
 

 
 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 

ENSINO PROFISSIONAL 

Ano Letivo 2022-2023  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina Português – 10º ano  

 Domínios / Temas / Conteúdos 
Atividades de Aprendizagem /Estratégias 

de ensino e de avaliação 

 

 

 

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. 

 - Ler e escrever para fruição estética. 

 

 

  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;  



 

 
 

1
º 
S
E
M
E
S
T
R
E 

CONTEÚDOS: 

 

MÓDULO 1 (44 tempos de 45 min) 
 

● Poesia trovadoresca  
Cantigas de amigo    
Cantigas de amor    
Cantigas de escárnio e maldizer   
 

● Fernão Lopes,  Crónica de D. João 
I:  - excertos de 2 capítulos  

- Apreciação crítica; 
-Textos dos media; 
- Síntese; 
- Requerimento; 
- Relatório; 
-  Carta formal; 
- Textos informativos diversos 
 
Gramática: 
Origem, evolução e distribuição geográfica do 
português; 
Processos fonológicos que ocorrem no 
português; 
Formação de palavras; 
Frases simples e complexas; 
Funções sintáticas;  
Orações subordinadas; 
Registos de língua;  

Princípios de interação discursiva; Mecanismos 

de coesão (anáfora) 

 
Módulo 2 (46 tempos de 45 min) 
 
●Gil Vicente - Farsa de Inês Pereira  

●Luís de Camões - Rimas; Redondilhas e 
Sonetos; 

 

- Exposição sobre um tema; 

- Apreciação crítica; 

- Texto de caráter autobiográfico; 

- Crónica literária. 

 

Gramática: 
Funções sintáticas;  
Atos de fala; 
Orações subordinadas; 
Etimologia - valores semânticos das palavras, 
Explicitação do significado das palavras com 

base na análise dos processos de formação. 

 

  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).  

 

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 2 (46 tempos de 45 min) - conclusão 
 

 

MÓDULO 3 (44 tempos de 45 min) 
 
●Luís de Camões,  Os Lusíadas:  - visão 
global;   
 
- Relato de viagem;  
- Artigo de divulgação científica   
- Exposição sobre um tema; 
- Apreciação crítica Síntese;  
- Textos informativos diversos.  
 
MÓDULO 4 (44 tempos de 45 min) 
 

● Padre António Vieira, “Sermão de 
Santo António. Pregado na cidade de S. 
Luís do Maranhão, ano de 1654” 
(capítulos I e V (integral); excertos dos 
restantes capítulos); 

 
● Almeida Garrett, Frei Luís de Sousa 

(integral) 
 
- Texto dramático / excertos a selecionar. 
- Recursos expressivos. 
- Exposição sobre um tema; 
- Apreciação crítica Síntese;  
- Textos informativos diversos.  

 
 

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;  

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 Individuais - Atletismo – 10ºano 

UFCD- 9446 

 
Manual adotado: S/ manual  
 

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

 

1º
  S

EM
ES

TR
E 

 

 
- Os aspetos regulamentares no que respeita 
à competição. 
 
- Os aspetos da técnica de corrida das provas 
de velocidade. 
 
- Os aspetos técnicos do salto em altura. 
 
- Os aspetos técnicos do lançamento do 
peso. 
 
-  
 
 

 
• Realização de destrezas específicas em situação de 

exercícios-critério; 
 
•  Realização de provas / concursos práticos (individual 

e/ou em grupo) de diversas técnicas de diferentes 
disciplinas do Atletismo. 

 
• Observação e análise crítica das aulas. 

 
•  Resolução de exercícios (questionários escritos com 

respostas fechadas e abertas) ou elaboração de 
trabalho individual ou de grupo.  
 

• Organizar sessões de treino das diferentes disciplinas 
do atletismo. 
 

• Elaboração escrita de um plano de aula / sessão de 
treino de uma determinada disciplina do Atletismo e 
sua implementação prática na turma. 
 

• Realização de trabalhos (individual ou em grupo) 
sobre questões relacionadas com a prática 
pedagógica.  
 

