
 

                                                                     
 

 
 

 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 

ENSINO SECUNDÁRIO REGULAR  

Ano Letivo 2022-2023  

 

Planificação Anual Simplificada da  Disciplina de Inglês – 10º ano 
Ano Letivo de 2022/2023 

 
 

Manual adotado: Manual adotado: MySelfie, 10º Ano, Edições Asa 
 

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

   

1
º 
S
E
M
E
S
T
R
E 

0. This is us 
 
1. It’s a teens’ world 
 
GRAMÁTICA 
 
• Tense Revision 
• Present Simple / 

Present Continuous 
• Past Simple / Past 

Continuous 
• Present Perfect Simple / 

Past Simple 
• Modal verbs 
• Adjectives and Adverbs 
• Future Forms: will, be 

going to and Present 
Simple 

• Degrees of adjectives 
• Clauses of purpose 
• Clauses of contrast 
     Past Perfect 

 
2. Global Media, Amazing 
Tech 
 
GRAMÁTICA 
 
• Passive  
• Passive with double object 
• Connectors 

of cause and result 
• Prepositional verbs 
• If-clauses types 1, 2 and 3 
• Used to / be and get used 

to 
• Reported speech 

 
 

 
 

 
Competência comunicativa 
 
- Seleção de informação pertinente 
- Análise de  textos com diferentes pontos de vista 
- Realização de atividades de  predição 
- Utilização de  modalidades diferentes para expressar aprendizagens 

(imagens) 
- Promoção de ações de resposta, apresentação, iniciativa 
- Debates que requeiram   sustentação de afirmações e elaboração de 

opiniões 
- Discussão de conceitos ou factos 
- Atividades de mobilização do discurso argumentativo 
- Exploração de imagens, vídeos ou filmes 

 
 
Competência intercultural 
- atividades de argumentação de  pontos de vista diferentes 
- Diálogo sobre  diferenças de crenças, opiniões e perspetivas culturais 
- Análise de  textos com diferentes pontos de vista 
 
Competência estratégica 
 
- Realização de tarefas de pesquisa 
- Criação de  um objeto, texto ou solução face a um desafio 
- Trabalhos de pares e de grupo  
- tarefas de verificação e consolidação 
 

 
 
 
 

 

 



 

 

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

Exercícios de compreensão e produção escritos, de compreensão e produção orais  e de gramática. 

 

 

2
º 
S
E
M
E
S
T
R
E 

 
2. Global Media, Amazing 
Tech 
 
GRAMÁTICA 
 
• Passive  
• Passive with double object 
• Connectors 

of cause and result 
• Prepositional verbs 
• If-clauses types 1, 2 and 3 
• Used to / be and get used 

to 
• Reported speech 

 
 
3. Languages: a door to the 
world 

 
GRAMÁTICA 
 

• Prefixes and suffixes 
• Relative clauses 
• Adjectives ending in -ed 

and -ing 
• Gerund and -to infinitive 

 

 

 
 

 
Competência comunicativa 
 
- Seleção de informação pertinente 
- Análise de  textos com diferentes pontos de vista 
- Realização de atividades de  predição 
- Utilização de  modalidades diferentes para expressar aprendizagens 

(imagens) 
- Promoção de ações de resposta, apresentação, iniciativa 
- Debates que requeiram   sustentação de afirmações e elaboração de 

opiniões 
- Discussão de conceitos ou factos 
- Atividades de mobilização do discurso argumentativo 
- Exploração de imagens, vídeos ou filmes 
-  
 
Competência intercultural 
- atividades de argumentação de  pontos de vista diferentes 
- Diálogo sobre  diferenças de crenças, opiniões e perspetivas culturais 
- Análise de  textos com diferentes pontos de vista 
 
Competência estratégica 
 
- Realização de tarefas de pesquisa 
- Criação de  um objeto, texto ou solução face a um desafio 
- Trabalhos de pares e de grupo  
- tarefas de verificação e consolidação 
 

 
 
 
 

 

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

Exercícios de compreensão e produção escritos, de compreensão e produção orais  e de gramática. 

 
 
 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico, 3 de novembro de 2022 
 
 

 



 

 

DEPARTAMENTO DE  LÍNGUAS 

 ENSINO  SECUNDÁRIO 

Ano Letivo 2022-2023  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina Português– 10.º ano  

Manual adotado: Páginas 10, Areal Editores 
 

 
Domínios / Temas / 

Conteúdos 
Atividades de aprendizagem /Estratégias de ensino e de avaliação 

 

1.º 
SE
ME
ST
RE  

 
Oralidade  

 

 

 

Leitura/Educação literária 

 

 

 

Escrita 

 

 

 

Gramática 

 
 

● Realização de exercícios de compreensão oral e escrita de textos em diferentes 
suportes. 
 

● Análise e interpretação de textos orais e escritos de diferentes géneros. 
 

● Produção de discursos preparados para apresentação a um público restrito com 
diferentes finalidades:  apreciações críticas; exposições e sínteses. 

 
● Planificação, textualização e revisão de textos orais e escritos. 
 
● Produção de textos, orais e escritos, adequados a diferentes situações de comunicação, 

com correção e propriedade lexical.  
 
● Análise e interpretação de documentos – textos, imagens, filmes, documentários, 

reportagens, canções  
 
● Inferência de informação a partir de textos diversos. 

 
● Análise e interpretação de textos literários de diferentes autores. 

 
● Aquisição de saberes relacionados com a lírica trovadoresca e a Crónica de D. João I, 

de Fernão Lopes. 
 
● Resolução de questionários escritos com respostas abertas e fechadas. 

 
● Realização de tarefas de pesquisa e aprofundamento de informação. 
 
● Elaboração de pequenos projetos de estudo e de pesquisa. 
 
● Aquisição de saberes relacionados com a lírica trovadoresca, a Crónica de D. João I, de 

Fernão Lopes, a obra literária camoniana e vicentina. 
 
● Aceitação ou argumentação de pontos de vista diferentes - respeito por diferentes 

crenças, opiniões e perspetivas culturais. 
 

● Questionamento e sistematização de conteúdos gramaticais. 
 
● Realização e registo do trabalho de sala de aula.  

 
 

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

realização de exercícios de oralidade (compreensão oral e expressão oral); 

realização de testes escritos e/ou questões de aula com os domínios da leitura/educação literária/gramática e escrita (itens de seleção e de 

construção -resposta restrita e extensa ). 



 

 

2.º 
SE
M
ES
TR
E 

 
Oralidade  

 

 

 

Leitura/Educação literária 

 

 

 

Escrita 

 

 

 

Gramática 

 

 

 

● Realização de exercícios de compreensão oral e escrita de textos em diferentes 
suportes. 
 

● Análise e interpretação de textos orais e escritos de diferentes géneros. 
 

● Produção de discursos preparados para apresentação a um público restrito com 
diferentes finalidades:  apreciações críticas; exposições e sínteses. 
 

● Planificação, textualização e revisão de textos orais e escritos. 
 

● Produção de textos, orais e escritos, adequados a diferentes situações de comunicação, 
com correção e propriedade lexical.  
 

● Análise e interpretação de documentos – textos, imagens, filmes, documentários, 
reportagens, canções. 
 

● Inferência de informação a partir de textos diversos. 
 

● Análise e interpretação de textos literários de diferentes autores. 
 

● Aquisição de saberes relacionados com a obra literária vicentina e camoniana. 
 

● Resolução de questionários escritos com respostas abertas e fechadas. 
 

● Realização de tarefas de pesquisa e aprofundamento de informação. 
 

● Elaboração de pequenos projetos de estudo e de pesquisa. 
 

● Seleção de livros a ler em função do seu projeto de leitura. 
● Apresentação e defesa perante o professor e a turma e/ ou outras turmas de um projeto 

de leitura. 
 
● Aceitação ou argumentação de pontos de vista diferentes - respeito por diferentes 

crenças, opiniões e perspetivas culturais. 
 

● Questionamento e sistematização de conteúdos gramaticais. 
 

● Realização e registo do trabalho de sala de aula.  
 

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

realização de exercícios de oralidade (compreensão oral e expressão oral – Projeto de Leitura); 

realização de um poster; 

realização de testes escritos e/ou questões de aula com os domínios da leitura/educação literária/gramática e escrita (itens de seleção e de 

construção -resposta restrita e extensa ). 

 
Aprovado em Conselho Pedagógico, 3 de novembro de 2022 

 

 
 

 



 

 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

ENSINO SECUNDÁRIO 

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

Manual adotado: Fair Play 
 

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

 

1º
 S

EM
ES

TR
E 

 

APTIDÃO FÍSICA 

 

 

ATIVIDADES FÍSICAS: 

Jogos Desportivos 
Coletivos (1) - 
Voleibol 

 

 

 

Atletismo (1) 

 

 

Ginástica (1) 

 

 

 

Atividades Rítmicas 
Expressivas (Dança) 

 

 

CONHECIMENTOS 

 

- Realização da Bateria de Testes do programa FitEscola. 

