
 

 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 

ENSINO PROFISSIONAL 

Ano Letivo 2022-2023  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina Português – 11º ano  

 Domínios / Temas / Conteúdos 
Atividades de aprendizagem / Estratégias 

de ensino e de avaliação 

 

 

DOMÍNIOS 

(para os 2 semestres): 
 

Transversais: atitudes e valores 

                        Conhecimentos, 

comunicação e práticas, 

dos quais os específicos de 

Português: 

 

Leitura/Escrita 

. Ler e interpretar textos escritos de 

complexidade crescente e de diversos 

géneros;  

. Produzir textos de complexidade 

crescente e de diferentes géneros, 

demonstrando um domínio adequado 

da língua e das técnicas de escrita. 

. Ler, interpretar e apreciar textos 

literários, portugueses e estrangeiros, 

de diferentes géneros literários.  

. Aprofundar a capacidade de 

compreensão inferencial.  

. Desenvolver a consciência linguística 

e metalinguística, mobilizando-a para 

melhores desempenhos no uso da 

língua.  

. Desenvolver o espírito crítico, no 

contacto com textos escritos e outras 

manifestações culturais. 

 

Gramática 

 - Explicitar aspetos fundamentais da 

morfologia. 

 - Reconhecer e conhecer classes de 

palavras. 

 - Analisar e estruturar unidades 

sintáticas. 

 

Educação literária 

 - Ler e interpretar textos literários. 

 - Apreciar textos literários. 

∙ Atividades de recuperação e consolidação das 

aprendizagens;  
 
ORALIDADE:  

∙ Interpretação de textos orais de diferentes 

géneros;  
∙ Registo e tratamento de informação;  

∙ Planificação e produção de discursos para 

apresentação a um público restrito (turma);  

∙ Compreensão e expressão oral baseadas em 

textos de diferentes géneros textuais sobre temas 
interdisciplinares.  
 
LEITURA:  

∙ Leitura e interpretação de textos de diferentes 

géneros e graus de complexidade;  
∙ Ativação de conhecimentos prévios, 

questionamento, inferências e hipóteses (pré-
leitura);  

∙ Avaliação do texto, síntese do conteúdo e 

expansão de conhecimentos.  
 
EDUCAÇÃO LITERÁRIA:  

∙Escuta ativa, audição de textos literários, leitura e 

interpretação de textos;  
∙ leitura analítica e crítica;  

∙ intertextualidade;  

∙ leitura comparativa e projeto de leitura.  

 
GRAMÁTICA:  
∙ Análise de construções frásicas e textuais;  

∙ Explicitação de valores semânticos das palavras;  

∙ Sistematização do conhecimento sobre 

constituintes da frase e funções sintáticas;  
∙ Análise da progressão temática, coerência e 

coesão e de modalidades de reprodução do 
discurso no discurso;  

∙ Explicitação de diferentes valores modais;  

∙ Identificação de processos de referenciação 

anafórica.  
 
ESCRITA:  

∙ Planificação de texto;  

∙ escrita expressiva e lúdica;  

∙ escrita para a apropriação de técnicas e 

modelos;  

∙ reescrita (p/ revisão e aperfeiçoamento).  

 



 

 

 - Ler e escrever para fruição estética. 

 

 



 

 

1
º 
S
E
M
E
S
T
R
E 

CONTEÚDOS: 

 

MÓDULO 5  
 
● Camilo Castelo Branco, Amor de 
perdição (escolher 5 de entre: 
Introdução, capítulos I, IV, X e XIX e 
Conclusão);  
● Eça de Queirós, Os Maias (integral); 
recursos expressivos 

 
- Debate;  
- Discurso político;  
- Documentário (CO) 
- Exposição sobre um tema;  
- Texto de opinião (EO) 
- Apreciação crítica;  
- Exposição sobre um tema;  
- Artigo de opinião 
 
Gramática: 
- Frases simples e complexas 

- Funções sintáticas 

- Formação de palavras 

- Mecanismos de coesão (anáfora). 

- Dêixis: pessoal, temporal e espacial 

- Coesão e Coerência.  

 
 
Módulo 6 (44 tempos de 45 min) 
 
● Antero de Quental, Sonetos 
completos  
(2 poemas) 
 
● Cesário Verde, Cânticos de 

Realismo  

(O Livro de Cesário Verde) – leitura 

integral de  

“O sentimento dum ocidental”; recursos 

expressivos 

 
 
- Documentário;  
- Exposição sobre um tema (CO) 
- Apreciação crítica;  
- Texto de opinião (EO) 
- Texto de caráter autobiográfico; 

- Crónica literária. 

 

Gramática: 
Formas de expressão da modalidade;  

Explicitação do significado das palavras 

com base na análise dos processos de 

formação;  

Discurso direto, discurso indireto e 

discurso indireto livre; 



 

 

Verbos introdutores de relato do 
discurso 

Funções sintáticas;  
Orações subordinadas; 

 

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes 

formas: 

- Testes de avaliação (um a dois por módulo);  
- Fichas de trabalho; 
- Trabalhos de pesquisa; 
- Exposições orais;  

2
º 
S
E
M
E
S
T
R
E 

CONTEÚDOS: 

 

Módulo 6 (44 tempos de 45 min)- 
conclusão 
 

MÓDULO 7 (53 tempos de 45 min) 
 
● Fernando Pessoa 
 
Contextualização histórico-literária 
 
Poesia do ortónimo 
O fingimento artístico 
A dor de pensar 
Sonho e realidade 
A nostalgia da infância 
. 
Poesia dos heterónimos 
O fingimento artístico 
− Alberto Caeiro, o poeta “bucólico” 
− Ricardo Reis, o poeta “clássico” 
− Álvaro de Campos, o poeta da 
modernidade 
− recursos expressivos:  
 
- Diário 
- Memórias 
- Apreciação crítica 
- Exposição sobre um tema 
- Texto de opinião 
- Síntese  
 
Gramática: 
Semântica 
Valor aspetual: aspeto gramatical (valor 
perfetivo, valor imperfetivo, situação 
genérica, situação habitual e situação 
iterativa) 
Valor modal: modalidade epistémica 
(valor de probabilidade ou de certeza), 
deôntica (valor de permissão ou de 
obrigação) e apreciativa 
 
 

 
 



 

 

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes 

formas: 

- Observação direta, formal ou informal. 
- Testes de avaliação (um a dois por módulo);  
- Fichas de trabalho; 
- Trabalhos de pesquisa; 
- Exposições orais;  
- Participação;  
- Envolvimento e contributo na consecução de tarefas. 
 

 

 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico a 3 de novembro de 2022 
 

 



 

 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

ENSINO BÁSICO SECUNDÁRIO 

Ano Letivo 2022-2023  
Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Modalidades Coletivas -Metodologia das Atividades 

Body & Mind – 11ºano Desporto 
UFCD- 8628 

 
Manual adotado: S/ manual  
 

 Domínios / Temas / Conteúdos Atividades de aprendizagem / Estratégias de ensino e de avaliação 
formativa 

 

1º
 e

 2
º 

 S
EM

ES
TR

E 
 

1. A área e as aulas de Body & Mind; 
2. Os objetivos do treino nas aulas do 

Body & Mind, utilizando técnicas 
adequadas para o seu 
desenvolvimento; 

3. As técnicas para o desenvolvimento 
da força, flexibilidade ou equilíbrio, 
adequadas para um trabalho de 
Body & Mind; 

4. Os elementos de variação da 
intensidade e da complexidade dos 
exercícios; 

5. O alinhamento neutro e exercícios 
de consciencialização postural em 
diferentes posições (bípede, 
deitado, sentado e quatro apoios); 

6. As  técnicas de respiração e 
identificar os seus objetivos; 

7. As técnicas de relaxamento e 
identificar os seus objetivos; 

8. As técnicas de concentração e 
meditação e identificar os seus 
objetivos. 

9. As técnicas para promover o 
autoconhecimento e 
desenvolvimento pessoal; 

 

 
• Exercitação prática; 

 
• Observação e análise crítica das aulas. 

 
•  Realização orientada de trabalhos de 

pesquisa/escritos e apresentação oral em sala de aula; 
 

• Elaboração de anamenese a colega da turma e 
construção de plano de treino – 20 aulas; 
 

• Elaboração escrita de plano de aula/treino e respetivos 
registos no mesmo sobre o desenvolvimento do 
trabalho desenvolvido com o colega; 
 

• Implementação de plano junto do colega; 
 

• Trabalho final de avaliação do plano desenvolvido 
junto do colega.  
 

• Planear e orientar uma aula de Body & Mind, com a 
aplicação métodos pedagógicos adequados a uma aula 
de Body & Mind. 

 

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 
Avaliação dos desempenhos práticos: exercícios-critério; Exercitação e orientação de treino junto do colega de 
turma; desempenhos teóricos: Elaboração ficha anamenese, planos de aula, trabalho final. 

 

 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 novembro de 2022 
 



 

 
 

DEPARTAMENTO DE Línguas 

 
Planificação Anual da Disciplina de Comunicar em Francês 

 
Curso Profissional Técnico de Restauração variante Cozinha Pastelaria 

11.º E Componente Técnica 
 

 Domínios / Temas / Conteúdos Atividades de Aprendizagem / Estratégias de ensino e de avaliação 
 

1º 
SE
M
ES
TR
E  

 

 

1.Tipos de gastronomia: Internacional, 
nacional e regional (exemplos em 
português e francês) 

2.Cartas de restaurante (exemplos em 
português e francês)  

3. Vocabulário relacionado com 

cozinha – pastelaria 

4. Redação de ementas internacionais 

em língua francesa 

 

 5. Conteúdos gramaticais e funções 

da linguagem relevantes em função 

dos documentos 

analisados/produzidos 
 

 
 
 

UFCD – 4663-  O Profissional de Restauração   

            25 horas – 33 segmentos  

● Identificação  dos vários tipos de gastronomia existentes no 
país e na região;   

● Identificação dos vários equipamentos/utensílios inerentes 
à sua área profissional, nomeadamente da cozinha, do 
restaurante e do bar.  

● Utilização da linguagem técnica  
● Interação da comunicação em francês, como utilizador 

independente 

 
 
 
 
 
 
 

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 

Para  cada UFCD prevê-se a realização de um teste.    
Exercícios de compreensão e expressão oral 

Apresentação oral 

 

2º 
SE
M
ES
T
R
E 

 
 

1. Tipos de turismo e de 
hotelaria 

2. Sector similar hoteleiro de 
restauração 

3. Vocabulário de âmbito técnico 

relacionado com a hotelaria  

4. Vantagens e desvantagens 

dos vários tipos de turismo  

Conteúdos gramaticais e funções da 
linguagem relevantes em função dos 
documentos analisados/produzidos 

 

UFCD -8308 - O Turismo e a Hotelaria na Região    

25 horas-33 segmentos1  

● Identificação dos tipos de turismo existentes no país e na 
região;  

● Caracterização do sector similar hoteleiro de restauração;   
● Identificação das potencialidades do turismo e da hotelaria 

na região em que o curso se desenvolve; 
● Descrição das principais tradições da região em francês. 

 



 

 
 

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 

Para  cada UFCD prevê-se a realização de um teste.    
Exercícios de compreensão e expressão oral 

Apresentação oral 

 
 
 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico a 3 de novembro de 2022 
 
 

 



 

 
 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

ENSINO BÁSICO SECUNDÁRIO 

Ano Letivo 2022-2023  
Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Desporto – Didática, Psicologia e Jogo– 11ºano 

 
Manual adotado: S/ manual  

 Domínios / Temas / Conteúdos Atividades de aprendizagem / Estratégias de ensino e de avaliação 
formativa 

1º
 e

 2
º 

 S
EM

ES
TR

E 
 

9435 – Didática do Desporto 
1. As particularidades e procedimentos 

das etapas da metodologia do ensino. 
2. Os  modelos de intervenção que 

promovam atitudes e 
comportamentos proactivos por 
parte dos praticantes. 

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

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

5.  
9436- Psicologia do Desporto – 
aprendizagem e desenvolvimento Humano 
1.Os aspetos psicológicos e psicossociais 
que influenciam o desempenho desportivo. 
2.As características motivacionais 
associadas às diferentes fases da evolução 
dos praticantes. 
3.As  estratégias motivacionais e de 
comunicação no processo de treino. 
4. As fases de aquisição, de retenção e de 
transfer. 
5.Os fatores envolvidos na aprendizagem e 
as respetivas interacções 
4289 – O Jogo 

6. a história dos jogos. 
7. os jogos tradicionais portugueses. 
8. os diferentes tipos de jogos e as idades 

em que se aplicam. 
9. a construção um jogo  
10.  portefólio de jogos 

 
 

• Observação e análise crítica das aulas. 
 
 

•  Realização orientada de trabalhos de 
pesquisa/escritos 
 
 

• Apresentação dos trabalhos realizados 
 

 
• Implementação de um plano de aula ou partes de um 

plano de aula.  
 
