
 

 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 

ENSINO BÁSICO  

Ano Letivo 2022-2023  

Planificação Anual Simplificada de Cultura, Língua e Comunicação (CLC) - EFA –Tipologia B2 

 

 
Unidades de competência / Temas / 

Conteúdos 
Atividades de aprendizagem/Estratégias de ensino e de avaliação 

 

1
º 
S
e
m
e
s
tr
e
: 
2
5 
h
o
r
a
s  

UC C 

Produzir textos escritos com 

finalidades específicas. 

 

● Características de 

diferentes géneros textuais. 

 

● Processos de textualização: 

ortografia, acentuação, 

pontuação e sinais 

auxiliares de escrita, 

construção frásica, coesão 

textual, marcadores 

discursivos, vocabulário 

específico. 

 

  Classes de palavras: 

verbo, interjeição, 

determinante. 

 

  Morfologia e lexicologia: 

modos e tempos verbais, 

derivação e composição  

 

  Sintaxe: funções 

sintáticas, frase ativa e 

passiva, discurso direto e 

indireto, frase simples e 

complexa. 

 

● Funções da linguagem: 

expressiva, fática 

informativa.  

 

● Características dos 

diferentes estilos e registos 

de linguagem. 

Planificação da escrita do texto de acordo com a sua finalidade 

Definição  da finalidade de um texto e o público-alvo. 

Registo das ideias de um texto, organizá-las e hierarquizá-las. 
 
redação do texto adequando o código escrito à sua finalidade. 
 
Contextualização do texto no tempo e no espaço. 
 
Exploração das regras de ortografia, de pontuação e os sinais auxiliares de 
escrita. 
 
Exploração  das regras de morfologia e da sintaxe. 
 
Verificação da correção linguística e ortográfica. 
 
Uso de  diferentes tipos de linguagem não verbal de acordo com contextos 
formais e informais. 
 
Uso de  diferentes tipos de linguagem não verbal para exprimir 
mundividências 

Expressão, oralmente e por escrito, em língua portuguesa e/ou língua 
estrangeira, de forma correta e adequada, no âmbito das temáticas 
abordadas. 

 Exploração de PowerPoint, vídeos ou plataformas digitais diversificadas. 

Análise e Interpretação de textos, gráficos, tabelas, esquemas, figuras e fotos. 

Discussão e problematização de notícias/descobertas/eventos do quotidiano, 
relacionados com os conteúdos. 

Atividades de pesquisa, seleção e síntese de informação (trabalho de pesquisa 
autónoma, em pares e/ou grupo). 

Apresentação de pontos de vista e resolução de questões orientadas.  

Tomada de posição sobre argumentos apresentados. 

Participação e empenho nas atividades. 

 Apresentação de dúvidas. 

Reflexão e autoavaliação. 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

  

 
Unidades de competência / Temas / 

Conteúdos 
Atividades de aprendizagem/Estratégias de ensino e de avaliação 

 

2
º 
S
e
m
e
s
tr
e
:
2
5 
h
o
r
a
s  

 

UC D 

 

Interpretar e produzir linguagem não 

verbal adequada a contextos 

diversificados, de caráter restrito ou 

universal.  

 

● Linguagens não verbais: 

gestos, sons, números, 

imagens, símbolos, cores, 

mímica, música. 

 

● Linguagem icónica.  

 

∙      Linguagem simbólica.  

 

∙Discursos persuasivo-

argumentativos.  

 

∙ Símbolos universais de diferentes 

tipos de linguagem não verbal: 

gestos, sons, cores, números. 

 

● Outros 

Identificação do papel da linguagem não verbal em manifestações artísticas. 

Identificação do papel da linguagem não verbal num discurso persuasivo-
argumentativo. 

Relacionação de símbolos universais de diferentes tipos de linguagem não 
verbal com valores étnicos e culturais. 

Uso de diferentes tipos de linguagem não verbal de acordo com contextos 
formais e informais. 
 

