
 

 

DEPARTAMENTO DE  LÍNGUAS 

 ENSINO  SECUNDÁRIO 

Ano Letivo 2022-2023  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina Português– 11.º ano  

Manual adotado: Letras em dia 11, Porto Editora 
 

 
Domínios / Temas / 

Conteúdos 
Atividades de aprendizagem/ Estratégias de ensino e de avaliação 

 

1.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; sínteses e textos de opinião. 

 
● 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.  
 

● Organização de debates que requeiram sustentação de afirmações e elaboração de 
opiniões. 

 
● Mobilização do discurso argumentativo. 
 
● Aceitação ou argumentação de pontos de vista diferentes - respeito diferenças de crenças, 

opiniões e perspetivas culturais. 
 
● 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 Padre António Vieira Sermão de Santo António; 

Almeida Garrett Frei Luís de Sousa (leitura integral). 
 
● 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. 
 

● 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 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; sínteses e textos de opinião. 

 
● 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.  
 

● Organização de debates que requeiram sustentação de afirmações e elaboração de opiniões. 
 
● Mobilização do discurso argumentativo. 
 
● Aceitação ou argumentação de pontos de vista diferentes - respeito diferenças de crenças, 

opiniões e perspetivas culturais. 
 
● 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 Camilo Castelo Branco Amor de Perdição; Eça de Queirós 

Os Maias (leitura integral); Antero de Quental; Cesário Verde (O Livro de Cesário Verde) -
leitura integral de “O Sentimento dum Ocidental”. 
 

● 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. 
 

● Selecionar os 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. 
 

● 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 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 LÍNGUAS 

ENSINO SECUNDÁRIO REGULAR  

Ano Letivo 2022-2023  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina de INGLÊS – 11º ano  

Manual adotado: MySelfie 11 
 

 
Domínios / Temas / 
Conteúdos 

Atividades de aprendizagem // Estratégias de ensino e de avaliação 

 

1º 
SE
M
ES
TR
E  

 

 
0. When I was 
growing up 

 

 

 
1. We are the 
world 

 

 

 
2. There’s no 
Planet B 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
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. 

2º 
SE
M
ES
TR
E 

 
2. There’s no 
Planet B 

 
3. My job, my 
choices 

 

 
 

 
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 PROFISSIONAL  

Ano Letivo 2022-2023  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina PL2 – 11º ano  

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

 

1º 
SE
M
ES
TR
E  

 
1.º Semestre  
 
Notícias, reportagens, entrevistas, crónicas 
Textos científicos, artigos especializados  
 
Textos de enciclopédias 
Textos de opinião, comentário, crítica                                   
Roteiros 
Cartas  
Descrições, retrato e autorretrato 
 
Obras, excertos e/ou adaptações de obras da 
narrativa: 
 

● popular e tradicional (mitos, lendas)         
 
● da literatura portuguesa- “O Amor de 

Perdição;       
 

● contos ou excertos de contos de autores 
dos séculos XIX a XXI: O Cavaleiro da 
Dinamarca e A Saga, de Sophia de Melo 
Breyner Andersen.  
 

  
 
 
Gramática (revisão)  

Classes abertas e classes fechadas 

Nome comum, próprio e coletivo 

Adjetivo qualificativo e numeral 

Interjeição 

Determinante 

Quantificador numeral 

Pronome 

Conjunção 

Verbo- regular e verbo irregular (andar, comer, ser, 

ter, ir, ler, trazer, fazer, dizer, estar, poder, dar, 

querer, pôr…);  

Funções sintáticas (sujeito, predicado, complemento 

direto, indireto, predicativo do sujeito, complemento 

oblíquo, vocativo) 

 
ESCRITA 
 
(Re) escrever textos no presente, no passado e no 
futuro 
Retrato 
Descrição 
Textos lacunares de opinião (sobre um filme/um 
vídeo ou um evento passado na escola) 

● Obras ou excertos de obras da narrativa 
adaptadas (continuação) 

● Gramática (revisão)  

● Nome 

PONTO DE PARTIDA: Atividades de revisão 

 

● Leitura de textos com finalidades diversas 

● Exploração de breves sequências de aprendizagem  

●Compreensão e interpretação de textos através de atividades que 

impliquem - mobilizar experiências e saberes como ativação de 

conhecimento prévio:  

-  colocar questões a partir de elementos paratextuais e textuais 

(verbais e não verbais);  

-  localizar informação explícita;  

-  extrair informação implícita a partir de pistas linguísticas; 

 -  inferir alguma informação a partir do texto;  

-  estabelecer ligações entre o tema desenvolvido no texto e a 

realidade vivida pelo aluno;  

-  expandir conhecimentos adquiridos no processo de leitura e 

compreensão do texto 

●Planificação, produção, apreciação e revisão de textos escritos para 

apresentação com diferentes finalidades  

●Elaboração de pequenos projetos de estudo e de pesquisa, sobre 

temas disciplinares e interdisciplinares, que incluam, entre outros 

aspetos, o recurso a mapas de ideias, esquemas, listas de palavras;  

● Audição/tradução por parte da interprete de Língua Gestual de 

textos em diferentes suportes audiovisuais, identificando assunto, 

tema e intencionalidade comunicativa, com base em inferência. 

● Aquisição e consolidação de conhecimentos gramaticais através de 

atividades de : análise, comparação, modificação, aplicação 

● Avaliação por rubricas dos diferentes domínios 

● Observação direta do desempenho do aluno 

● Realização de atividades de verificação das aprendizagens realizadas 

com recurso, entre outros, a Google forms, socrative, Kahoot, 

questões-aula. 



 

 

● Conjunção (o seu valor na frase complexa ) 

● Ativa e passiva 

● Funções sintáticas a nível da frase (sujeito, 
predicado) 

● Relações semânticas entre palavras; campo 
semântico e campo lexical 

 
 

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas:  
 trabalhos de pesquisa, construção de documentos e fichas de trabalho. Prevê-se a realização de um teste/trabalho por semestre. 