 

• Testes escritos. 
 
 
 

• Realizar uma atividade em seja utilizado um jogo 
 
 

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 
Avaliação dos desempenhos: questões- aula, trabalhos, planos de aula, testes. 

 
Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 novembro de 2022 



 

 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

ENSINO SECUNDÁRIO  

Ano Letivo 2022-2023  
Planificação Anual Simplificada da Disciplina Educação Física – 11º (Profissional de Desporto) 

Manual adotado: Sem manual 
 

 Domínios / Temas / 
Conteúdos Atividades de aprendizagem / Estratégias de ensino e de avaliação formativa 

 

1º
 S

EM
ES

TR
E:

   

 

APTIDÃO FÍSICA II 
 
 
 
 
 
 
JDC II 
VOLEIBOL 
 
 
 
 
 
 
 
Ginástica II 
APARELHOS 
 
 
 
 
 
BADMINTON II 
 
 
 
 

Atividades de 
Exploração da 
Natureza II 

ORIENTAÇÃO 
 
 
 
 

 
- Realização da Bateria de Testes do programa FitEscola. 

- Execução de exercícios (de forma individual ou em grupo) para o desenvolvimento 
das capacidades motoras. (Resistência, Velocidade, Força, Agilidade, Coordenação 
e Flexibilidade). 
 
 
 
 
- Em situação de jogo (reduzido ou formal), em concursos e/ou tarefas a par ou em 
grupos, homogéneos e heterogéneos, explorar os princípios técnico-táticos da 
modalidade com vista à resolução de problemas em situações de jogo; 
- Em situação de exercício critério, (individualmente, ou em situação de 
cooperação ou oposição, com um ou mais colegas) executar diferentes gestos 
técnicos específicos da modalidade. 
 
 
- Em situação de exercício critério, em progressão pedagógica realizar: 
- diferentes habilidades gímnicas isoladas e/ou em sequência. 
- diferentes tipos de saltos, no boque, no plinto e no minitrampolim. 
 
 
 
 
- Em situações de jogo o aluno ajusta as iniciativas próprias e as qualidades 
motoras, realizando habilidades básicas e ações técnico-táticas fundamentais. 
- Realização, em situação de jogo 1X1, das ações técnico-táticas elementares 
 
 
 

- Cooperação com os companheiros, de forma a contribuir para o êxito na 
realização de percursos de orientação, respeitando as regras estabelecidas de 
participação, de segurança e de preservação do equilíbrio ecológico. 
Realização de  um percurso de orientação simples, a par, num espaço apropriado 
(mata, parque, etc.), segundo um mapa simples (croqui ou planta), preenchendo 
corretamente o cartão de controlo e doseando o esforço para resistir à fadiga. 
 
 

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 



 

 

participação na aula, fichas de avaliação de conhecimentos / trabalho individual, situação de exercício critério, 
situação de jogo, concurso individual, aplicação de baterias de testes, sequências gímnicas e coreografia individual 
ou de grupo. 

 

2º
 S

EM
ES

TR
E  

 

DANÇA II 
 

 

 

 

 

APTIDÃO FÍSICA II 

 

 

 

 

ATIVIDADES FÍSICAS E 
CONTEXTOS DE 
SAÚDE II 

 

 

 
- Realização de atividades a par ou em grupos, que possibilitem: elaborar 
sequências de habilidades; elaborar coreografias; explorar materiais; explorar o 
espaço, ritmos, música, relações interpessoais 
 
 
 
 
 
 
- Realização, de exercícios para desenvolvimentos das capacidades coordenativas 
e condicionais individualmente, a pares ou em grupo, em circuitos de treino ou de 
exercitação. 
- Realização da Bateria de Testes do programa FitEscola. 
 

 
 
 

-analisar situações identificando os seus elementos ou dados; realizar tarefas 
associadas à compreensão e mobilização dos conhecimentos; utilizar 
conhecimento, para participar de forma adequada e resolver problemas em 
contextos diferenciados. 
 

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 
Participação na aula, fichas de avaliação de conhecimentos / trabalho individual, situação de exercício critério, 
situação de jogo, concurso individual, aplicação de baterias de testes, sequências gímnicas e coreografia individual 
ou de grupo. 
 

 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 novembro de 2022 
 



	

																																										 	 																				

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

 

ENSINO SECUNDÁRIO | Ano Letivo 2022 / 23 

Curso Profissional de Técnico de Desporto 

Planificação Anual Simplificada | Disciplina - Estudo do Movimento 
11ºano 

Manual adotado: Sem manual 
 

 Domínios / Temas / 
Conteúdos 

Atividades de aprendizagem / Estratégias de ensino e de avaliação 
formativa 

 

1º
  S

EM
ES

TR
E 

 

 
Módulo 4 
Fundamentos de mecânica 
para análise do movimento 
 
Diferentes tipos de 
movimento  
Analise dos movimentos do 
corpo  
As forças aplicadas e as 
forças recativas 
Atuação das forças 
musculares 
Analise dos diferentes tipos 
de movimentos das 
diferentes articulações 
 

 
 
 
 
 
- Descrição/introdução dos conteúdos através de apresentação eletrónica.  
- Visualização de imagens para identificação dos movimentos das várias 
articulações do corpo. 
- Análise individual e em grupo dos diferentes movimentos 
- Realização de trabalhos para identificar e descrever os diferentes 
movimentos do corpo. Apresentação dos respetivos trabalhos 
- Utilização de instrumentos e ferramentas digitais para identificação e 
sistematização dos conteúdos 
 

 
Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 
Trabalhos de pesquisa/projeto; apresentação oral de trabalhos de grupo e individuais  

 

1º
 e

 2
º 

SE
M

ES
TR

E 
 

 
Módulo 5 
Análise da participação 
muscular no movimento 
 
- Analise funcional da 
musculatura do tronco,  
do membro superior e 
inferior 
- Participação muscular nos 
diferentes tipos de tarefas 
motoras 

 
- Descrição/introdução dos conteúdos através de apresentação eletrónica.  
- Visualização de imagens para identificação da participação dos diferentes 
músculos nos movimentos das várias articulações do corpo. 
- Análise individual e em grupo da participação dos músculos nos diferentes 
movimentos 
- Realização de trabalhos para identificar e descrever a participação dos 
diferentes músculos nos movimentos do corpo. Apresentação dos respetivos 
trabalhos 
- Utilização de instrumentos e ferramentas digitais para identificação e 
sistematização dos conteúdos 
 

 
Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 
Trabalhos de pesquisa/projeto; apresentação oral de trabalhos de grupo e individuais  



	

																																										 	 																				

 
 

2º
 S

EM
ES

TR
E 

 

 
Módulo 6 
Constituição e 
funcionamento dos 
sistemas da vida orgânica 
interna 
 
Sistemas de regulação da 
vida orgânica interna 
- Organização geral e 
funções do aparelho 
circulatório 
- Organização geral e 
funções do aparelho 
respiratório 
- Organização geral e 
funções do aparelho 
digestivo e noções de 
nutrição. 
- Processo de regulação 
térmica e de regulação do 
equilíbrio corporal 

 
 
 
- Descrição/introdução dos conteúdos através de apresentação eletrónica.  
- Visualização de imagens para identificação das diferentes estruturas e das 
suas funções. 
- Análise individual e em grupo das diferentes funções dos órgãos do corpo 
- Realização de trabalhos para identificar e descrever aa funções dos 
diferentes orgãos. Apresentação dos respetivos trabalhos 
- Utilização de instrumentos e ferramentas digitais para identificação e 
sistematização dos conteúdos 
 

 
Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 
Trabalhos de pesquisa/projeto; apresentação oral de trabalhos de grupo e individuais  

 
 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 novembro de 2022 
 
 
 



 

 
 

 DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 

Curso Profissional – Módulos 5 a 8 

Ano Letivo 2022-2023  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Inglês – 11º ano  

Manual adotado: New Hands On, Texto Editores 
 
 

 
Domínios / Temas / 
Conteúdos 

Atividades de aprendizagem /Estratégias de ensino e de avaliação 

 

1º 
SE
M
ES
TR
E 

MÓDULO 5 

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

Gramática 
• Phrasal verbs (go and 
get) 
• Had better/would rather 
• Pronomes recíprocos 
• Modais marginais: used 
to; be able to; have to 
•  Orações Condicionais 
(1º, 2º e 3º tipos) 
• Pronomes Relativos 

 
MÓDULO 6 

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

Gramática 
• Verbos com prefixos e 
sufixos 
• Voz passiva 
• Linking words (causa, 
finalidade, contraste) 
• Uso de formas verbais 
infinitivas 
•  Advérbios de modo 
MÓDULO 7 

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

 
Gramática 
• Quantificadores 
•Pronomes Indefinidos 

Compreensão oral: Audição/visionamento de documentos autênticos ou pedagogicamente 
adaptados, para: 
• reconhecimento de diferentes tipos de texto e suas caraterísticas; 
• antecipação e formulação de hipóteses; 
 • seleção, organização de informação e uso progressivamente consistente de conhecimentos; 
• realização de tarefas de memorização, verificação e consolidação associadas à compreensão e ao 
uso do saber; 
• reconhecimento de diferentes padrões de entoação, pronúncia, acentuação; 
 • auto e heteroavaliação do desempenho. 
 
 
 
 Compreensão escrita: 
Leitura de documentos autênticos ou pedagogicamente adaptados, para: 
 • identificação e descodificação de palavras-chave; 
• formulação, confirmação e/ou reformulação de hipóteses perante uma situação; 
• reconhecimento de diferentes tipos de texto e suas caraterísticas; 
• identificação de informação paratextual, contextual e intertextual; 
• seleção e organização de informação; 
• seleção e organização de informação; 
• análise de textos em suportes variados com diferentes pontos de vista, concebendo e sustentando 
um ponto de vista próprio; 
 • identificação de pontos fortes e áreas de melhoria. 
 
 
 Interação oral: 
Participação em discussões sobre experiências e vivências pessoais, trabalho e formação ao longo da 
vida. Participação na simulação de entrevistas e fóruns. 
Reconhecimento de diferentes padrões de entoação, pronúncia, acentuação. Adequação do discurso 
ao interlocutor. 
Reformulação do trabalho individual a partir do feedback do professor e dos pares. 
 
 
Interação escrita: 
 Redação de textos adequados às tarefas propostas (e-mail, carta formal/informal, página de diário, 
entre outros), utilizando uma linguagem e um registo apropriados. 
 Reformulação do trabalho individual ou de grupo, a partir do feedback do professor e dos pares. 
 Auto e heteroavaliação. 
 
 
Produção oral: 
 
Identificação de informações específicas em diversos suportes. 
 Adequação do discurso à situação de comunicação. 
Problematização de situações com propostas de soluções. 
Apresentação de trabalhos disciplinares ou interdisciplinares. 
Reformulação do trabalho individual ou de grupo, a partir do feedback do professor e dos pares. 
 Auto e heteroavaliação. 
 
 
Produção escrita: 
 Pesquisa, seleção e organização de informação com recurso a fontes diversas. 



 

 
 

•Gerúndio 
•Graus dos adjetivos 
•Adverbios 
•Time clauses 
•Orações finais 
 

 
 
 
 

Elaboração de portefólio individual. Elaboração de diferentes tipologias de textos claros e coesos 
Reformulação do trabalho individual ou de grupo, a partir do feedback do professor e dos pares. 
Auto e heteroavaliação 
 
 

 

2º 
SE
M
ES
TR
E 

 
MÓDULO 7 

(continuação) 

MÓDULO 8 

O Mundo do Trabalho 
Conceitos-chave: 
O mundo do trabalho em 
mudança 
 O jovem perante as 
mudanças 
 A língua inglesa no mundo 
trabalho 
 
Gramática 

• Preposições de 

lugar/movimento 

• Pronomes relativos 

• Frases relativas • 

•Defining/non-defining 
relative clauses 
• Correlative conjunctions 
• Adverbial correlative 
clauses 

 
 
 

 

 

 

 

Compreensão oral: Audição/visionamento de documentos autênticos ou pedagogicamente 
adaptados, para: 
• reconhecimento de diferentes tipos de texto e suas caraterísticas; 
• antecipação e formulação de hipóteses; 
 • seleção, organização de informação e uso progressivamente consistente de conhecimentos; 
• realização de tarefas de memorização, verificação e consolidação associadas à compreensão e ao 
uso do saber; 
• reconhecimento de diferentes padrões de entoação, pronúncia, acentuação; 
 • auto e heteroavaliação do desempenho. 
 