• Prática pedagógica 

2º
  S

EM
ES

TR
E 

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 
Avaliação dos desempenhos práticos: situações de exercícios-critério; realização de provas / concursos práticos 
(individual e/ou em grupo). Avaliação dos desempenhos teóricos: fichas de avaliação de conhecimentos, trabalhos 
(individual ou em grupo), realização de sessões de treino para a turma (individual e/ou em grupo); planos de aula. 

 
 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 novembro de 2022 
 



 

 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

ENSINO SECUNDÁRIO  

Ano Letivo 2022-2023  
Planificação Anual Simplificada da Disciplina Modalidades Individuais – Cardiofitness musculação – 

equipamentos e exercícios UFCD- 9459 – 10º ano (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:

   

ATIVIDADE FÍSICA  

Benefícios 
cardiovasculares e 
musculares – 
redução do risco de 
doença  

Promoção da 
saúde, bem-estar e 
aptidão física  

EQUIPAMENTOS DE 
CARDIOFITNESS  

EQUIPAMENTOS DE 
MUSCULAÇÃO  

 

TIPOLOGIA DE 
EXERCÍCIOS DE 
CARDIOFITNESS E DE 
MUSCULAÇÃO 

Dinâmica da carga  

Progressividade  

Especificidade  

Individualidade  

Continuidade  

 

CONHECIMENTOS 

 

 
 
 

- Realização da Bateria de Testes do programa FitEscola. 

- Execução de exercícios (de forma individual ou em grupo) para o desenvolvimento 
das capacidades motoras. (Resistência, Força, Coordenação e Flexibilidade). 
 

Identificação e funcionamento das máquinas de cardiofitness, das máquinas de 
musculação e dos pesos livres. 
 
Aplicação dos exercícios durante as sessões de acordo com a condição 
cardiovascular, a condição muscular (hipertrofia, resistência muscular), a 
flexibilidade e a composição corporal dos alunos. 
 
Utilização das máquinas de cardiofitness, das máquinas de musculação e dos 
pesos livres, adaptando-os às características dos praticantes. 
 
Realização e aplicação adequadas das técnicas de progressão dos exercícios para 
alcançar as mudanças fisiológicas desejadas com a prática de cardiofitness e 
musculação. 
Realização de uma prova prática. 
 
 

- Utilização e conhecimento dos métodos e meios de treino mais adequados ao 
desenvolvimento e/ou manutenção das diversas capacidades motoras, de acordo 
com a sua aptidão atual e o estilo de vida. 

- Resolução de exercícios (questionários escritos com respostas fechadas e abertas) 
ou elaboração de trabalho individual ou de grupo. 

 

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, 
aplicação de baterias de testes. 

 
Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 de novembro de 2022 



 

 
 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

ENSINO SECUNDÁRIO  

Ano Letivo 2022-2023  
Planificação Anual Simplificada da Disciplina Educação Física – 10º  (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 I 
 
 
 
 
 
 
 
JDC I 
BASQUETEBOL 
 
 
 
 
 
 
 
Ginástica I 
SOLO 
 
 
 
 
 
PATINAGEM I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 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 gímnica. 
 
 
 
 
 
- Em patins, cumprindo as regras de segurança própria e dos companheiros, 
realizar com coordenação global e fluidez de movimentos, percursos, jogos de 
perseguição ou estafetas em que se combinem as diferentes habilidades. 
 
 
 
 

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 
Fichas de avaliação de conhecimentos / trabalho individual, situação de exercício critério, situação de jogo, 
concurso individual, aplicação de baterias de testes. 

 



 

 
 

2º
 S

EM
ES

TR
E 

 

DANÇA I 

 

 

 

 

 

APTIDÃO FÍSICA I 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES FÍSICAS E 
CONTEXTOS DE 
SAÚDE I 

 

 

 
 
- Realização atividades a par ou em grupos homogéneos e heterogéneos, que 
possibilitem aos alunos: elaborar sequências de habilidades; elaborar 
coreografias; explorar materiais; explorar o espaço, ritmos, música e relações 
interpessoais. 
 
 
 

 
- Realização, de exercícios para desenvolvimento 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. 
 