 

2º 
SE
M
ES
TR
E 

2º Semestre (+/-76 tempos) 

Texto diarístico 

● “Diário de Anne Frank” - (excertos 
adaptados) 

Texto dramático 

● Frei Luís de Sousa, de Almeida Garrett 
(excertos adaptados)  

 

 

● Gramática  

● Discurso direto e discurso indireto 

● Escrita  

● Relatório de visita de estudo 

● Carta de reclamação 

● Curriculum vitae 

● Escrita de textos lacunares 

● Anúncio publicitário 

● Autobiografia/biografia/biobibliografia 

 

 

 

PONTO DE PARTIDA: Atividades formativas e de revisão 

 

● Leitura de textos com finalidades diversas 

● Exploração de breves sequências de aprendizagem  

●Compreensão e interpretação de textos através de atividades que 

impliquem - mobilizar experiências e saberes como ativação de 

conhecimento prévio:  

-  colocar questões a partir de elementos paratextuais e textuais 

(verbais e não verbais);  

-  localizar informação explícita;  

-  extrair informação implícita a partir de pistas linguísticas; 

 -  inferir informação a partir do texto;  

-  estabelecer ligações entre o tema desenvolvido no texto e a 

realidade vivida pelo aluno;  

-  expandir e aprofundar conhecimentos adquiridos no processo de 

leitura e compreensão do texto 

●Planificação, produção, apreciação e revisão de textos escritos para 

apresentação com diferentes finalidades  

●Elaboração de pequenos projetos de estudo e de pesquisa, sobre 

temas disciplinares e interdisciplinares, que incluam, entre outros 

aspetos, o recurso a mapas de ideias, esquemas, listas de palavras;  

● Audição/tradução por parte da interprete de Língua Gestual de 

textos em diferentes suportes audiovisuais, identificando assunto, 

tema e intencionalidade comunicativa, com base em inferência. 

● Aquisição e consolidação de conhecimentos gramaticais através de 

atividades de : análise, comparação, modificação, aplicação 

● Avaliação por rubricas dos diferentes domínios 

● Observação direta do desempenho do aluno 

● Realização de atividades de verificação das aprendizagens realizadas 

com recurso, entre outros, a Google forms, socrative, Kahoot, 

questões-aula. 



 

 

 

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

construção de documentos e fichas de trabalho. Prevê-se a realização de um teste/trabalho por semestre. 

 
 

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 – 11º 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 

Opção 1 

 

 

Atividades Rítmicas 
Expressivas 

 

 

Matérias de Opção 

Opção 1 (os alunos 
escolhem uma matéria) 

Raquetas - Badminton 

 

Atividades de 
Exploração da Natureza 

 

Patinagem 

 

 

Jogos Tradicionais 

 

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 selecionada (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 selecionada. 

 

- 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. 

 

 

 

 

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

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

 

- Realização de Atividades de Exploração da Natureza, aplicando correta e adequadamente 
as técnicas específicas. 

 

- Realização adequada de combinações de deslocamentos e paragens, com equilíbrio e 
segurança, em composições rítmicas individuais. 

 

- Execução e conhecimento dos Jogos Tradicionais Populares de acordo com os padrões 
culturais característicos. 

 

- Identificação dos métodos e meios de treino mais adequados ao desenvolvimento ou 
manutenção das diversas capacidades motoras. 

- 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 

Opção 2 

 

 

Atletismo ou Ginástica  

 

 

 

 

 

 

Matérias de Opção 

Opção 2 (os alunos 
escolhem uma matéria) 

Raquetas - Badminton 

 

Atividades de 
Exploração da Natureza 

 

Patinagem 

 

 

Jogos Tradicionais 

 

 

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 selecionada (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 selecionada. 

 

- 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. 

ou 

- 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, plinto e minitrampolim. 

 

 

 

 

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

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

 

- Realização de Atividades de Exploração da Natureza, aplicando correta e adequadamente 
as técnicas específicas. 

 

- Realização adequada de combinações de deslocamentos e paragens, com equilíbrio e 
segurança, em composições rítmicas individuais. 

 

- Execução e conhecimento dos Jogos Tradicionais Populares de acordo com os padrões 
culturais característicos. 

 

- Interpretação e conhecimento dos fatores de saúde e risco associados à prática das 
atividades físicas utilizando esse conhecimento de modo a garantir a realização de atividade 
física em segurança. 

- 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 – 11º ano  

Manual adotado: GDA 11 - Texto Editora 

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

1º
 S

EM
ES

TR
E 

REPRESENTAÇÃO DIÉDRICA 
 
Métodos Geométricos Auxiliares II 
Rebatimento de planos não projetantes: 
  -rebatimento do plano oblíquo; 
  -rebatimento do plano de rampa; 
  -rebatimento do plano passante. 
 
Figuras planas III 
Projeção de polígonos contidos em planos oblíquos. 
Projeção polígonos contidos em planos de rampa. 
Projeção polígonos contidos em planos passantes. 
Sólidos III 
Projeção de poliedros com bases contidas em planos 
oblíquos. 
Projeção de poliedros com bases contidas em planos 
de rampa. 
Projeção de poliedros com bases contidas em planos 
oblíquos. 
Projeção de poliedros com bases contidas em planos 
passantes. 
 
Sombras 
Situações Luminosas 
Fonte Luminosa 
Direção Luminosa Convencional. 
Noção de Sombra própria, espacial, projetada (real e 
virtual). 
Noção de sombra real e sombra virtual de um ponto 
Sombra projetada de pontos 
Sombra projetada de segmentos de reta e retas 
 
Sombra própria e projetada nos planos de projeção de 
figuras planas 
-Figuras planas com bases paralelas aos planos de 
projeção 
-Figuras planas contidas em planos não paralelos aos 
planos de projeção. 
 
Sombra própria e projetada de sólidos 
-Linha separatriz luz/sombra 
-Planos tangentes luz/sombra 
-Planos rasantes a pirâmides e a prismas: 
      - contendo um ponto da sua superfície; 
      - passando por um ponto exterior; 
      - paralelos a uma reta dada. 
 -Planos tangentes a cones e a cilindros: 
   - contendo um ponto da sua superfície; 
   - passando por um ponto exterior; 
   - paralelos a uma reta dada. 
 
-Sombra própria e projetada de poliedros com bases 
horizontais ou frontais. 
-Sombra própria e projetada de cones e cilindros retos 
e oblíquos com bases horizontais ou frontais. 
-Sombra de sólidos com bases de perfil. 

Promoção de diferentes oportunidades para:  
 
Utilizar o vocabulário específico da disciplina para verbalizar o 
raciocínio adotado na resolução dos problemas propostos. 
- confrontar ideias e perspetivas distintas sobre a abordagem de um 
dado problema ou maneira de o resolver. 
- descrever, oralmente e/ou por escrito, o raciocínio seguido para a 
resolução de um determinado problema.  
-formular problemas a partir de situações abordadas em aula, criando 
enunciados de situações/problema de sua autoria, que constituam 
desafios estimulantes relacionados com as aprendizagens realizadas 
- entender em que situações e com que finalidade há a necessidade de 
recorrer a um método geométrico auxiliar; 
- compreender a estrutura de cada um dos métodos a abordar. 
 