 
 
 Compreensão escrita: 
Leitura de documentos autênticos ou pedagogicamente adaptados, para: 
 • identificação e descodificação de palavras-chave; 
• formulação, confirmação e/ou reformulação de hipóteses perante uma situação; 
• reconhecimento de diferentes tipos de texto e suas caraterísticas; 
• identificação de informação paratextual, contextual e intertextual; 
• seleção e organização de informação; 
• seleção e organização de informação; 
• análise de textos em suportes variados com diferentes pontos de vista, concebendo e sustentando 
um ponto de vista próprio; 
 • identificação de pontos fortes e áreas de melhoria. 
 
 
 Interação oral: 
Participação em discussões sobre experiências e vivências pessoais, trabalho e formação ao longo da 
vida. Participação na simulação de entrevistas e fóruns. 
Reconhecimento de diferentes padrões de entoação, pronúncia, acentuação. Adequação do discurso 
ao interlocutor. 
Reformulação do trabalho individual a partir do feedback do professor e dos pares. 
 
 
Interação escrita: 
 Redação de textos adequados às tarefas propostas (e-mail, carta formal/informal, página de diário, 
entre outros), utilizando uma linguagem e um registo apropriados. 
 Reformulação do trabalho individual ou de grupo, a partir do feedback do professor e dos pares. 
 Auto e heteroavaliação. 
 
 
Produção oral: 
 
Identificação de informações específicas em diversos suportes. 
 Adequação do discurso à situação de comunicação. 
Problematização de situações com propostas de soluções. 
Apresentação de trabalhos disciplinares ou interdisciplinares. 
Reformulação do trabalho individual ou de grupo, a partir do feedback do professor e dos pares. 
 Auto e heteroavaliação. 
 



 

 
 

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

 

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 

-Trabalhos escritos; 
- Trabalhos de pesquisa; 
- Intervenção nas aulas espontânea ou solicitada; 
- Apresentações orais; 
- Testes de compreensão oral; 
 
 

 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico a 3 de novembro de 2022 
 

 



 

 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

ENSINO SECUNDÁRIO 

Ano Letivo 2022-2023  
Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Modalidades Individuais – 11º Ano 

Ginástica – Elementos Técnicos Gerais - UFCD- 9445 
 

Manual adotado: S/ manual  

 Domínios / Temas / Conteúdos Atividades de aprendizagem / Estratégias de ensino e de avaliação formativa 
 

1º
 S

EM
ES

TR
E 

 

• Equilíbrios de base: 
- Pressupostos técnicos de execução de técnicas 

no solo e nos aparelhos; 
- Técnicas gímnicas: estacionários; 
- Técnicas dinâmicas: deslocamentos em 

equilíbrios. 
• Elementos técnicos com dois e três ginastas: 

- Pegas e pontos de contacto; 
- Noções de equilíbrio (peso e contrapeso); 
- Elementos de equilíbrio no solo entre dois 

ginastas;  
- Elementos de equilíbrio para pares / trios; 
- Montes e desmontes; 
- Elementos de dinâmicos para pares / trios. 

• Saltos gímnicos: 
- Saltos no solo para as diversas disciplinas; 
- Exercícios de adaptação ao minitrampolim, 

trampolim e mesa de saltos; 
- Progressão de saltos e colocação de braços; 
- Progressão de saltos e jogos no trampolim; 

• Corridas: 
- Corrida de velocidade progressiva; 
- Corrida de aproximação com pré-chamada e 

chamada a 1 e 2 pés no trampolim reuther; no 
minitrampolim; 

- Exercícios de técnica de corrida; 
- Saltos verticais simples; 
- Saltos no minitrampolim, bock e plinto; 
- Receções com e sem piruetas; 
- Rotações longitudinais; 
- Definição da lateralidade em ginástica; 
- Definição e variações das rotações longitudinais 

com e sem contacto, independente da posição 
do corpo. 

• Rotações no eixo transversal: 
- Rotação à frente: com contacto no solo e nos 

aparelhos; sem contacto no solo e no 
minitrampolim; 

- Rotação atrás: com contacto no solo e nos 
aparelhos, sem contacto no solo e no 
minitrampolim. 

• Rotações em eixos conjuntos: 
- Eixo longitudinal e antero-posterior no solo e nos 

aparelhos; 
- Eixo transversal e longitudinal no solo e no 

minitrampolim; 
- Rotação nos três eixos. 

 
• Exercitação dos diferentes padrões motores gímnicos e a sua relação 

com o tipo de elementos técnico e gímnico em presença 
 

• Exercitação de progressões de aprendizagem e tarefas adaptadas às 
características motoras, físicas, anatómicas e mentais do praticante 

 
• Exercitação dos elementos gímnicos das várias ginásticas 
 
• Observação e análise crítica das aulas 
 
• Realização orientada de trabalho de pesquisa escrito (plano de aula) 

 
• Realização de questões-aula 
 

 
 
 

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 
- Avaliação dos desempenhos práticos: - Resultados obtidos nos exercícios critério e testes práticos formais;  
- Avaliação dos desempenhos teóricos: - Resultados obtidos nas questões-aula e trabalhos individuais e/ou grupo. 

 
Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 novembro de 2022 



 

 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

ENSINO SECUNDÁRIO 

Ano Letivo 2022-2023  
Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Modalidades Individuais – 11º Ano 

Step – A Aula 
UFCD- 9453 

 

Manual adotado: S/ manual  
 

 Domínios / Temas / Conteúdos Atividades de aprendizagem / Estratégias de ensino e de avaliação formativa 
 

1º
 S

EM
ES

TR
E 

 

 
• Step  

- História da modalidade  
- Investigações científicas realizadas na 

área do step  
- Montagem, desmontagem e transporte 

do step  
- Tipos de abordagem à técnica geral, 

técnica de execução e passos básicos, 
passos de liderança simples e de 
liderança alternada  

 
• Estrutura da aula de step  

- Aquecimento;  
- Fase principal (segmento aeróbio) 
- Retorno à calma e alongamento final  

 
• Música  

- Batidas musicais e batidas por minuto 
(bpm´s)  

- Compasso quaternário  
- Oitos musicais  
- Frase musical 
 

 
• Identificação dos passos básicos do step, exercícios, termos 

e definições 
 

• Exercitação prática dos passos básicos 
 

• Elaboração de frases musicais e sequências coreográficas 
 

• Observação e análise crítica das aulas 
 

• Realização de questões-aula 
 

• Realização orientada de trabalho de pesquisa escrito (plano 
de aula) 

 
Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 
- Avaliação dos desempenhos práticos: - Resultados obtidos nos exercícios critério e testes práticos formais;  
- Avaliação dos desempenhos teóricos: Resultados obtidos nas questões-aula e trabalhos individuais e/ou grupo. 
 

 
Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 novembro de 2022 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

ENSINO BÁSICO SECUNDÁRIO 

Ano Letivo 2022-2023  
Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Modalidades Coletivas – Voleibol e Andebol – 11ºano 

 

 
Manual adotado: S/ manual  
 

 Domínios / Temas / Conteúdos Estratégias de ensino e de avaliação  
 

1º
 e

 2
º 

 S
EM

ES
TR

E 
 

9444- Voleibol (Iniciação) 
1. Os regulamentos básicos do Gira-

Volei, Mini A e Mini B. 
2. As regras facilitadoras de 

aprendizagem adaptadas ao escalão 
Mini A. 

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

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

 
9439 - Andebol 
 

1. A história da modalidade. 
2. O  Andebol e o seu relacionamento 

com os outros jogos desportivos 
coletivos. 

3. As regras de jogo fundamentais. 
4. Os regulamentos do jogo  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Exercitação prática dos gestos abordados. 
 
• Montagem e utilização dos equipamentos. 

 
• Observação e análise crítica das aulas. 

 
• Implementação de um plano de aula ou partes de um 

plano de aula.  
 

 

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 
Avaliação dos desempenhos práticos: exercícios-critério; desempenhos teóricos: questões- aula, trabalhos, planos 
de aula. 

 
 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 novembro de 2022 
 



 

 

  

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

ENSINO BÁSICO SECUNDÁRIO 

Ano Letivo 2022-2023  
Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Modalidades Coletivas -Orientação Aplicada– 11ºano 

Desporto 
UFCD- 9451  

Manual adotado: S/ manual  
 

 Domínios / Temas / Conteúdos Estratégias de ensino e de avaliação  
 

1º
 e

 2
º 

 S
EM

ES
TR

E  

 

1. Os mecanismos de segurança 
passiva e ativa adaptados aos 
locais, aos modelos de aplicação e à 
tipologia dos grupos na prática da 
orientação; 

 

2.  Jogos e provas adaptadas aos 
níveis de conhecimento e escalão 
etário dos praticantes da 
orientação; 

 

3. Os meios auxiliares, 
nomeadamente informáticos, de 
apoio às tarefas de localização e 
aparelhos de geoposicionamento; 

 

 

4. Os diferentes modelos de 
identificação de itinerários, assim 
como alguns códigos nacionais e 
internacionais de balizamento. 

 

 

 
 
 
 
 
 

• Realização orientada de trabalhos de 
pesquisa/escritos; 
 

• Construção de protocolos de aplicação com 
utilização dos códigos nacionais e internacionais; 
 

• Elaboração escrita de um trabalho de grupo.  
 

 
 

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 
Avaliação dos desempenhos práticos/teóricos: Orientação aplicada no terreno em situações prática de aulas de 
campo; realização de trabalhos individuais e de grupo com apresentação oral. 

 
 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico, em3 novembro de 2022 



 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS 

Ano Letivo 2022-2023  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina Comunicação de Dados – 11º ano  

 

Manual adotado:  N/A 
 

Domínios / Temas / Conteúdos 
Atividades de aprendizagem/Estratégias de ensino e de 
avaliação formativa 

 

1
º 

SE
M

ES
TR

E 
 

MÓDULO 3 – Protocolos de Rede 
 

 Introdução ao TCP/IP 

 Endereços de Internet 

 Endereços IP 

 
 
 
 
 
 
 

A continuar 

 Utilizar vários meios audiovisuais 

 Demonstrar procedimentos a realizar nas 
aplicações/atividades 

 Disponibilizar roteiros/guiões orientadores 

 Realização atividades/quizzes 
individuais/pares práticas, usando programas 
específicos 

 Fomentar a pesquisa e análise da informação 
a utilizar em atividades e projetos 

 Preparação de apresentações 
orais/áudio/vídeo 

 Intervenções orais (responder a perguntas, 
colocar dúvidas, partilhar saberes) 

 Realização de ficha formativa 

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 

Teste de avaliação/ trabalho de pesquisa/projeto; apresentação oral/áudio/vídeo de trabalhos de grupo/individuais 

 

2
º 

SE
M

ES
TR

E 

MÓDULO 3 – Protocolos de Rede 
 

 Camada de Transporte TCP/IP 

 Camada de Aplicação 

 Arquiteturas Proprietárias 

 

 Utilizar vários meios audiovisuais 

 Demonstrar procedimentos a realizar nas 
aplicações/atividades 

 Disponibilizar roteiros/guiões orientadores 

 Realização atividades/quizzes 
individuais/pares práticas, usando programas 
específicos 

 Fomentar a pesquisa e análise da informação 
a utilizar em atividades e projetos 

 Preparação de apresentações 
orais/áudio/vídeo 

 Intervenções orais (responder a perguntas, 
colocar dúvidas, partilhar saberes) 

 Realização de ficha formativa 
 

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 

Teste de avaliação/ trabalho de pesquisa/projeto; apresentação oral/áudio/vídeo de trabalhos de grupo/individuais 

 

 
Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 de novembro de 2022 

 



 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS 

Ano Letivo 2022-2023  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina Eletrónica Fundamental – 11º ano  

Manual adotado: NA 
 

 
Domínios / Temas / 

Conteúdos 
Atividades de aprendizagem/Estratégias de ensino e de avaliação formativa 

 

1
º 

SE
M

ES
TR

E 
 

Módulo5  

Transístores Bipolares 

em Regime Estático 

 

 

Módulo 6  

Amplificadores com 

Transístores Bipolares 
 
 
 

Exposição de conteúdos de forma teórico/prática. 
Realização de Exercícios teórico/práticos. 
Realização de atividades experimentais de montagem de circuitos. 
Elaboração de relatórios das atividades experimentais. 

 
 

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 

Testes teórico/práticos. 
Relatórios das atividades experimentais. 
Trabalhos de investigação em formato escrito e/ou oral. 

 

2
º 

SE
M

ES
TR

E 

Módulo 7  

Amplificadores 

Operacionais 

 

 

Módulo 8 

Tecnologias de 

Eletricidade 

 

 

 

 

Exposição de conteúdos de forma teórico/prática. 
Realização de Exercícios teórico/práticos. 
Realização de atividades experimentais de montagem de circuitos. 
Elaboração de relatórios das atividades experimentais. 

 

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 

Testes teórico/práticos. 
Relatórios das atividades experimentais. 
Trabalhos de investigação em formato escrito e/ou oral. 

