
 

 

   DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 

ENSINO SECUNDÁRIO 

Ano Letivo 2022-2023  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Português – 12º ano – Ensino Profissional 

Manual adotado: Novos Percursos Profissionais 3, ASA 
 

 
Domínios / Temas / 
Conteúdos 

Atividades de aprendizagem / 
Estratégias de ensino e de avaliação formativa 

 
 

1
º 
s
e
m
e
s
t
r
e 

Módulo 8 
 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
- Poetas Contemporâneos 
  Miguel Torga 
  Ana Luísa Amaral 
  Manuel Alegre 
 
- Contos 
  Manuel da Fonseca,  
  Sempre é uma companhia 
 
 
 
ORALIDADE 
- Compreensão do Oral  
  Diálogo argumentativo 
  Exposição sobre um tema 
  Documentário 
 
- Expressão Oral  
 Texto de opinião 
  Diálogo argumentativo 
  Exposição sobre um tema 
 
 
 
 
LEITURA 
  Artigo de opinião 
  Memória 
  Discurso político 
  Relato de viagem 
  
 
 
 
 
 
ESCRITA 
  Apreciação crítica 
 
 
 
GRAMÁTICA 
  Retoma (em revisão) dos 
conteúdos estudados no Ano 1 e 
Ano 2 

  Linguística textual, texto e 
textualidade 

  - organização de sequências 
textuais 

  - intertextualidade 
  Semântica 
  - valor temporal 
  - valor aspetual 
  - valor modal 
 

 
 
 
 
 
EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
-Interpretação de obras literárias portuguesas produzidas no século XX. 
-Contextualização de textos literários portugueses do século XX em função de grandes marcos 
históricos e culturais. 
-Mobilização para a interpretação textual os conhecimentos adquiridos sobre os elementos 
constitutivos do texto poético e do texto narrativo. 
-Análise  do valor de recursos expressivos para a construção do sentido do texto, designadamente: 
adjetivação, gradação, metonímia, sinestesia. 
-Reconhecimento de valores culturais, éticos e estéticos manifestados nos textos. 
-Comparação de textos de diferentes épocas em função dos temas, das ideias, dos valores e dos 
marcos históricos e culturais. 
 
ORALIDADE 
Compreensão do Oral 
-Interpretação de debates, evidenciando perspetiva crítica e criativa. 
-Apreciação da validade dos argumentos aduzidos pelos participantes de um debate. 
-Identificação das marcas reveladoras das diferentes intenções comunicativas. 
 
Expressão Oral 
-Planificação do texto oral elaborando um plano de suporte, com tópicos, argumentos e exemplos. 
-Participação em debates em que se explicitem e justifiquem pontos de vista e opiniões, se 
considerem pontos de vista contrários e se reformulem posições. 
-Produção de textos de opinião com propriedade vocabular e com diversificação de estruturas 
sintáticas. 
-Avaliação, individualmente e/ou em grupo, de textos produzidos por si próprio através da discussão 
de diferentes pontos de vista. 
 
LEITURA 
-Leitura de textos dos géneros apreciação crítica ou artigo de opinião, de diferentes graus de 
complexidade argumentativa, em suportes variados. 
-Realização de leitura crítica e autónoma. 
-Interpretação do texto, com especificação do sentido global e da intencionalidade comunicativa. 
-Análise da organização interna e externa do texto. 
-Clarificação de tema(s), subtemas, ideias principais, pontos de vista. 
-Compreensão da utilização de recursos expressivos para a construção de sentido do texto. 
-Expressão, com fundamentação, de pontos de vista suscitados por leituras diversas. 
 
ESCRITA 
-Escrita de  textos de opinião e/ou apreciações críticas. 
-Planificação dos textos a escrever, após pesquisa e seleção de informação relevante. 
-Redação com desenvoltura, consistência, adequação e correção os textos planificados. 
-Utilização dos mecanismos de revisão, de avaliação e de correção para aperfeiçoar o texto escrito 
antes da apresentação da versão final. 
 
GRAMÁTICA 
-Explicitação dos aspetos essenciais da lexicologia do português 
-Realização de exercícios de análise sintática com explicitação de funções sintáticas internas à frase, 
ao grupo verbal, ao grupo nominal, ao grupo adjetival e ao grupo adverbial. 
-Sistematização de r conhecimento gramatical relacionado com a articulação entre constituintes, 
orações e frases. 
-Distinção entre frases com diferentes valores aspetuais. 
-Demonstração, em textos, dos mecanismos anafóricos que garantem as cadeias referenciais. 
-Avaliação de um texto com base nas propriedades que o configuram (processos de coerência e 
coesão). 
-Utilização intencional de  modalidades de reprodução do discurso. 
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e
s
t
r
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Módulo 9 
 
 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
José Saramago,  
Memorial do Convento (integral) 
 
 
 
 
 
 
 
ORALIDADE 
- Compreensão do Oral  
   Debate 
   Documentário 
 
- Expressão Oral  
  Texto de opinião 
   Diálogo argumentativo 
   Exposição sobre um tema 
 
 
 
 
 
LEITURA 
   Apreciação crítica 
   Diário 
   Discurso político 
   Exposição sobre um tema 
  
 
 
 
 
 
ESCRITA 
   Apreciação crítica 
   Texto de opinião 
   Síntese 
 
 
 
 
 
GRAMÁTICA 
   Retoma (em revisão) dos 

conteúdos estudados no Ano 1 
e Ano 2 

   Linguística textual, texto e 
textualidade 

   - organização de sequências 
textuais 

   - intertextualidade 
   Semântica 
   - valor temporal 
   - valor aspetual 
   - valor modal  
 

 
 
 
EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
-Interpretação de  obras literárias portuguesas produzidas no século XX. 
-Contextualização de textos literários portugueses do século XX em função de grandes marcos 
históricos e culturais. 
-Mobilização para a interpretação textual os conhecimentos adquiridos sobre os elementos 
constitutivos do texto poético e do texto narrativo. 
-Análise do valor de recursos expressivos para a construção do sentido do texto, designadamente: 
adjetivação, gradação, metonímia, sinestesia. 
-Reconhecimento dos valores culturais, éticos e estéticos manifestados nos textos. 
 
ORALIDADE 
COMPREENSÃO 
-Interpretação de debates, evidenciando perspetiva crítica e criativa. 
-Apreciação da validade dos argumentos aduzidos pelos participantes de um debate. 
-Identificação de marcas reveladoras das diferentes intenções comunicativas. 
EXPRESSÃO 
-Planificação  do texto oral elaborando um plano de suporte, com tópicos, argumentos e respetivos 
exemplos. 
-Participação em debates em que se explicitem e justifiquem pontos de vista e opiniões, se 
considerem pontos de vista contrários e se reformulem posições. 
-Produção de textos de opinião com propriedade vocabular e com diversificação de estruturas 
sintáticas. 
-Avaliação, individualmente e/ou em grupo, textos produzidos por si próprio através da discussão de 
diferentes pontos de vista. 
 