- reconhecer que o eixo dos sólidos retos a representar corresponderá 
a uma reta perpendicular com as posições dos sólidos estudos.  
- 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. 
 
 
Promoção de 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. 
 
 
 
Compreender os pontos de quebra através de alterações sucessivas 
das suas coordenadas, de forma a projetar sombra num plano de 
projeção, ou nos dois.  
Analisar o estudo da sombra em sólidos de bases iguais, mas com 
diferentes alturas.  
 
Compreender planos secantes e sólidos truncados. 
 
 

 



 

 

2º
 S

EM
ES

TR
E  

Secções  
Secções planas em poliedros. 
-Secções planas produzidas por planos paralelos aos planos da base. 
-Secções planas produzidas por planos não paralelos aos planos da 
base. 
-Secções planas produzidas por planos projetantes em poliedros 
com bases contidas em planos projetantes. 
-Secções planas produzidas por planos horizontais, frontais ou de 
perfil em poliedros com bases contidas em planos não paralelos aos 
planos de projeção. 
-Secções planas produzidas por planos não projetantes em 
poliedros com bases contidas em planos horizontais, frontais ou de 
perfil. 
-Pontos “problemáticos” na determinação de uma seção. 
Seções planas em cones 
 
-Diferentes tipos de seções cónicas. 
-Processo para a identificação da figura da seção produzida num 
cone. 
-Secções planas produzidas em cones por planos projetantes. 
 
Seções planas em cilindros 
-Diferentes tipos de seções cilíndrica. 
Processo para a identificação da figura da seção produzida num 
cilindro. 
-Secções planas produzidas em cilindros por planos projetantes. 
 
Seções planas em esferas. 

Secções planas produzidas em esferas por planos projetantes. 

Interseções de retas com sólidos 
Interseção de uma reta com pirâmides (retas ou oblíquas) e prismas 
(retos ou oblíquos), de base(s) regular(es), situada(s) em plano(s) 
horizontal(ais), frontal(ais) ou de perfil. 
 
Interseção de uma reta com paralelepípedos retângulos com faces 
situadas em planos horizontais, frontais e/ou de perfil. 
 
Interseção de uma reta com cones (retos ou oblíquos) e cilindros 
(retos ou oblíquos), de base(s) circular(es), situada(s) em plano(s) 
horizontal(ais), frontal(ais) ou de perfil. 

Interseção de uma reta com a esfera. 

Introdução à Representação Axométrica 

 
Axonometrias ortogonais: isometria, dimetria, trimetria 
Determinação de escalas axonométricas 
Rebatimento dos planos coordenados 
Método dos cortes 
 
Perspetiva isométrica 
Perspetiva dimétrica 
Perspetiva trimétrica   

Axonometrias Clinogonais (ou obliquas): Cavaleira e Planométrica. 
Determinação de escalas axonométricas 
Direção e inclinação das retas projetantes 
As axonometrias clinogonais 
Influência da direção das projetantes 
 
Perspetiva cavaleira: 
Perspetiva militar 

 
 
Estabelecer diferenças entre as várias axonometrias e entre 
os métodos de representação diédrica ou triédrica. 
 
Necessidade de rigor, articulação e uso consistente de 
conhecimentos científicos. 
 
Caracterizar as axonometrias ortogonais e determinar os 
ângulos dos eixos axonométricos em cada axonometria. 
 
Conhecer as áreas de utilização da representação 
axonométrica. 
 
Criar representações variadas de informação: construção de 
um modelo onde se evidencie claramente a posição do sistema 
dos eixos no espaço e a sua projeção no plano axonométrico. 
 
Realizar axonometrias de formas tridimensionais segundo os 
diferentes métodos de construção. 
 
Interpretar desenhos normalizados 
 
 
Caracterizar as axonometrias clinogonais e a importância dos 
raios projetantes em relação ao plano axonométrico. 
 
 
Necessidade de rigor, articulação e uso consistente de 
conhecimentos científicos. 
 
 
 
 

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 novembro de 2022 



 

 
 

 DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 

Curso Profissional – Módulos 5 a 8 

Ano Letivo 2022-2023  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Inglês – 11º ano  

Manual adotado: New Hands On, Texto Editores 
 
 

 
Domínios / Temas / 
Conteúdos 

Atividades de aprendizagem /Estratégias de ensino e de avaliação 

 

1º 
SE
M
ES
TR
E 

MÓDULO 5 

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

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

 
MÓDULO 6 

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

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

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

 
Gramática 
• Quantificadores 
•Pronomes Indefinidos 

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



 

 
 

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

 
 
 
 

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

 

2º 
SE
M
ES
TR
E 

 
MÓDULO 7 

(continuação) 

MÓDULO 8 

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

• Preposições de 

lugar/movimento 

• Pronomes relativos 

• Frases relativas • 

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

 
 
 

 

 

 

 

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



 

 
 

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

 

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

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

 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico a 3 de novembro de 2022 
 

 



 

 
 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 

ENSINO SECUNDÁRIO- PROFISSIONAL 

Ano Letivo 2022-2023  

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

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

 
Domínios / Temas / 
Conteúdos 

Estratégias de ensino e de avaliação 

 

M
Ó
D
UL
O 
4 

 

INTERAÇÃO EM LGP 
● Comunicação 

interpessoal 
● Comunicação em 

grupo 
 
LITERACIA EM LGP 
● Compreensão 
● Análise literária 

 
 

ESTUDO DA LÍNGUA 
● Formação de gestos 
● Campos semânticos 

 
 

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

● Apresentação em PPT; 

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

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

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

● Apresentação com recurso a um intérprete. 

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

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

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

diagramas, brainstorming online, entre outras; 

● Visualização de filmes e documentários 

● Realização de resumo em vídeo. 

● Intervenções gestuais por alunos. 

● Elaboração de Infográficos. 

● Elaboração de cartazes. 

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

● Realização de pesquisas direcionadas para temas definidos. 

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

- gravação da performance Gestual,  
- apresentação de trabalhos práticos 



 

 
 

M
Ó
D
UL
O 
5 
 

 
INTERAÇÃO EM LGP 
● Comunicação 

interpessoal 
● Diversidade 

comunicativa 
● Apresentações 

formais 
 

LITERACIA EM LGP 
● Produção 

 
ESTUDO DA LÍNGUA 
● Estrutura frásica e 

discursiva 
● Correção linguística  

 

LGP, COMUNIDADE E 
CULTURA 
● Valorização da LGP 
 

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

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

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

científicas; 

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

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

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

diagramas, brainstorming online, entre outras; 

● Visualização de filmes e documentários 

● Realização de resumo em vídeo. 