Uso de diferentes tipos de linguagem não verbal para exprimir 
mundividências 

Expressão, oralmente e por escrito, em língua portuguesa e/ou língua 
estrangeira, de forma correta e adequada, no âmbito das temáticas 
abordadas. 

 Exploração de PowerPoint, vídeos ou plataformas digitais diversificadas. 

Análise e Interpretação de textos, gráficos, tabelas, esquemas, figuras e fotos 
Exploração de PowerPoint, vídeos ou plataformas digitais diversificadas. 

Análise e Interpretação de textos, gráficos, tabelas, esquemas, figuras e fotos. 

Discussão e problematização de notícias/descobertas/eventos do quotidiano, 
relacionados com os conteúdos. 

Atividades de pesquisa, seleção e síntese de informação (trabalho de pesquisa 
autónoma, em pares e/ou grupo). 

Apresentação de pontos de vista e resolução de questões orientadas.  

Tomada de posição sobre argumentos apresentados. 

 

Elaboração de questionários e tratamento de dados sobre os temas 

abordados. 

Participação e empenho nas atividades. 

 Apresentação de dúvidas. 

Reflexão e autoavaliação. 
 
 

 

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

Trabalho diário, intervenção e apresentação oral, trabalhos escritos (resposta às questões das propostas de trabalho). 

Envolvimento e reflexão sobre a(s) atividade(s) Integradora(s). 

 

 
 

Formadores: Sandra Jorge                 3 de novembro de 

2022 
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Planificação Anual Simplificada de Cultura, Língua e Comunicação (CLC) - EFA –Tipologia B3 

 

 
Unidade de competência / Temas / 

Conteúdos 
Atividades de aprendizagem/Estratégias de ensino e de avaliação 

 

1
º
/
2
º 
S
e
m
e
s
tr
e
s: 
5
0 
h
o
r
a
s  

UC D 

Interpretar e produzir linguagem 

não verbal adequada a contextos 

diversificados, de caráter restrito ou 

universal.  

 

● Linguagens nãoverbais 

✔ Gestos 

✔ Sons  

✔ Números  

✔ Imagens  

✔ Símbolos  

✔ Cores  

✔ Mímica 

✔ Música 

 

● Linguagem icónica.  

∙      Linguagem simbólica.  

∙Discursos persuasivo-

argumentativos.  

∙ Símbolos universais de 

diferentes tipos de linguagem 

não verbal 

✔ Gestos  

✔ Sons  

✔ Cores 

✔ Números  

✔ Outros 

Verificação de conhecimentos prévios. Avaliação diagnóstica. 

Identificação do papel da linguagem não verbal em manifestações artísticas. 

Identificação do papel da linguagem não verbal num discurso persuasivo-
argumentativo. 

Relacionação dos símbolos universais de diferentes tipos de linguagem não 
verbal com valores étnicos e culturais. 

Utilização de diferentes tipos de linguagem não verbal de acordo com 
contextos formais e informais. 
 

Utilização de diferentes tipos de linguagem não verbal para exprimir 
mundividências 

Expressão oralmente e por escrito, em língua portuguesa e/ou língua 
estrangeira, de forma correta e adequada, no âmbito das temáticas 
abordadas. 

 Exploração de PowerPoint, vídeos ou plataformas digitais diversificadas. 

Análise e Interpretação de textos, gráficos, tabelas, esquemas, figuras e fotos. 

Discussão de notícias/descobertas/eventos do quotidiano, relacionados com 
os conteúdos. 

Atividades de pesquisa, seleção e síntese de informação (trabalho de pesquisa 
autónoma, em pares e/ou grupo). 

Atividades de produção e/ou interação escrita de diferentes tipos de 
enunciados escritos, de curta extensão 

Apresentação de pontos de vista e resolução de questões orientadas.  

Participação e empenho nas atividades. 

 Apresentação de dúvidas. 

Reflexão e autoavaliação. 
 

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

Observação direta; assiduidade, pontualidade, comportamento, interesse, empenho; participação oral; colaboração em 
trabalho de pares e em grupo; organização do dossier pessoal; iniciativa e intervenção oportuna; realização dos trabalhos 
propostos/fichas. 
 