LEITURA 
-Leitura, em suportes variados, textos de diferentes graus de complexidade argumentativa dos 
géneros apreciação crítica ou artigo de opinião. 
-Atividades de leitura crítica e autónoma. 
-Atividades de interpretação do texto, com especificação do sentido global e da intencionalidade 
comunicativa. 
-Análise  da organização interna e externa do texto. 
-Clarificação de tema(s), subtemas, ideias principais, pontos de vista. 
-Atividades de compreensão da utilização de recursos expressivos para a construção de sentido do 
texto. 
-Expressão, com fundamentação, de pontos de vista suscitados por leituras diversas. 
 
ESCRITA 
-Escrita de textos de opinião ou apreciações críticas. 
-Planificação dos textos a escrever, após pesquisa e seleção de informação relevante. 
-Redação com desenvoltura, consistência, adequação e correção os textos planificados. 
-Utilização dos mecanismos de revisão, de avaliação e de correção para aperfeiçoar o texto escrito 
antes da apresentação da versão final. 
 
GRAMÁTICA 
-Explicitação de aspetos essenciais da lexicologia do português (processos irregulares de formação 
de palavras). 
-Realização de atividades de  análise sintática com explicitação de funções sintáticas internas à 
frase, ao grupo verbal, ao grupo nominal, ao grupo adjetival e ao grupo adverbial. 
-Sistematização do conhecimento gramatical relacionado com a articulação entre constituintes, 
orações e frases. 
-Distinção entre  frases com diferentes valores aspetuais (valor perfetivo, valor imperfetivo, situação 
genérica, situação habitual e situação iterativa). 
-Demonstração, em textos, dos mecanismos anafóricos que garantem as cadeias referenciais. 
-Avaliação de um texto com base nas propriedades que o configuram (processos de coerência e 
coesão). 
-Utilização  intencional de modalidades de reprodução do discurso. 

 
Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos, em cada módulo, prevê-se recolher dados das seguintes formas: 
atividades de avaliação de competências da leitura, da escrita, da gramática, da compreensão oral e  da expressão oral. 
 

 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico a 3 de novembro de 2022 
 
 

 



 

 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

ENSINO SECUNDÁRIO 

Ano Letivo 2022-2023  
Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Modalidades Individuais -Ginástica Aeróbica Aula – 

12ºano 
UFCD- 9456 

Manual adotado: S/ manual  

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

1º
 e

 2
º 

SE
M

ES
TR

ES
  

Passos básicos e estrutura musical 
 
Caraterísticas primárias de uma aula de ginástica 
aeróbica 

• Eficácia 
• Segurança 
• Acessibilidade 

 
Princípios orientadores para a montagem 
coreográfica na aula de ginástica aeróbica 

• Simetria 
• Perna Pronta 
• Fluidez 

 
Sequência coreográficas na ginástica aeróbica 

• Elemento, segmento, frase e bloco 
coreográfico 

• Junção coreográfica 
• Liderança, dimensão e deslocamentos 

 
Métodos de montagem coreográfica na ginástica 
aeróbica 

• Associativismo; pirâmide; adição  
• Split; espelho 
• Tipologia de exercícios 

 
Estratégias de ensino 

• Adição / subtração  
• Insert; progressão 
• Tipologia de exercícios 
•  

Frases cruzadas na ginástica aeróbica 
 
Planos de aula 

• Normas de elaboração  
• Princípios de aplicação  
• Normas de correção  

 
• Exercitação prática dos passos básicos (liderança 

simples/alternada). 
 

• Identificação e aplicação prática dos princípios 
orientadores da montagem coreográfica. 

 
• Observação e análise crítica das aulas. 

 
• Construção prática de segmentos, frases e blocos musicais.  

 
 

•  Realização orientada de trabalhos de pesquisa/escritos 
 

• Realização orientada de um plano de aula cumprindo as 
normas de elaboração. 
 

• Implementação de um plano de aula com recurso a 
diferentes métodos de montagem coreográfica.  
 

• Identificação e aplicação prática de frases cruzadas- 
 

• Aplicação prática de diferentes estratégias de ensino 
 

 
• Realização de questões- aula. 

 
 

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

 
 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 novembro de 2022 
 



 

 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

ENSINO SECUNDÁRIO 

Ano Letivo 2022-2023  
Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Modalidades Individuais -Ginástica Aeróbica Aula – 

12ºano 
UFCD- 9454 

 
Manual adotado: S/ manual  

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

1º
 e

 2
º 

SE
M

ES
TR

ES
  

Ginástica aeróbica 
 
História da modalidade 
 
Passos básicos 
 
Passos de liderança simples e de liderança 
alternada 
 
Estrutura da aula de ginástica aeróbica 
 
Aquecimento 
 
Fase principal (segmento aeróbio) 
 
Retorno à calma e alongamento final 
 
Música na aula de ginástica aeróbica 
 
Batidas musicais e batidas por minuto 
(bpm´s) 
 
Compasso quaternário 
 
Oitos musicais 
 
 Frase musical 
 
 
 
 

•  

 
• Exercitação prática dos passos básicos (liderança 

simples/alternada). 
 

• Seleção de músicas e reconhecimento das batidas 
musicais. 
 

• Identificação de compassos musicais: 
 

• Observação e análise crítica das aulas. 
 

• Construção de oito musicais e de frases musicais. 
 

•  Realização orientada de trabalhos de 
pesquisa/escritos 

 
• Realização orientada de um plano de aula.  

 
• Implementação de um plano de aula ou partes de um 

plano de aula.  
 

• Realização de questões- aula. 
 

 

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

 
 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 novembro de 2022 
 



 

 

 
DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

 

ENSINO BÁSICO SECUNDÁRIO 

Ano Letivo 2022-2023 
Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Modalidades Coletivas -Ética e Deontologia– 12ºano 

Desporto 
UFCD- 9455 

 

 
 

Manual adotado: S/ manual 
 

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

1º
 e

 2
º  

SE
M

ES
TR

E  

 
 

• Os  princípios fundamentais dos 
valores éticos e culturais. 

 
 
 

• As  normas deontológicas e 
profissionais na sua prática 
profissional articulando-a com a 
responsabilidade pessoal 

 
 
 

• Os  fatores éticos de promoção do 
desenvolvimento institucional. 

 
 
 

• As  condutas éticas 
conducentes à preservação 
da solidariedade e do 
respeito numa comunidade 
global. 

 
 
 

• As  condutas éticas de 
intervenção aplicáveis aos 
agentes desportivos. 

 
 
 
 
 

• Realização orientada de trabalhos de 
pesquisa/escritos; 

 
• Elaboração escrita de um trabalho de grupo. 