 
 

 
 
 
 

- Proporcionar atividades formativas para aquisição de conhecimento e outros 
saberes; 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: 
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 

SECUNDÁRIO – CURSOS PROFISSIONAIS 

Ano Letivo 2022-2023  
Planificação Anual Simplificada da Disciplina Educação Física – 10º ano Profissional 

Manual adotado: Sem manual 
 

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

 

1º
 S

EM
ES

TR
E:

   

 
Jogos Desportivos 
Coletivos I 
(Basquetebol) 
 
 
 
 
 
 
Ginástica I 
(Solo) 
 
 
 
 
 
Patinagem I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 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) executra diferentes gestos 
técnicos específicos da modalidade. 
 
 
 
- Em situação de exercício critério, em progressão pedagógica, realiza diferentes 
habilidades gímnicas isoladas e/ou em sequência. 
 
 
 
 
- Em patins, cumprindo as regras de segurança própria e dos companheiros, 
realizar com coordenação global e fluidez de movimentos, percursos, jogos de 
perseguição ou estafetas em que se combinem as diferentes habilidades. 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

Aptidão Física I 

 

 

 

 

 

 

Atividades Físicas e 
contextos de Saúde I 

 

 

 
 

 
- Realização atividades a par ou em grupos homogéneos e heterogéneos, que 
possibilitem: elaborar sequências de habilidades; elaborar coreografias; explorar 
materiais; explorar o espaço, ritmos, música e relações interpessoais. 
 
 
 

 
- Realização, de exercícios para desenvolvimento 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. 
 
 
 

 
 
 

- Proporcionar atividades para aquisição de conhecimento e outros saberes; 
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: 
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 10ºano 
Manual adotado: Sem manual 
 
 

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

 

1º
  S

EM
ES

TR
E 

 

 
Módulo 1 
Osteologia e Artrologia 
 
- Noções fundamentais da 
Anatomia 
- Noções gerais sobre as 
articulações 
- Descrição do sistema 
ósseo e articular do tronco, 
da cabeça, do membro 
superior e inferior 

 
 
 
 
- Descrição/introdução dos conteúdos através de apresentação eletrónica.  
- Visualização de imagens para identificação das diferentes estruturas do 
corpo. 
- Análise individual e em grupo das diferentes estruturas do corpo 
- Realização de trabalhos de pesquisa e identificação das estruturas 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 2 
Miologia 
 
– Propriedades do músculo 
esquelético e processo de 
contração muscular 
– Tipos de fibras 
musculares e diferentes 
ações musculares  
– Principais músculos do 
tronco, do membro 
superior e inferior 
 

 
 
 
 
- Descrição/introdução dos conteúdos através de apresentação eletrónica.  
- Visualização de imagens para identificação das diferentes estruturas 
musculares. 
- Análise individual e em grupo das diferentes estruturas musculares 
- Realização de trabalhos de pesquisa e identificação das estruturas 
musculares. 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 3 
Controlo e coordenação do 
movimento 
 
- Sistema Nervoso Central e 
Periférico 
- Mecanismos de 
coordenação 
neuromuscular 
- Regulação central do 
movimento 
- Fadiga neuromuscular 
- Adaptações 
neuromusculares ao 
exercício físico 
 

 
 
 
 
- Descrição/introdução dos conteúdos através de apresentação eletrónica.  
- Visualização de imagens para identificação das diferentes estruturas do 
Sistema Nervoso. 
- Análise individual e em grupo das diferentes estruturas do Sistema Nervoso 
- Realização de trabalhos de pesquisa e identificação das estruturas. 
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 1 a 4 

Ano Letivo 2022-2023  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Inglês – 10º 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 1  
1. The world and me  
1.1 This is me  
1.2 My life in motion  
1.3 English at work  

Gramática  
• Verb to be  
• Verb to have got  
• Word order  
• Personal pronouns  

• Possessive determiners 
and possessive pronouns  
• Present simple  
• Present continuous  
• Present perfect  
 

MÓDULO 2  
2. English all around  
2.1 English rocks  
2.2 English abroad  
2.3 English goes mobile  