 
 

Formadores: Sandra Jorge           3 de novembro de 2022 
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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS

EFA ESCOLAR

NÍVEL BÁSICO (B2) 2022-2023

PLANIFICAÇÃO DE CIDADANIA E EMPREGABILIDADE

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

1º
SE
M
ES
TR
E 

MÓDULO D: Ambiente e Saúde 

DURAÇÃO: 25 h

 Saúde Individual

- Definição (OMS)

- Direito e dever social (Constituição 
da República Portuguesa)

 Saúde pública

- Fatores de risco e fatores 
protetores (estilo de vida saudável, 
acesso a cuidados de saúde e à 
informação, outros)

- Regras básicas de higiene e 
segurança pessoal e no trabalho

- Papel do Estado na promoção da 
saúde dos cidadãos e na segurança 
pessoal e no trabalho.

 Questões ambientais atuais

- Meio ambiente e o desenvolvimento
socioeconómico

- As causas e as consequências das 
alterações climáticas

 Desenvolvimento 
sustentável

- A importância da reciclagem

- Os 7 R´s da sustentabilidade

 Outras questões ambientais

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 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.

Método expositivo, interrogativo e demonstrativo.

Metodologia de aprendizagem por indução e por dedução.

Fomentar  a  interiorização  de  valores  de  tolerância,  solidariedade  e
cooperação.

Desenvolver o sentido de responsabilidade.

Recorrer às vivências do quotidiano dos formandos.

Promover  a  compreensão  dos  grandes  problemas  do  mundo  globalizado,
nomeadamente os impactos ambientais na saúde dos cidadãos.

Pesquisar informação no âmbito da saúde.

Compreender que a inclusão social contribui para o bem-estar e para a saúde.

Difundir hábitos de higiene pessoal.

Promover comportamentos corretos em sociedade.

Incutir valores e as regras de saber estar em grupo.

Promover  uma atitude  ativa  e  proactiva,  importante  para  a  construção  do
saber.

Enumerar os direitos e deveres do cidadão no que respeita à Saúde e ao 
Ambiente, bem como as responsabilidades do Estado.

Identificar os principais riscos globais relacionados com os “erros” ambientais.

Exercer comportamentos sustentáveis face ao ambiente.

Estabelecer relações entre comportamentos de risco, atitudes de prevenção e 
impactos a nível local, regional e nacional.

Distinguir instituições/serviços, com competência em matéria de prevenção e 
de preservação/melhoria do ambiente e da saúde.
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Fomentar a adoção de uma atitude proactiva, de trabalho cooperativo e de
intervenção rumo à saúde pública e a um ambiente sustentável.

Fomentar  o  espírito  crítico  e  a  capacidade  de  resolver  problemas,  em
particular os do quotidiano (em contextos de vida dos formandos).

Identificar a área/contexto de intervenção das diferentes instituições de caráter
social e as principais repercussões da sua intervenção a nível nacional.

Desenvolver técnicas de trabalho no domínio da pesquisa, do tratamento e da
apresentação da informação viável e fidedigna.

Explorar,  analisar  e  discutir  textos,  notícias  dos  meios  de  comunicação,
esquemas, imagens, vídeos e documentários.

Conceber  situações  onde  determinado  conhecimento  possa  ser  aplicado,
nomeadamente  através  da observação da realidade social  local  em que o
formando se insere.

Desenvolver a capacidade de trabalho individual e em grupo.

Contribuir para melhorar o domínio escrito e oral da linguagem técnica exigida
na formação profissional e no ingresso no mercado de trabalho.

Expor oralmente raciocínios, opiniões, ideias e ideais de forma estruturada e
sustentada com argumentação adequada.
 
Roleplay / dramatizações / simulações.

Utilização dos seguintes instrumentos e técnicas de avaliação:
 Matriz de observação do trabalho individual e de grupo;

 Matriz de registo de atitudes e comportamentos;

 Matriz de observação da participação oral dos formandos;

 Apresentações orais e escritas de trabalhos efetuados, de projeto ou

outros;

 Avaliação formativa contínua.