● Intervenções gestuais por alunos. 

● Elaboração de Infográficos. 

● Elaboração de cartazes. 

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

● Realização pesquisas direcionadas para temas definidos. 

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

-gravação da performance Gestual,  
apresentação de trabalhos práticos 

M
Ó
D
UL
O 
6 
 

INTERAÇÃO EM LGP 
● Comunicação 

interpessoal 
● Comunicação em 

grupo 

LITERACIA EM LGP 
● Artes  
ESTUDO DA LÍNGUA 
● Comparação entre 

línguas  

LGP, COMUNIDADE E 
CULTURA 
● Diversidade 
● Comunidade nacional 

e internacional 
  

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

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

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

diagramas, brainstorming online, entre outras; 

● Visualização de filmes e documentários 

● Realização de resumo em vídeo. 

● Intervenções gestuais por alunos. 

● Elaboração de cartazes. 

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

● Realização pesquisas direcionadas para temas definidos. 

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

forma tenham marcado o percurso da Comunidade Surda no mundo. 

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

-gravação da performance Gestual,  
apresentação de trabalhos práticos 



 

 
 

M
Ó
D
UL
O 
7 
 

INTERAÇÃO EM LGP 
● Comunicação em 

grupo 

● Diversidade 
Comunicativa 

LITERACIA EM LGP 
● Vídeo  
● Utilização de 

recursos 
ESTUDO DA LÍNGUA 
● Comparação entre 

línguas  
● Sistemas de 

transcrição 

LGP, COMUNIDADE E 
CULTURA 
● História  
● Tecnologias  
● Cidadania  

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

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

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

diagramas, brainstorming online, entre outras; 

● Visualização de filmes e documentários 

● Realização de resumo em vídeo. 

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

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

● Realização pesquisas direcionadas para temas definidos. 

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

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

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

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

-gravação da performance Gestual,  
apresentação de trabalhos práticos 

 

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

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

Aprovado em Conselho Pedagógico, 3 de novembro de 2022 
 

 
 



 

 

DEPARTAMENTO DE Línguas 

 ENSINO SECUNDÁRIO 

Ano Letivo 2022-2023  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina Espanhol – 11º ano  

Manual adotado: Endirecto.es 2 
 

 
Domínios / Temas / 
Conteúdos 

Estratégias de ensino e de avaliação 

 

1º 
SE
M
ES
TR
E  

UNIDADE 0 ¡Bienvenidos 

de Nuevo!  

Domínio intercultural (Aspetos 

relevantes da cultura 

espanhola) 

Vocabulário (Falsos amigos) 

Gramática/Fonética 

  
UNIDADE 1 – ¡Un 

Campeonato de cine! 

 

 Atividades de ócio  
 Cinema 
 Deporto 
 Expressar gostos e 
preferências  
 Invitar / aceptar / rechazar 
 Quedar 
Gramática 
 Presente do indicativo 
 Superlativos 
 

UNIDADE 2– Somos lo que 
comemos 
 Alimentos e refeições  
 Utensílios de cozinha 
 Embalagens, quantidades e 
medidas 
 Dar conselhos 
 Expressar opinião 
Gramática  
 Apócopes 
 Números cardinais 
 Pronomes CD e CI 
 

UNIDADE 3 -  ¡Sana como 
una manzana! 
 

• Partes do corpo 
 Desporto, alimentação e 

hábitos saudáveis 
 Doenças 
Gramática  
 Imperativo negativo 
 Indefinidos  
 

UNIDADE 4 

¡Me flipan las compras! 
 Lojas e estabelecimentos 
 Produtos 
 Publicidade 
Gramática  
 Imperativo afirmativo 
 Imperativo com pronomes  

 
● 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 vídeos relacionados com os temas 

   
 

● 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 
●  Elaboração de anúncios 
●  Elaboração de cartazes 

 
 
 



 

 

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

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

2º 
SE
M
ES
TR
E 

 

UNIDADE 5  - ¡Quién 
tiene un amigo, tiene 
un tesoro! 
 Amizade 
 Relações saudáveis 
Gramática    
 Perífrases estar/llevar + 

gerúndio  
 Outras perífrases verbais  
 

UNIDADE 6 - Viajar es 
vivir 

 Viagens de avião e de 
comboio 

 Meios de transporte 
 O aeroporto 
  Gramática  
 Pretérito indefinido 
 Pretérito perfecto / indefinido 
 

UNIDADE 7 - Salvemos el 
planeta 

 Natureza  
 Poluição 
 Catástrofes naturais 
 Ecologia 
 Gramática  
 Presente do Conjuntivo 
 Conectores    

 

 

 
● 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 vídeos relacionados com os temas 

 
● 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 
●  Elaboração de um anúncio 
●  Elaboração de decálogos 
●  Elaboração de cartazes 

●  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; 
 Provas orais. 
 
 

 
 

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 Economia A – 11º ano 

Manual adotado: Tudo é economia da Porto Editora

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

1º
SE
M
ES
TR
E

Tema 8 – Os agentes económicos e o circuito 
económico

8.1 O circuito económico
8.2 O equilíbrio entre recursos e empregos

Tema 9 – A Contabilidade Nacional
9.1 A Contabilidade Nacional – noção e objetivos
9.2 Os conceitos necessários à Contabilidade Nacional
9.3 Óticas de cálculo do Produto
9.4 Limitações e insuficiências da Contabilidade 

Nacional

Tema 10 – As relações económicas com o Resto do 
Mundo

10.1 As relações económicas internacionais
10.2 A balança de pagamentos
10.3 A balança corrente
10.4 A balança de capital
10.5 A balança financeira
10.6 Alguns indicadores do comércio internacional de 

bens

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

 Utilização de terminologia económica e usar de forma
articulada os conhecimentos económicos.

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

 Recolha  e  tratamento  de  dados  estatísticos  que
permitam a análise da realidade económica portuguesa
e europeia.

 Leitura de dados estatísticos apresentados sob diversas
formas (textos,  gráficos,  tabelas  e  mapas)  e  ilação de
conclusões  pertinentes  sobre  uma  dada  situação
económica.

 Criação  de  um  objeto,  texto  ou  solução  face  a  um
desafio.