- Execução de exercícios (de forma individual ou em grupo) para o desenvolvimento 
das capacidades motoras. 

 

- Execução, em situação de exercício critério, dos diferentes gestos técnicos 
específicos da modalidade (individualmente, ou cooperando com um ou mais 
colegas). 

- Em situação de jogo (reduzido/ com regras adaptadas ou formal), aplicar os 
conhecimentos técnico-táticos da modalidade. 

 

- Realização de concursos individuais das diferentes disciplinas do Atletismo. 

- Em situação de exercício critério, realizar os diferentes gestos técnicos específicos 
de cada disciplina do Atletismo. 

 

- Em situação de exercício critério, realizar os diferentes elementos gímnicos 
específicos da modalidade e/ou realiza uma sequência gímnica. 

- Realização, em situação de exercício critério, de figuras pares e trios e/ou 
realização de uma coreografia de ginástica acrobática. 

- Realização de diferentes tipos de saltos, no boque e no plinto. 

 

- Apreciação, composição e realização individual, a par, ou em grande grupo, de 
sequências de elementos técnicos elementares para aprendizagem de coreografias. 

- Realização de uma coreografia, individual ou de grupo, utilizando diferentes estilos 
e respetiva demonstração prática. 

 

- Identificação dos fatores associados a um estilo de vida saudável, nomeadamente 
o desenvolvimento das capacidades motoras, a composição corporal, a 
alimentação, o repouso, a higiene, a afetividade e a qualidade do meio ambiente. 

- 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, situação de jogo, concurso individual, aplicação de bateria de testes, sequências gímnicas e coreografia 
individual ou de grupo. 

 



 

 

2º
 S

EM
ES

TR
E 

APTIDÃO FÍSICA 

 

 

ATIVIDADES FÍSICAS: 

Jogos Desportivos 
Coletivos (2) - 
Basquetebol 

 

 

Atletismo (2) 

 

 

 

Ginástica (2) 

 

 

 

Raquetas - Badminton 

 

CONHECIMENTOS 

 

- Realização da Bateria de Testes do programa FitEscola. 

- Execução de exercícios (de forma individual ou em grupo) para o desenvolvimento 
das capacidades motoras. 

 

- Execução, em situação de exercício critério, dos diferentes gestos técnicos 
específicos da modalidade (individualmente, ou em situação de cooperação ou 
oposição, com um ou mais colegas). 

- Em situação de jogo (reduzido ou formal), o aluno aplica os conhecimentos técnico-
táticos da modalidade. 

 

- Realização de concursos individuais das diferentes disciplinas do Atletismo. 

- Em situação de exercício critério, realizar os diferentes gestos técnicos específicos 
de cada disciplina do Atletismo. 

 

- Em situação de exercício critério, o aluno realiza os diferentes elementos gímnicos 
específicos da modalidade e/ou realiza uma sequência gímnica. 

- Realização, em situação de exercício critério, de figuras pares e trios e/ou 
realização de uma coreografia de ginástica acrobática. 

- Realização de diferentes tipos de saltos, no minitrampolim. 

 

- Execução de diferentes tipos de batimentos e sequências de batimentos. 

- Realização, em situação de jogo 1X1, das ações técnico-táticas elementares. 

 

- Identificação dos procedimentos de socorro a uma vítima de paragem 
cardiorrespiratória, no contexto das atividades físicas ou outro e sua interpretação 
como uma ação essencial, reveladora de responsabilidade individual e coletiva. 

- 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, situação de jogo, concurso individual, aplicação de bateria de testes, sequências gímnicas e coreografia 
individual ou de grupo. 

 
Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 de novembro de 2022 

 



 

 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

ENSINO SECUNDÁRIO - ANO Letivo 2022-2023  
Planificação Anual Simplificada da Disciplina Geometria Descritiva – 10º ano  

Manual adotado: GDA 10 - Texto Editora 
 

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

1º
 S

EM
ES

TR
E 

1. Introdução à Geometria Descritiva 

1.1. Geometria Descritiva 

 1.2. Tipos de projeção  

1.3. Sistemas de representação 

1.4. Introdução ao estudo dos sistemas de 

representação triédrica e diédrica 

 

2. Representação diédrica 

   2.1 Ponto   

  - Localização de um ponto 

  - Projeções de um ponto 

 

  2.2 Segmento de reta 

  - Projeção de um segmento de  reta 

  - Posição do segmento de reta em relação aos 

planos de projeção 

 

2.3 Reta 

  - Reta definida por dois pontos 

  - Projeções da reta 

  - Traços da reta nos planos nos planos de 

projeção e nos planos bissetores. 

  - Posição da reta em relação aos planos de 

projeção 

  - Posição relativa de duas reta 

2.5. Plano 

- Definição de plano 

- Retas contidas num plano 

- Ponto pertencente a um plano 

- Retas notáveis de um plano 

- Posição de um plano relativamente aos 

planos de projeção 

 
2.6. Intersecções  
     (Reta/Plano e Plano/Plano) 
 
 
2.7. Paralelismo e Perpendicularidade entre 
retas e planos 
 

 
Compressão e visualização de determinados conteúdos em suporte digital de 
representação tridimensional. 
 
Promoção de atividades que proporcionem ao aluno diferentes 
oportunidades de explorar o pensamento crítico e o pensamento criativo 
para: 
 
Conceber situações onde conteúdos específicos da disciplina possam ser 
aplicados, sem descurar eventuais oportunidades de exploração colaborativa 
dos mesmos conteúdos por outras disciplinas, numa perspetiva 
interdisciplinar. 
 
Interpretar enunciados de problemas e formular hipóteses de resposta 
através de diferentes processos de resolução. Imaginar abordagens 
alternativas a uma forma tradicional de resolver uma situação-problema.  
 
Recorrer de forma empírica, mas sistemática, a um dos sistemas de 
representação em estudo para descrever graficamente uma determinada 
situação/problema concebida no espaço tridimensional. 
 
 
 
 
 



 

 

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 
Questões de aula  
Provas práticas 
 

 

2º
 S

EM
ES

TR
E 

 
2.4 Figuras planas I 

  - Polígonos e círculo horizontais, 

     frontais ou de perfil 

 

  2.8. Sólidos I 

- Pirâmides e cones, 

- Prismas e cilindros com bases situada num plano horizontal, 

frontal ou de perfil. 

- Esfera 

- Pontos e linhas situados nas arestas, nas faces ou nas superfícies 

dos sólidos. 

 

 2.9. Métodos Geométricos   Auxiliares I 

 - Mudança de Diedros de Projeção, 

 - Rotações 

 - Rebatimentos 

 

2.10. Figuras planas II 

- Figuras planas situadas em planos verticais ou de topo. 

2.11. Sólidos II 

  - Pirâmides e prismas regulares com base (s) situada (s) em 

planos verticais ou de topo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 
Questões de aula  
Provas práticas 
 

 
 

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 – 10º ano  

Manual adotado: não aplicável (não existe manual de LGP para o 10º ano) 
 

 
Domínios / Temas / 
Conteúdos 

Estratégias de ensino e de avaliação 

 

M
Ó
D
UL
O 
1 

 

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 

● Apresentações em PPT, 

● 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;  

● Apresentações em PPT, 

● Debate sobre as oportunidades das pessoas surdas. 

● Visualização de filmes e documentários 

● Realização de resumo em vídeo. 

● Intervenções gestuais por alunos. 

● Elaboração de Infográficos. 

● Elaboração de cartazes. 

● Pesquisa e exploração de sites de surdos. 

● 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 
2 
 

 
INTERAÇÃO EM LGP 
● Diversidade 

discursiva 
● Apresentações 

formais 

LITERACIA EM LGP 
● Produção 
● Artes 
ESTUDO DA LÍNGUA 
● Estrutura frásica e 

discursiva 
● Correção linguística  

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

nacional 

● Apresentação de temas complexos das diversas áreas curriculares, incluindo relatórios e 

projetos 

● Exposição de argumentos e resumo de pontos principais abordados, de forma coerente e 

linguistícamente correcta. 

● Apresentação em PPT com a temática “Os Surdos e o meio artístico”. 

● Gravação e edição de vídeo. 

● Visualização de filmes, 

● Gravação de apreciações críticas dos alunos sobre o filme. 

● Elaboração de Infográficos. 

● Exploração de aplicações online para gravação e edição de vídeo. 