 Avaliação sumativa.

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas:
 Entendimento dos conceitos a assimilar - Método interrogativo e interpelativo;

 Acompanhamento da dinâmica das sessões - Observação direta das tarefas a desenvolver em sessão;

 Participação oral;

 Pesquisa e tratamento de informação de acordo com a estratégia escolhida (bibliografia, internet e fichas de apoio);

 Análise e seleção da informação obtida;

 Síntese e expressividade da informação assimilada oralmente e por escrito;

 Relacionamento dos factos e conceitos;

 Aplicação dos conhecimentos a novas situações;

 Trabalhos individuais e em grupo e respetiva apresentação.

2º
SE
M
ES
TR
E

MÓDULO C: Educação / Formação,
Profissão e Trabalho / Emprego

DURAÇÃO: 25 h

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 destes aspetos realizar-se-á de modo contínuo,  promovendo o
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 A Empregabilidade e o 

Mercado de Trabalho

 As transformações da 

Sociedade e do Trabalho

 O Desemprego  

 Informação e Cidadania

 O autoconhecimento

 A procura ativa de emprego

 Preenchimento correto do 
Curriculum Vitae (modelo 
europeu).

 A criação do próprio 
emprego

 Aprender a aprender 

 Construir uma carteira de 

competências individuais 

 Adquirir técnicas de procura

de emprego

 Posicionar-se face às 

relações entre informação e 

cidadania 

 Conhecer dispositivos e 

mecanismos de criação do 

próprio emprego

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.

Método expositivo, interrogativo e demonstrativo.

Metodologia de aprendizagem por indução e por dedução.

Promover  a  compreensão  dos  grandes  problemas  do  mundo  do  trabalho,
integrando-os no contexto da sociedade contemporânea.

Fomentar  a  interiorização  de  valores  de  tolerância,  solidariedade  e
cooperação.

Promover  uma atitude  ativa  e  proactiva,  importante  para  a  construção  do
saber.

Desenvolver técnicas e metodologias de procura ativa de emprego.

Fomentar a adoção de uma atitude proactiva, de trabalho cooperativo e de a
procura de trabalho.

Recorrer a ferramentas digitais para a procura de emprego.

Fomentar o espírito crítico e a capacidade de resolver problemas.

Desenvolver técnicas de trabalho no domínio da pesquisa, do tratamento e da
apresentação da informação viável e fidedigna.

Explorar,  analisar  e  discutir  textos,  notícias  dos  meios  de  comunicação,
esquemas, imagens, vídeos e documentários.

Recorrer às vivências do quotidiano dos formandos.

Conceber  situações  onde  determinado  conhecimento  possa  ser  aplicado,
nomeadamente  através  da observação da realidade social  local  em que o
formando se insere.

Desenvolver a capacidade de trabalho individual e em grupo.

Contribuir para melhorar o domínio escrito e oral da linguagem técnica exigida
na formação profissional e no ingresso no mercado de trabalho.

Expor oralmente raciocínios, opiniões, ideias e ideais de forma estruturada e
sustentada com argumentação adequada.
 
Roleplay / dramatizações / simulações.

Utilização dos seguintes instrumentos e técnicas de avaliação:
 Matriz de observação do trabalho individual e de grupo;

 Matriz de registo de atitudes e comportamentos;

 Matriz de observação da participação oral dos formandos;

 Apresentações orais e escritas de trabalhos efetuados, de projeto ou

outros;

 Avaliação formativa contínua.

 Avaliação sumativa.

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas:
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 Entendimento dos conceitos a assimilar - Método interrogativo e interpelativo;

 Acompanhamento da dinâmica das sessões - Observação direta das tarefas a desenvolver em sessão;

 Participação oral;

 Pesquisa e tratamento de informação de acordo com a estratégia escolhida (bibliografia, internet e fichas de apoio);

 Análise e seleção da informação obtida;

 Síntese e expressividade da informação assimilada oralmente e por escrito;

 Relacionamento dos factos e conceitos;

 Aplicação dos conhecimentos a novas situações;

 Trabalhos individuais e em grupo e respetiva apresentação.