 

 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 de novembro de 2022 
 



 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS 

Ano Letivo 2022-2023  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina Físico-Química – 11º ano E2  

Manual adotado: Física Areal Editores/Química Areal Editores 
 

 Domínios / Temas / Conteúdos 
Atividades de aprendizagem/Estratégias de ensino e de avaliação 

Formativa 
 

1
º 

SE
M

ES
TR

E 
 

 
 
Módulo F2 - Hidrostática e 
Hidrodinâmica (26 horas) 

1. Hidrostática - Estática do 
fluídos 
2. Hidrodinâmica – Dinâmica 
dos fluídos 

 
 
 
Módulo F5 - Termodinâmica (20 
horas) 

1. Sistemas termodinâmicos 
2. Variáveis de Estado 
3. Transferências de energia 
soba forma de calor 

 
 
Módulo Q3 - Reações químicas. 
Equilíbrio químico homogéneo (20 
horas)   

1. Reações químicas. 
 
 

 
 

 

o Exploração do manual.  

o Resolução de atividades do manual adotado/resolução de fichas 

de trabalho.  

o Exploração de imagens, apresentações PowerPoint, vídeos, 

software e simulações. 

o Selecionar, registar e organizar a informação (em sumários, 

registos de observações ou relatórios de atividades laboratoriais, 

entre outros);  

o Resolução de exercícios e problemas.  

o Atividades de discussão.  

o Leitura e análise de documentos.  

o Interpretação de gráficos/esquemas.  

o Atividades laboratoriais 

o Atividades prático-laboratoriais demonstrativas e/ou em pequeno 

grupo. 

o Realização de trabalhos de pesquisa. 

 

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 

Fichas de Avaliação Sumativa Classificativa 
Questão de Aula/APSA  
Questão Laboratorial/Relatório/Trabalho de Pesquisa 
Oralidade/Trabalho de aula  

 
  



 

 

 

 Domínios / Temas / Conteúdos 
Atividades de aprendizagem/Estratégias de ensino e de avaliação 

Formativa 
 

2
º 

SE
M

ES
TR

E 

 
Módulo Q3 - Reações químicas. 
Equilíbrio químico homogéneo  

2. Aspetos energéticos de uma 
reação química 
3. Reações incompletas e 
equilíbrio térmico 

 

Módulo Q4 - Equilíbrio ácido-
base (19 horas) 

1. Ácidos e bases na Natureza: 
a água da chuva e da chuva 
ácida 

2. ácidos e bases de acordo 
com a teoria protónica de 
Bronsted-Lowry 

3. Ionização e dissolução 
iónica 

4. Auto ionização da água. 

5. Equilíbrio ácido-base 

6. Comportamento ácido, 
básico ou neutro de algumas 
soluções de sais 

7. Indicadores de ácido-base e 
medição de pH 

Módulo Q5 - Equilíbrio de 
oxidação-Redução (15 horas)  

1. Reações de oxidação-
redução 

2. A competição pela 
transferência de eletrões 

3. As reações de oxidação-
redução na Natureza no 
quotidiano e na Indústria. 

 

 

 

o Exploração do manual.  

o Resolução de atividades do manual adotado/resolução de fichas de 

trabalho.  

o Exploração de imagens, apresentações Powerpoint, vídeos, software 

e simulações. 

o Selecionar, registar e organizar a informação (em sumários, registos 

de observações ou relatórios de atividades laboratoriais, entre 

outros);  

o Resolução de exercícios e problemas.  

o Atividades de discussão.  

o Leitura e análise de documentos.  

o Interpretação de gráficos/esquemas.  

o Atividades laboratoriais 

o Atividades prático-laboratoriais demonstrativas e/ou em pequeno 

grupo. 

o Realização de trabalhos de pesquisa. 

 
 

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 

Fichas de Avaliação Sumativa Classificativa 
Questão de Aula/APSA 
Questão Laboratorial/Relatório/Trabalho de Pesquisa 
Oralidade/Trabalho de aula 

 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 de novembro de 2022 
 



 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS 

Ano Letivo 2022-2023 

Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Instalação e Manutenção de Equipamentos Informáticos – 11.º ano  

 

Manual adotado: NA 

 

 Domínios / Temas / Conteúdos 
Atividades de aprendizagem/Estratégias de 

ensino e de avaliação formativa 
 

1.
º 

S
em

es
tr

e 
 

 
Módulo 5 - Instalação e utilização de aplicações 

Instalação de aplicações diversas e outras ferramentas 
necessárias para o normal funcionamento de um 
computador  

Instalação e utilização de ferramentas de compactação e 
descompactação de dados Instalação e utilização de 
aplicações para a deteção e remoção de vírus, adware e 
spyware Instalação e configuração de ferramentas de 
salvaguarda e reposição de dados 
Instalação e configuração de aplicações de firewall  

 
  

 Fomentar o trabalho colaborativo em grupo; 

 Fomentar a pesquisa e análise da informação a 
utilizar em atividades e projetos; 

 Proporcionar momentos de reflexão, partilha, 
discussão e avaliação presencialmente ou através 
de ferramentas de comunicação e colaboração; 

 Promover a articulação disciplinar; 

 Identificar problemas ou necessidades do meio 
envolvente; 

 Utilizar vários meios audiovisuais; 

 Demonstrar procedimentos a realizar nas 
aplicações; 

 Disponibilizar roteiros/guiões orientadores; 

 Aplicar, na prática, através da proposta de 
atividades e projetos; 

 Realizar atividades individuais/pares; 

 Apresentação e partilha de trabalhos de 
grupo/individuais. 

2.
º 

S
em

es
tr

e 
 

 
 
 
Módulo 8 - Montagem e Manutenção de redes de dados 
 

Montagem e instalação de equipamentos físicos de rede 
e cablagem. 

Deteção e reparação de avarias de rede. 

 
 

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

 
 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 de novembro de 2022 
 



 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

ENSINO SECUNDÁRIO 

CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO DE COZINHA E PASTELARIA 

Ano Letivo 2022-2023  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina Matemática – 11º ano  

Manual adotado:  A7 - Probabilidades - Porto Editora  
A6 – Taxa de variação - Porto Editora 

 

 
Domínios / Temas / 

Conteúdos 
Atividades de Aprendizagem / Estratégias de ensino e de avaliação formativa 

1
º 

SE
M

ES
TR

E 

. A7-Probabilidades 

PROBABILIDADE 

INTRODUÇÃO AO ESTUDO 
DAS PROBABILIDADES 

PROBABILIDADE 
CONDICIONADA E 
ACONTECIMENTOS 
INDEPENDENTES 

DISTRIBUIÇÃO DE 
PROBABILIDADE 

 

- Avaliar a intervenção dos alunos ao longo da aula, através, por exemplo, dos seguintes 
registos: Respeito pelas normas de trabalho e de convivência; interesse/empenho; 
capacidade de síntese e de análise; qualidade da participação oral; cooperação no grupo; 
concretização da atividade. 

- Criar oportunidades para aperfeiçoamento da comunicação escrita, propondo a 
construção, em colaboração, de frases que sistematizam o conhecimento matemático. 

- Colocar questões com diferentes propósitos, para incentivar a comunicação matemática 
pelos alunos. 

- Partilha e a discussão de ideias (conceitos e propriedades) e de processos matemáticos na 
resolução de tarefas/exercícios. 

- Explorar as conexões matemáticas em tarefas/exercícios que façam uso de 
conhecimentos de diferentes temas. 

- Propor tarefas/exercícios individualmente ou em pequenos grupos com graus de 
dificuldade crescentes. 

- Usar e promover nos alunos o uso de recursos diversos na resolução de 
tarefas/problemas em diversos contextos (materiais manipuláveis, ferramentas 
tecnológicas (geogebra ou calculadoras científicas) 

- Propor exercícios/ tarefas de análise e interpretação de textos, tabelas, imagens e gráficos  

- Propor exercícios em diferentes formatos: itens de seleção e de construção. 

A6-Taxa de  

TAXA MÉDIA E TAXA 
INSTANTANEA DE 
VARIAÇÃO DE UMA 
FUNÇÃO 

DERIVADA DE FUNÇÕES 
POLINOMIAIS, RACIONAIS 
E TRIGOMOMÉTRICAS. 

APLICAÇÕES DE 
DERIVADAS AO ESTUDO DE 
FUNÇÕES. 

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 

Questões aula/ minitestes; Teste por módulo; Realização de tarefas/problema, a pares ou em grupo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Manual adotado: A9 - Funções de crescimento - Porto Editora 
 

 
Domínios / Temas / 

Conteúdos 
Atividades de Aprendizagem / Estratégias de ensino e de avaliação formativa 

1
º 

e
 2

º 
SE

M
ES

TR
ES

 

A9 – FUNÇÕES DE 
CRESCIMENTO: 

(40 T) 
 
 

EXPONENCIAL  
 
 
LOGARÍTMICA  
 

 LOGÍSTICA  

 

 
 

- Avaliar a intervenção dos alunos ao longo da aula, através, por exemplo, dos seguintes 
registos: Respeito pelas normas de trabalho e de convivência; interesse/empenho; capacidade 
de síntese e de análise; qualidade da participação oral; cooperação no grupo; concretização da 
atividade. 
- Criar oportunidades para aperfeiçoamento da comunicação escrita, propondo a construção, 
em colaboração, de frases que sistematizam o conhecimento matemático. 
- Colocar questões com diferentes propósitos, para incentivar a comunicação matemática 
pelos alunos. 
- Incentivar a partilha e a discussão de ideias (conceitos e propriedades) e de processos 
matemáticos na resolução de tarefas/exercícios. 
- Explorar as conexões matemáticas em tarefas/exercícios que façam uso de conhecimentos 
de diferentes temas. 
- Propor tarefas/exercícios individualmente ou em pequenos grupos com graus de dificuldade 
crescentes. 
- Usar e promover nos alunos o uso de recursos diversos na resolução de tarefas/problemas 
em diversos contextos (materiais manipuláveis, ferramentas tecnológicas (geogebra ou 
calculadoras científicas) 
- Propor exercícios/ tarefas de análise e interpretação de textos, tabelas, imagens e gráficos …  
- Propor exercícios em diferentes formatos: itens de seleção e de construção. 

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 

Questões aula/ minitestes; Teste por módulo; Realização de tarefas/problema, a pares ou em grupo 
 

 
Manual adotado: A10 – otimização - Porto Editora 

 

 
Domínios / Temas / 

Conteúdos 
Atividades de Aprendizagem / Estratégias de ensino e de avaliação formativa 

2
º 

SE
M

ES
TR

E 

A10 – OTIMIZAÇÃO  

TAXAS DE VARIAÇÃO E 
OTIMIZAÇÃO 

DOMÍNIOS 
PLANOS.PROGRAMAÇ
ÃO LINEAR 

PROGRAMAÇÃO 
LINEAR E OTIMIZAÇÃO  

 

 

 

- Avaliar a intervenção dos alunos ao longo da aula, através, por exemplo, dos seguintes 
registos: Respeito pelas normas de trabalho e de convivência; interesse/empenho; capacidade 
de síntese e de análise; qualidade da participação oral; cooperação no grupo; concretização da 
atividade. 
- Criar oportunidades para aperfeiçoamento da comunicação escrita, propondo a construção, 
em colaboração, de frases que sistematizam o conhecimento matemático. 
- Colocar questões com diferentes propósitos, para incentivar a comunicação matemática 
pelos alunos. 
- Incentivar a partilha e a discussão de ideias (conceitos e propriedades) e de processos 
matemáticos na resolução de tarefas/exercícios. 
- Explorar as conexões matemáticas em tarefas/exercícios que façam uso de conhecimentos 
de diferentes temas. 
- Propor tarefas/exercícios individualmente ou em pequenos grupos com graus de dificuldade 
crescentes. 
- Usar e promover nos alunos o uso de recursos diversos na resolução de tarefas/problemas 
em diversos contextos (materiais manipuláveis, ferramentas tecnológicas (geogebra ou 
calculadoras científicas) 
- Propor exercícios/ tarefas de análise e interpretação de textos, tabelas, imagens e gráficos …  
- Propor exercícios em diferentes formatos: itens de seleção e de construção. 

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 

Questões aula/ minitestes; Teste por módulo; Realização de tarefas/problema, a pares ou em grupo 

 
 

                                                                                                                               Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 novembro de 2022 



 

 

EPARTAMENTO DE Matemática e Ciências Experimentais 

ENSINO SECUNDÁRIO 

CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO DE DESPORTO  

Ano Letivo 2022-2023  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina Matemática – 11º ano  

Manual adotado: A7 - Probabilidades - Porto Editora  
Manual adotado: A6 – Taxa de variação - Porto Editora 
 

 
Domínios / Temas / 

Conteúdos 
Atividades de Aprendizagem / Estratégias de ensino e de avaliação formativa 

1
º 

SE
M

ES
TR

E 

. A7-Probabilidades 

              

PROBABILIDADE 

INTRODUÇÃO AO 
ESTUDO DAS 
PROBABILIDADES 

PROBABILIDADE 
CONDICIONADA E 
ACONTECIMENTOS 
INDEPENDENTES 

DISTRIBUIÇÃO DE 
PROBABILIDADE 

 

- Avaliar a intervenção dos alunos ao longo da aula, através, por exemplo, dos seguintes 
registos: Respeito pelas normas de trabalho e de convivência; interesse/empenho; capacidade 
de síntese e de análise; qualidade da participação oral; cooperação no grupo; concretização da 
atividade. 