 Uso  de  modalidades  diversas  para  expressar  as
aprendizagens (por exemplo,  textos,  gráficos,  quadros,
esquemas, mapas e imagens).

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

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

 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 própria.

 Problematização  de  aspetos  da  realidade  económica
portuguesa, comparando-a com a da União Europeia e a
da Área do Euro.

 Assunção  e  cumprimento  de  compromissos,
contratualizar tarefas.

 Desenvolvimento de trabalhos de grupo/individuais.
 Apresentação dos trabalhos.

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 10 – As relações económicas com o Resto do 
Mundo

10.7 As políticas comerciais
10.8 A Organização Mundial do Comércio

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

 Utilização de terminologia económica e usar de forma
articulada os conhecimentos económicos.

 Pesquisa e seleçãode informação pertinente, utilizando



Tema 11 – A intervenção do Estado na economia
11.1 O setor público em Portugal
11.2 A intervenção do Estado na atividade económica
– finalidades e instrumentos de intervenção
11.3 O Orçamento do Estado
11.4 As políticas económicas e sociais do Estado

Tema 12 – A economia portuguesa no contexto da 
União Europeia

12.1 A integração económica — noção e formas de 
integração
12.2 As principais etapas da construção europeia
12.3 As instituições da União Europeia
12.4 O orçamento da União Europeia e as políticas 
comunitárias
12.5 Alguns problemas e desafios que se colocam à 
União Europeia
Trabalho Prático

fontes diversas, como, textos, gráficos, tabelas e mapas.
 Recolha  e  tratamento  de  dados  estatísticos  que

permitam a análise da realidade económica portuguesa
e europeia.

 Leitura de dados estatísticos apresentados sob diversas
formas  (textos,  gráficos,  tabelas  e  mapas)  e  ilação
conclusões  pertinentes  sobre  uma  dada  situação
económica.

 Criação  de  um  objeto,  texto  ou  solução  face  a  um
desafio.

 Uso  de  modalidades  diversas  para  expressar  as
aprendizagens (por exemplo,  textos,  gráficos,  quadros,
esquemas, mapas e imagens).

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

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

 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 própria.

 Problematização  de  aspetos  da  realidade  económica
portuguesa, comparando-a com a da União Europeia e a
da Área do Euro

 Mobilização do discurso (oral e escrito) argumentativo
(expressar uma tomada de posição, pensar e apresentar
argumentos  e  contra-argumentos,  rebater  os  contra-
argumentos sobre a realidade económica portuguesa e
europeia).

 Assunção  e  cumprimento  de  compromissos,
contratualização de tarefas.

 Desenvolvimento de trabalhos de grupo/individuais.
 Apresentação dos trabalhos.

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 SOCIAIS E HUMANAS

ENSINO SECUNDÁRIO 

Ano Letivo 2022-2023 

Planificação Anual Simplificada de Filosofia – 11º ano 

Manual adotado: Como Pensar Tudo Isto, Ed. ASA

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

1º
 S

EM
ES

TR
E

Descrição e interpretação da 
atividade cognoscitiva
Análise comparativa de duas 
teorias explicativas do 
conhecimento
   - O problema da 
possibilidade do 
conhecimento: o desafio 
cético.
   - Descartes, a resposta 
racionalista.
- Hume, a resposta empirista.

Ciência e construção – 
validade e verificabilidade 
das hipóteses
   - O problema da 
demarcação do 
conhecimento científico.
   - O problema da verificação 
das hipóteses científicas.
   - O papel da indução no 
método científico.

Questionamento (método dialógico) a partir da análise de vídeos

Elaboração de objeções

Construção de glossário

Análise dialógica de um powerpoint

Confrontação de tese e argumentos

Elaboração de mapas conceptuais

Construção de textos argumentativos

Análise e exploração dialógica de textos

Visionamento de filme

Elaboração de formas indutivas de raciocínio

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas:
Participação oral; Testes; Trabalho desenvolvido nas aula.

2º
 S

EM
ES

TR
E

A racionalidade científica e a 
questão da objetividade

   - O problema da evolução 
da ciência e da objetividade 
do conhecimento: as 
perspetivas de Popper e 
Kuhn.

 - A perspetiva de Popper – 
eliminação do erro e seleção 
das teorias mais aptas; 
progresso do conhecimento e
aproximação à verdade.

   - A perspetiva de Kuhn – 
ciência normal e ciência 
extraordinária; revolução 
científica; a tese da 

Questionamento (método dialógico) a partir da análise de vídeos

Elaboração de objeções

Construção de glossário

Análise dialógica de um powerpoint

Confrontação de tese e argumentos

Elaboração de mapas conceptuais



incomensurabilidade dos 
paradigmas; a escolha de 
teorias.

A criação artística e a obra de
arte

   - O problema da definição 
da arte.

   - Teorias essencialistas: arte 
como representação, arte 
como expressão e arte como 
forma.

   - Teorias não essencialistas: 
teoria institucional e teoria 
histórica.

Religião, razão e fé

   - O problema da existência 
de deus.

   - O conceito teísta de deus.

   - Argumentos sobre a 
existência de deus: 
cosmológico e teleológico 
(Tomás de Aquino); 
argumento ontológico 
(Anselmo).

   - O fideísmo de Pascal.

   - O argumento do mal para 
a discussão da existência de 
deus (Leibniz).

Construção de textos argumentativos

Análise e exploração dialógica de textos

Visionamento de filmes

Trabalhos de pesquisa

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas:
Participação oral; Testes; Trabalho desenvolvido nas aulas; Trabalhos de grupo.

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 de GEOGRAFIA A – 11º ano 

Manual adotado: Territórios 11 – Porto Editora 

Domínios / Temas / Con-
teúdos Atividades de aprendizagem / Estratégias de ensino e de avaliação

1º
 S

EM
ES

TR
E

Tema III
Os espaços organi-
zados pela popula-
ção

1. As áreas rurais em
mudança

 As fragilidades 
dos sistemas 
agrários

 A agricultura por-
tuguesa e a Políti-
ca Agrícola Co-
mum

 As oportunidades 
de desenvolvi-
mento rural

2. As áreas urbanas:
dinâmicas internas
 A  organização

das  áreas  urba-
nas

 A expansão urba-
na

 Problemas  urba-
nos

3. A rede urbana e as
novas relações cida-
de - campo
 As características 

da rede urbana
 A reorganização da

rede urbana
 As parcerias entre 

cidades e mundo 
rural

● Leitura e interpretação de gráficos e documentos de texto.

● Leitura e interpretação de mapas de diferentes escalas.

● Exploração de conteúdos audiovisuais.