Gramática  
• Conjunctions  

• Present simple and 
present continuous  
• Modal verbs  

• The comparative form 
of adjectives  
 

 

Compreensão oral: 
Audição/visionamento de documentos autênticos ou pedagogicamente adaptados, para: 
• acompanhamento de discursos que lhe permita inferir os significados; 
• 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: 
• compreensão de texto, identificando palavras, expressões, frases e ideias principais e secundárias; 
• relacionamento de saberes disciplinares e interdisciplinares; 
• formulação de hipóteses perante uma situação; 
• identificação de pontos fortes e áreas de melhoria. 
Interação e produção oral: 
Formulação de perguntas e respostas em interação com o professor e os pares, utilizando 
expressões/frases relacionadas com a vida quotidiana, famílias profissionais e a língua inglesa  
no mundo profissional.  
Participação em simulações integradas em projetos disciplinares e interdisciplinares.  
Adequação do discurso à situação de comunicação.  
Reconhecimento de diferentes padrões de entoação, pronúncia e acentuação.  
Identificação e descrição de imagens.  
Identificação e descrição de rotinas e profissões.  
Apresentação de trabalhos disciplinares ou interdisciplinares.  
Reformulação do trabalho individual ou de grupo, a partir do feedback do professor e dos pares.  
Interação e Produção escrita:  
Redação de textos adequados às tarefas propostas, utilizando uma linguagem e um registo 
apropriados.  
Apresentação de soluções face a um desafio em texto ou outro formato (estético-criativo).  
Reformulação do trabalho individual ou de grupo, a partir do feedback do professor e dos pares.  
Apresentação, descrição de si próprio(a), à família e aos pares.  
Descrição de uma profissão.  
Elaboração de uma biografia.  
Elaboração de um portefólio individual.  
Pesquisa, seleção e organização de informação com recurso a fontes diversas.  

 

2º 
SE
M
ES
TR
E 

MÓDULO 3  
It’s a Tech World  
3.1 Machines R’ us  
3.2 Smart tech  
3.3 Future Living  

Gramática  
• Future: will and be going to  

• The comparative with 
intensifiers  
• So…that and such…that  
• Indefinite article  
• Definite and zero article  
• Past perfect  

• Countable and 
uncountable nouns  

Compreensão oral: 
Audição/visionamento de documentos autênticos ou pedagogicamente adaptados, para: 
• acompanhamento de discursos que lhe permita inferir os significados; 
• 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: 
• compreensão de texto, identificando palavras, expressões, frases e ideias principais e secundárias; 
• relacionamento de saberes disciplinares e interdisciplinares; 
• formulação de hipóteses perante uma situação; 
• identificação de pontos fortes e áreas de melhoria. 



 

 
 

• If-clauses type1  
• If-clauses type2  
 

MÓDULO 4  
4. Media all around  
4.1 New Times, new media  
4.2 Our online life  
4.3 Media Ups and Downs  
Gramática  
• Auxiliary Verbs  
• Modal verbs  
• Prepositions of time  

• Reported speech 
(statements and questions)  
• Coordinating 
conjunctions  
• Phrasal verbs (with look 
and bring)  

 

Interação e produção oral: 
Formulação de perguntas e respostas em interação com o professor e os pares, utilizando 
expressões/frases relacionadas com a vida quotidiana, famílias profissionais e a língua inglesa  
no mundo profissional.  
Participação em simulações integradas em projetos disciplinares e interdisciplinares.  
Adequação do discurso à situação de comunicação.  
Reconhecimento de diferentes padrões de entoação, pronúncia, acentuação.  
Identificação e descrição de imagens.  
Identificação e descrição de rotinas e profissões.  
Apresentação de trabalhos disciplinares ou interdisciplinares.  
Reformulação do trabalho individual ou de grupo, a partir do feedback do professor e dos pares.  
Interação e Produção escrita:  
Redação de textos adequados às tarefas propostas, utilizando uma linguagem e um registo 
apropriados.  
Apresentação de soluções face a um desafio em texto ou outro formato (estético-criativo).  
Reformulação do trabalho individual ou de grupo, a partir do feedback do professor e dos pares.  
Apresentação, descrição de si próprio(a), à família e aos pares.  
Descrição de uma profissão.  
Elaboração de uma biografia.  
Elaboração de um portefólio individual.  
Pesquisa, seleção e organização de informação com recurso a fontes diversas. 