- Criar oportunidades para aperfeiçoamento da comunicação escrita, propondo a construção, 
em colaboração, de frases que sistematizam o conhecimento matemático. 

- Colocar questões com diferentes propósitos, para incentivar a comunicação matemática 
pelos alunos. 

- Incentivar a partilha e a discussão de ideias (conceitos e propriedades) e de processos 
matemáticos na resolução de tarefas/exercícios. 

- Explorar as conexões matemáticas em tarefas/exercícios que façam uso de conhecimentos de 
diferentes temas. 

- Propor tarefas/exercícios individualmente ou em pequenos grupos com graus de dificuldade 
crescentes. 

- Usar e promover nos alunos o uso de recursos diversos na resolução de tarefas/problemas 
em diversos contextos (materiais manipuláveis, ferramentas tecnológicas (geogebra ou 
calculadoras científicas) 

- Propor exercícios/ tarefas de análise e interpretação de textos, tabelas, imagens e gráficos …  

- Propor exercícios em diferentes formatos: itens de seleção e de construção. 

 

A6-TAXA DE   
VARIAÇÃO 

 

 TAXA MÉDIA E TAXA 
INSTANTANEA DE 
VARIAÇÃO DE UMA 
FUNÇÃO 

DERIVADA DE FUNÇÕES 
POLINOMIAIS, 
RACIONAIS E 
TRIGOMOMÉTRICAS. 

APLICAÇÕES DE 
DERIVADAS AO 
ESTUDO DE FUNÇÕES. 

 

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 

Questões aula/ minitestes; Teste por módulo; Realização de tarefas/problema, a pares ou em grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Manual adotado: A9 - Funções de crescimento - Porto Editora 
 

 
Domínios / 

Temas / 
Conteúdos 

Atividades de Aprendizagem / Estratégias de ensino e de avaliação formativa 

1
º 

e 
2

º 
SE

M
ES

TR
E 

A9 – FUNÇÕES   
DE 

CRESCIMENTO: 

 
 

EXPONENCIAL  
 
 
LOGARÍTMICA  
 

 LOGÍSTICA  

 

 
 

- Avaliar a intervenção dos alunos ao longo da aula, através, por exemplo, dos seguintes registos: 
Respeito pelas normas de trabalho e de convivência; interesse/empenho; capacidade de síntese e de 
análise; qualidade da participação oral; cooperação no grupo; concretização da atividade. 

- Criar oportunidades para aperfeiçoamento da comunicação escrita, propondo a construção, em 
colaboração, de frases que sistematizam o conhecimento matemático. 

- Colocar questões com diferentes propósitos, para incentivar a comunicação matemática pelos alunos. 

- Incentivar a partilha e a discussão de ideias (conceitos e propriedades) e de processos matemáticos 
na resolução de tarefas/exercícios. 

- Explorar as conexões matemáticas em tarefas/exercícios que façam uso de conhecimentos de 
diferentes temas. 

- Propor tarefas/exercícios individualmente ou em pequenos grupos com graus de dificuldade 
crescentes. 

- Usar e promover nos alunos o uso de recursos diversos na resolução de tarefas/problemas em 
diversos contextos (materiais manipuláveis, ferramentas tecnológicas (geogebra ou calculadoras 
científicas) 

- Propor exercícios/ tarefas de análise e interpretação de textos, tabelas, imagens e gráficos …  

- Propor exercícios em diferentes formatos: itens de seleção e de construção. 

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 

Questões aula/ minitestes; Teste por módulo; Realização de tarefas/problema, a pares ou em grupo 
 

 
Manual adotado: A10 – otimização - Porto Editora 
 

 
Domínios / 

Temas / 
Conteúdos 

Atividades de Aprendizagem / Estratégias de ensino e de avaliação formativa 

2
º 

SE
M

ES
TR

E 

A10 – 
OTIMIZAÇÃO  

TAXAS DE 
VARIAÇÃO E 
OTIMIZAÇÃO 

DOMÍNIOS 
PLANOS. 

PROGRAMAÇÃO 
LINEAR 

PROGRAMAÇÃO 
LINEAR  E 
OTIMIZAÇÃO  

 

- Avaliar a intervenção dos alunos ao longo da aula, através, por exemplo, d.os seguintes registos: 
Respeito pelas normas de trabalho e de convivência; interesse/empenho; capacidade de síntese e de 
análise; qualidade da participação oral; cooperação no grupo; concretização da atividade. 

- Criar oportunidades para aperfeiçoamento da comunicação escrita, propondo a construção, em 
colaboração, de frases que sistematizam o conhecimento matemático. 

- Colocar questões com diferentes propósitos, para incentivar a comunicação matemática pelos alunos. 

- Incentivar a partilha e a discussão de ideias (conceitos e propriedades) e de processos matemáticos na 
resolução de tarefas/exercícios. 

- Explorar as conexões matemáticas em tarefas/exercícios que façam uso de conhecimentos de 
diferentes temas. 

- Propor tarefas/exercícios individualmente ou em pequenos grupos com graus de dificuldade 
crescentes. 

- Usar e promover nos alunos o uso de recursos diversos na resolução de tarefas/problemas em 
diversos contextos (materiais manipuláveis, ferramentas tecnológicas (geogebra ou calculadoras 
científicas) 

- Propor exercícios/ tarefas de análise e interpretação de textos, tabelas, imagens e gráficos …  

- Propor exercícios em diferentes formatos: itens de seleção e de construção. 

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 

Questões aula/ minitestes; Teste por módulo; Realização de tarefas/problema, a pares ou em grupo 

 
 

                                                                                                                                   Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 novembro de 2022 



 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

ENSINO SECUNDÁRIO 

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS 

Ano Letivo 2022-2023  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina Matemática – 11º ano  

Manual adotado:  A4.Autores: Maria Augusta Ferreira Neves, M. Carlos Silva, Bruno Ribeiro, Sandra Jorge e Luís Guerreiro 
 
 

 
Domínios / Temas / 

Conteúdos 
Atividades de Aprendizagem / Estratégias de ensino e de avaliação formativa 

 
1º  

 
S 
E 
M 
E 
S 
T 
R 
E  

A4 – Funções 
Periódicas 

 

Problemas de 

Trigonometria básica e 

sua generalização; 

 

Modelação matemática 

de situações 

envolvendo movimentos 

periódicos; 

 

Resolução de 

problemas com funções 

trigonométricas 

 

Estabelecer conexões entre diversos temas matemáticos e de outras disciplinas. 

Tirar partido da utilização da tecnologia nomeadamente para experimentar, 
investigar e comunicar. 

 Utilizar a tecnologia para fazer verificações e resolver problemas numericamente, 
mas também para fazer investigações, descobertas e sustentar ou refutar 
conjeturas. 

 Apreciar o papel da Matemática no desenvolvimento das outras ciências e o seu 
contributo para a compreensão e resolução dos problemas da Humanidade 
através dos tempos. 

 Resolver problemas, atividades de modelação ou desenvolver projetos que 
mobilizem os conhecimentos adquiridos ou fomentem novas aprendizagens e 
trabalhos de grupo. 

Comunicar, utilizando linguagem matemática, oralmente e por escrito, para 
descrever, explicar e justificar procedimentos, raciocínios e conclusões. 

Recorrendo a situações e contextos variados, incluindo a utilização de materiais 
diversificados e tecnologia, os alunos devem resolver tarefas que requeiram a 
resolução de problemas, o raciocínio e a comunicação matemáticos. 

Avaliar o próprio trabalho para identificar progressos, lacunas e dificuldades na 
sua aprendizagem. 

Estabelecer conexões entre diversos temas matemáticos e de outras disciplinas. 

Tirar partido da utilização da tecnologia nomeadamente para experimentar, 
investigar e comunicar. 

Utilizar a tecnologia para fazer verificações e resolver problemas numericamente, 
mas também para fazer investigações e descobertas, sustentar ou refutar 
conjeturas. 

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 
Questões aula/ minitestes; Teste por módulo; Trabalho de pesquisa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Manual adotado: A5 e A6. Autores: Maria Augusta Neves, M. Carlos Silva, Bruno Ribeiro, Sandra Jorge e Luís Guerreiro 
 

 
Domínios / Temas / 

Conteúdos 
Atividades de Aprendizagem / Estratégias de ensino e de avaliação formativa 

 
1º  

  
S 
E 
M 
E 
S 
T 
R 
E 
 

A5 – Funções Racionais 
 

Investigação das 
características das 
funções racionais 

Modelação de situações 
envolvendo fenómenos 

não periódicos 
 
 

 A6 – Taxa de Variação 
 

Resolução de problemas 

envolvendo taxas de 

variação de funções 

polinomiais e racionais 

 

Raciocínio Matemático 

Comunicação Matemática 

 

 Apreciar o papel da Matemática no desenvolvimento das outras ciências e o seu 
contributo para a compreensão e resolução dos problemas da Humanidade 
através dos tempos. 

 Resolver problemas, atividades de modelação ou desenvolver projetos que 
mobilizem os conhecimentos adquiridos ou fomentem novas aprendizagens e 
trabalhos de grupo. 

 Recorrendo a situações e contextos variados, incluindo a utilização de materiais 
diversificados e tecnologia, os alunos devem resolver tarefas que requeiram a 
resolução de problemas, o raciocínio e a comunicação matemáticos. 

Estabelecer conexões entre diversos temas matemáticos e de outras disciplinas. 

Tirar partido da utilização da tecnologia nomeadamente para experimentar, 
investigar e comunicar. 

Utilizar a tecnologia para fazer verificações e resolver problemas numericamente, 
mas também para fazer investigações e descobertas, sustentar ou refutar 
conjeturas. 

Comunicar, utilizando linguagem matemática, oralmente e por escrito, para 
descrever, explicar e justificar procedimentos, raciocínios e conclusões. 

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 
Questões aula/ minitestes; Teste por módulo; Trabalho de pesquisa. 

 
 
 

Manual adotado:  A6. Autores: Maria Augusta Neves, M. Carlos Silva, Bruno Ribeiro, Sandra Jorge e Luís Guerreiro 

 
Domínios / Temas / 

Conteúdos 
Atividades de Aprendizagem / Estratégias de ensino e de avaliação formativa 

 
2º   

 
S 
E 
M 
E 
S 
T 
R 
E 
 

A6 – Taxa de 

Variação ( Cont) 

 
Resolução de problemas 

envolvendo taxas de 

variação de funções 

polinomiais e racionais 

 

Raciocínio Matemático 

Comunicação 
Matemática 

Estabelecer conexões entre diversos temas matemáticos e de outras disciplinas. 

Tirar partido da utilização da tecnologia nomeadamente para experimentar, 
investigar e comunicar. 

Utilizar a tecnologia para fazer verificações e resolver problemas numericamente, 
mas também para fazer investigações e descobertas, sustentar ou refutar 
conjeturas. 

 Apreciar o papel da Matemática no desenvolvimento das outras ciências e o seu 
contributo para a compreensão e resolução dos problemas da Humanidade através 
dos tempos. 

Resolver problemas, atividades de modelação ou desenvolver projetos que 
mobilizem os conhecimentos adquiridos ou fomentem novas aprendizagens e 
trabalhos de grupo. 

Comunicar, utilizando linguagem matemática, oralmente e por escrito, para 
descrever, explicar e justificar procedimentos, raciocínios e conclusões. 

Recorrendo a situações e contextos variados, incluindo a utilização de materiais 
diversificados e tecnologia, os alunos devem resolver tarefas que requeiram a 
resolução de problemas, o raciocínio e a comunicação matemáticos. 

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 
Questões aula/ minitestes; Teste por módulo; Trabalho de pesquisa. 

 
 
 



 

 

 
 
 
Manual adotado:  A7. Autores: Maria Augusta Neves, M. Carlos Silva, Bruno Ribeiro, Sandra Jorge e Luís Guerreiro 
 

 
Domínios / Temas / 

Conteúdos 
Atividades de Aprendizagem / Estratégias de ensino e de avaliação formativa 

 
2º   

 
S 
E 
M 
E 
S 
T 
R 
E 
 

A7 – Probabilidades 

 

Introdução ao estudo 
das probabilidades 

Probabilidade 
Condicionada e 
acontecimentos 
independentes 

Distribuição de 
probabilidade 

Estabelecer conexões entre diversos temas matemáticos e de outras disciplinas.  