● Realização das atividades propostas no manual e no caderno de atividades.

● Exploração de questões geográficas utilizando os guiões de trabalho

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

● Análise de esquemas, mapas concetuais, infografias e quadros/síntese.

● Simulações e debate de ideias.

● Exposição/apresentação oral de trabalhos e respetivas conclusões.

● Representação gráfica, cartográfica e estatística de informação geográfica.

● Exploração do conhecimento do território local.

● Análise de estudos de caso à escala local, regional e nacional.

● Trabalho de campo (visitas de estudo), para observação direta e exploração 
dos territórios e fenómenos geográficos em estudo. (caso seja possível a sua 
concretização)

● Observação direta dos desempenhos dos alunos

● Aplicação de instrumentos de avaliação

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

1



2º
 S

EM
ES

TR
E

TEMA IV

 A população, como 
se movimenta e co-
munica

1. A diversidade dos 
modos de transporte
e a desigualdade es-
pacial das redes
 A competitividade 
dos diferentes modos
de transporte
 A distribuição 
espacial das redes 
de transporte
 A inserção nas 
redes transeuropeias

2. A revolução das 
telecomunicações e 
o seu impacto nas 
relações interterrito-
riais
 A distribuição 

espacial das redes 
de comunicação

 O papel das TIC no 
dinamismo dos 
diferentes espaços 
geográficos

3. Os transportes e 
as comunicações e a
qualidade de vida da
população
 A multiplicidade dos

espaços de 
vivência

 Os problemas de 
segurança, de 
saúde e ambientais

TEMA V

A integração de Por-
tugal na União Euro-
peia: novos desafi-
os, novas oportuni-
dades

 Os desafios para 
Portugal do 
alargamento da 
União Europeia

 A valorização 
ambiental em 
Portugal e a 
Política Ambiental 
Comunitária

● Leitura e interpretação de gráficos e documentos de texto.

● Leitura e interpretação de mapas de diferentes escalas.

● Exploração de conteúdos audiovisuais.

● Realização das atividades propostas no manual e no caderno de atividades.

● Exploração de questões geográficas utilizando os guiões de trabalho

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

● Análise de esquemas, mapas concetuais, infografias e quadros/síntese.

● Simulações e debate de ideias.

● Exposição/apresentação oral de trabalhos e respetivas conclusões.

● Representação gráfica, cartográfica e estatística de informação geográfica.

● Exploração do conhecimento do território local.

● Análise de estudos de caso à escala local, regional e nacional.

● Trabalho de campo (visitas de estudo), para observação direta e exploração 
dos territórios e fenómenos geográficos em estudo. (caso seja possível a sua 
concretização)

● Aquisição e consolidação de conhecimentos através de atividades de:  obser-
vação, análise, comparação, aplicação

● Observação direta dos desempenhos dos alunos

● Elaboração de projetos de estudo e de pesquisa, que incluam, entre outros as-
petos, o recurso a mapas de ideias e esquemas

2



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

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 de novembro de 2022

3



DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

 ENSINO SECUNDÁRIO 

Ano Letivo 2022-2023 

Planificação Anual Simplificada da Disciplina História A– 11º ano 

Manual adotado: Novo LINHAS da HISTÓRIA 11 - Areal Editores

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

1º
 S

EM
ES

TR
E

DOMÍNIO 4 – A Europa nos séculos XVII e XVIII – sociedade, 
poder e dinâmicas coloniais

1. A Europa dos Estados absolutos e a Europa dos Parlamentos

2. Triunfo dos Estados e dinâmicas económicas nos séculos XVII e 
XVIII

3. Construção da modernidade europeia

DOMÍNIO 5 – O liberalismo – ideologia e revolução, modelos e 
prática nos séculos XVIII e XIX

1. A implantação do liberalismo em Portugal

– Análise de barras e tabelas cronológicas;
- Observação e análise de mapas;
– Exploração cruzada de fontes em
suportes diversos;
– Elaboração de textos e sínteses;
– Realização de debates;
– Elaboração de cartazes;
– Interpretação de esquemas;
– Realização de fichas de trabalho
– Exploração de powerPoints
– Exploração de animações, Vídeos ou excertos 
de filmes;
- Resolução de tarefas/fichas de trabalho;

observação  e  registo  focados  no  interesse  e
empenho,  na  participação  oral,  autonomia  e
mobilização de conhecimentos.

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 
Testes; questão-aula; trabalhos de pesquisa e/ou outras atividades (individuais/grupo) com componente escrita e oral

2º
 S

EM
ES

TR
E

1. A implantação do liberalismo em Portugal

2. O legado do liberalismo na primeira metade do século XIX

DOMÍNIO 6- A civilização industrial – economia e sociedade; 
nacionalismos e choques imperialistas
1. As transformações económicas na Europa e no mundo

2. A sociedade industrial e urbana

3. Portugal, uma sociedade capitalista periférica

4. Os caminhos da cultura

– Análise de barras e tabelas cronológicas;
- Observação e análise de mapas;
– Exploração cruzada de fontes em
suportes diversos;
– Elaboração de textos e sínteses;
– Realização de debates;
– Elaboração de cartazes;
– Interpretação de esquemas;
– Realização de fichas de trabalho
– Exploração de powerPoints
– Exploração de animações, Vídeos ou excertos 
de filmes;
- Resolução de tarefas/fichas de trabalho;

Observação  e  registo  focados  no  interesse  e
empenho,  na  participação  oral,  autonomia  e
mobilização de conhecimentos.

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: Testes; questão-aula; 
trabalhos de pesquisa e/ou outras atividades (individuais/grupo) com componente escrita e 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 B – 11º ano

Manual adotado: Contamos com a História                                                                             

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

1º
SEMEST

RE 

CRISES, EMBATES Ideológicos E   
Mutações Culturais NA PRIMEIRA 
METADE DO SÉC. XX

PORTUGAL E O MUNDO DA SEGUNDA   
GUERRA MUNDIAL AO INÍCIO DA DÉCADA 
DE 80 – OPÇÕES INTERNAS E CONTEXTO 
INTERNACIONAL

• 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
  Competências comportamentais

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
SEMEST

RE

ALTERAÇÕES GEOESTRATÉGICAS, 
TENSÕES POLÍTICAS E TRANSFORMAÇÕES 
SOCIOCULTURAIS NO MUNDO ATUAL

• 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
  Competências comportamentais

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 BÁSICO SECUNDÁRIO  

Ano Letivo 2022-2023  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina BIOLOGIA E GEOLOGIA – 11º ano  

Manual adotado: ODISSEIA, 1ª Parte- Biologia 2ª Parte- Geologia, Porto Editora (Reis, J., Guimarães, A., Saraiva, A. & Novais, H.) 
 