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

-Trabalhos escritos; 
- Trabalhos de pesquisa;  
- Apresentações orais; 
- Testes de compreensão oral;  

  
 
 

 

 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico a 3 de novembro de 2022 
 
 

 



	

																																										 	 																				

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

 

ENSINO SECUNDÁRIO | Ano Letivo 2022 / 23 
Curso Profissional de Técnico de Desporto 

Planificação Anual Simplificada | Disciplina - Modalidades Coletivas 10ºano 
Manual adotado: Sem manual 
 

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

1º
  S

EM
ES

TR
E 

 

 
UFCD – 9441 
Futebol - iniciação 
 
- Regras do jogo 
- Objetivos e fundamentos 
do jogo no ataque e na 
defesa 
- Técnica Individual 
defensiva e ofensiva 

 
 
 
- 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 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; 
 

 
Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 
Situação de exercício critério, situação de jogo, concurso individual. Avaliação em situação de jogo formal. 
 

 
 

1º
 e

 2
º 

 S
EM

ES
TR

E 
 

 
UFCD – 9440 
Basquetebol - iniciação 
 
- Regras do jogo 
- Objetivos e fundamentos 
do jogo no ataque e na 
defesa 
- Técnica Individual 
defensiva e ofensiva 

 
 
 
- 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 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; 
 

 
Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 
Situação de exercício critério, situação de jogo, concurso individua. Avaliação em situação de jogo formal. 
 

 
 
 
 
 



	

																																										 	 																				

2º
  S

EM
ES

TR
E 

 

 
UFCD – 9443 
Rugby - iniciação 
 
- Regras do jogo 
- Objetivos e fundamentos 
do jogo no ataque e na 
defesa 
- Técnica Individual 
defensiva e ofensiva 

 
 
 
- 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 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; 
 

 
Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 
Situação de exercício critério, situação de jogo, concurso individua. Avaliação em situação de jogo formal. 
 

 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 novembro de 2022 
 



 

 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

ENSINO SECUNDÁRIO 

Ano Letivo 2022-2023  
Planificação Anual Simplificada da Disciplina Modalidades Individuais – Natação – adaptação ao meio 

aquático – UFCD - 9447 – 10º ano (Profissional de Desporto) 
Manual adotado: Fair Play 
 

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

 

2º
 S

EM
ES

TR
E 

 

 
FUNDAMENTOS DA 
MECÂNICA DOS 
FLUÍDOS 
 
Água – características 
físicas  
 
Comportamento do 
ser humano na água e 
suas características  
 
TERMINOLOGIA GERAL 
 
Flutuabilidade e 
equilíbrio estático  
 
Resistência 
hidrodinâmica  
 
Equilíbrio dinâmico e 
propulsão  
 
Habilidades motoras 
aquáticas básicas da 
natação  
 
Equilíbrio  
 
Respiração (imersão)  
 
Propulsão  
 
Manipulações  
Importância na 
iniciação e adaptação 
ao meio aquático  
 
 

 

 

 

 
 
Relacionamento dos diferentes princípios do movimento na água com a aquisição 
e desenvolvimento da adaptação ao meio aquático.   
 
 
 
 
 
 
Aplicação dos critérios fundamentais para a aquisição de habilidades motoras 
aquáticas básicas da natação. 
 
 
 
Implementação dos princípios físicos básicos de flutuação, equilíbrio, resistência e 
propulsão na introdução às técnicas da natação pura desportiva. 
 

 
 
- Em situação de exercício critério, o aluno realiza as diferentes técnicas de 
flutuação, equilíbrio, respiração e propulsão 
 
 

 
- Utilização e conhecimento dos métodos e meios de treino mais adequados ao 
desenvolvimento das habilidades motoras aquáticas básicas da natação. 