Tirar partido da utilização da tecnologia nomeadamente para experimentar, 
investigar e comunicar.  

Utilizar a tecnologia para fazer verificações e resolver problemas numericamente, 
mas também para fazer investigações e descobertas, sustentar ou refutar 
conjeturas. 

 Apreciar o papel da Matemática no desenvolvimento das outras ciências e o seu 
contributo para a compreensão e resolução dos problemas da Humanidade através 
dos tempos.  

 Resolver problemas, atividades de modelação ou desenvolver projetos que 
mobilizem os conhecimentos adquiridos ou fomentem novas aprendizagens e 
trabalhos de grupo.  

Comunicar, utilizando linguagem matemática, oralmente e por escrito, pa-ra 
descrever, explicar e justificar procedimentos, raciocínios e conclusões.  

Recorrendo a situações e contextos variados, incluindo a utilização de materiais 
diversificados e tecnologia, os alunos devem resolver tarefas que requeiram a 
resolução de problemas, o raciocínio e a comunicação matemáticos.  

 Avaliar o próprio trabalho para identificar progressos, lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem. 

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 
Questões aula/ minitestes; Teste por módulo; Trabalho de pesquisa. 

 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 novembro de 2022 



 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS 

Ano Letivo 2022-2023  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina Sistemas Digitais e Arquitetura de Computadores – 11º ano  

 

Manual adotado:  N/A 
 

Domínios / Temas / Conteúdos 
Atividades de aprendizagem/Estratégias de ensino e de 
avaliação formativa 

 

1
º 

SE
M

ES
TR

E 
 

MÓDULO 4 – Circuitos Sequenciais 

 Conceito de Circuitos Sequenciais 

 Conceito de célula de memória ou flip-flop 

 Tipos de flip-flop 

 Diagrama Temporal 

 Entradas preset/clear ou set/reset 

 Sinais síncronos e assíncronos 

 Circuitos Contadores Simples 

 Noção de registo 
 

MÓDULO 5 – Introdução à lógica programável 

 Conceito de lógica programável 

 Lógica programável VS circuitos tradicionais 
 

A continuar 

 Utilizar vários meios audiovisuais 

 Demonstrar procedimentos a realizar nas 
aplicações/atividades 

 Disponibilizar roteiros/guiões orientadores 

 Realização atividades/quizzes 
individuais/pares práticas, usando programas 
específicos 

 Fomentar a pesquisa e análise da informação 
a utilizar em atividades e projetos 

 Preparação de apresentações 
orais/áudio/vídeo 

 Intervenções orais (responder a perguntas, 
colocar dúvidas, partilhar saberes) 

 Realização de ficha formativa 

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 

Teste de avaliação/ trabalho de pesquisa/projeto; apresentação oral/áudio/vídeo de trabalhos de grupo/individuais 

 

2
º 

SE
M

ES
TR

E 

MÓDULO 5 – Introdução à lógica programável 

 Classificação de circuitos 

 Estruturas PAL e GAL 

 Estrutura em CUPDL (ou PALASM) 

 Implementação de circuitos combinatórios em GALs 
 
MÓDULO 7 – Arquitetura de Computadores 

 Famílias Lógicas 

 Tipos de memórias e células básicas 

 Arquitetura interna de um PC 

 Barramentos de um PC 

 Memória Principal de um PC 
 

MÓDULO 8 – Análise de equipamentos Informáticos 

 Tipos de equipamentos informáticos 

 Características técnicas e normas dos equipamentos 
informáticos 

 Fontes de informação sobre equipamentos 
informáticos 

 Utilizar vários meios audiovisuais 

 Demonstrar procedimentos a realizar nas 
aplicações/atividades 

 Disponibilizar roteiros/guiões orientadores 

 Realização atividades/quizzes 
individuais/pares práticas, usando programas 
específicos 

 Fomentar a pesquisa e análise da informação 
a utilizar em atividades e projetos 

 Preparação de apresentações 
orais/áudio/vídeo 

 Intervenções orais (responder a perguntas, 
colocar dúvidas, partilhar saberes) 

 Realização de ficha formativa 

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 

Teste de avaliação/ trabalho de pesquisa/projeto; apresentação oral/áudio/vídeo de trabalhos de grupo/individuais 

 

 
Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 de novembro de 2022 



 

 
 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 

ENSINO SECUNDÁRIO- PROFISSIONAL 

Ano Letivo 2022-2023  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina Língua Gestual Portuguesa – 11º ano  

Manual adotado: não aplicável (não existe manual de LGP para o 11º ano) 
 

 
Domínios / Temas / 
Conteúdos 

Estratégias de ensino e de avaliação 

 

M
Ó
D
UL
O 
4 

 

INTERAÇÃO EM LGP 
● Comunicação 

interpessoal 
● Comunicação em 

grupo 
 
LITERACIA EM LGP 
● Compreensão 
● Análise literária 

 
 

ESTUDO DA LÍNGUA 
● Formação de gestos 
● Campos semânticos 

 
 

LGP, COMUNIDADE E 
CULTURA 
● Identidade e orgulho 
● Valorização da LGP 
● Diversidade 
● Comunidade nacional 

● Apresentação em PPT; 

● Debate com exposição de apreciações críticas, seguindo uma determinada estrutura, 

características, expressando pontos de vista e juízos de valor e utilizando estratégias 

argumentativas com recurso a técnicas de argumentação e de contra-argumentação 

● Apresentação com recurso a um intérprete. 

● Pensar soluções para o problema, discutir ideias, formular questões e planear as fases de 

investigação e pesquisa, individualmente, em pares ou em grupo, recorrendo a aplicações 

digitais que permitam a criação de mapas conceptuais, registo de notas, murais digitais, 

diagramas, brainstorming online, entre outras; 

● Visualização de filmes e documentários 

● Realização de resumo em vídeo. 

● Intervenções gestuais por alunos. 

● Elaboração de Infográficos. 

● Elaboração de cartazes. 

● Apresentação de trabalhos de pesquisa em grande grupo emitindo opinião critica. 

● Realização de pesquisas direcionadas para temas definidos. 

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 

- gravação da performance Gestual,  
- apresentação de trabalhos práticos 



 

 
 

M
Ó
D
UL
O 
5 
 

 
INTERAÇÃO EM LGP 
● Comunicação 

interpessoal 
● Diversidade 

comunicativa 
● Apresentações 

formais 
 

LITERACIA EM LGP 
● Produção 

 
ESTUDO DA LÍNGUA 
● Estrutura frásica e 

discursiva 
● Correção linguística  

 

LGP, COMUNIDADE E 
CULTURA 
● Valorização da LGP 
 

● Analise e debate da importância da investigação nas áreas mais relevantes da atualidade. 
● Exploração das técnicas de fundamentação de um trabalho científico. 

● Apresentação dos trabalhos de pesquisa acerca das manifestações artísticas de autores 

Surdos, diferentes e recorrentes, que reflitam interpretações relacionadas com áreas 

científicas; 

● Pensar soluções para o problema, discutir ideias, formular questões e planear as fases de 

investigação e pesquisa, individualmente, em pares ou em grupo, recorrendo a aplicações 

digitais que permitam a criação de mapas conceptuais, registo de notas, murais digitais, 

diagramas, brainstorming online, entre outras; 

● Visualização de filmes e documentários 

● Realização de resumo em vídeo. 

● Intervenções gestuais por alunos. 

● Elaboração de Infográficos. 

● Elaboração de cartazes. 

● Apresentação de trabalhos de pesquisa em grande grupo emitindo opinião critica. 

● Realização pesquisas direcionadas para temas definidos. 

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 

-gravação da performance Gestual,  
apresentação de trabalhos práticos 

M
Ó
D
UL
O 
6 
 

INTERAÇÃO EM LGP 
● Comunicação 

interpessoal 
● Comunicação em 

grupo 

LITERACIA EM LGP 
● Artes  
ESTUDO DA LÍNGUA 
● Comparação entre 

línguas  

LGP, COMUNIDADE E 
CULTURA 
● Diversidade 
● Comunidade nacional 

e internacional 
  

● Pensar soluções para o problema, discutir ideias, formular questões e planear as fases de 

investigação e pesquisa, individualmente, em pares ou em grupo, recorrendo a aplicações 

digitais que permitam a criação de mapas conceptuais, registo de notas, murais digitais, 

diagramas, brainstorming online, entre outras; 

● Visualização de filmes e documentários 

● Realização de resumo em vídeo. 

● Intervenções gestuais por alunos. 

● Elaboração de cartazes. 

● Apresentação de trabalhos de pesquisa em grande grupo emitindo opinião critica. 

● Realização pesquisas direcionadas para temas definidos. 

● Elaboração de PPT acerca dos investigadores de referência, Surdos e ouvintes, que de alguma 

forma tenham marcado o percurso da Comunidade Surda no mundo. 

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 

-gravação da performance Gestual,  
apresentação de trabalhos práticos 



 

 
 

M
Ó
D
UL
O 
7 
 

INTERAÇÃO EM LGP 
● Comunicação em 

grupo 

● Diversidade 
Comunicativa 

LITERACIA EM LGP 
● Vídeo  
● Utilização de 

recursos 
ESTUDO DA LÍNGUA 
● Comparação entre 

línguas  
● Sistemas de 

transcrição 

LGP, COMUNIDADE E 
CULTURA 
● História  
● Tecnologias  
● Cidadania  

● Pensar soluções para o problema, discutir ideias, formular questões e planear as fases de 

investigação e pesquisa, individualmente, em pares ou em grupo, recorrendo a aplicações 

digitais que permitam a criação de mapas conceptuais, registo de notas, murais digitais, 

diagramas, brainstorming online, entre outras; 

● Visualização de filmes e documentários 

● Realização de resumo em vídeo. 

● Realização e produção de um filme documentário sobre um tema de investigação à escolha; 

● Apresentação de trabalhos de pesquisa em grande grupo emitindo opinião critica. 

● Realização pesquisas direcionadas para temas definidos. 

● Planificação de uma atividade, para promover encontros sobre temas de natureza científica 

relacionados com a Comunidade Surda e a língua gestual, para a comunidade escolar, ou para 

outras escolas de Surdos, envolvendo associações de Surdos e universidades. 

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 

-gravação da performance Gestual,  
apresentação de trabalhos práticos 

 

Nota: Além dos temas e conteúdos específicos da disciplina de LGP existem outros, que são resultando do trabalho de articulação entre 

as diferentes disciplinas e do interesse dos alunos relativamente a determinado conteúdo/tema, que possam sugerir ao longo do ano 
letivo.  

Aprovado em Conselho Pedagógico, 3 de novembro de 2022 
 

 
 



DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

CURSOS PROFISSIONAIS - ENSINO SECUNDÁRIO

Ano Letivo 2022-2023 

Planificação Anual Simplificada da Disciplina Área de Integração – 11º ano 

Manual adotado: “Ser Global” – Área de Integração de José Carlos S. de Almeida e João M. Dias Lourenço

          Domínios/ Temas / Conteúdos
Atividades de aprendizagem /

Estratégias de ensino e de avaliação

1º

S
E
M
E
S
T
R
E

 18 t

Módulo 3
Área I: A Pessoa
Tema: A construção do conhecimento ou o 
fogo de Prometeu

 O conhecimento ao serviço da Humanidade.
 A descrição fenomológica do conhecer.
 A complexidade do conhecimento.
 Posições filosóficas acerca dos tradicionais 

problemas do conhecimento.
 O processo do conhecimento: dos sentidos 

à razão.
 As teses de Piaget e o construtivismo e con-

clusões.
 O dualismo corpo/ espírito e sua coopera-

ção.
 O corpo e o sistema nervoso no conheci-

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

al.
 Uma nova ecologia cognitiva: a redefinição 

da relação sujeito-objeto.

 Visionamento e debate de pequenos 
vídeos e / ou filmes de modo a levar os 
alunos a refletirem sobre o tema em 
estudo.

 Abordagem dos conteúdos de cada tema, 
associando-o a situações e problemas 
presentes no quotidiano da vida do aluno e
recorrendo a materiais e recursos 
diversificados.

 Sistematização no quadro e/ ou em 
diapositivos.

 Diálogo professor/ aluno.

 Análise de factos, situações e textos, 
identificando os seus elementos ou dados.

 Realização de tarefas de verificação, 
articulação e consolidação das 
aprendizagens, como as atividades de 
trabalho do manual.

 Realização de trabalhos de grupo e/ ou 
individuais. sobre as temáticas abordadas.

 Apresentação oral dos trabalhos, utilizando
diferentes tipos de ferramentas e recursos.

 Utilização do computador e da internet 
para pesquisar, selecionar e mobilizar 
informação, de forma crítica e autónoma.

 Transformar a informação pesquisada em 
conhecimento;

 Debate orientado (com recurso a imagem, ví-
deo, entre outros) no âmbito do tema em estu-
do.