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 de novembro de 2022
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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS

EFA ESCOLAR

NÍVEL BÁSICO (B2) 2022-2023

PLANIFICAÇÃO DE MATEMÁTICA PARA A VIDA

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

1º
SE
M
ES
TR
E 

MÓDULO C: Compreender e 
usar conexões matemáticas em
contextos de vida

DURAÇÃO: 25 h

 Frações,
- Representação de frações;
- Frações equivalentes.

 Conjunto dos números: 
IN, ZI e Q

- Noções de números naturais, 
inteiros e racionais;
- Distinção entre dízimas finitas, 
infinitas periódicas e infinitas não 
periódicas; 
- Comparação entre números 
racionais;
- Noções de simétrico e inverso;
- Representação na reta real de 
números racionais (frações).

 Ângulos 
- Classificação;
- Construção de ângulos.

 Triângulos
- Classificação quanto aos lados 
e quanto aos ângulos.

 Construções 
geométricas (recorrendo
a material de desenho):

- Construção de triângulos;
- Traço da mediatriz de um 
segmento de reta;
- Traço da bissetriz de um 
ângulo.

 Isometrias
- Noção de isometria;
- Reflexões de eixo vertical e de 
eixo horizontal;
- Translações;
- Rotações;
- Reflexões deslizantes.

 Figuras geométricas no 

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  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.

Método expositivo, interrogativo e demonstrativo.

Promover a aprendizagem por indução e por dedução.

Desenvolver o gosto pela Matemática.

Expor oralmente raciocínios, opiniões e ideias de forma estruturada e sustentada,
recorrendo a linguagem matemática.

Desenvolver a capacidade de estabelecimento de conexões.

Desenvolver a capacidade de resolução de situações problemáticas.

Recorrer  às  vivências  do  quotidiano  dos  formandos  para  a  concretização  de
conceitos abstratos.

Promover a compreensão de estratégias de raciocínio matemático e lógico para a
resolução de problemas do quotidiano.

Pesquisar  informação,  contextualiza-la  no  âmbito  dos  conteúdos  abordados,
interpretá-la e transmiti-la de forma coerente e rigorosa.

Desenvolver a capacidade de comunicar e de justificar raciocínios matemáticos.

Fomentar  a  adoção  de  uma  atitude  proactiva,  de  trabalho  cooperativo  e  de
intervenção em ambiente de sessão.

Fomentar o espírito crítico e a capacidade de resolver problemas, em particular os
do quotidiano (em contextos de vida dos formandos).

Conceber  situações  onde  determinado  conhecimento  possa  ser  aplicado,
nomeadamente através da observação da realidade local em que o formando se
insere.

Desenvolver a capacidade de trabalho individual e em grupo.

Contribuir  para  a  construção  da  correlação  entre  linguagem  matemática  e
expressão em Língua Portuguesa.

Fomentar a interiorização de valores de tolerância, solidariedade e cooperação.
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plano e no espaço:
- Representação de figuras no 
plano e no espaço;
- Distinção entre figuras 
geométricas planas e poliedros e 
não poliedros;
- Descrição de figuras 
geométricas no plano e no 
espaço.

Promover comportamentos corretos em grupo.

Incutir valores e as regras de saber estar em grupo.

Desenvolver o sentido de responsabilidade.
 
Roleplay / dramatizações / simulações.

Utilização dos seguintes instrumentos e técnicas de avaliação:
 Matriz de observação do trabalho individual e de grupo;

 Matriz de registo de atitudes e comportamentos;

 Matriz de observação da participação oral dos formandos;

 Apresentações orais e escritas de trabalhos efetuados;

 Avaliação formativa contínua.

 Avaliação sumativa.