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

 

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 novembro de 2022 



 

 

  

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

SECUNDÁRIO – CURSOS PROFISSIONAIS 

Ano Letivo 2022-2023  
Planificação Anual Simplificada da Disciplina Educação Física – 12º ano Profissional 

Manual adotado: Sem manual 
 

 Domínios / Temas / 
Conteúdos 

Atividades de aprendizagem / Estratégias de ensino e de avaliação formativa 

 

1º
 S

EM
ES

TR
E:

   

 
 
JDC III 
(Futebol) 
 
 
 
 
 
 
Ginástica III 
(Acrobática) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Em situação de jogo (reduzido ou formal), em concursos e/ou tarefas a par ou em 
grupos homogéneos e heterogéneos explorar os princípios técnico-táticos da 
modalidade com vista à resolução de problemas em situações de jogo; 
- Em situação de exercício critério, (individualmente, ou em situação de 
cooperação ou oposição, com um ou mais colegas) executar diferentes gestos 
técnicos específicos da modalidade. 
 
 
 
- Em situação de exercício critério, em progressão pedagógica realizar: 
 . diferentes habilidades gímnicas isoladas e/ou em sequência; 
  atividades a par ou em grupos homogéneos e heterogéneos, que possibilitem 
elaborar sequências de habilidades e/ou elaborar coreografias 
 
 
 
 
 
 
 

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

 



 

 

  

2º
 S

EM
ES

TR
E  

 

 

Dança III 

 

 

 

 

 

Aptidão Física III 

 

 

 

 

 

Atividades Físicas e 
contextos de Saúde III 

 

 

 
 

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

 
- Realização, de exercícios para desenvolvimento das capacidades coordenativas 
e condicionais individualmente, a pares ou em grupo, em circuitos de treino ou de 
exercitação. 
- Realização da Bateria de Testes do programa FitEscola. 
 
 
 

 
 
 

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

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

 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 novembro de 2022 
 



 

 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

SECUNDÁRIO – CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE DESPORTO 

Ano Letivo 2022-2023  
Planificação Anual Simplificada da Disciplina Estudo do Movimento (módulo 7) – 12º ano  

Manual adotado: Sem manual 
 

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

 

1º
 S

EM
ES

TR
E:

   

 
- Força: 
. Diferentes formas de 
manifestação da 
Força; 
.Máxima (absoluta e 
relativa); 
.Explosiva; 
.Reativa: 
.Resistente. 
 
 
- Flexibilidade: 
.Diferentes formas de 
manifestação da 
Flexibilidade; 
.Fatores 
osteoarticulares, 
musculares e nervosos 
condicionantes da 
flexibilidade; 
.Métodos estáticos e 
passivos; 
.Flexibilidade e força 
muscular. 
 
 
 

 
 
 
 
- Aulas expositivas com debate de conceitos; 
 
- Realização atividades formativas para aquisição de conhecimento e outros 
saberes;  
 
- Analise de situações, identificando os seus elementos ou dados; 
 
- Realização tarefas associadas à compreensão e mobilização dos conhecimentos;  
 
- Utilização de  conhecimento, para participar de forma adequada e resolver 
problemas em contextos diferenciados; 
 
- Trabalho de pesquisa, 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. 

 



 

 

2º
 S

EM
ES

TR
E 

- Velocidade: 

.Diferentes formas de 
manifestação da 
velocidade (reação e 
execução); 

.Velocidade cíclica e 
acíclica; 

.Curva de aceleração e 
velocidade. 

 

- Resistência: 

. Diferentes formas de 
manifestação da 
resistência (aeróbia, 
anaeróbia láctica e 
anaeróbia aláctica); 

. Fatores fisiológicos 
condicionantes das 
diferentes formas de 
manifestação da 
resistência; 

. Limiar anaeróbio, 
aeróbio e fadiga; 

. Adaptações agudas e 
crónicas no treino da 
resistência. 

 

 
 
 
 
 
- Aulas expositivas com debate de conceitos; 
 
- Realização de atividades formativas para aquisição de conhecimento e outros 
saberes;  
 
- Analise situações, identificando os seus elementos ou dados; 
 
- Realização de tarefas associadas à compreensão e mobilização dos 
conhecimentos;  
 
- Utilização do conhecimento, para participar de forma adequada e resolver 
problemas em contextos diferenciados; 
 
- Trabalho de pesquisa, 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. 
 

 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 novembro de 2022 
 



 

 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

ENSINO SECUNDÁRIO 

Ano Letivo 2022-2023  
Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Modalidades Individuais -Ginástica Localizada – 

12ºano 
UFCD- 9457 

 
Manual adotado: S/ manual  

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

1º
 e

 2
º 

SE
M

ES
TR

ES
  

• Ginástica localizada 

o História da modalidade 

o Objetivos e benefícios da 
ginástica localizada 

o Materiais e formas de 
variar a aula de ginástica 
localizada 

• Estrutura da aula de ginástica 
localizada 

o Aquecimento 

o Fase aeróbia 

o Fase localizada 

o Retorno à calma e 
alongamento 

• Tipologia de exercícios na aula de 
ginástica localizada 

• Normas de prevenção numa aula de 
ginástica localizada 

  

 
• Exercitação prática de diferentes tipos de exercícios. 

 
• Aplicação prática dos princípios de treino. 

 
•  Realização de diferentes tipos de treino e respetiva 

identificação. 
 

• Observação e análise crítica das aulas. 
 

•  Realização orientada de trabalhos de 
pesquisa/escritos 

 
• Realização orientada de um plano de aula C.  

 
• Implementação de um plano de aula ou partes de um 

plano de aula.  
 

• Realização de questões- aula. 
 

 

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

 
 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 novembro de 2022 
 



 

 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

ENSINO SECUNDÁRIO 

Ano Letivo 2022-2023  
Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Modalidades Individuais -Ginástica Localizada 

Metodologia – 12ºano 
UFCD- 9458 

Manual adotado: S/ manual  

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

1º
 e

 2
º 

SE
M

ES
TR

ES
  

• Conceitos básicos 

o Duração, volume e 
intensidade 

o Carga, densidade e frequência 

• Princípios do treino 

o Individualização - sobrecarga 

o Progressão / adaptação, 
especificidade 

o Continuidade, reversibilidade, 
ciclicidade 

• Força e resistência muscular 

o Força dinâmica e força estática 

o Resistência muscular aeróbia e 
resistência muscular 
anaeróbia 

• Tipologia de exercícios na aula de 
ginástica localizada 

o Planificação da aula em 
ginástica localizada 

o Escolha dos exercícios mais 
adequados à população alvo 

• Formas de trabalho utilizadas na aula 
de ginástica localizada 

o Treino em circuito 

o Treino intervalado 

o Treino em uníssono 

 
• Exercitação prática de diferentes tipos de exercícios. 