1º

S
E
M
E
S
T
R
E

 16 t

Módulo 3
Área II: A Sociedade
Tema: A cidadania europeia

 Cidadania, direitos e deveres – que relação?
 Quais os direitos de cidadania europeia.
 A cidadania europeia e o dever de 

participação no projeto europeu – que 
relação?

 Como pode o cidadão participar na vida 
democrática da EU.

 Como se construiu a EU.
 Qual o papel das instituições europeias no 

funcionamento da EU.

1º

S
E
M
E
S
T
R
E

Módulo 3
Área III: O Mundo
 Tema 9.1 - Os fins e os meios: que Ética
para a vida humana?

 Valores e ética;
 Suportes éticos da vida contemporânea: os 

outros, as instituições e a Natureza;
 Ética e política: democracia e cidadania;
 Construção ético-política da sociedade 

ocidental: do direito divino dos reis à luta 



16 t

operária;
 Construção ético-política ocidental: do 

capitalismo ao socialismo;
 Os modelos sociais nas sociedades 

contemporâneas, os direitos dos cidadãos, a 
liberdade e a ética.

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos, no módulo, prevê-se recolher dados das seguintes for-
mas:
Trabalhos de pares e/ ou individuais; a realização de 2 trabalhos de pesquisa; a apresentação oral (individual
e/ ou em grupo) de pelo menos 1 trabalho; a realização de 1 teste escrito;  observação, com registo escrito, da
participação, empenho.

1º

S
E
M
E
S
T
R
E

 16t

Módulo 4

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

 Relação homem-Natureza

 O esgotamento dos recursos naturais.

 Formas e fontes de poluição.

 Consequências da atividade humana

 O desenvolvimento sustentável.

 Atitudes a promover

 Visionamento e debate de pequenos 
vídeos e / ou filmes de modo a levar os 
alunos a refletirem sobre o tema em 
estudo.

 Abordagem dos conteúdos de cada tema, 
associando-o a situações e problemas 
presentes no quotidiano da vida do aluno e
recorrendo a materiais e recursos 
diversificados.

 Sistematização no quadro e/ ou em 
diapositivos.

 Diálogo professor/ aluno.

 Análise de factos, situações e textos, 
identificando os seus elementos ou dados.

 Realização de tarefas de verificação, 
articulação e consolidação das 
aprendizagens, como as atividades de 
trabalho do manual.

 Realização de trabalhos de grupo e/ ou 
individuais. sobre as temáticas abordadas.

 Apresentação oral dos trabalhos, utilizando
diferentes tipos de ferramentas e recursos.

 Utilização do computador e da internet 
para pesquisar, selecionar e mobilizar 
informação, de forma crítica e autónoma.

 Transformar a informação pesquisada em 
conhecimento;

 Debate orientado (com recurso a imagem, vídeo, 
entre outros) no âmbito do tema em estudo.

1º

S
E
M
E
S
T
R
E

  16t

Módulo 4
Área II – A Sociedade                                 
Tema-problema 4.3 - Desequilíbrios Regio-
nais

 Crescimento económico e desenvolvimento.
 Indicadores de crescimento económico e de 

desenvolvimento humano.
 Indicadores de crescimento económico e de 

desenvolvimento humano.

1 e 2º

S
E
M
E
S
T
R
E

   16t

Módulo 4
Área III: O Mundo
Tema – Problema 7.3 - O papel das organiza-
ções internacionais

 Espaço mundial, um cenário de relações 
complexas.

 A natureza das organizações internacio-
nais.

 Organizações internacionais.
 Organismos especializados da ONU.

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos, no módulo, prevê-se recolher dados das seguintes for-
mas:
Trabalhos de pares e/ ou individuais; a realização de 2 trabalhos de pesquisa; a apresentação oral (individual
e/ ou em grupo) de pelo menos 1 trabalho; a realização de 1 teste escrito ; observação, com registo escrito, da
participação, empenho.



2
º

S
E
M
E
S
T
R
E

1
7
 
t

Módulo 5
Área I: A Pessoa          Tema:  2.1 
Estrutura Familiar e dinâmica 
social

 Conceito de família.
 Os diversos tipos de família. 

Família tradicional e família nuclear
– suas características.

 A família no mundo 
contemporâneo.

 As questões da universalidade da 
família.

 A família enquanto sistema – suas 
funções.

 Funcionamento e desenvolvimento 
da família.

 Momentos de crise e mudança.
 A comunicação na família.

 Visionamento e debate de pequenos vídeos e / ou 
filmes de modo a levar os alunos a refletirem sobre
o tema em estudo.

 Abordagem dos conteúdos de cada tema, 
associando-o a situações e problemas presentes 
no quotidiano da vida do aluno e recorrendo a 
materiais e recursos diversificados.

 Sistematização no quadro e/ ou em diapositivos.

 Diálogo professor/ aluno.

 Análise de factos, situações e textos, identificando 
os seus elementos ou dados.

 Realização de tarefas de verificação, articulação e 
consolidação das aprendizagens, como as 
atividades de trabalho do manual.

 Realização de trabalhos de grupo e/ ou individuais.
sobre as temáticas abordadas.

 Apresentação oral dos trabalhos, utilizando 
diferentes tipos de ferramentas e recursos.

 Utilização do computador e da internet para 
pesquisar, selecionar e mobilizar informação, de 
forma crítica e autónoma.

 Transformar a informação pesquisada em 
conhecimento;
Debate orientado (com recurso a imagem, vídeo, 
entre outros) no âmbito do tema em estudo.

2
º

S
E
M
E
S
T
R
E

1
7
t

Módulo 5
Área II: A Sociedade                   
Tema  6.1 O trabalho, a sua 
evolução e estatuto no Ocidente

 A II Revolução Industrial e a 
Significados da palavra trabalho.

 Etimologia da palavra trabalho.
 O trabalho do homem pré-histórico.
 Antiguidade: o trabalho escravo.
 A Revolução Industrial.
 “Revolução do Conhecimento”.
 Conhecer trabalho e a sua 

interação com a organização 
social.

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

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos no módulo (a concluir no 12º ano), prevê-se recolher da-
dos das seguintes formas:
Trabalhos de pares e/ ou individuais; a realização de 1 trabalhos de pesquisa; a apresentação oral (individual
e/ ou em grupo); a realização de 1 teste escrito; observação, com registo escrito, da participação, empenho.

99h=132 tempos

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 de novembro de 2022



DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

ENSINO PROFISSIONAL 

Ano Letivo 2022-2023 

Planificação Anual Simplificada da Disciplina ECONOMIA – 11 º ano 

Manual adotado: ECONOMIA – Volume 2” da Plátano Editora

Domínios / Temas / Conteúdos Atividades de aprendizagem / Estratégias de ensino e de avaliação

1º SEM
ESTRE

Módulo 5 – O Estado e a Atividade 
Económica:

● Estado – noção e funções.

● Objetivos da intervenção económica 
e social do Estado.

● Instrumentos de intervenção do 
Estado.

● Políticas sociais – redistribuição dos 
rendimentos e combate ao 
desemprego.

● Políticas económicas – orçamental, 
fiscal, monetária e cambial.

Módulo 6 – A Interdependência das 
Economias Atuais:

● O comércio internacional.

● O registo das trocas internacionais – 
Balança de Pagamentos

● Fatores de desenvolvimento do 
comércio Internacional

● A integração económica

A metodologia de lecionação praticada nesta unidade curricular é concretizada
por meio de aulas teórico-práticas, nas quais são desenvolvidas atividades de
estudo interpretativo dos conceitos e de resolução de exercícios associados aos
diversos conteúdos programáticos.

A  avaliação  na  disciplina  de  ECONOMIA  tem  como  referência  os  objetivos
gerais  e  os  objetivos  de  aprendizagem  da  disciplina  e  incide  sobre  os
Conhecimentos, as Competências e as Atitudes.

A  avaliação  destes  aspetos  realizar-se-á  de  modo  contínuo,  promovendo  o
desenvolvimento de técnicas de trabalho, de hábitos e de métodos de estudo,
nomeadamente  no  âmbito  da  pesquisa,  da  seleção,  do  tratamento  e  da
apresentação  da  informação,  conseguida  através  de  fontes  que  poderão
abranger as novas tecnologias da informação e da comunicação.

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas:
● Método interrogativo e interpelativo.
● Observação direta das tarefas a desenvolver em aula.
● Trabalhos individuais, em pares e em grupo e respetiva apresentação.
● Realização de testes de avaliação sumativa.



2º SEM
ESTRE

Módulo 7 – Crescimento, Desenvolvimento 
e Flutuações da Atividade Económica:

● Crescimento económico.

● Desenvolvimento.

● Crescimento económico moderno.

● Ciclos de crescimento económico.

● Desenvolvimento humano e 
sustentável.

Módulo 8 – A Economia Portuguesa na 
Atualidade

● Economia portuguesa no contexto 
da União Europeia

A metodologia de lecionação praticada nesta unidade curricular é concretizada
por meio de aulas teórico-práticas, nas quais são desenvolvidas atividades de
estudo interpretativo dos conceitos e de resolução de exercícios associados aos
diversos conteúdos programáticos.

A  avaliação  na  disciplina  de  ECONOMIA  tem  como  referência  os  objetivos
gerais  e  os  objetivos  de  aprendizagem  da  disciplina  e  incide  sobre  os
Conhecimentos, as Competências e as Atitudes.

A  avaliação  destes  aspetos  realizar-se-á  de  modo  contínuo,  promovendo  o
desenvolvimento de técnicas de trabalho, de hábitos e de métodos de estudo,
nomeadamente  no  âmbito  da  pesquisa,  da  seleção,  do  tratamento  e  da
apresentação  da  informação,  conseguida  através  de  fontes  que  poderão
abranger as novas tecnologias da informação e da comunicação.

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas:
● Método interrogativo e interpelativo.
● Observação direta das tarefas a desenvolver em aula.
● Trabalhos individuais, em pares e em grupo e respetiva apresentação.
● Realização de testes de avaliação sumativa.

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 de novembro de 2022



DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

ENSINO SECUNDÁRIO – CURSOS PROFISSIONAIS

Ano Letivo 2022-2023 

Planificação Anual Simplificada da Disciplina de GESTÃO E CONTROLO – 11º e 12º ano (UFCD 7854; 8598)

Manual adotado: Sem manual adotado

Domínios / Temas / Conteúdos Atividades de aprendizagem / Estratégias de ensino e de avali-
ação

1º
 S

EM
ES

TR
E

UFCD 7854

Plano de negócio – criação de microne-
gócios

 Planeamento e organização do trabalho

o Organização  pessoal  do  trabalho  e  gestão  do
tempo

o Atitude, trabalho e orientação para os resultados
 Conceito de plano de ação e de negócio

o Principais fatores de êxito e de risco nos negócios
o Análise de experiências de negócio

 Análise SWOT do negócio

o Pontos fortes e fracos
o Oportunidades e ameaças ou riscos

 Segmentação do mercado

o Abordagem e estudo do mercado
o Mercado concorrencial
o Estratégias de penetração no mercado
o Perspetivas futuras de mercado

 Plano de ação

o Elaboração do plano individual de ação
 Estratégia empresarial
 Plano de negócio
o Principais características de um plano de negócio
o Formas de análise do próprio negócio de médio e

longo prazo
o Avaliação do potencial de rendimento do negócio
o Elaboração do plano de aquisições e orçamento
o Definição  da  necessidade de empréstimo finan-

ceiro
o Acompanhamento do plano de negócio

 Negociação com os financiadores

A metodologia de lecionação praticada nesta unidade curricular é
concretizada por meio de aulas teórico-práticas, nas quais são de-
senvolvidas atividades de estudo interpretativo dos conceitos e de
resolução de exercícios associados aos diversos conteúdos pro-
gramáticos
.
A avaliação da UFCD 7854- Plano de negócio – criação de mi-
cronegócios tem como referência os objetivos gerais e os objeti-
vos de aprendizagem da disciplina e incide sobre os Conhecimen-
tos, as Competências e as Atitudes.

A avaliação destes aspetos realizar-se-á de modo contínuo, pro-
movendo o desenvolvimento de técnicas de trabalho, de hábitos e
de métodos de estudo, nomeadamente no âmbito da pesquisa, da
seleção, do tratamento e da apresentação da informação, conse-
guida através de fontes que poderão abranger as novas tecnologi-
as da informação e da comunicação.

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas:
● Método interrogativo e interpelativo.
● Observação direta das tarefas a desenvolver em aula.
● Trabalhos individuais, em pares e em grupo e respetiva apresentação.
● Realização de testes de avaliação sumativa.
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UFCD 8598

Desenvolvimento pessoal e técnicas de 
procura de emprego

 Conceitos de competência, transferibilidade e con-
textos de aprendizagem (formal e informal) – apli-
cação destes conceitos na compreensão da sua his-
tória de vida, identificação e valorização das com-
petências adquiridas.