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas:
 Entendimento dos conceitos a assimilar - Método interrogativo e interpelativo;

 Acompanhamento da dinâmica das sessões - Observação direta das tarefas a desenvolver em sessão;

 Participação oral;

 Pesquisa e tratamento de informação de acordo com a estratégia escolhida (bibliografia, internet e fichas de apoio);

 Análise e seleção da informação obtida;

 Síntese e expressividade da informação assimilada oralmente e por escrito;

 Relacionamento dos factos e conceitos;

 Aplicação dos conhecimentos a novas situações;

 Trabalhos individuais e em grupo e respetiva apresentação.

2º
SE
M
ES
TR
E

MÓDULO D: Raciocinar 
matematicamente de forma 
indutiva e de forma dedutiva

DURAÇÃO: 25 h

 Relações e 
regularidades:

- Sequências e regularidades;

- Sequências numéricas e 

sequências geométricas;

- Lei de formação;

- Termo geral ou expressão 

geradora.

 Raciocínio matemático:

- Justificação;

- Argumentação;

- Formulação e teste de 

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  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.

Método expositivo, interrogativo e demonstrativo.

Promover a aprendizagem por indução e por dedução.

Desenvolver o gosto pela Matemática.

Expor oralmente raciocínios, opiniões e ideias de forma estruturada e sustentada,
recorrendo a linguagem matemática.

Desenvolver a capacidade de estabelecimento de conexões.

Desenvolver a capacidade de resolução de situações problemáticas.

Recorrer  às  vivências  do  quotidiano  dos  formandos  para  a  concretização  de
conceitos abstratos.

Promover a compreensão de estratégias de raciocínio matemático e lógico para a



Pá
gi

na
3

conjeturas.

 Comunicação 
matemática:

- Interpretação;

- Representação;

- Expressão;

- Discussão.

 Funções:

- Noção de função;

- Referencial cartesiano;

- Representação de pontos e de 

retas no referencial cartesiano;

- Representação de funções 

através de diagramas de Venn, 

de tabelas e de gráficos.

resolução de problemas do quotidiano.

Pesquisar  informação,  contextualiza-la  no  âmbito  dos  conteúdos  abordados,
interpretá-la e transmiti-la de forma coerente e rigorosa.

Desenvolver a capacidade de comunicar e de justificar raciocínios matemáticos.

Fomentar  a  adoção  de  uma  atitude  proactiva,  de  trabalho  cooperativo  e  de
intervenção em ambiente de sessão.

Fomentar o espírito crítico e a capacidade de resolver problemas, em particular os
do quotidiano (em contextos de vida dos formandos).

Conceber  situações  onde  determinado  conhecimento  possa  ser  aplicado,
nomeadamente através da observação da realidade local em que o formando se
insere.

Desenvolver a capacidade de trabalho individual e em grupo.

Contribuir  para  a  construção  da  correlação  entre  linguagem  matemática  e
expressão em Língua Portuguesa.

Potenciar  a  comunicação  dos  resultados  de  trabalhos  usando  a  linguagem
matemática e a Língua Portuguesa.

Estabelecer  a  ligação  entre  conceitos  matemáticos  e  o  conhecimento  de
procedimentos na realização de construções geométricas.

Fomentar a interiorização de valores de tolerância, solidariedade e cooperação.

Promover comportamentos corretos em grupo.

Incutir valores e as regras de saber estar em grupo.

Desenvolver o sentido de responsabilidade.
 
Roleplay / dramatizações / simulações.

Utilização dos seguintes instrumentos e técnicas de avaliação:
 Matriz de observação do trabalho individual e de grupo;

 Matriz de registo de atitudes e comportamentos;

 Matriz de observação da participação oral dos formandos;

 Apresentações orais e escritas de trabalhos efetuados;

 Avaliação formativa contínua.

 Avaliação sumativa.

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas:
 Entendimento dos conceitos a assimilar - Método interrogativo e interpelativo;

 Acompanhamento da dinâmica das sessões - Observação direta das tarefas a desenvolver em sessão;

 Participação oral;

 Pesquisa e tratamento de informação de acordo com a estratégia escolhida (bibliografia, internet e fichas de apoio);

 Análise e seleção da informação obtida;

 Síntese e expressividade da informação assimilada oralmente e por escrito;

 Relacionamento dos factos e conceitos;

 Aplicação dos conhecimentos a novas situações;
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 Trabalhos individuais e em grupo e respetiva apresentação.