 
• Aplicação prática dos princípios de treino. 

 
•  Realização de diferentes tipos de treino e respetiva 

identificação. 
 

• Observação e análise crítica das aulas. 
 

•  Realização orientada de trabalhos de pesquisa/escritos 
 

• Realização orientada de um plano de aula.  
 

• Implementação de um plano de aula ou partes de um plano 
de aula.  
 

• Realização de questões- aula. 
 

 

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

 
Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 novembro de 2022 



	

																																										 	 																				

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

 

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

Planificação Anual Simplificada | Disciplina - Modalidades Individuais 12ºano 
Manual adotado: Sem manual 
 

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

 

1º
  S

EM
ES

TR
E 

 

 
UFCD – 9449 
Ténis de mesa 
 
- Regras básicas 
- Pegas da raquete 
- Tipos de batimento: 
Rotação para trás, para a 
frente; lateral e Batimento;  
- Tipos de Serviço 
- Organização de torneios  

 
 
 
 
- Em situação de exercício critério, (individualmente, ou em situação de 
cooperação ou oposição, com um ou mais colegas) executar diferentes gestos 
técnicos específicos da modalidade. 
- Em situação de jogo (reduzido ou formal), em concursos e/ou tarefas a par 
ou em grupos homogéneos e heterogéneos explorar os princípios técnico da 
modalidade com vista à resolução de problemas em situações de jogo; 
 

 
Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 
participação na aula, da realização de exercício critério e de situações de jogo. Avaliação em situação de jogo formal 
 

1º
 e

 2
º 

 S
EM

ES
TR

E 
 

 
UFCD – 9452 
Remo 
 
- Regras de segurança  
- Técnica de remar. 
- Remo indoor e na água 
 
 

 
 
 
 
- Em situação de exercício critério, (individualmente, ou em situação de 
cooperação, com um ou mais colegas) executar os gestos técnicos específicos 
da modalidade. 
- Em situação de competição, em concursos e/ou tarefas a par ou em grupos  
explorar os princípios técnico da modalidade com vista à resolução de 
problemas em situações reais; 
 

 
Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 
participação na aula, da realização de exercício critério e de situações reais. Avaliação em situação de competição. 
 

 
Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 novembro de 2022 

 



	

																																										 	 																				

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

 

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

Planificação Anual Simplificada | Disciplina - Modalidades Coletivas 12º ano 
Manual adotado: Sem manual 
 
 

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

1º
  S

EM
ES

TR
E 

 

 
UFCD – 9496 
Basquetebol – orientação 
de exercícios e do jogo 
 
- Aplicar e orientar 
exercícios  
- Transmitir informação de 
acordo com as situações e 
as necessidades dos 
praticantes 
- Aplicar exercícios no 
treino, diagnosticar erros e 
formas de os resolver 
 

 
 
 
 
- Descrição/apresentação das técnicas fundamentais da modalidade 
- Analise dos diferentes tipos de exercícios e dos seus objetivos 
- Exploração dos diferentes tipos de intervenção durante a realização de 
exercícios e de situações de jogo 
- Escolher/aplicar/dirigir exercícios em grupos de alunos/turmas 
 

 
Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 
Participação na aula, da aplicação e condução de exercícios. Avaliação em situação de direção de exercícios e jogo. 
 

 
 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 novembro de 2022 
 



 

 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

ENSINO BÁSICO SECUNDÁRIO 

Ano Letivo 2022-2023  
Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Modalidades Coletivas – Futebol (Metodologia e 

Técnico-tática) e Hóquei em Patins – 12ºano 
Manual adotado: S/ manual  

 Domínios / Temas / Conteúdos Estratégias de ensino e de avaliação  
 

1º
 e

 2
º 

 S
EM

ES
TR

E 
 

9499 – Futebol (Metodologia do Treino) 
1. O conceito de treino 
2. Os aspetos que intervêm no processo de 
adaptação às exigências do jogo de futebol 
3. Os métodos de aprendizagem da ação 
técnica/tática. 
4. Distinção de superação, principalmente nos 
jovens jogadores, no que se refere à sua evolução, 
ritmo e significado em diferentes contextos de 
treino e competição 

  
9442 – Hóquei em Patins (Metodologia da Patinagem) 

1. Os diferentes tipos de patins e 
componentes. 

2. As regras de segurança na patinagem. 

3. As técnicas de patinagem. 

4. Os erros mais comuns na patinagem. 

5. As progressões pedagógicas para o ensino 
das técnicas de patinagem. 

9500 – Futebol (Técnico-Tática) 

1.As origens do jogo de Futebol, a sua evolução 
regulamentar e do processo de desenvolvimento do 
jogo. 

2. Os princípios específicos do jogo de Futebol ofensivo 
e defensivo. 

3.As características das diferentes ações técnico-
táticas ofensivas e defensivas enquanto fatores do 
jogo de futebol. 

4.As ações individuais e coletivas específicas do jogo 
de futebol. 

5.As especificidades da intervenção do guarda-redes 
no quadro regulamentar e no âmbito da organização 
dinâmica da equipa. 

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

 
• Observação e análise crítica das aulas. 

 
•  Realização orientada de trabalhos de pesquisa/escritos 

 
• Implementação de um plano de aula ou partes de um plano 

de aula.  
 

 

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

 
Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 novembro de 2022 

 



 

 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Ano Letivo 2022-2023  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina AC – 12º ano  

Manual adotado: NA 
 
 
 

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

 
 

1
º 

E 
2

º 
SE

M
ES

TR
E 

 

 
MÓDULO 4 - Arquitetura de 

Microprocessadores  

 Conhecer as arquiteturas de 

microprocessadores;  

 Identificar as principais 

características de um 

microprocessador;  

 Identificar como são atendidas 

interrupções pelo 

microprocessador;  

 Identificar de que forma o 

microprocessador comunica 

com o exterior nomeadamente 

com os dispositivos de entrada 

e saída, e a memória;  

 

 

 Utilizar vários meios audiovisuais com demonstração de procedimentos 

a realizar nas aplicações/atividades; 

 Atividades/quizzes individuais/pares, usando roteiros/guiões 

orientadores em programas específicos; 

 Pesquisa e análise da informação a utilizar em atividades e projetos; 

 Atividades de preparação de apresentações orais/áudio/vídeo; 

 Intervenções orais (responder a perguntas, colocar dúvidas, partilhar 

saberes). 

 

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

Teste de avaliação/trabalho de pesquisa/projeto. 
Apresentação oral de trabalhos de grupo/individuais 
Trabalhos de pesquisa apresentados em formato escrito (cartaz, folheto, powerpoint) e/ou em formato oral/áudio/vídeo. 