● Atividades de trabalho articulado com conteúdos de outras áreas disciplinares e/ou 

transversais;  

● 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 
3 
 

INTERAÇÃO EM LGP 
● Comunicação 

interpessoal 
● Comunicação em 

grupo 

● Apresentações 
formais 

LITERACIA EM LGP 
● Teatro 
● Utilização de 

recursos  
ESTUDO DA LÍNGUA 
● Comparação entre 

línguas  
● Sistemas de 

transcrição 

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

● Apresentação em PPT sobre a História e Arte Surda. 

● Trabalho de pesquisa acerca da evolução da LGP em Portugal 

● Pesquisa e visualização de Filmes e teatros sobre surdos 

● Apresentação dos trabalhos elaborados pelos alunos. 

● Realização de pesquisas direcionadas para temas definidos 

● Gravação e edição de vídeo. 

● Visualização de filmes. 

● Gravação de apreciações críticas dos alunos sobre o filme. 
● Debate em grande grupo de diferentes temáticas curriculares, valorizando diferentes 

opiniões. 
 

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 Línguas 

 ENSINO SECUNDÁRIO 

Ano Letivo 2022-2023  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina Espanhol – 10º ano  

Manual adotado: Endirecto.es 1 
 

 
Domínios / Temas / 
Conteúdos 

Estratégias de ensino e de avaliação 

 

1º 
SE
M
ES
TR
E  

Unidade 0 – ¡Bienvenidos! 
Falsos amigos 
 Alfabeto  
 Comunicar no contexto da   
sala de aula 
 Limites geográficos 
 Comunidades autónomas 
 Línguas de Espanha 
 O Espanhol no mundo 

 
Unidade 1 – ¡A presentarse!   
 Identificação pessoal 
 Países e nacionalidades   
 Meses do ano 
 Numerais cardinais 
 Presente do indicativo:   
llamarse, ser, tener  
Tú/usted 
Interrogativos 
    
Unidade 2 – ¡Vamos a 
describirnos! 
 Caracterização física 
 Carácter 
 Determinantes artigos 
definidos e indefinidos 
Presente do indicativo: verbos 
regulares 
Comparativos  

 
Unidade 3 – ¡Una clase… 
con clase! 
 Material escolar    
 Disciplinas 
 Espaços da escola 
 Presente do indicativo: verbos 
regulares 
 Plural de nomes e adjetivos  

 
Unidade 4 – Día a día 
 Rotinas  
 Horas 
 Presente do indicativo: verbos 
de alternância vocálica  
 Conectores y, o, pero 

 
Unidade 5 – ¿Cómo es tu 
familia? 
• Membros da família 
   Tipos de família 
• Tarefas domésticas 
• Objetos da casa 
• Determinantes possessivos 
• Presente do indicativo: 
verbos irregulares 

 
● Ouvir / Ver  (compreensão oral) 
● Audição de textos e frases / seleção de informação / associação 
● Audição de canções 
● Observação de imagens 
● Visionamento de vídeos (anúncios, trailers de filmes, filmes...) 
 
 
● Falar  (expressão oral) 
● Observação / descrição oral de imagens 
● Produção/Interação oral sobre um tema 
● Expressar gostos e preferências sobre um tema 
● Debate de ideias 
● Criação e apresentação de um avatar 

   
 

● Leitura  
● Leitura de imagens e de textos 
● Leitura acompanhada de audição e/ou vídeo 
● Leitura em voz alta 
● Questionário pergunta/resposta 
● Seleção de informação 
● Explicação de expressões dos textos 
●  Relacionamento de imagens com textos  
●  Correção de afirmações falsas  
●  Ordenação de frases 
 
 
 
●  Escrita 
● Completamento de diálogos 
● Completamento de tabelas 
● Completamento de informação 
● Completamento de textos  
● Criação de diálogos 
● Escrita de palavras e frases 
● Elaboração de glossários 
● Criação de propostas de atividades sobre os temas 
●  Elaboração de entrevistas 

 
 
 
 



 

 

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 
 Realização de trabalhos estruturados (avatar, projeto…); 
 Produção de objetos e artefactos relacionados com os temas em estudo; 
 Questionários escritos (questão-aula, teste …): - Oralidade – Leitura- Escrita – Gramática; 
 Apresentações orais. 

2º 
SE
M
ES
TR
E 

 
   Unidade 6 – ¡Diviértete! 

 Atividades de tempo livre  
 Desportos 
 Gostos e preferências  
 Perífrase ir a + infinitivo 
 Verbo gustar + infinitivo 
 
Unidade7 – ¡A comer! 

 Alimentos  
 Pratos 
 Quantidades 
 Muy / mucho  
 Verbo gustar + nombre  
 También, tampoco, sí, no 
 
Unidade 8 – Casa a mi gusto 

 Tipos de habitação 
 Partes da casa 
 Objetos  
 Perífrase estar + gerundio 

      Acentuação 
   
 

Unidade 9 – En la ciudad 

 Cidade 
 Serviços 
 Imperativo 
 Subordinadas adverbiais 
 Usos do artigo 
 

Unidade 10 – De vacacions 

 Destinos de férias 
 Paisagens 
 Atividades de lazer 
 Pretérito indefinido 
 Contraste pretérito 
indefinido / pretérito perfecto 
 Marcadores temporais  

 

 

 
● Ouvir / Ver  (compreensão oral) 
● Audição de textos e frases / seleção de informação / associação 
● Audição de canções 
● Observação de imagens 
● Visionamento de vídeos (anúncios, trailers de filmes, filmes...) 

 
 

● Falar  (expressão oral) 
● Observação / descrição oral de imagens 
● Produção/Interação oral sobre um tema 
● Expressar gostos e preferências sobre um tema 
● Diálogos em pares 
● Criação e apresentação de vídeos relacionados com os temas 

 
● Leitura  
● Leitura de imagens e de textos 
● Leitura acompanhada de audição e/ou vídeo 
● Leitura fonética 
● Leitura em voz alta 
● Questionário pergunta/resposta 
● Seleção da palavra correta 
● Seleção da opção correta 
● Seleção de informação 
● Explicação de expressões dos textos 
●  Relacionamento de imagens com textos  
●  Correção de afirmações falsas  
● Ordenação de frases 

 
 
●  Escrita 
● Completamento de diálogos 
● Completamento de tabelas 
● Completamento de informação 
● Completamento de textos  
● Criação de diálogos 
● Escrita de palavras e frases 
● Elaboração de glossários 
● Criação de propostas de atividades sobre os temas 
●  Elaboração de entrevistas 

●  Elaboração de um projeto 

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

 Realização de trabalhos estruturados (poster, projeto…); 
 Produção de objetos e artefactos relacionados com os temas em estudo; 
 Questionários escritos (questão-aula, teste …): - - Oralidade – Leitura- Escrita – Gramática; 
 Apresentações orais. 

 

 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico em 3 de novembro de 2022 
 



Plani
ficaç
ões

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

ENSINO SECUNDÁRIO

Ano Letivo 2022-2023 

Planificação Anual Simplificada da Disciplina Economia A – 10º ano 

Manual adotado: Economia A, Texto Editores

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

1º
SE
M
ES
TR
E

Tema 1 – A atividade económica e a ciência 
económica

1.1 A Economia como ciência social
1.2 O objeto de estudo da Economia
1.3 O problema económico
1.4 Os agentes económicos e as atividades 

económicas

Tema 2 – Necessidades e consumo

2.1 Necessidades – noção e classificação
2.2 Consumo – noção e classificação
2.3 Fatores que influenciam o consumo
2.4 Papel do consumidor na atual sociedade de 

consumo

Tema 3 – A produção de bens e de serviços

3.1 Os bens económicos – noção e classificação
3.2 A produção, o processo produtivo e os setores 

de atividade económica
3.3 Os fatores produtivos – noção e classificação
3.4 O fator trabalho – alguns indicadores
3.5 O desenvolvimento tecnológico – benefícios e 

custos
3.6 A combinação dos fatores produtivos

Tema 4 – Preços e mercados

4.1 Mercado – conceito económico e exemplos
4.2 Componentes do mercado: procura e oferta
4.3 Equilíbrio de mercado

 Visionamento  de vídeo motivacional  e  levar  os  alunos  a
refletirem sobre os conceitos invocados e suas relações com
o quotidiano.

 Utilização de notícias dos meios de comunicação.
 Exploração das vivências do quotidiano do aluno.
 Conceção de situações onde determinado conhecimento 

possa ser aplicado, nomeadamente através da observação 
da realidade económica do local em que se insere.

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

 Desenvolvimento de pequenos trabalhos de 
grupo/individuais.

 Utilização de metodologia Debate e Trabalho de grupo.
 Apresentação dos trabalhos.
 Utilização de terminologia económica, articulação e uso 

consistente de conhecimentos económicos.
 Consulta, recolha, leitura e tratamento de dados 

estatísticos que permitam a análise da realidade 
económica portuguesa e europeia.

