionário; Poder autárquico; Descentralização. 

Compreender as alterações ocorridas no mundo após a 
queda do muro de Berlim e o desmoronamento da 
URSS; Analisar a dependência económica dos países em
vias de desenvolvimento; Indicar as principais 
potências emergentes, (ex.: o caso chinês); Caracterizar
as relações de cooperação com os espaços lusófonos; 
Analisar as dimensões da globalização (ex.: tecnologias 
de informação, comunicação e transportes, migrações);
Identificar/aplicar os conceitos: Qualidade de vida; 
Multiculturalismo/Interculturalismo, Cidadania.

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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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 

 