 

 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 de novembro de 2022 
 



 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

ENSINO SECUNDÁRIO 

CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS  

Ano Letivo 2022-2023  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina Matemática – 12º ano  

Manual adotado: A7 - Probabilidades - Maria Augusta Neves, M. Carlos Silva, Bruno Ribeiro e outros 

Manual adotado: A8 - Modelos Discretos- Maria Augusta Neves, M. Carlos Silva, Bruno Ribeiro e outros 

Manual adotado:  A9: Funções de Crescimento - Maria Augusta Neves, M. Carlos Silva, Bruno Ribeiro e outros 

 

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

1
º 

SE
M

ES
TR

E 

A7 Probabilidades 

FENÓMENOS ALEATÓRIOS 

 
REGRA DE LAPLACE 

MODELOS DE PROBABILIDADE 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

ENVOLVENDO PROBABILIDADE.  

A8 Modelos Discretos 
 
SUCESSÕES 

 
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

ENVOLVENDO PROGRESSÕES 

ARITMÉTICAS E GEOMÉTRICAS 
 
TRANSFORMAÇÕES DO GRÁFICO 
DE UMA FUNÇÃO. 

A9  Funções de Crescimento 
 
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

ENVOLVENDO FUNÇÕES 

EXPONENCIAL E/OU 

LOGARÍTMICA 

 

 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

ENVOLVENDO A FUNÇÃO 

LOGÍSTICA 

 

 Estabelecer conexões entre diversos temas matemáticos e de outras disciplinas.   

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Manual adotado:  A10- Otimização- Maria Augusta Neves, M. Carlos Silva, Bruno Ribeiro e outros 

 

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

 

2
º 

SE
M

ES
TR

E 
 

 A10 
 

 Otimização 
 
 

Estabelecer conexões entre diversos temas matemáticos e de outras disciplinas.   

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

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

Apreciar o papel da Matemática no desenvolvimento das outras ciências e o seu 
contributo para a compreensão e resolução dos problemas da Humanidade 
através dos tempos. Resolver problemas, atividades de modelação ou desenvolver 
projetos que mobilizem os conhecimentos adquiridos ou fomentem novas 
aprendizagens e trabalhos de grupo.   

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

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

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

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

 
 
 
 

 
Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 novembro de 2022 



 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Ano Letivo 2022-2023  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina PSI– 12º ano  

Manual adotado: NA 
 

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

 
 

1
º 

SE
M

ES
TR

E 
 

 
Módulo 13 - Técnicas de Modelação de Dados 
 Bases de dados relacionais; 

 Relações entre tabelas; 

 O modelo ER 

 Normalização  
 

Módulo 14 - Linguagem de manipulação de dados 
 Linguagem SQL; 

 Pesquisar informação numa base de dados; 

 Inserir, remover e atualizar dados; 

 Pesquisas complexas. 
 

Módulo 15 - Linguagem de definição de dados 
 Criar. Alterar e eliminar tabelas e índices em SQL; 

 Atualização de dados; 

 Conceito de transação; 

 Privilégio e controlo de acessos. 
 

Op3 - Ferramentas de tratamento de imagem 
 Aquisição e impressão de imagens; 

 Edição de imagem; 

 Composição de imagem. 
 

Op1 -Tecnologias de Acesso a bases de dados 
 Métodos de ligação a base de dados; 

 Componentes específicos de acesso a base de dados; 

 Construir interface de acesso a base de dados; 

 Consultas avançadas  
 

Op2 -Técnicas de deteção e tratamento de erros 
 Ferramentas de tratamento de erros; 

 Mecanismos avançados de deteção e tratamento de 
erros. 

 
 
 
 
 

 Utilizar vários meios audiovisuais com demonstração 

de procedimentos a realizar nas 

aplicações/atividades; 

 Atividades/quizzes individuais/pares, usando 

roteiros/guiões orientadores em programas 

específicos; 

 Pesquisa e análise da informação a utilizar em 

atividades e projetos; 

 Atividades de preparação de apresentações 

orais/áudio/vídeo; 

 Intervenções orais (responder a perguntas, colocar 

dúvidas, partilhar saberes). 

 

2
º 

SE
M

ES
TR

E 

 
 
Módulo 16 - Projeto de software 
 

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

Teste de avaliação/trabalho de pesquisa/projeto.  
Apresentação oral de trabalhos de grupo/individuais 
 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 de novembro de 2022 

 



 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Ano Letivo 2022-2023  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina Redes de Comunicação – 12º ano  

 

Manual adotado:  --------- 
 

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

 

1
º 

SE
M

ES
TR

E 
 

MÓDULO 6 – Programação de 
Sistemas de Comunicação 
Modelos de programação  

Servidores e clientes 

Comunicação usando interface 

socket. 

 

MÓDULO 7A (Op1) - Acesso a 
Bases de Dados via Web 
 
Mecanismos de acesso a base de 

dados 

Páginas dinâmicas com integração 

de Bases de Dados  

Processamento Server-Side de 
Client-Side 
(continua) 

 Utilizar vários meios audiovisuais com demonstração de procedimentos 
a realizar nas aplicações; 

 Atividades, quizzes individuais/pares, usando roteiros/guiões 
orientadores em programas específicos; 

 Pesquisa e análise da informação a utilizar em atividades e projetos; 

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

 Atividades de preparação das apresentações orais/áudio/vídeo; 

 Realização de ficha formativa. 

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

Teste de avaliação/projeto sobre programação servidor-cliente (módulo 6) e páginas dinâmicas com integração de Bases de Dados (módulo 

7A); trabalhos de pesquisa apresentados em formato escrito (apresentação eletrónica) e em formato oral/ áudio/vídeo. 
 

2
º 

SE
M

ES
TR

E 

MÓDULO 7A (Op1) - Acesso a 
Bases de Dados via Web 
 
(continuação) 

Mecanismos de acesso a base de 

dados 

Páginas dinâmicas com integração 

de Bases de Dados  

Processamento Server-Side de 
Client-Side 
 
MÓDULO 7B (Op2)-Arquiteturas 
Cliente-Servidor 
 
Conceitos de protocolo e socket 

Mecanismos de programação em 

arquitetura Cliente/Servidor 

 Utilizar vários meios audiovisuais com demonstração de procedimentos 
a realizar nas aplicações; 

 Atividades, quizzes individuais/pares, usando roteiros/guiões 
orientadores em programas específicos; 

 Pesquisa e análise da informação a utilizar em atividades e projetos; 

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

 Atividades de preparação das apresentações orais/áudio/vídeo; 

 Realização de ficha formativa. 