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 de novembro de 2022
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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS

EFA ESCOLAR

NÍVEL BÁSICO (B3) 2022-2023

PLANIFICAÇÃO DE MATEMÁTICA PARA A VIDA

MV B3 - Módulo D: Raciocinar matematicamente de forma indutiva e de forma
dedutiva

DURAÇÃO: 50 h

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

1º
SE
M
ES
TR
E 

 Relações e 
regularidades:

- Sequências e regularidades;

- Sequências numéricas e 
sequências geométricas;

- Lei de formação;

- Termo geral ou expressão 
geradora.

 Raciocínio matemático:

- Justificação;

- Argumentação;

- Formulação e teste de 
conjeturas.

 Conjeturas a partir da 
observação (raciocínio 
indutivo) e testar 
conjeturas utilizando 
processos lógicos de 
pensamento.

 Uso de argumentos para
justificar afirmações 
matemáticas próprias, 
ou não, nomeadamente 
através de 
contraexemplos.

 Usar modos particulares 

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  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.

Método expositivo, interrogativo e demonstrativo.

Promover a aprendizagem por indução e por dedução.

Desenvolver o gosto pela Matemática.

Expor oralmente raciocínios, opiniões e ideias de forma estruturada e sustentada,
recorrendo a linguagem matemática.

Desenvolver a capacidade de resolução de situações problemáticas.

Desenvolver a capacidade de estabelecimento de conexões.

Recorrer  às  vivências  do  quotidiano  dos  formandos  para  a  concretização  de
conceitos abstratos.

Promover a compreensão de estratégias de raciocínio matemático e lógico para a
resolução de problemas do quotidiano.

Pesquisar  informação,  contextualiza-la  no  âmbito  dos  conteúdos  abordados,
interpretá-la e transmiti-la de forma coerente e rigorosa.

Desenvolver a capacidade de comunicar e de justificar raciocínios matemáticos.

Fomentar  a  adoção  de  uma  atitude  proactiva,  de  trabalho  cooperativo  e  de
intervenção em ambiente de sessão.

Fomentar o espírito crítico e a capacidade de resolver problemas, em particular os
do quotidiano (em contextos de vida dos formandos).

Conceber  situações  onde  determinado  conhecimento  possa  ser  aplicado,
nomeadamente através da observação da realidade local em que o formando se
insere.
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de raciocínio matemático
nomeadamente a 
redução ao absurdo.

Desenvolver a capacidade de trabalho individual e em grupo.

Contribuir  para  a  construção  da  correlação  entre  linguagem  matemática  e
expressão em Língua Portuguesa.

Potenciar  a  comunicação  dos  resultados  de  trabalhos  usando  a  linguagem
matemática e a Língua Portuguesa.

Estabelecer  a  ligação  entre  conceitos  matemáticos  e  o  conhecimento  de
procedimentos na realização de construções geométricas.

Fomentar a interiorização de valores de tolerância, solidariedade e cooperação.

Promover comportamentos corretos em grupo.

Incutir valores e as regras de saber estar em grupo.

Desenvolver o sentido de responsabilidade.
 
Roleplay / dramatizações / simulações.

Utilização dos seguintes instrumentos e técnicas de avaliação:
 Matriz de observação do trabalho individual e de grupo;

 Matriz de registo de atitudes e comportamentos;

 Matriz de observação da participação oral dos formandos;

 Apresentações orais e escritas de trabalhos efetuados;

 Avaliação formativa contínua.

 Avaliação sumativa.

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas:
 Entendimento dos conceitos a assimilar - Método interrogativo e interpelativo;

 Acompanhamento da dinâmica das sessões - Observação direta das tarefas a desenvolver em sessão;

 Participação oral;

 Pesquisa e tratamento de informação de acordo com a estratégia escolhida (bibliografia, internet e fichas de apoio);

 Análise e seleção da informação obtida;

 Síntese e expressividade da informação assimilada oralmente e por escrito;

 Relacionamento dos factos e conceitos;

 Aplicação dos conhecimentos a novas situações;

 Trabalhos individuais e em grupo e respetiva apresentação.