 



 

 

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 
participação na aula, fichas de avaliação de conhecimentos / trabalho individual ou de grupo, situação de exercício 
critério, concurso individual, aplicação de bateria de testes. 

 

2º
 S

EM
ES

TR
E  

 
METODOLOGIA 
ESPECÍFICA 
 
Considerações 
históricas  

Proposta 
metodológica para a 
adaptação ao meio 
aquático, suas 
progressões e 
avaliação para as 
diversas habilidades 
motoras aquáticas 
básicas do estilo 
crawl   

 

 

 

 

CONHECIMENTOS  

 

 
 
- Desenvolvimento do estilo crawl. 

 

 
- Utilização e conhecimento dos métodos e meios de treino mais adequados ao 
desenvolvimento das habilidades motoras de flutuação, equilíbrio, respiração e 
propulsão do estilo crawl. 

 

 

- Em situação de exercício critério realizar as diferentes técnicas de flutuação, 
equilíbrio, respiração e propulsão do estilo crawl. 

 

 

 

 

- Resolução de exercícios (questionários escritos com respostas fechadas e abertas) 
ou elaboração de trabalho individual ou de grupo. 

 
Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 
participação na aula, fichas de avaliação de conhecimentos / trabalho individual ou de grupo, situação de exercício 
critério, , concurso individual, aplicação de bateria de testes. 

 
 

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 -O Corpo Humano – Nutrição 

e Doping – 10º ano Desporto 
UFCD- 9437 

 
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. Conceitos básicos sobre anatomia 
humana e fisiologia relacionados 
com o movimento, o esforço e a 
recuperação funcional; 

2. Os diferentes processos de 
transformação de energia química 
em mecânica no músculo; 
 
 

3. Aimportância das reservas de 
glicogénio muscular e hepático na 
génese da fadiga desportiva; 
 

4. A importância da hidratação e das 
vitaminas e minerais no rendimento 
desportivo; 
 
 

5. Os procedimentos dos controlos de 
dopagem. 

 

 
• Realização orientada de trabalhos de 

pesquisa/escritos; 

• Apresentação oral dos trabalhos desenvolvidos; 

• Fichas de avaliação; 

• Questões de aula 

 

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 
Avaliação dos desempenhos práticos/teóricos: trabalhos individuais e de grupo com apresentação oral, questões 
de aula e a realização de fichas de avaliação de conhecimento. 

 

 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 novembro de 2022 
 



 

 
 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

ENSINO SECUNDÁRIO - CURSO PROFISSIONAL Técnico de Gestão e Programação de Sistemas 

Informáticos  

Ano Letivo 2022-2023  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Arquitetura de Computadores – 10.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 1 – Sistemas Digitais 

 

 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. 

1.
º 

e 
2.

º 
se

m
es

tr
e 

 

 

Módulo 2 – Montagem e 

Configuração de  

Computadores 

2.
º 

S
em

es
tr

e 
 

 
Módulo 3 – Técnicas e deteção 
de avarias  
 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
 
Participação na aula; trabalhos individuais ou em grupo; projetos 

 
 
 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 de novembro de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS  

Ano Letivo 2022-2023  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina Físico-Química – 10º ano  

Manuais adotados: Física e Química (Editora Areal) 
 

 
Módulos / Temas / Conteúdos 

Atividades de Aprendizagem / Estratégias de ensino e de avaliação 
Formativa 

1
º 

SE
M

ES
TR

E 

F1 – Forças e Movimentos 

 A Física estuda interações entre corpos 

 
- Interações fundamentais 
- Lei da ação-reação 

 Movimento unidimensional com 
velocidade constante 

 
- Características do movimento 
unidimensional 

 
- Movimento uniforme 
- Lei da inércia 

 Movimento unidimensional com 
aceleração constante 

 
- Movimento uniformemente variado 
- Lei fundamental da dinâmica 
 

F3 – Luz e Fontes de Luz 

 Natureza da luz 

 
- Evolução histórica dos conhecimentos    
sobre luz 
- Espetro eletromagnético 
 

 Radiação e fontes de luz visível 

 
- Origem microscópica da luz 
- Tipos de fontes luminosas 

 