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

Teste de avaliação/projeto sobre páginas dinâmicas com integração de Bases de Dados (módulo 7A); trabalho de pesquisa sobre mecanismos 
de programação em arquitetura cliente/servidor, apresentado em formato escrito (apresentação eletrónica) e em formato oral/ áudio/vídeo  

 

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3  de novembro de 2022 
 



DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

CURSOS PROFISSIONAIS - ENSINO SECUNDÁRIO

Ano Letivo 2022-2023 

Planificação Anual Simplificada da Disciplina Área de Integração – 12º ano 

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

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

    1º

 S
E
M
E
S
T
R
E

16t

MÓDULO 5
Tema: Das Economias-mundo à Econo-
mia Global

 Internacionalização e globalização da 
economia.

 O que é a globalização?
 Das economias-mundo à globalização?
 Desequilíbrios e perspetivas da globaliza-

ção.
 Desenvolvimento e exclusão.

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

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

 Sistematização no quadro e/ ou em 
diapositivos.

 Diálogo professor/ aluno.

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

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

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

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

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

 Transformar a informação pesquisada em 
conhecimento;

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



Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos, no módulo (continuação do 11º ano) prevê-se recolher da-
dos das seguintes formas:
Trabalhos de pares e/ ou individuais; a realização de 1 trabalhos de pesquisa; a apresentação oral (individual e/
ou em grupo) e a observação, com registo escrito, da participação, empenho.

1º
MÓDULO 6
Tema: A construção da democracia

 Visionamento e debate de pequenos vídeos 
e / ou filmes de modo a levar os alunos a 



 S
E
M
E
S
T
R
E

15t

 O Homem - «animal político
 Modelos de organização política – das tribos à

democracia
 Construção dos regimes democráticos
 O regime democrático Português.
 Os direitos humanos nas sociedades atuais

refletirem sobre o tema em estudo.

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

 Sistematização no quadro e/ ou em 
diapositivos.

 Diálogo professor/ aluno.

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

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

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

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

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

 Transformar a informação pesquisada em 
conhecimento;

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

1º e
2º

S
E
M
E
S
T
R
E

15t

MÓDULO 6
Tema: O desenvolvimento de novas ati-
tudes no trabalho e no emprego

 A mudança no trabalho e no emprego.
 Empreendedorismo e formação.
 Empreendedorismo: elementos funda-

mentais.
 Novas situações no mundo do trabalho

2º

S
E
M
E
S
T
R
E

15t

MÓDULO 6

Tema: Da multiplicidade dos saberes à ciên-
cia como construção racional do saber.

 A natureza problemática do conhecimento.

 Níveis de conhecimento.

 Conhecimento científico, racionalidade e so-
ciedade.

 Referências históricas na construção da ci-
ência ocidental.

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos, no módulo, prevê-se recolher dados das seguintes formas:
Trabalhos de pares e/ ou individuais; a realização de 2 trabalhos de pesquisa; a apresentação oral (individual e/ ou em grupo)

de pelo menos 1 trabalho; e a realização de 1 teste escrito; e a observação, com registo escrito, da participação, empe-
nho.

46h=61,3tempos

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 de novembro de 2022



DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAS E HUMANAS

ENSINO PROFISSIONAL 

Ano Letivo 2022-2023 

Planificação Anual Simplificada da Disciplina Psicologia – 12º ano 

Manual  adotado: Psicologia Módulo 1, 2, 3, 4, Areal Editores / Psicologia5, 6, 7, Areal Editores SA  

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

1º
SE
M
ES
TR
E 

Módulo 1: Descobrindo a psicologia
- Especificidade da psicologia como ciência 
- Áreas de especialização da psicologia aplicada

Módulo 2: O desenvolvimento humano.
- Conceito e fatores de desenvolvimento
- Etapas do desenvolvimento: período pré-natal,
infância, adolescência, idade adulta e velhice.

Módulo  3:  Processos  cognitivos,  emocionais  e
motivacionais
- Processos cognitivos
- Processos emocionais
- Processos motivacionais

Módulo 4: Fatores e processos de aprendizagem
- Aprendizagem
- Aprender a aprender

  Realização de atividades  individuais e de pares
 Realização de trabalhos de pesquisa orientados.
  Visionamento de filmes ou vídeos a escolher medi-

ante a preferência dos alunos: (“O caso Darrow”, O
menino selvagem”, “Três gémeos idênticos”)

 Análise de imagens e artigos selecionados.
Organização de debates para confronto de ideias di-

ferentes relativamente aos temas em discussão.
  Identificar  situações  vivenciadas  relativas  a  cada

etapa de desenvolvimento.
 Elaborar  um pequeno estudo  individual  relativo a

um elemento da família, do grupo de amigos ou vizi-
nhos que experimentam uma determinada fase e fa-
zer  uma  análise  dos  seus  padrões  de  desenvolvi-
mento

 Identificar  situações perturbadoras  ou potenciado-
ras do sucesso escolar.

Para a avaliação sumativa classificativa de cada módulo prevê-se recolher dados das seguintes formas: classificação da par -
ticipação/trabalho em sala de aula ( como debates organizados), realização de testes sumativos e fichas de trabalho.

2º
SE
M
ES
TR
E

Módulo  5:  Processos  relacionais  e  comporta-
mento profissional
- Perceção do “eu”
- Perceção dos “outros
- Perceção e dinâmica do “nós”
- Liderança, negociação social e empreendedoris-
mo.

Módulo 6: Da diferenciação de comportamento
à diferenciação da intervenção.
- Diferença: delimitação e problematização.
-  Diferenças no acesso ao trabalho: inserção de
populações com especiais dificuldades.

Módulo 7: construção do futuro e gestão de car-
reira
- Desenvolvimento vocacional na adolescência
- O mundo do trabalho
- Transição escola – mundo do trabalho
- O projeto de vida e de carreira

● Explorar  aspetos  caraterizadores  fundamen-
tais dos alunos e  desmistificar imagens negativas de
si mesmo.

● Distinguir entre o autoconceito dos alunos e a
possibilidade de construção/simulação de uma iden-
tidade digital complexa e alternativa. 

● Desconstruir estereótipos e preconceitos soci-
ais  que possam afetar as decisões e a vida dos alu-
nos.

● Analisar  o  impacto da liderança na vida  dos
grupos e no desempenho individual.

●  Distinguir  diferentes  capacidades  cognitivas
do ser humano desenvolvendo uma atitude positiva
face à diversidade.

●  Apresentar propostas para minorar as dificul-
dades de inserção das populações com especiais di-
ficuldades no acesso ao trabalho e à vida social.

● Desenvolver no aluno, através da mobilização
dos conhecimentos adquiridos em todos os módu-
los, a necessidade de construir um projeto de vida
ajustado às suas limitações, potencialidades e expe-
tativas para o futuro.

Para a avaliação sumativa classificativa de cada módulo prevê-se recolher dados das seguintes formas:  classificação da par-
ticipação/trabalho em sala de aula, realização de testes sumativos, fichas de trabalho ou outros exercícios solicitados e
cuja avaliação é previamente discutida com a turma.  