 
Domínios / Temas / 
Conteúdos 

Atividades de aprendizagem/ Estratégias de ensino e de avaliação formativa 

 

1
º 

SE
M

ES
TR

E 
 

COMPONENTE DE 
BIOLOGIA 

Crescimento, renovação e 
diferenciação celular 

Expressão da informação 
genética: replicação, 
transcrição e tradução. 

Ciclo Celular: etapas e 
regulação 

Reprodução  

Reprodução assexuada 

Reprodução sexuada, 
meiose e ciclos de vida. 

Evolução biológica  

Teorias e processos de 
evolução 

Hipóteses para a origem 
dos eucariontes 

Sistemática dos seres vivos  

Sistemas de Classificação 

 

Nomenclatura Biológica 

Exploração e interpretação dos documentos curriculares da disciplina de BG:   

- Temas e atividades previstas nas Aprendizagens Essenciais - Biologia; 
- Referencial de Avaliação Pedagógica do AGEI. 

Análise e interpretação de nova informação (textos, imagens, gráficos e tabelas) 
proveniente de fontes diversificadas (manual, sites de referência, apresentações da 
professora, recursos do manual digital). 

Exploração autónoma (trabalhos em casa) orientada, de informação contida no manual 
digital da disciplina e demais recursos disponibilizados pela editora. 

Mobilização, consolidação e integração de conteúdos de Biologia estudados no 10º ano. 

Interpretação e problematização de situações do atualidade que afetam a qualidade de 
vida das pessoas e/ou do ambiente que envolvem interações ciência-tecnologia e 
sociedade.   

Realização de trabalhos práticos: 

- laboratoriais/ experimentais com elaboração de relatórios científicos. 
- exercícios de papel e lápis, em dinâmicas de trabalho individual e em grupo. 
- pesquisa,  síntese e apresentação de informação. 
- exteriores à sala de aula (Museu da Biodiversidade) com elaboração de breve 

memória descritiva. 

Registo (autónomo e orientado) no caderno diário, de informação  relevante ao 
desenvolvimento da aula (diálogos, esquematização ou demonstração pela professora). 

Intervenções orais (responder a perguntas, colocar dúvidas, partilhar saberes com 
colegas, apresentar trabalhos). 

Resolução de exercícios de questionários escritos, ou em suporte digital, com questões 
de resposta fechada e/ou aberta. 

Reflexão sobre o trabalho desenvolvido (conquistas e dificuldades compromissos de 
melhoria).  

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

Testes escritos (duração variável) com caráter globalizante (Biologia).  

Desempenhos práticos e relatórios de atividades laboratoriais (caderno laboratorial). 

Trabalhos de pesquisa/ síntese de informação e sua apresentação oral e/ou escrita (ou, ainda, na forma de artefactos). 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
Domínios / Temas / 
Conteúdos 

Atividades de aprendizagem/ Estratégias de ensino e de avaliação formativa 

 

2
º 

SE
M

ES
TR

E 

COMPONENTE DE 
GEOLOGIA 

Sedimentação e rochas 
sedimentares 

Génese e classificação das 
rochas  

Registos da História da 
Terra. 

Deformação de rochas  

Falhas e dobras. 

 Magmatismo e rochas 
magmáticas  

Minerais, materiais 
constituintes das rochas 

Génese e classificação das 
rochas. 

Metamorfismo e rochas 
metamórficas  

Génese e classificação das 
rochas 

Exploração sustentada de 
recursos geológicos  

Recursos minerais, 
energéticos e hidrológicos 

 

Exploração e interpretação dos documentos curriculares da disciplina de BG:   

- Temas e atividades previstas nas Aprendizagens Essenciais - Geologia; 

Exploração, orientada e autónoma, de informação contida no manual digital da disciplina 
e demais recursos disponibilizados pela editora 

Análise e interpretação de informação (textos, imagens, gráficos e tabelas) proveniente 
de fontes diversificados (manual, sites de referência, apresentações da professora). 

Interpretação e problematização de situações do atualidade que afetam a qualidade de 
vida das pessoas e/ou do ambiente que envolvem interações ciência-tecnologia e 
sociedade.   

Realização de trabalhos práticos: 

- laboratoriais/ experimentais com elaboração de relatórios científicos. 
- exercícios de papel e lápis, em dinâmicas de trabalho individual e em grupo. 
- pesquisa,  síntese e apresentação de informação. 
- exteriores à sala de aula (aula de campo) com elaboração de breve memória 

descritiva. 

Registo (autónomo e orientado) de informação no caderno diário decorrente de 
apresentação, esquematização, demonstração pelo professor. 

Intervenções orais (responder a perguntas, colocar dúvidas, partilhar saberes com 
colegas e a turma). 

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

Reflexão sobre o trabalho desenvolvido(as metas alcançadas, as dificuldades, a definição 
de compromissos de melhoria).  

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

Testes escritos (duração variável) com caráter globalizante (Geologia).  

Desempenhos práticos e relatórios de atividades laboratoriais (caderno laboratorial). 

Trabalhos de pesquisa/ síntese de informação e sua apresentação oral e/ou escrita (ou, ainda, na forma de artefactos).  

 
 

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 – 11º ano  

Manuais adotados:  

 Componente de Química Componente de Física 

 11Q – Física e Química A – Texto Editores, Lda. 11F – Física e Química A – Texto Editores, Lda. 

 
Domínios / Temas / 

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

 

1
º 

SE
M

ES
TR

E 

 

Energia e movimentos 

(Recuperação da com-

ponente de Física do 10º 

ano) 

 

FÍSICA 

Mecânica 
 
Tempo, posição e velo-
cidade 

 
 
Interações e seus efei-
tos 

 
 
Forças e movimentos 

 

 

Ondas e eletromagne-
tismo 
 

 

Sinais e ondas 

 

 

Eletromagnetismo 

 

 

Ondas eletromagnéticas 

 

 Mobilização de conhecimentos do 8ºano (Luz e Som); 9º ano (Movimento e forças e 
Eletricidade); 10º ano (Energia e movimentos e Corrente elétrica), para enquadrar novas 
aprendizagens, através de tarefas escritas e questionamento oral. 

 Análise e interpretação de diferentes fontes de informação científica, incluindo textos, 
gráficos, esquemas, diagramas e modelos. 

 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). 