 Atitude empreendedora/proactiva.
 Competências valorizadas pelos empregadores 

transferíveis entre os diferentes contextos laborais:
o Competências relacionais;
o Competências criativas;
o Competências de gestão do tempo;
o Competências de gestão da informação;
o Competências de tomada de decisão;
o Competências de aprendizagem (aprendizagem 

ao longo da vida).
 Modalidades de trabalho.
 Mercado de trabalho visível e encoberto.
 Pesquisa de informação para procura de emprego.
 Medidas ativas de emprego e formação.

A metodologia de lecionação praticada nesta unidade curricular é
concretizada por meio de aulas teórico-práticas, nas quais são de-
senvolvidas atividades de estudo interpretativo dos conceitos e de
resolução de exercícios associados aos diversos conteúdos pro-
gramáticos.

A avaliação na UFCD 8598 - Desenvolvimento pessoal e técni-
cas de procura de emprego tem como referência os objetivos ge-
rais e os objetivos de aprendizagem da disciplina e incide sobre os
Conhecimentos, as Competências e as Atitudes.

A avaliação destes aspetos realizar-se-á de modo contínuo, pro-
movendo o desenvolvimento de técnicas de trabalho, de hábitos e
de métodos de estudo, nomeadamente no âmbito da pesquisa, da
seleção, do tratamento e da apresentação da informação, conse-
guida através de fontes que poderão abranger as novas tecnologi-
as da informação e da comunicação.

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas:
● Método interrogativo e interpelativo.
● Observação direta das tarefas a desenvolver em aula.
● Trabalhos individuais, em pares e em grupo e respetiva apresentação.
● Realização de testes de avaliação sumativa.

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 de novembro de 2022



DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO - (COZINHA E PASTELARIA)

Ano Letivo 2022-2023 

Planificação Anual Simplificada da Disciplina Serviços de Cozinha e Pastelaria – 11º ano 

Manual adotado: Manuais elaborados pelo Formador

Domínios / Temas / Conteúdos Atividades de aprendizagem / Estratégias de ensino e de avaliação
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E 

:

UFCD 4667-Preparação e Confeção 
de Molhos e fundos de cozinha.

Identificar molhos e fundos de cozinha. 
Elaborar fichas técnicas de acordo com 
as capitações. Preparar molhos e fundos 
de cozinha. Confecionar molhos e 
fundos de cozinha e respetivas 
aplicações. Cumprir as normas de 
higiene e segurança.

Identificação dos diferentes fundos-
 Roux ou embamatas
 Aparelhos
 Court-bouillons 
Fumets, geleias ,marinadas ,salmouras, 

caldos ,fundos brancos e  fundos 
escuros.

Identificação e confeção dos diferentes 
molhos base e seus derivados

 Demi-glace 
Béchamel
 Maionese
 Holandês 
Bearnês 
Vinagrete
 Molho tomate Identificação e 

composição das manteigas compostas 
Identificação e confeção de molhos 
diversos

 Molho Cumberland 
Molho verde
 Molho barbecue
 Molho chutney
 Outros 
Tecnologia de matérias-primas
 Composições 
Utilizações 
Receitas e fichas técnicas Operações de 

quantificação de produtos, 
ingredientes, proporções e pesagens

Técnicas de preparação de molhos e 
fundos de cozinha Manuseamento e 
preparação de utensílios e material 
Seleção, quantificação e preparação das
matériasprimas, preparados industriais 
e outros ingredientes Processos de 
confeção de molhos e fundos de 
cozinha e respetivas aplicações

 Controlo de qualidade do processo de 

● Análise da evolução da alimentação ao longo dos tempos;
● Consulta do receituário português, das diferentes regiões do país;
● Identificação das culturas agrícolas persistentes, nas diferentes regiões;
● Análise  da  influência  das  culturas  agrícolas  persistentes,  na  tradição

gastronómica de cada região;
● Confeção  de  diferentes  molhos  e  fundos  de  cozinha,  com  particular

relevância às técnicas de preparação.



fabrico Preparação Confeção Produtos 
finais Acondicionamento e 
conservação dos produtos 
confecionados 

Normas de higiene e segurança.

UFCD-8289-Cozinha/Pastelaria-
Planeamento da produção e mise-en-
place

Preparar as condições para a execução 
do serviço de cozinha/pastelaria.
Aplicar as técnicas de planeamento da 

produção do serviço de 
cozinha/pastelaria. Cumprir as normas 
de higiene e segurança.

Vocabulário técnico de 
cozinha/pastelaria Preparação da 
cozinha/pastelaria

Disposição do mobiliário, dos 
equipamentos, utensílios Controlo, 
gestão e reposição de stocks 
Planeamento da produção/mise-en--
place Preparação dos 
espaços, equipamentos e utensílios 
Secções de apoio ao serviço de cozinha
/pastelaria (interface entre economato, r
estaurante, bar) 
Organização do trabalho da brigada de 
cozinha/pastelaria 
Gestão da roda de serviço (circuitos de 
serviço) Secções de cozinha Processo e
suporte documental 
Limpeza da secção (higienização, man
utenção e conservação dos espaços, eq
uipamentos e utensílios) 
Normas de higiene e segurança

UFCD 8292 –Preparação e  Confeção
de Carnes, Aves e Caça-

Elaborar fichas técnicas de acordo com a
s capitações. 
Preparar carnes, aves e caça. 
Confecionar carnes, aves e caça e respeti
vas guarnições. 
Empratar e decorar carnes, aves e caça. 
Acondicionar e conservar carnes, aves e 
caça. 
Cumprir as normas de higiene e seguran
ça.

Carnes, aves e caça Raça/origem 
Espécie (bovina, suína, ovina, caprina, e
quídea, criação, caça de pelo e caça de p
enas) 
Apresentação inicial (carcaça, quartos e 
peça) 

 Análise  do  mapa  de  Portugal,  identificando  as  diferentes  regiões  e  sua
gastronomia;

 Análise da influência das culturas agrícolas persistentes e criação de animais,
na tradição gastronómica de cada região;

 Identificar o receituário português e suas regiões de origem;
 Preparação  e  confeção  de  diferentes  iguarias,  do  receituário  tradicional

português;
 Elaboração  de  diferentes  ementas,  com  base  no  receituário  tradicional

português.

 Identificação das diferentes tendências atuais, na gastronomia;
 Identificação das razões da proliferação de diferentes tipos  de cozinha na

atualidade;
 Análise  dos  ingredientes  próprios  de  cada  tendência  de  cozinha  na

atualidade;
 Confeção de diferentes tipos de iguarias,  identificativos de cada tendência,

com relevância nas técnicas aplicadas;
 Elaboração de fichas técnicas.



Divisão anatómica (lombo, alcatra, vazia
, costela, entrecosto, perna, miudezas, ou
tros) Tecnologia de matérias-primas 
Categorias Utilizações 
Receitas e fichas técnicas Capitações 
Operações de quantificação de produtos, 
ingredientes, proporções e pesagens 
Técnicas de preparação de carnes, aves e 
caça 
Manuseamento e preparação de utensílio
s e material 
Verificação do estado de frescura de con
servação e qualidade 
Seleção e capitação das matérias-primas 
Preparação (lardear, albardar, atar, cham
uscar, limpar, desmanchar, cortar, desoss
ar, picar e rechear) 
Tipos de cortes e divisão em porções (es
calopes, bifes, tornedós, "mutton-
chop",costeletas, "entrecôte", medalhões
, supremos, 
grenadinos, "chateaubriand", selas, coro
as, carrés, rojões, febras, outros) 
Aproveitamentos (strogonoff, molhos, 
outros) 
Marinadas, aplicações de especiarias e er
vas Pesagens e capitações 
Técnicas de confeção de carnes, aves e c
aça Fritar Cozer Panar Grelhar Guisar 
Estufar Assar Ao sal Saltear Gratinar 
"Au bleu" Outros (brasear, suar) 
Preparação e confeção de guarnições de 
carnes, aves e caça 
Técnicas de regeneração de carnes, aves 
e caça (preparados industriais e pré--
cozinhados) Controlo de qualidade do 
processo de fabrico Preparação 
Confeção Produtos finais 
Acondicionamento e conservação das ca
rnes, aves e caça 
Principais técnicas de conservação (vácu
o, refrigeração, congelação rápida "cook 
chill" e "coock freeze") 
Medição de temperaturas e pressões 
Tempo de conservação 
Correção dos desvios ocorridos 
Empratamento e decoração criativa.

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas:
Trabalhos de pesquisa- individuais ; Trabalhos práticos; Avaliação prática; Avaliação escrita.
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Massas base na pastelaria 
Massa de crepes
 Massa de fartos 
Massa folhada 
Massa lêveda
 Massa quebrada
 Massa tenra
 Massa vinhé



 Massa doce
 Massa genoise 
Massa biscoito
 Massa para rolos
 Massa croissant
 Massa savarin 
Merengagem
 Outras 
Principais recheios e cremes de 
pastelaria
 Creme pasteleiro
 Creme de ovos 

Chantilly
 Ganaches
 Recheio de chocolate
 Recheio de café
 Recheio de amêndoa
 Outros
 Principais tipos de molhos
 À base de leite 
À base de fruta 
À base de vinhos licorosos
 Tecnologia de matérias-primas 
Composições 
Utilizações
 Receitas e fichas técnicas 
Operações de quantificação de produtos, 
ingredientes, proporções e pesagens 
Técnicas de preparação de massas base, 
recheios, cremes e molhos de pastelaria 
Manuseamento e preparação de utensílio
s e material 
Seleção, quantificação e preparação das 
matérias-primas 
Processos de confeção de massas base, r
echeios, cremes e molhos de pastelaria e 
respetivas aplicações 
Mise-en-place
 Ordem de introdução das matérias-
primas
 Tempo de cozedura e temperatura
 Textura
 Acabamento
 Controlo de qualidade do processo de 
fabrico Preparação Confeção Produtos 
finais 
Acondicionamento e conservação dos pr
odutos confecionados
 Normas de higiene e segurança.

Principais variedades e épocas de captur
a de peixes e mariscos 
Peixes de mar
 Peixes de rio
 Crustáceos e moluscos 
Tecnologia de matérias-primas
 Variedades
 Utilizações (cozer, fritar, grelhar e outro
s) Tipos de peixe (fresco, seco, 

 Análise das razões que originaram o aparecimento da doçaria l;
 Identificação da pastelaria, de acordo com as diferentes regiões do país;
 Identificação  das  razões  que  levaram  ao  aparecimento  da  pastelaria  ,  no

nosso país;
 Identificação  do  diferente  receituário  das  massas,  cremes  e  molhos  de

pastelaria, por região;
 Confeção de diferentes massas de base, derivados ,cremes e molhos,  com

relevância nas diferentes técnicas utilizadas;
Elaboração de fichas técnicas.



congelado e outros) 
Tipos de crustáceos (lagostas, lagostins, 
santolas, camarões, outros) 
Tipos de moluscos (ameijoas, mexilhões
, ostras, búzios, outros) 
Receitas e fichas técnicas Capitações 
Operações de quantificação de produtos, 
ingredientes, proporções e pesagens 
Técnicas de preparação de peixes e mari
scos 
Manuseamento e preparação de utensílio
s e material 
Verificação do estado de frescura dos pe
ixes e mariscos 
Seleção e capitação das matérias-primas 
Preparação (lavar, limpar, escamar, evisc
erar, pelar, despinhar) 
Tipos de cortes e divisão em porções (po
stas, filetes, medalhões, supremos, tranc
hes, goujonnettes, outros) 
Pesagens e capitações 
Técnicas de confeção de peixes e marisc
os Cozer a vapor Cozer em "court-
bouillon" Fritar Panar Grelhar Escalfar 
Assar Ao sal Saltear Gratinar Outros 
Preparação e confeção de guarnições de 
peixes e mariscos 
Técnicas de regeneração de pratos de pei
xe e marisco (preparados industriais e pr
écozinhados) Controlo de qualidade do 
processo de fabrico Preparação 
Confeção Produtos finais 
Acondicionamento e conservação de pei
xes e mariscos 
Principais técnicas de conservação (vácu
o, refrigeração, congelação rápida "cook 
chill" e "coock freeze") 
Medição de temperaturas e pressões 
Tempo de conservação 
Correção dos desvios ocorridos 
Empratamento e decoração criativa 
Normas de higiene e segurança

 Identificação das  principais  variedades  de peixes,  épocas  de captura,
técnicas de confeção e mariscos.

 Identificação  de  iguarias  de  diferentes  regiões  do  país,  com  particular
contributo para o receituário nacional e regional;

 Análise dos ingredientes específicos de cada iguaria, que contribuem para a
identificação da região/país proveniente;

 Elaboração de fichas técnicas.

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas:
Trabalhos de pesquisa- individuais ; Trabalhos práticos; Avaliação prática; Avaliação escrita.

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 de novembro de 2022