2º
SE
M
ES
TR
E

 Comunicação 
matemática:

- Interpretação;

- Representação;

- Expressão;

- Discussão.

 Comunicar e justificar 

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  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.

Método expositivo, interrogativo e demonstrativo.

Promover a aprendizagem por indução e por dedução.
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raciocínios geométricos.

 Uso de definições como 

critérios necessários, 

embora convencionais e 

de natureza precária, à 

comunicação 

matemática, à 

organização das ideias e

à classificação de 

objetos matemáticos.

 Funções:

- Noção de função;

- Referencial cartesiano;

- Representação de pontos e de 

retas;

- Representação de funções 

através de diagramas de Venn, 

de tabelas, de gráficos e de 

expressões algébricas.

- Resolução de problemas em 

contextos da vida dos formandos,

recorrendo a funções.

Desenvolver o gosto pela Matemática.

Expor oralmente raciocínios, opiniões e ideias de forma estruturada e sustentada,
recorrendo a linguagem matemática.

Desenvolver a capacidade de resolução de situações problemáticas.

Desenvolver a capacidade de estabelecimento de conexões.

Recorrer  às  vivências  do  quotidiano  dos  formandos  para  a  concretização  de
conceitos abstratos.

Promover a compreensão de estratégias de raciocínio matemático e lógico para a
resolução de problemas do quotidiano.

Pesquisar  informação,  contextualiza-la  no  âmbito  dos  conteúdos  abordados,
interpretá-la e transmiti-la de forma coerente e rigorosa.

Desenvolver a capacidade de comunicar e de justificar raciocínios matemáticos.

Fomentar  a  adoção  de  uma  atitude  proactiva,  de  trabalho  cooperativo  e  de
intervenção em ambiente de sessão.

Fomentar o espírito crítico e a capacidade de resolver problemas, em particular os
do quotidiano (em contextos de vida dos formandos).

Conceber  situações  onde  determinado  conhecimento  possa  ser  aplicado,
nomeadamente através da observação da realidade local em que o formando se
insere.

Desenvolver a capacidade de trabalho individual e em grupo.

Contribuir  para  a  construção  da  correlação  entre  linguagem  matemática  e
expressão em Língua Portuguesa.

Potenciar  a  comunicação  dos  resultados  de  trabalhos  usando  a  linguagem
matemática e a Língua Portuguesa.

Estabelecer  a  ligação  entre  conceitos  matemáticos  e  o  conhecimento  de
procedimentos na realização de construções geométricas.

Fomentar a interiorização de valores de tolerância, solidariedade e cooperação.

Promover comportamentos corretos em grupo.

Incutir valores e as regras de saber estar em grupo.

Desenvolver o sentido de responsabilidade.
 
Roleplay / dramatizações / simulações.

Utilização dos seguintes instrumentos e técnicas de avaliação:
 Matriz de observação do trabalho individual e de grupo;

 Matriz de registo de atitudes e comportamentos;

 Matriz de observação da participação oral dos formandos;

 Apresentações orais  e escritas  de trabalhos  efetuados,  de projeto  ou

outros;

 Avaliação formativa contínua.

 Avaliação sumativa.

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas:
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 Entendimento dos conceitos a assimilar - Método interrogativo e interpelativo;

 Acompanhamento da dinâmica das sessões - Observação direta das tarefas a desenvolver em sessão;

 Participação oral;

 Pesquisa e tratamento de informação de acordo com a estratégia escolhida (bibliografia, internet e fichas de apoio);

 Análise e seleção da informação obtida;

 Síntese e expressividade da informação assimilada oralmente e por escrito;

 Relacionamento dos factos e conceitos;

 Aplicação dos conhecimentos a novas situações;

 Trabalhos individuais e em grupo e respetiva apresentação.

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 de novembro de 2022