 Realização de cálculos (nomeadamente, taxas de variação 
e pesos de variáveis), de forma a retirar conclusões sobre 
as variáveis ou os agregados em causa.

 Análise de textos ou outros suportes com diferentes 
pontos de vista, concebendo e sustentando um ponto de 
vista próprio.

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

 Mobilização de conhecimentos adquiridos anteriormente 
que permitam compreender situações da realidade 
económica local, regional, nacional, europeia e mundial.

 Pesquisa e seleção de informação, utilizando fontes 
diversas, como, textos, gráficos, tabelas e mapas.

 Procura e aprofundamento de informação.
 Organização e realização autónoma de tarefas.
 Assunção e cumprimento de compromissos, 

contratualização de tarefas.

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas:  Testes de avaliação;
Trabalhos de grupo/individual; Oralidade (no âmbito da apresentação/Debates dos trabalhos); Observação, com registo escrito,
da participação, empenho.

2º
SE
M
ES
TR
E

Tema 4 – Preços e mercados

4.3 Equilíbrio de mercado
4.4 Estruturas de mercado

Tema 5 – Moeda e inflação

5.1 Evolução da moeda – tipos e funções

 Visionamento  de vídeo motivacional  e  levar  os  alunos  a
refletirem sobre os conceitos invocados e suas relações com
o quotidiano.

 Utilização de notícias dos meios de comunicação.
 Exploração das vivências do quotidiano do aluno.
 Conceção de situações onde determinado conhecimento 

possa ser aplicado, nomeadamente através da observação 
da realidade económica do local em que se insere.



5.2 Evolução tecnológica e novas formas de 
pagamento

5.3 Preço dos bens
5.4 Inflação – noção e causas
5.5 Medida da Inflação
5.6 Consequências da Inflação

Tema 6 – Rendimentos e distribuição dos 
rendimentos

6.1 Formação dos rendimentos
6.2 Distribuição funcional dos rendimentos
6.3 Distribuição pessoal dos rendimentos
6.4 Indicadores de desigualdade na distribuição 

pessoal dos rendimentos
6.5 Redistribuição dos rendimentos
6.6 Rendimento disponível dos particulares

Tema 7 – Utilização dos rendimentos

7.1 Utilização dos rendimentos – consumo e 
poupança

7.2 Importância do investimento
7.3 Investimento direto do exterior em Portugal e de

Portugal no exterior
7.4 Financiamento da atividade económica

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

 Desenvolvimento de pequenos trabalhos de 
grupo/individuais.

 Utilização de metodologia Debate e Trabalho de grupo.
 Apresentação de trabalhos.
 Utilização de terminologia económica, articulação e uso 

consistente de conhecimentos económicos.
 Consulta, recolha, leitura e tratamento de dados 

estatísticos que permitam a análise da realidade 
económica portuguesa e europeia.

 Realização de cálculos (nomeadamente, taxas de variação 
e pesos de variáveis), de forma a retirar conclusões sobre 
as variáveis ou os agregados em causa.

 Análise de textos ou outros suportes com diferentes 
pontos de vista, concebendo e sustentando um ponto de 
vista próprio.

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

 Mobilização de conhecimentos adquiridos anteriormente 
que permitam compreender situações da realidade 
económica local, regional, nacional, europeia e mundial.

 Pesquisa e seleção de informação, utilizando fontes 
diversas, como, textos, gráficos, tabelas e mapas.

 Procura e aprofundamento de informação.
 Organização e realização autónoma de tarefas.
 Assunção e cumprimento de compromissos, 

contratualização de tarefas.

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas:  Testes de avaliação;
Trabalhos de grupo/individual; Oralidade (no âmbito da apresentação/Debates dos trabalhos );  Observação, com registo escrito,
da participação, empenho.

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 de novembro de 2022



DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

ENSINO SECUNDÁRIO

Ano Letivo 2022-2023 

Planificação Anual Simplificada da Disciplina EMRC  

Manual adotado: UL 1: Política, Ética e Religião; UL 2: Valores e Ética Cristã; UL 3: Ética e Economia; UL 4: A Civilização do 
Amor; UL 5: A Religião como Modo de Habitar e Transformar o Mundo; UL 6: Um Sentido para a Vida; UL 7: Ciência e Re-
ligião; UL 8: A Comunidade dos Crentes em Cristo; UL 9: A Arte Cristã; UL 10: Amor e Sexualidade

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

1º
 S

EM
ES

TR
E

 UL 4 Civilização do Amor
•O conceito de «civilização»: Civili-
zação como cosmovisão;
• Civilização como cultura.
• -Breve perspetiva histórica sobre 
algumas das grandes civilizações: 
Que princípios valores presidiam à 
sua organização.
• Que finalidades pretendiam al-
cançar.
• -A elaboração cronológica da ca-
tegoria «Civilização do Amor»; - Cri-
térios para uma Civilização do 
Amor: Os bens materiais ao serviço 
de todos;
• A solidariedade mútua, a fraterni-
dade e o perdão;
• -A relação com Deus, Criador e 
Senhor. - O personalismo cristão e a
sociedade personalista. - Quem é 
uma pessoa: A dimensão individual 
e a dimensão comunitária.
• A dimensão vocacional.
• A questão da autonomia pessoal! 
O dom de si e o compromisso com 
os outros.
• A revelação do amor na Tradição 
cristã; • O poder transformador do 
amor: O amor, princípio da relação 
interpessoal.
• O amor, princípio da relação soci-
al.
• Dar a vida pelos outros.
• Quem é o meu próximo: Mt 25, 
31-46. - As condições necessárias 
para a construção da Civilização do 
Amor: A verdade.
• A justiça. ! O amor.
• A liberdade.
• A bondade.
• A esperança.
• A alegria.

- Imaginar hipóteses face a um acontecimento; - imaginar alternativas a uma situação problema; - 
criar soluções estéticas e pessoais;

- Abordar conceitos ou factos numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar, incluindo conhecimento
disciplinar específico;
- Analisar textos/factos com diferentes pontos de vista; - analisar situações, factos, identificando os 
seus elementos, em particular numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar; - analisar textos/factos 
com diferentes pontos de vista;

- Tarefas de pesquisa com autonomia progressiva;
- Curiosidade na procura e aprofundamento de informação.

- Tarefas simples;
- Tarefas de planificação, revisão e avaliação;
- Organização do registo de observação;
- Observação de esquemas.

- Saber questionar um facto/acontecimento;
- Organizar questões para os colegas;
- Interrogar-se sobre o seu próprio conhecimento prévio
- Promover competências de auto-avaliação e avaliação sobre o percurso que se constrói.

-  colaborar  com  outros,  apoiar  terceiros  em  tarefas;  -  fornecer  feedback  para  melhoria  ou
aprofundamento  de ações  dos seus  colegas;  -  apoiar  situações  úteis  para outros  (trabalhos  de
grupo);

-  o  assumir  responsabilidades  adequadas  ao  que  lhe  for  solicitado;  -  organizar  e  realizar
autonomamente tarefas; - dar conta a outros do cumprimento de tarefas e funções que assumiu;

- ações solidárias com outros nas tarefas de aprendizagem ou na sua organização e atividades de 
entreajuda; - a inclusão da opinião dos pares para melhoria e aprofundamento de saberes; - à valo-
rização da entreajuda.

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas:  Participação oral, * Aplicação de 
conhecimentos de forma oral escrita e plástica * Trabalho pessoal * Organização do Caderno diário * Fichas de Trabalho * Apresenta-
ções orais * Ferramentas virtuais * Entrevista * Portefólio * Dramatização, Canto, Dança, Artes Plásticas Fotografia e Ví-
deo.