 Tarefas de memorização, verificação e consolidação de conhecimentos associadas à 
compreensão e uso do saber (por exemplo, em fichas de trabalho, PowerPoint, testes 
interativos, simulações, …). 

 Seleção de informação de fontes diversas: manual, livros, notícias e informação variada 
com recurso à Internet. 

 Tarefas de pesquisa, que podem ser suportadas por um guião de trabalho, com o 
objetivo de aprofundar informação, recolha e confronto de ideias. 

 Registo e organização de informação em diferentes suportes, usando recursos digitais. 

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

 Utilização da máquina de calcular gráfica, particularmente na componente experimental. 

 Comunicação oral/escrita de: resultados das AL, de pesquisas, de problemas/exercícios, 
usando linguagem científica adequada. 

 Análise de textos, esquemas, vídeos/animações com diferentes perspetivas e argumento 
próprio, quando pertinente. 

 Realização de trabalhos de grupo/tarefas em pares, proporcionando ao aluno 
aprendizagens de sociabilidade, respeito pelas ideias dos colegas e sentido de 
responsabilidade.  

 Construção de artefactos decorrentes dos conteúdos lecionados. 

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

 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. 

 Realização de Fichas de trabalho de avaliação. 

 Realização de visitas de estudo/ aulas no exterior. 

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; trabalhos de pesquisa escritos; comunicação oral e apresentação oral de trabalho; construção de artefactos. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
Domínios / Temas / 

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

 

2
º 

SE
M

ES
TR

E 

 

 

QUÍMICA 

Equilíbrio químico 
 
Aspetos quantitativos 
das reações químicas 
 

 
 
 
 
 
Equilíbrio químico e 
extensão das reações 
químicas 

 
 

Reações em sistemas 
aquosos 

 
 
Reações ácido-base   

 

 
Reações de oxidação-
redução   
 
 
 
 

Soluções e equilíbrio de 
solubilidade 

 

 

 Mobilização de conhecimentos do 8ºano e do 9º ano de Química; do 10º ano (Massa e 
tamanho dos átomos, Tabela Periódica, Ligação química e Transformações químicas),  
para enquadrar novas aprendizagens, através de tarefas escritas e questionamento oral. 

 Análise e interpretação de diferentes fontes de informação científica, incluindo textos, 
gráficos, esquemas, diagramas e modelos. 

 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). 

 Tarefas de memorização, verificação e consolidação de conhecimentos associadas à 
compreensão e uso do saber (por exemplo, em fichas de trabalho, PowerPoint, testes 
interativos, simulações, …). 

 Seleção de informação de fontes diversas: manual, livros, notícias e informação variada 
com recurso à Internet. 

 Tarefas de pesquisa, que podem ser suportadas por um guião de trabalho, com o 
objetivo de aprofundar informação, recolha e confronto de ideias. 

 Registo e organização de informação em diferentes suportes, usando recursos digitais. 

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

 Utilização da máquina de calcular gráfica, particularmente na componente 
experimental. 

 Comunicação oral/escrita de: resultados das AL, de pesquisas, de problemas/exercícios, 
usando linguagem científica adequada. 

 Análise de textos, esquemas, vídeos/animações com diferentes perspetivas e 
argumento próprio, quando pertinente. 

 Realização de trabalhos de grupo/tarefas em pares, proporcionando ao aluno 
aprendizagens de sociabilidade, respeito pelas ideias dos colegas e sentido de 
responsabilidade.  

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

 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. 

 Realização de Fichas de trabalho de avaliação. 

 Realização de visitas de estudo/ aulas no exterior. 

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; trabalhos de pesquisa escritos; comunicação oral e apresentação oral de trabalho; construção de artefactos. 

 
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 Matemática A – 11º ano  

 

Manual adotado: Máximo 11; Mª Augusta F. Neves, Luís Guerreiro, António P. Silva; Porto Editora 
 

 
Domínios / Temas / 

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

 

1
º 

SE
M

ES
TR

E 

 
TRIGONOMETRIA 
 
 
 
 
 
 
GEOMETRIA ANALÍTICA 
 
 
 
 
 
SUCESSÕES 
(sucessões de números 
reais) 
 
 

Registo de informação, no caderno diário, decorrente da apresentação teórica 
feita pelo professor. 
 
Resolução de exercícios do manual ou outros, individualmente ou em pequenos 
grupos. 
 
Resolução de exercícios de tipologia variada, incluindo itens de seleção e de 
resposta aberta. 
 
Resolução de fichas de trabalho de caráter formativo, prévias aos momentos de 
avaliação sumativa para classificação. 
 
Apresentação, no quadro, pelos alunos, de atividades realizadas na aula ou de tpc. 
 
Intervenções orais. 
 
Explicação e justificação de resultados, ideias e processos matemáticos, oralmente 
e por escrito. 
 
Análise e interpretação de documentos (textos, imagens, gráficos e tabelas). 

 
Utilização da calculadora, usando diversas potencialidades, em função do tema em 
estudo. 
 
Apresentação de problemas que requerem, obrigatoriamente, o recurso às 
capacidades gráficas da calculadora. 
 
Apresentação de tarefas/atividades que permitem ao aluno avaliar o seu trabalho, 
identificando progressões, lacunas e dificuldades na sua 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 

 

2
º 

SE
M

ES
TR

E 

 
SUCESSÕES 
(Limites de sucessões) 
 
 
 
 
FUNÇÕES 
 

 

 

Registo de informação, no caderno diário, decorrente da apresentação teórica 
feita pelo professor. 
 
Resolução de exercícios do manual ou outros, individualmente ou em pequenos 
grupos. 
 
Resolução de exercícios de tipologia variada, incluindo itens de seleção e de 
resposta aberta. 
 
Resolução de fichas de trabalho de caráter formativo, prévias aos momentos de 
avaliação sumativa para classificação. 
 
Apresentação, no quadro, pelos alunos, de atividades realizadas na aula ou de tpc. 
 
Intervenções orais. 
 
Explicação e justificação de resultados, ideias e processos matemáticos, oralmente 
e por escrito. 
 
Análise e interpretação de documentos (textos, imagens, gráficos e tabelas). 
 
Utilização da calculadora, usando diversas potencialidades, em função do tema em 
estudo. 
 
Apresentação de problemas que requerem, obrigatoriamente, o recurso às 
capacidades gráficas da calculadora. 
 
Apresentação de tarefas/atividades que permitem ao aluno avaliar o seu trabalho, 
identificando progressões, lacunas e dificuldades na sua 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 
 
 
 
 