F4 – Circuitos elétricos 

 Corrente elétrica como forma de 
transferência de energia 

 
- Geradores de corrente elétrica 
- Força elétrica e potencial elétrico 

o Análise, resolução e correção de atividades do manual adotado e 

entre outras. 

o Utilização de recursos diversificados como fichas de trabalho, 

materiais do quotidiano, imagens, apresentações PowerPoint, 

vídeos e recursos digitais (software, simulações…). 

o Intervenções orais (responder a perguntas, colocar dúvidas, 

partilhar saberes, debate de ideias) 

o Leitura e análise de documentos variados sobre as temáticas a 

lecionar. 

o Interpretação e construção de gráficos/esquemas.  

o Atividades práticas: laboratoriais / experimentais; de campo; de 

papel e lápis. 

o Realização de Jogos didáticos.  

o Utilização de modelos físicos. 

o Desenvolvimento de trabalho em grupo e trabalho individual. 

o Desenvolvimento de trabalho. multidisciplinar/interdisciplinar. 

o Articulação de atividades com a biblioteca escolar. 

o Seleção, interpretação e organização de informação, como: textos, 

notícias, extratos de livros científicos, artigos científicos, etc.  

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

Fichas de avaliação Sumativa Classificativa; questões aula;  
Relatórios das atividades práticas laboratoriais; Trabalhos de pesquisa em formato escrito; 
Participação oral e trabalho na aula  
Construção de artefactos. 
 

 
 



 

 

 
Módulos / Temas / Conteúdos 

Atividades de Aprendizagem / Estratégias de ensino e de avaliação 
Formativa 

 
F4 – Circuitos elétricos (continuação) 

- Circuitos elétricos 
- Lei de Joule 

 Indução eletromagnética 
- Força magnética 
- Campo magnético 
- Transformadores 

F6 – Som 

 Som 
- Sistemas vibratórios 
- Ondas 
- A intensidade do som e a audição 

Q1 – Estrutura atómica, Tabela Periódica. Ligação 
Química 

 Estrutura atómica 
- Elementos químicos 
- Isótopos 
- Massa atómica relativa 
- Modelo atómico simplificado 
- Notação de Lewis 

 Tabela Periódica 
- Evolução e organização atual 
- Localização dos elementos na TP 
- Variação do raio atómico e da energia 
de ionização 

 Ligação Química 
- Modelo da ligação covalente 
- Modelo da ligação iónica 
- Modelo da ligação metálica 

Q2 – Soluções 

 Dispersões 
- Disperso e dispersante 
- Dispersão sólida, líquida e gasosa 
- Critérios para classificar dispersões 
 

 Soluções 
- Composição qualitativa de uma solução 
- Composição quantitativa de uma 
solução 
- Fator de diluição 
 

o  Análise, resolução e correção de atividades do manual adotado e 

entre outras. 

o Utilização de recursos diversificados como fichas de trabalho, 

materiais do quotidiano, imagens, apresentações PowerPoint, 

vídeos e recursos digitais (software, simulações…). 

o Intervenções orais (responder a perguntas, colocar dúvidas, 

partilhar saberes, debate de ideias) 

o Leitura e análise de documentos variados sobre as temáticas a 

lecionar. 

o Interpretação e construção de gráficos/esquemas.  

o Atividades práticas: laboratoriais / experimentais; de campo; de 

papel e lápis. 

o Realização de Jogos didáticos.  

o Utilização de modelos físicos. 

o Desenvolvimento de trabalho em grupo e trabalho individual. 

o Desenvolvimento de trabalho. multidisciplinar/interdisciplinar. 

o Articulação de atividades com a biblioteca escolar. 

Seleção, interpretação e organização de informação, como: textos, 

notícias, extratos de livros científicos, artigos científicos, etc. 

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

Fichas de avaliação Sumativa Classificativa; questões aula;  
Relatórios das atividades práticas laboratoriais; Trabalhos de pesquisa em formato escrito; 
Participação oral e trabalho na aula  
Construção de artefactos. 
 

 
                                                                                                                               Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 de novembro de 2022 
 

2
ºS

EM
ES

TR
E 