[Escreva aqui]



Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 de novembro de 2022

[Escreva aqui]



DEPARTAMENTO DE  CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

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

Ano Letivo 2022-2023 

Planificação Anual Simplificada da Disciplina Serviços de Cozinha e Pastelaria – 12º ano 

Manual adotado: Manuais elaborados pelos Formadores

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

1º
SE
M
ES
TR
E 

UFCD 4662
Preparação e confeção de 
sopas

- Identificar diferentes tipos de 
sopas.
- Elaborar fichas técnicas de 
acordo com as capitações.
- Preparar e confecionar sopas 
regionais e internacionais.
- Empratar e decorar sopas.
- Acondicionar e conservar 
sopas.
- Cumprir as normas de higiene 
e segurança.

1 - Tipos de sopas, cremes, 
2 - Tecnologia de matérias-
primas
3 - Receitas e fichas técnicas
4 - Operações de quantificação 
de produtos, ingredientes, 
proporções e pesagens
5 - Técnicas de preparação de 
sopas, cremes, aveludados, 
caldos e consommés
6 - Processo de confeção de 
sopas, cremes, aveludados, 
caldos e consommés
7 - Técnicas de regeneração de 
sopas (preparados industriais e 
pré-cozinhados)
8 - Controlo de qualidade do 
processo de fabrico
9 - Acondicionamento e 
conservação dos produtos 
confecionados
10 - Empratamento e decoração
criativa
11 - Normas de higiene e 
segurança

UFCD 8297
Preparações e confeções 
básicas de cozinha

- Executar as principais 
preparações de base de 
cozinha.
- Executar as principais 
confeções de base de cozinha. 

1 - Preparações de base
2 - Confeções de base

UFCD 4673 
 Preparação  e  confeção  de
cozinha  tradicional
Portuguesa

- Identificar a divisão geográfica
gastronómica do País;
-  Confecionar  iguarias  da
cozinha tradicional portuguesa.
- Identificar a divisão geográfica 
do país, nomeadamente dos 
produtos que cada região 
oferece, de modo a contribuir 
para a gastronomia regional e 
para o cardápio da riquíssima 
gastronomia tradicional 
portuguesa num âmbito mais 
alargado;
- Reconhecer o inventário do 
receituário gastronómico 

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

região;
● Confeção de diferentes sopas e cremes, com particular relevância às técnicas de preparação.

 Análise da evolução dos diferentes tipos de confeção, ao longo dos séculos;
 Pesquisa  dos  diferentes  ingredientes  aromáticos,  que  conferem   tipicidade  aos  pratos

tradicionais, de cada região;
 Técnicas de preparação de peixe e carne, de acordo com a confeção das diferentes iguarias,

em contexto prático;
 Técnicas de confeções básicas de cozinha, em contexto prático.

 Análise do mapa de Portugal, identificando as diferentes regiões e sua gastronomia;
 Análise  da  influência  das  culturas  agrícolas  persistentes  e  criação  de  animais,  na  tradição

gastronómica de cada região;
 Identificar o receituário português e suas regiões de origem;
 Preparação e confeção de diferentes iguarias, do receituário tradicional português;
 Elaboração de diferentes ementas, com base no receituário tradicional português.



português, região a região;
-  Confecionar  iguarias  da
cozinha tradicional portuguesa.

1 - Diversidade gastronómica do
país: utilização dos produtos 
tradicionais de cada região na 
preparação e confeção das 
receitas da gastronomia 
tradicional portuguesa;

2 - Distribuição geográfica das 
regiões no espaço

nacional;
3 – Receitas da cozinha 

tradicional portuguesa (âmbito
nacional e regional);

- Entradas e acepipes
- Sopas, caldos e cremes
-Peixe e Marisco
- Carne, Caça e aves
Pratos Sazonais
4 – Associações de ingredientes
5 – Pratos regionais a serem 

confecionados:

UFCD 8293
Preparação e Confeção de 
Doçaria Tadicional 
portuguesa
- Confecionar doçaria tradicional
e conventual.
- Identificar a doçaria tradicional
ou conventual mais importante 
de cada região;
- Identificar a doçaria que, não 
pertencendo a uma região 
específica, é muito importante 
no contexto da doçaria nacional.

– Regiões Gastronómicas:
1.1 – Identificação:

1.2 – Doces tradicionais;
1.3 – Doçaria conventual;
1.4  –  Confeção  da  doçaria

tradicional.
2 – Fichas técnicas.

UFCD 8298 
Cozinha Criativa
- Identificar as novas tendências
gastronómicas,  as  novas
técnicas, as novas tecnologias e
utilização de novos produtos na
cozinha.
-  Elaborar  fichas  técnicas  de
acordo com as capitações
-  Aplicar  novos  processos  de
preparação  e  confeção  de
iguarias,  utilizando  novas
tecnologias de cozinhas
-  Acondicionar  e  conservar  os
produtos confecionados
- Reconhecer a importância da
estética  na  apresentação  e
decoração  dos  produtos
gastronómicos.
- Cumprir as normas de higiene 
e segurança.
- Cozinha criativa -influências 
gastronómicas, benefícios, 
malefícios.

1 – A cozinha vegetariana;
2- A cozinha macrobiótica;
3 – A cozinha dietética;
4 – A cozinha biológica;
5 – Benefícios e malefícios dos

diferentes tipos de cozinhas;
6 – Preparações e confeções de

pratos  dos  vários  tipos  de
cozinhas;

7  –  Tempo  de  cozedura  dos
diversos alimentos;

8 – Confeção de alimentos em
vácuo;

9  –  Cozedura  de  alimentos  a
baixas temperaturas;

10  –  Pratos  de  autoria  dos
alunos.

 Análise das razões que originaram o aparecimento da doçaria conventual;
 Identificação da pastelaria tradicional, de acordo com as diferentes regiões do país;
 Identificação das razões que levaram ao aparecimento da pastelaria conventual, no nosso país;
 Identificação do diferente receituário dos doces conventuais, por região;
 Confeção de diferentes doces tradicionais/conventuais, com relevância nas diferentes técnicas

utilizadas;
 Elaboração de fichas técnicas.

 Identificação das diferentes tendências  atuais, na gastronomia;
 Identificação das razões da proliferação de diferentes tipos de cozinha na atualidade;
 Análise dos ingredientes próprios de cada tendência de cozinha na atualidade;
 Confeção de diferentes tipos de iguarias, identificativos de cada tendência, com relevância nas

técnicas aplicadas;
 Elaboração de fichas técnicas.



UFCD 8295

Preparação e Confeção de 
Pastelaria Internacional

-Identificar as diferentes 
confeções de pastelaria 
internacional.
- Preparar e Confecionar 
diversas receitas aplicando 
técnicas apropriadas de 
pastelaria internacional.
- Empratar e decorar produtos 
de pastelaria internacional.
- Acondicionar e conservar os 
produtos confecionados.
- Cumprir as normas de higiene

e segurança.