1º
 e

 2
º 

SE
M

ES
TR

ES
UL 5 Religião: Diversidade e Encon-
tro
1. A experiência religiosa como co-
municação e comunhão
1.1. Crer — o que descobrimos nas 
palavras 1.2. A natureza simbólica 
do discurso religioso 1.3. Mito e 
Cultura 1.4. Natureza e funções do 
sagrado 1.4.1. A origem, o tempo e 
o espaço 1.4.2.0 sagrado ritualizado
1.5.0 cristianismo e o sagrado social
1.6. Aspetos essenciais da experiên-
cia cristã 1.6.1. Deus que se comu-
nica 1.6.2. A consciência de sermos 
criados 1.6.3 A fé como relação 
1.6.4. A fé como modo de habitar o 
mundo - a caridade 1.6.4. A religião 
nas culturas

2. A religião nas culturas
2.1. A origem do religioso 211. Os 
primordios da atividade religiosa 
2.2. A religião nas sociedades pré-
agricolas 2.3 A atividade religiosa 
acompanha a mudança cultural 2.4.
A constituição de tradições religio-
sas e espirituais 2.5. 0 que é uma 
tradição religiosa? 2.6. A novidade 
cristă face à diversidade religiosa

3. Dinâmicas Religiosas no Mundo 
Contemporâneo
3.1. Modernidade e Religião 3.2. 
Perspetivas críticas sobre a Religião 
3.3. Laicização e secularização 3.4. 
Individualização e desinstitucionali-
zação do religioso 3.5. Identidades 
religiosas no mundo: novas geogra-
fias

4. Novas formas de religião no mun-
do contemporâneo
4.1. Novas religiões, novos movi-
mentos religiosos 4.2. Fundamenta-
lismo e sectarismo 4.3. Religiões e 
espiritualidades 4.4. Crentes e cida-
dãos 4.5.0 Religioso num mundo 
plural e global 4.6. Para uma cultura
do diálogo, da cooperação e da 
amizade social 4.7. Corresponsabili-
dade cristã e bem comum universal

- Imaginar hipóteses face a um acontecimento; - imaginar alternativas a uma situação problema; - 
criar soluções estéticas e pessoais;

- Abordar conceitos ou factos numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar, incluindo conhecimento
disciplinar específico;
- Analisar textos/factos com diferentes pontos de vista; - analisar situações, factos, identificando os 
seus elementos, em particular numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar; - analisar textos/factos 
com diferentes pontos de vista;

- Tarefas de pesquisa com autonomia progressiva;
- Curiosidade na procura e aprofundamento de informação.

- Tarefas simples;
- Tarefas de planificação, revisão e avaliação;
- Organização do registo de observação;
- Observação de esquemas.

- Saber questionar um facto/acontecimento;
- Organizar questões para os colegas;
- Interrogar-se sobre o seu próprio conhecimento prévio
- Promover competências de auto-avaliação e avaliação sobre o percurso que se constrói.

-  colaborar  com  outros,  apoiar  terceiros  em  tarefas;  -  fornecer  feedback  para  melhoria  ou
aprofundamento  de ações  dos seus  colegas;  -  apoiar  situações  úteis  para outros  (trabalhos  de
grupo);

-  o  assumir  responsabilidades  adequadas  ao  que  lhe  for  solicitado;  -  organizar  e  realizar
autonomamente tarefas; - dar conta a outros do cumprimento de tarefas e funções que assumiu;

- ações solidárias com outros nas tarefas de aprendizagem ou na sua organização e atividades de 
entreajuda; - a inclusão da opinião dos pares para melhoria e aprofundamento de saberes; - à valo-
rização da entreajuda.

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas:  Participação oral, * Aplicação de 
conhecimentos de forma oral escrita e plástica * Trabalho pessoal * Organização do Caderno diário * Fichas de Trabalho * Apresenta-
ções orais * Ferramentas virtuais * Entrevista * Portefólio * Dramatização, Canto, Dança, Artes Plásticas Fotografia e Ví-
deo.



2º
 S

EM
ES

TR
E

UL 7 Ciência(s) e Religião

Ciências e Religião

1.1. O ser humano sempre olhou os 
céus 1.2. A visão científica 1.3. A vi-
são religiosa

2.1. Diferentes relações entre ciên-
cia e religião 2.1.1. Conflito 2.1.2. 
Independência 2.1.3. Diálogo 2.1.4. 
Integração 2.1.5. Concretizar a rela-
ção entre ciência e religião: autono-
mia e complementaridade 2.2. A 
perspetiva religiosa da origem do 
Universo e da Vida 2.2.1. Os relatos 
bíblicos da criação

3.1. Bioética: horizonte para a mis-
são da ciência 3.1.1. Aborto Eugéni-
co 3.1.2. Fertilização in vitro em 
vida e após a morte 3.1.3. Clona-
gem 3.1.4. Eutanásia 3.2. Tecnolo-
gia: ao serviço da pessoa? 3.2.1. Ro-
boética 3.3. Ciência, religião e eco-
logia
3.2.2. Redes Sociais, Algoritmos e 
Agnotologia
3.3. Ciência Religião e Ética

- Imaginar hipóteses face a um acontecimento; - imaginar alternativas a uma situação problema; - 
criar soluções estéticas e pessoais;

- Abordar conceitos ou factos numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar, incluindo conhecimento
disciplinar específico;
- Analisar textos/factos com diferentes pontos de vista; - analisar situações, factos, identificando os 
seus elementos, em particular numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar; - analisar textos/factos 
com diferentes pontos de vista;

- Tarefas de pesquisa com autonomia progressiva;
- Curiosidade na procura e aprofundamento de informação.

- Tarefas simples;
- Tarefas de planificação, revisão e avaliação;
- Organização do registo de observação;
- Observação de esquemas.

- Saber questionar um facto/acontecimento;
- Organizar questões para os colegas;
- Interrogar-se sobre o seu próprio conhecimento prévio
- Promover competências de auto-avaliação e avaliação sobre o percurso que se constrói.

-  colaborar  com  outros,  apoiar  terceiros  em  tarefas;  -  fornecer  feedback  para  melhoria  ou
aprofundamento  de ações  dos seus  colegas;  -  apoiar  situações  úteis  para outros  (trabalhos  de
grupo);

-  o  assumir  responsabilidades  adequadas  ao  que  lhe  for  solicitado;  -  organizar  e  realizar
autonomamente tarefas; - dar conta a outros do cumprimento de tarefas e funções que assumiu;

- ações solidárias com outros nas tarefas de aprendizagem ou na sua organização e atividades de 
entreajuda; - a inclusão da opinião dos pares para melhoria e aprofundamento de saberes; - à valo-
rização da entreajuda.

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas:  Participação oral, * Aplicação de 
conhecimentos de forma oral escrita e plástica * Trabalho pessoal * Organização do Caderno diário * Fichas de Trabalho * Apresenta-
ções orais * Ferramentas virtuais * Entrevista * Portefólio * Dramatização, Canto, Dança, Artes Plásticas Fotografia e Ví-
deo.

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 de novembro de 2022



DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAS E HUMANAS

ENSINO SECUNDÁRIO 

Ano Letivo 2022-2023 

Planificação Anual Simplificada da Disciplina Filosofia – 10º ano 

Manual adotado: “Em Questão”

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

1º
 S

EM
ES

TR
E

I.  Abordagem introdutória à filoso-
fia e ao filosofar

1.1. A filosofia e os seus instrumen-
tos lógicos.

1.2. Lógica proposicional clássica.

1.3. O discurso argumentativo e os
principais tipos de argumentos e fa-
lácias informais.

II. A ação humana e os valores

2.1.  A  ação  humana  –  análise  e
compreensão do agir.

2.2. A dimensão pessoal e social da
ética.

●  Elaboração de um glossário com termos filosóficos.

● Realização de atividades do manual e outras previamente sele-

cionadas (por exemplo, na escola virtual).

● Visionamento de pequenos filmes ou vídeos.

● Conversão de teses e argumentos da linguagem natural para a

linguagem simbólica.

● Avaliação dos argumentos através de tabelas de verdade ou de

inspetores de circunstância.

● Identificação dos tipos de falácias formais e informais na lin-

guagem natural.

● Análise de textos do manual adotado.

● Organização de pequenos debates para confronto de teses e

argumentos dos alunos relativamente aos temas em discussão.

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: participação/trabalho
em sala de aula ( como debates organizados), realização de testes sumativos e fichas de trabalho.

2º
 S

EM
ES

TR
E

2.3. A necessidade de fundamenta-
ção da moral.

2.4  O problema da organização de
uma sociedade justa.

2.5. Temas/problemas  do  mundo
contemporâneo.
A definir posteriormente de acordo
com  as  propostas  constantes  nos
documentos essenciais.

● Análise de dilemas morais.

● Pesquisa e debate de situações concretas com  dilemas morais

observados.

● Comparação das perspetivas analisadas com a visão social e po-

lítica dos alunos.

● Elaboração de um ensaio filosófico, sobre um tema a definir

com os próprios alunos, para aplicação dos conhecimentos ad-

quiridos durante o ano letivo.

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: participação/trabalho
em sala de aula (como debates organizados), realização de testes ou fichas de trabalho  e avaliação do ensaio filosófico fi -
nal.