1 - Pastelaria e doçaria 
internacional 
2 - Confeções de pastelaria
2.1 Com fruta
3 - Tecnologia de matérias-
primas
4 - Receitas e fichas técnicas
5 - Operações de quantificação 
de produtos, ingredientes, 
proporções e pesagens
6 - Técnicas de preparação e 
confeção de pastelaria 
internacional

 Pesquisa  de pastelaria  típica de cada país,  de  acordo  com a sua  relevância  no receituário
internacional;

 Identificação dos ingredientes base, que caraterizam cada uma das diferentes pastelarias;
 Confeção de variada pastelaria internacional, com especial relevância às técnicas utilizadas;
 Elaboração de fichas técnicas.

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

2º
SE
M
ES
TR
E

UFCD 8295
Preparação  e  Confeção  de

Pastelaria  Internacional
(Continuação)

7  -  Controlo  de  qualidade  do
processo de fabrico

8  -  Acondicionamento  e
conservação  dos  produtos
confecionados

9 -  Empratamento e decoração
criativa

10  -  Normas  de  higiene  e
segurança

UFCD 8294
Preparação e confeção de 
pastelaria de sobremesa

- Confecionar doçaria tradicional
e conventual.
- Identificar a doçaria tradicional
ou conventual mais importante 
de cada região;
- Identificar a doçaria que, não

pertencendo  a  uma  região
específica, é muito importante
no  contexto  da  doçaria
nacional.–

Regiões Gastronómicas:
1.1 – Identificação:
1.2 – Doces tradicionais;
1.3 – Doçaria conventual;
1.4  –  Confeção  da  doçaria

tradicional.

 Análise das razões que originaram o aparecimento da doçaria conventual;
 Identificação da pastelaria tradicional, de acordo com as diferentes regiões do país;
 Identificação das razões que levaram ao aparecimento da pastelaria conventual, no nosso país;
 Identificação do diferente receituário dos doces conventuais, por região;
 Confeção de diferentes doces tradicionais/conventuais, com relevância nas diferentes técnicas

utilizadas;
Elaboração de fichas técnicas.



2 – Fichas técnicas.

UFCD 8296
Cozinha/Pastelaria – Serviços
especiais 

- Identificar os diferentes 
serviços especiais.
- Elaborar fichas técnicas de 
acordo com as capitações.
- Preparar e Confecionar 
iguarias para serviços 
especiais.
- Empratar e decorar iguarias 
para serviços especiais.
- Cumprir as normas de higiene

e segurança.

1 - Tipos de serviços especiais

2  -  Tecnologia  das  matérias-

primas,  equipamentos  e

utensílios

3  -  Tecnologia  de  matérias-

primas

4 - Receitas e fichas técnicas

5 - Operações de quantificação 

de produtos, ingredientes, 

proporções e pesagens

6 - Organização e articulação 

do serviço com outras secções

7  -  Preparação  e  confeção de

iguarias  para  serviços

especiais

8 -  Empratamento e decoração

criativa

9 - Acondicionamento e 

conservação dos produtos 

confecionados

10  -  Normas  de  higiene  e

segurança

UFCD 4674
Cozinhas do Mundo

- Reconhecer a gastronomia 
tradicional de diferentes países 
e os respetivos receituários.
- Elaborar fichas técnicas de 
acordo com as capitações.
- Preparar pratos de cozinhas 
do mundo.
- Confecionar pratos de 
cozinhas do mundo e respetivas
guarnições.
- Empratar e decorar pratos de 
cozinhas do mundo.
- Cumprir as normas de higiene 
e segurança

1 - Gastronomia internacional
 gastronómicas
2 - Pratos de cozinhas do 
mundo (Europa, Ásia, países 
lusófonos, América)
3 - Tecnologia de matérias-
primas
4 - Receitas e fichas técnicas
5 - Operações de quantificação 
de produtos, ingredientes, 
proporções e pesagens
6 - Técnicas de preparação e 
confeção de pratos de cozinhas 
do mundo
 matérias-primas
7  -  Preparação  e  confeção de

guarnições
8 - Técnicas de regeneração de 
pratos de cozinhas do mundo
9 - Controlo de qualidade do 

 Identificação,  através  de  pesquisa,  dos  diferentes  tipos  de  serviços  prestados  pelos
Estabelecimentos de Restauração e Bebidas (ERB);

 Identificação das caraterísticas de cada serviço e sua função;
 Análise da preparação de cada serviço especial, tendo em vista a sua preparação;
 Simulação da preparação de um serviço especial;
 Elaboração de uma Ordem de Serviço, de acordo com o solicitado pelo cliente e tendo em vista

a organização cuidada, do evento.

 Identificação de iguarias  de diferentes  partes  do mundo,  com particular  contributo  para  o
receituário internacional;

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

 Elaboração de fichas técnicas.



processo de fabrico

10 -Acondicionamento e 
conservação dos produtos 
confecionados
11 - Empratamento e decoração
criativa
12  -  Normas  de  higiene  e

segurança

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

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 de novembro de 2022



 

 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

ENSINO SECUNDÁRIO 

Ano Letivo 2022-2023  
Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Modalidades Individuais -Step Montagem 

Coreográfica – 12ºano 
UFCD- 9455 

Manual adotado: S/ manual  

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

1º
 e

 2
º 

SE
M

ES
TR

ES
  

Passos básicos e estrutura musical 
 
Características primárias de uma aula de 
step 

• Eficácia 
• Segurança 
• Acessibilidade 

 
  
Sequências coreográficas 
 

• Elemento, segmento, frase e bloco 
coreográfico 

• Regras básicas na construção de 
sequências coreográficas 

 
 Métodos de montagem coreográfica 
 

• Associativo; pirâmide (pares e total); 
adição; o Split (pares, trios e total); 
espelho 

•  
Tipologia de exercícios 

• Frases cruzadas 
• Simples 
• Complexas 

 
Estratégias de ensino 
 

• Adição / subtração 
• Insert; progressão 

 
 

Planos de aula 
• Normas de elaboração 
• Princípios de aplicação 

 
• Exercitação prática dos passos básicos. 
 
• Elaboração de frases musicais e sequências 

coregráficas. 
 

•  Realização de montagem coreográfica, utilizando 
diferentes estilos e respetiva demonstração prática. 

 
• Observação e análise crítica das aulas. 

 
•  Realização orientada de trabalhos de 

pesquisa/escritos 
 

• Realização orientada de um plano de aula.  
 

• Implementação de um plano de aula ou partes de um 
plano de aula.  
 

• Realização de questões- aula. 
 

 

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

 

 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 novembro de 2022 
 