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 de novembro de 2022



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS

ENSINO SECUNDÁRIO 

Ano Letivo 2022-2023 

Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Geografia A – 10º ano 

Manual adotado: Geografia A -Territórios, 10ºano, Porto Editora                                  

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

1º
 S

EM
ES

TR
E 

Módulo inicial: A posição de Portugal na 
Europa e no Mundo

- A constituição do território nacional
- A posição geográfica de Portugal Continental 
e insular
- A inserção de Portugal em diferentes espaços

Tema I
A população utilizadora de recursos e 
organizadora de espaços:

1 A população: evolução e diferenças 
regionais

●A evolução da população desde meados 
século XX

●Estruturas e os comportamentos sociode-
mográficos

●Principais problemas sociodemográficos

●O rejuvenescimento e a valorização da po-
pulação

2 A distribuição da população portuguesa
Os Condicionantes da distribuição da 
população
Os problemas da distribuição da população

Tema II

Recursos naturais de que a população dispõe:

usos, limites e potencialidades:

1 Os recursos do subsolo:
     As áreas de distribuição dos recursos 
minerais

A exploração e distribuição dos recur-
sos energéticos

Os problemas na exploração dos re-
cursos do subsolo

Novas perspetivas de exploração e 
utilização dos recursos do subsolo

Leitura e interpretação de documentos de texto,
gráficos e cartográficos

Leitura e interpretação de mapas de diferentes
escalas

Localização  através  de  coordenadas
geográficas

Visão espacial do país, Europa e mapa mundi

Reconhecimento da importância estratégica de
Portugal,  sua lusofonia,  sua ZEE e integração
no espaço europeu e mundial.

Exploração de vídeos e outras fontes credíveis.

Realização de tarefas individuais e/ou em grupo
de  exercícios  de  exploração  do  tema  e/ou
consolidação de aprendizagens.

Exploração de conteúdos audiovisuais

Caraterização das estruturas etárias

Elaboração de pirâmides etárias

Elaboração de esquemas e quadros sínteses

Análise  de  estudos  à  escala  local,  regional  e
nacional.

Debates internos e/ou com pessoas externas.

Apresentação/exposição  de  resultados  obtidos
e/ou  conclusões  tiradas  a  partir  de  dados
demográficos

Consultas  exteriores  à  sala  de  aula,  com
possibilidade  de  entender  as  desigualdades
demográficas no território.

Aplicação de instrumentos de avaliação.

Análise  e  trabalho  de  campo  individual  ou
conjunto e apresentação dos dados recolhidos.

Apresentação/exposição  de  resultados  obtidos
e/ou conclusões

Exploração de fontes de informação diversas
Para a avaliação sumativa classificativa dos  alunos prevê-se recolher dados das  seguintes  formas:  realização dois/três
testes,  um trabalho de pesquisa individual/grupo com apresentação oral  e elaboração de documentos diversos  (mapas,
gráficos relatórios, tabelas ou outros) e a participação oral.



2º
 S

EM
ES

TR
E

2 A radiação solar

A ação da atmosfera sobre a radiação solar

A variabilidade da radiação solar

A distribuição da temperatura

Valorização económica da radiação solar

3 Recursos hídricos

 A especificidade do clima português

 As disponibilidades hídricas

 A gestão dos recursos hídricos

4 Recursos marítimos

 As potencialidades do litoral

 A atividade piscatória

 A gestão do espaço marítimo

 A rentabilização do litoral e dos recursos
marítimo

Leitura e interpretação de documentos de texto,
gráficos e cartográficos

Exploração  de  conteúdos  audiovisuais
(PowerPoint,  animações,  vídeos,
documentários, infografias, etc.).

Trabalho  individual/cooperativo  de  pesquisa
documental.

Realização das atividades propostas no manual
e no Caderno de Atividades.

Mobilização  e  articulação  de  diferentes  fontes
de  informação  geográfica  na  construção  de
respostas  para  os  problemas  investigados,
incluindo as TIC e as TIG.

Debate de ideias.

Exposição/Apresentação  oral  de  trabalhos  e
respetivas conclusões.

Exploração de imagens/fotografias

Representação gráfica, cartográfica e estatística
de informação geográfica.

Exploração do conhecimento do território local.

Análise  de  estudos  de  caso  à  escala
local/regional/nacional.

Trabalho  de  campo  para  recolha  de  dados  e
observação direta  dos  territórios  e  fenómenos
geográficos (visita de estudo ao porto comercial
de Aveiro e ou museu marítimo de Ílhavo)

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas:  realização dois/três
testes,  um trabalho de pesquisa individual/grupo com apresentação oral  e elaboração de documentos diversos  (mapas,
gráficos relatórios, tabelas ou outros) e a participação oral.

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 de novembro de 2022



DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

 CICLO DO ENSINO SECUNDÁRIO 

Ano Letivo 2022-2023 

Planificação Anual Simplificada da Disciplina História A – 10º ano

Manual adotado: Entre Tempos 10/ Porto Editora                                                                   

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

1º
 S

EM
ES

TR
E

Módulo I- RAÍZES MEDITERRÂNICAS 
DA CIVILIZAÇÃO EUROPEIA – CIDADE, 
CIDADANIA E IMPÉRIO NA 
ANTIGUIDADE CLÁSSICA

1. O Modelo ateniense

2. O modelo romano

3. O mundo civilizacional 
greco-latino à beira da 
mudança

Módulo 2 – DINAMISMO 
CIVILIZACIONAL DA EUROPA OCIDENTAL
NOS SÉCULOS XIII A XIV – ESPAÇOS, 
PODERES E VIVÊNCIAS

1. A identidade civilizacional da 
Europa Ocidental

2. O espaço português

Valores, vivências e quotidiano

• Análise e interpretação de documentos (textos, imagens, gráficos e 
tabelas)
• Realização e registo (relatório científico de trabalhos de pesquisa)
• Resolução de exercícios (questionários escritos com respostas fechadas 
e abertas)
• Metodologia de projeto
•Trabalhos extra-aula
 Portefólios
 Trabalhos em dinâmicas de grupo
 Participação oral
 Discussão orientada
 Vídeos
 Quizz
 Método interrogativo/argumentativo

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas:
 Cumprimento dos deveres escolares.
 Empenho/Interesse.
 Participação.
 Relatório escrito de trabalho de pesquisa.
 Teste escrito.

2º
 S

EM
ES

TR
E

Módulo 3. A ABERTURA EUROPEIA AO 
MUNDO – MUTAÇÕES NOS 
CONHECIMENTOS, SENSIBILIDADES E 
VALORES NOS SÉCULOS XV E XVI

1. A geografia cultural de 
Quatrocentos e Quinhentos

2. O alargamento do 
conhecimento do mundo

3. A produção cultural

• Análise e interpretação de documentos (textos, imagens, gráficos e 
tabelas)
• Realização e registo (relatório científico de trabalhos de pesquisa)
• Resolução de exercícios (questionários escritos com respostas fechadas 
e abertas)
• Metodologia de projeto
•Trabalhos extra-aula
 Portefólios
 Trabalhos em dinâmicas de grupo
 Participação oral
 Observação direta
 Discussão orientada
 Vídeos
 Quizz



4. A renovação da 
espiritualidade e religiosidade

5. As novas representações da 
Humanidade

 Método interrogativo/argumentativo

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas:
 Cumprimento dos deveres escolares.
 Empenho/Interesse.
 Participação.
 Relatório escrito de trabalho de pesquisa.
 Teste escrito.

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 de novembro de 2022



DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

ENSINO SECUNDÁRIO 

Ano Letivo 2022-2023 

Planificação Anual Simplificada da Disciplina Psicologia B – 12º ano 

Manual adotado: Nós, Ed. Areal

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

1º
 S

EM
ES

TR
E

PROCESSOS BIOLÓGICOS:
   - influências genéticas e 
epigenéticas no 
comportamento
    - inacabamento       
biológico do ser humano
    - o cérebro humano e a 
adaptação

PROCESSOS MENTAIS:
    - processos cognitivos
    - o pensamento
    - processos emocionais

Visionamento de documentários e discussão no grande grupo

Pesquisa em grupo

Análise dialógica de um powerpoint

Análise e exploração dialógica de texto

Visionamento de filmes

Pesquisa em grupo

Elaboração de suporte de exposição de conteúdos

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: oralidade, trabalhos
escritos individuais e em grupo.

2º
 S

EM
ES

TR
E

PROCESSOS SOCIAIS

    - cognição social

    - identidade social

    - conflito e cooperação

    - resiliência

DESENVOLVIMENTO 
HUMANO

    - domínios do 
desenvolvimento

    - diferenças individuais

    - interinfluências no 
comportamento

    - contextos histórico e 
cultural

    - experiência inicial e 
resiliência

Visionamento de documentários e discussão no grande grupo

Pesquisa em grupo

Análise dialógica de um powerpoints

Análise e exploração dialógica de texto

Visionamento de filmes

Pesquisa em grupo

Elaboração de suporte de exposição de conteúdos

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: oralidade, trabalhos
escritos individuais e em grupo.

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 de novembro de 2022



 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

ENSINO SECUNDÁRIO  

Ano Letivo 2022-2023  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina BIOLOGIA E GEOLOGIA – 10º ano 

Manual adotado: Odisseia 10, Biologia e Geologia 10º ano, Jorge Reis, António Guimarães, Ana Bela Saraiva, PORTO EDITORA, 2021 
 

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

1
º 

SE
M

ES
TR

E 
 

GEOLOGIA 
OS GEÓLOGOS E OS SEUS MÉTODOS 

1. Interações entre os subsistemas da 
Terra 

1.1 A Terra e os seus subsistemas 

1.2 Interações dos subsistemas 

2. As rochas e o ciclo litológico 
2.1. Tipos de rochas 
2.2. Ciclo litológico 

3. Dos princípios do raciocínio geológico à 
tectónica de placas 
3.1.Princípios do raciocínio geológico 
3.2. Da hipótese da deriva continental à 
teoria da tectónica de placas 

4. Datação das rochas e idade da Terra 
4.1. Datação das rochas 
4.2 Memória dos tempos geológicos 
 
ESTRUTURA E DINÂMICA DA GEOSFERA 

1.Vulcanismo 
1.1. Origem e classificação do vulcanismo 
1.2. Vulcanismo e tectónica de placas 
1.3. Vulcanismo em Portugal 
1.4. Prevenção de riscos vulcânicos 
1.5. Impacte socioeconómico da atividade 
vulcânica 

2.Sismologia 
2.1. Origem dos sismos 
2.2. Ondas sísmicas e seu registo 
2.3. Escalas de avaliação sísmica 
2.4. Sismos e tectónica de placas 
2.5. Previsão e prevenção do risco sísmico 
2.6. Ondas sísmicas e estudo do interior da 
Terra 

3.Estudo da estrutura interna da geosfera 
3.1. Métodos para o estudo da estrutura 
interna da Terra 
3.2. Estrutura interna da Terra 
3.3. Dinâmica da litosfera 

Ao longo de todo o ano: utilização da plataforma e sala virtual do 
Classroom/BG 10ºano 
 
Análise do Referencial de Avaliação Pedagógica do AGEI.  
Debate sobre a importância do conhecimento científico. 
 
Mobilização de conhecimentos prévios.  

Visualização de vídeos didáticos. 

Exploração de apresentações multimédia. 

Trabalhos de grupos. 
 
Análise e Interpretação de textos, gráficos, esquemas, figuras e fotos. 
Atividades de pesquisa, seleção e síntese de informação.  

Trabalhos laboratoriais. Trabalhos práticos de papel e lápis. 

Registos de atividades práticas. Elaboração de relatórios (caderno de 

laboratório). 

 

Apresentações orais. 

Resolução de atividades do manual.  

Verificação das aprendizagens. Reflexão e Autoavaliação 

 

Resolução de questões de exames. 

Resolução de exercícios de aplicação propostos no manual.  

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

Testes e/ou questões aula. Relatórios de trabalhos práticos. Trabalhos de pesquisa e de síntese de informação apresentados em formato escrito 

(cartaz, folheto ou ensaio), ou em formato oral, ou através da construção de modelos. 

 
 
 



 

 

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

2
º 

SE
M

ES
TR

E 
 

BIOLOGIA 
BIODIVERSIDADE 

1.Diversidade biológica 
1.1. Níveis de organização biológica 
1.2. Estrutura e dinâmica dos ecossistemas 
1.3. Biodiversidade 
1.4. Extinção e conservação de espécies 

2.A célula e os seus constituintes 
2.1. Diversidade celular 
2.2. Constituintes moleculares  

OBTENÇÃO DE MATÉRIA 

1. Membrana celular 
1.1.Estrutura da membrana celular 
1.2.Processos de transporte 
transmembranar 
1.3. Transporte transmembranar e impulso 
nervoso. 

2. Obtenção de matéria pelos seres 
heterotróficos 

2.1.Obtenção de matéria por absorção 
2.2. Obtenção de matéria por ingestão 

3.Obtenção de matéria pelos seres 
autotróficos 

3.1. Fotossíntese 

DISTRIBUIÇÃO DE MATÉRIA  

1. Transporte nas plantas 
1.1. Tecidos condutores 
1.2. Absorção de água e de sais minerais 
1.3. Transporte no xilema 
1.4. Transporte no floema 

2.Transporte nos animais 
2.1. Sistemas de transporte 
2.2. Fluidos circulantes 

TRANSFORMAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE 
ENERGIA PELOS SERES VIVOS 

1.Produção de energia nas células 
1.1. Metabolismo celular – conceitos básicos 
1.2. Processos de produção de energia nas 
células 

2.Trocas gasosas nos seres multicelulares 
2.1. Trocas gasosas nas plantas 
2.2. Trocas gasosas nos animais 

Ao longo de todo o ano: utilização da plataforma e sala virtual do 
Classroom/BG 10ºano 

 
Mobilização de conhecimentos prévios.  

Visualização de vídeos didáticos. 

Exploração de apresentações multimédia. 

Trabalhos de grupo. 
 
Análise e Interpretação de textos, gráficos, esquemas, figuras e fotos. 
 
Atividades de pesquisa, seleção e síntese de informação.  

Trabalhos laboratoriais.  

Trabalhos experimentais, com manipulação de variáveis. 

Trabalhos práticos de papel e lápis. 

Registos de atividades práticas. Elaboração de relatórios (caderno de 

laboratório). 

 

Apresentações orais. 

Resolução de atividades do manual.  

Verificação das aprendizagens. Reflexão e Autoavaliação. 

Resolução de questões de exames. Resolução de exercícios de aplicação 

propostos no manual.  

 
 

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas:  
Testes e/ou questões aula. Relatórios de trabalhos práticos. Trabalhos de pesquisa e de síntese de informação apresentados em formato escrito 
(cartaz, folheto ou ensaio), ou em formato oral, ou através da construção de modelos. 

 
Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 de novembro de 2022 



 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

ENSINO SECUNDÁRIO - CURSO CIENTÍFICO HUMANÍSTICO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS 

Ano Letivo 2022-2023  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina Física e Química A – 10º ano  

Manuais adotados:  

 Componente de Química Componente de Física 

 10Q – Física e Química A 

Autores: Paiva, Matos, Morais e Fiolhais Texto Ed. Lda. 
 

10F – Física e Química A 

Autores: Ventura, Fiolhais e Fiolhais - Texto Ed. Lda. 

 
Domínios / Temas / 

Conteúdos 
Atividades de aprendizagem/ Estratégias de ensino e de avaliação 

 

1
º 

SE
M

ES
TR

E 

 

QUÍMICA  
 

1. Elementos químicos 

e sua organização 

1.1. Massa e tamanho 

dos átomos 

 
1.2. Energia dos eletrões 

nos átomos 

 
1.3. Tabela periódica 

 
 
 
2. Propriedades e 

transformações da 

matéria 

 

2.1. Ligação química 

 

2.2. Gases e dispersões 

 

2.3. Transformações 

químicas 

 

 

 Mobilização de conhecimentos dos 7.⁰ (domínios Materiais e Energia), 8.⁰ (domínio 

Reações químicas) e 9.⁰ anos (domínio Classificação dos materiais) para enquadrar as 

novas aprendizagens, através de tarefas escritas e questionamento oral. 

 Resolução de Ficha de Avaliação Diagnóstica escrita de Química. 

 Registo (autónomo e orientado) de informação no caderno diário decorrente de 

apresentação, esquematização, demonstração pela professora. 

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

 Análise e interpretação de documentos (textos, imagens, gráficos e tabelas). 

 Realização das Atividades Laboratoriais (AL) e elaboração dos respetivos relatórios 

científicos. 

 Comunicação oral/escrita de: resultados das AL, de pesquisas, de problemas/exercícios, 

usando linguagem científica adequada. 

 Resolução de exercícios (questionários escritos com respostas fechadas e abertas) e de 

Fichas de trabalho de avaliação formativa. 

 Tarefas de memorização, verificação e consolidação de conhecimentos associadas à 

compreensão (fichas de trabalho, apresentações PowerPoint, simulações). 

 Tarefas de pesquisa e de seleção de informação (fontes diversas: manual, livros, notícias 

e informação variada com recurso à Internet). 

 Utilização do Classroom, com vista ao desenvolvimento da autonomia do aluno. 

 Utilização da calculadora gráfica, particularmente na componente experimental. 

 Realização de trabalhos de grupo/tarefas em pares, proporcionando ao aluno 

aprendizagens de sociabilidade, respeito pelas ideias dos colegas e responsabilidade de 

contribuição. 

 Implementação de momentos de feedback aos alunos. 

 Problematização de situações sobre aplicações da Ciência e Tecnologia e o seu impacto 

na sociedade e no ambiente, em diversos contextos, abordando o impacto da Química. 

 Criação de situações conducentes à realização de projetos interdisciplinares, 

identificando problemas e articulando a ciência e a tecnologia em contextos relevantes a 

nível económico e ambiental – Articular as atividades com o Projeto Eco Escolas. 
 

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

Testes escritos e/ou questões aula; desempenho prático laboratorial e relatórios/partes de relatórios das atividades 

laboratoriais; trabalho de pesquisa escrito; comunicação oral e/ou apresentação oral de trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Domínios / Temas / 

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

 

2
º 

SE
M

ES
TR

E 

 

FÍSICA 

 
1. Energia e sua 

conservação 

 

1.1. Energia e 

movimentos 

 

1.2. Energia e 

fenómenos 

elétricos 

 

1.3. Energia, 

fenómenos 

térmicos e 

radiação 

 

 

 

 Mobilização de conhecimentos dos 7.⁰ (domínio Energia) e 9.⁰ anos (domínio 

Eletricidade) para enquadrar as novas aprendizagens, através de tarefas escritas e 

questionamento oral. 

 Resolução de Ficha de Avaliação Diagnóstica escrita de Física. 

 Registo (autónomo e orientado) de informação no caderno diário decorrente de 

apresentação, esquematização, demonstração pela professora. 

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

 Análise e interpretação de documentos (textos, imagens, gráficos e tabelas). 

 Realização das Atividades Laboratoriais (AL) e elaboração dos respetivos relatórios 

científicos. 

 Comunicação oral/escrita de: resultados das AL, de pesquisas, de problemas/exercícios, 

usando linguagem científica adequada. 

 Resolução de exercícios (questionários escritos com respostas fechadas e abertas) e de 

Fichas de trabalho de avaliação formativa. 

 Tarefas de memorização, verificação e consolidação de conhecimentos associadas à 

compreensão (fichas de trabalho, apresentações PowerPoint, simulações). 

 Tarefas de pesquisa e de seleção de informação (fontes diversas: manual, livros, notícias 

e informação variada com recurso à Internet). 

 Utilização do Classroom, com vista ao desenvolvimento da autonomia do aluno. 

 Utilização da calculadora gráfica, particularmente na componente experimental. 

 Realização de trabalhos de grupo/tarefas em pares, proporcionando ao aluno 

aprendizagens de sociabilidade, respeito pelas ideias dos colegas e responsabilidade de 

contribuição. 

 Implementação de momentos de feedback aos alunos. 

 Problematização de situações sobre aplicações da Ciência e Tecnologia e o seu impacto 

na sociedade e no ambiente, em diversos contextos, abordando o impacto da Física. 

 Criação de situações conducentes à realização de projetos interdisciplinares, 

identificando problemas e articulando a ciência e a tecnologia em contextos relevantes a 

nível económico e ambiental – Articular as atividades com o Projeto Eco Escolas. 
 

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

Testes escritos e/ou questões aula; desempenho prático laboratorial e relatórios/partes de relatórios das atividades 

laboratoriais; trabalho de pesquisa escrito; comunicação oral e/ou apresentação oral de trabalho. 

 
Nota: A utilização da máquina de calcular gráfica é de uso obrigatório na componente experimental da disciplina.  

 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 de novembro de 2022 
 



 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

ENSINO SECUNDÁRIO  

Ano Letivo 2022-2023  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina de MACS – 10º ano  

 

Manual adotado: Máximo 10 MACS – Maria Augusta Ferreira Neves; Luísa Faria; Nuno Ribeiro - Porto Editora 

 

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

1º
 S

E
M

E
S

T
R

E
  

 
Módulo inicial 

 
 
 

Métodos de apoio à 
decisão 

 
- Teoria Matemática das 
Eleições 

 
- Teoria da Partilha 
Equilibrada 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estatística 
 

- Introdução ao estudo 
estatístico; 
 
- Interpretação de tabelas 
e gráficos; 
 
- Construção e 
interpretação de tabelas 
de frequência e gráficos; 

Resolver exercícios do manual ou outros, individualmente ou em pequenos 
grupos. 

 
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, calculadoras científicas ou 
gráficas,…)) 

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

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

 
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. 

 
Propor tarefas para avaliar o próprio trabalho: identificar progressos, 
lacunas e dificuldades na aprendizagem. 
 

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

Testes globalizantes; questões aula/ mini-testes (até 45 min); Participação oral; 
Concretização das atividades (propostas em casa e/ou sala de aula). 

 

 



 

 

 
 

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

2º
  S

E
M

E
S

T
R

E
  

Estatística (continuação) 
 
- Percentis. Mediana. 
Quartis. Diagrama de 
extremos e quartis; 
 
- Média e moda. Medidas 
de localização; 
 
- Variância e desvio-
padrão. 
   Medidas de dispersão; 
 
- Dados Bivariados. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modelos financeiros 

 

- Impostos e inflação; 

 

- Aplicações financeiras; 

 

- Tarifários. 
 

Resolver exercícios do manual ou outros, individualmente ou em pequenos 
grupos. 

 
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, calculadoras científicas ou gráficas,…)) 

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

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

 
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. 

 
Propor tarefas para avaliar o próprio trabalho: identificar progressos, 
lacunas e dificuldades na aprendizagem. 
 

 
Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas:  
Testes globalizantes; questões aula/ mini-testes (até 45 min); Participação oral; 
Concretização das atividades (propostas em casa e/ou sala de aula). 

 

 
Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 novembro de 2022 

 
 
 

 
 



 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

ENSINO SECUNDÁRIO  

Ano Letivo 2022-2023  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina Matemática A – 10º ano  

Manual adotado: Máximo 10 – Maria Augusta Ferreira Neves, Luís Guerreiro; António Pinto Silva 
 
 

 
Domínios / Temas / 

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

 

1
º 

SE
M

ES
TR

E 
 

ÁLGEBRA 
 

Radicais 
 

Potências de expoente 
racional 

 
Operações com 

polinómios 
 

Fatorização de 
polinómios. Resolução 

de equações e 
inequações 

 
 

GEOMETRIA 
 

Geometria analítica no 
plano  
 
Geometria analítica no 
espaço 
 
Cálculo vetorial no 

plano e no espaço 

 
 
 
 

Integrar os temas transversais sempre que necessário e em ligação com outros temas 
matemáticos promovendo uma abordagem integrada no tratamento de conteúdos de 
outros domínios. 
 
Propor tarefas/exercícios individualmente ou em pequenos grupos com graus de 
dificuldade crescentes, e de diferentes formatos: itens de seleção e de construção. 
 
 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 das atividades. 

Criar oportunidades para aperfeiçoamento da comunicação escrita, propondo a 
construção, em colaboração, de frases que sistematizam o conhecimento matemático. 
 
Comunicar, utilizando linguagem matemática, oralmente e por escrito, para descrever, 
explicar e justificar procedimentos, raciocínios e conclusões. 
 
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. 
 
Usar e promover nos alunos o uso de recursos diversos na resolução de tarefas/problemas 
em diversos contextos (materiais manipuláveis, ferramentas tecnológicas (geogebra, 
calculadoras científicas ou gráficas,…)) 

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

Testes globalizantes; questões aula/ mini-testes (até 45 min); Participação oral; 
Concretização das atividades (propostas em casa e/ou sala de aula). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Domínios / Temas / 

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

 

2
º 

SE
M

ES
TR

E 

 
GEOMETRIA 

(cont) 

Cálculo vetorial no 
espaço 

 

FUNÇÕES 

 

Generalidades 
acerca de funções 
reais de variável real 

 

Funções quadráticas, 
módulo e funções 
definidas por ramos 

 

 

 

Integrar os temas transversais sempre que necessário e em ligação com outros temas 
matemáticos promovendo uma abordagem integrada no tratamento de conteúdos de 
outros domínios. 
 
Propor tarefas/exercícios individualmente ou em pequenos grupos com graus de 
dificuldade crescentes, e de diferentes formatos: itens de seleção e de construção. 
 
 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 das atividades. 

Criar oportunidades para aperfeiçoamento da comunicação escrita, propondo a 
construção, em colaboração, de frases que sistematizam o conhecimento matemático. 
 
Comunicar, utilizando linguagem matemática, oralmente e por escrito, para descrever, 
explicar e justificar procedimentos, raciocínios e conclusões. 
 
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. 
 
Usar e promover nos alunos o uso de recursos diversos na resolução de tarefas/problemas 
em diversos contextos (materiais manipuláveis, ferramentas tecnológicas (programas de 
geometria dinâmica, cálculo ou outros, bem como calculadoras gráficas, …)) 
 
Resolver problemas, atividades de modelação que mobilizem os conhecimentos adquiridos 
ou fomentem novas aprendizagens. 
 

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

Testes globalizantes; questões aula/ mini-testes (até 45 min); Participação oral; 
Concretização das atividades (propostas em casa e/ou sala de aula). 

 
 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 novembro de 2022 
 


