
 

 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

ENSINO SECUNDÁRIO 

Ano Letivo 2022-2023  
Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Educação Física – 12º 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. 

 

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

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

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 
participação na aula, fichas de avaliação de conhecimentos / trabalho individual 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 dos aspetos gerais da ética na participação nas Atividades Físicas 
Desportivas, relacionando os interesses sociais, económicos, políticos e outros com algumas 
das suas “perversões”. 

- 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 MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

ENSINO SECUNDÁRIO  

Ano Letivo 2022-2023  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina de FÍSICA – 12º ano  

Manual adotado: Eu e a Física 12, Porto Editora 
 

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

1
ºS

EM
ES

TR
E 

 
Mecânica 
 
Cinemática e dinâmica da partícula a 
duas dimensões: 

 Cinemática da partícula em 
movimentos a duas dimensões. 

 Movimentos sob a ação de 
uma força resultante de 
módulo constante. 

 Movimentos de corpos sujeitos 
a ligações.  
 

Centro de massa e momento linear de 
sistemas de partículas: 

 Centro de massa e momento 
linear de sistemas de 
partículas. 

 
Fluidos: 

 Fluídos 

o Exploração e análise de documentos escritos, recorrendo a alguma 

bibliografia científica e didática.  

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

outras. 

o Utilização de recursos diversificados como fichas de trabalho, materiais 

do quotidiano, imagens, apresentações PowerPoint, vídeos, filmes e 

outros recursos digitais. 

o Debate de ideias.  

o Interpretação e construção de gráficos e esquemas.  

o Realização de atividades práticas: laboratoriais /experimentais; de 

campo; de papel e lápis. 

o Elaboração de relatórios das atividades laboratoriais, com base em 

recolha, registo e análise de dados e respetivas conclusões. 

o Utilização de modelos físicos. 

o Desenvolvimento de trabalho em grupo e trabalho individual. 

o Desenvolvimento de trabalho multidisciplinar/interdisciplinar. 

o Articulação de atividades com a biblioteca escolar. 

o Construção de artefactos. 

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

Fichas de avaliação Sumativa Classificativa; Relatórios das atividades práticas laboratoriais;  
Participação oral e atividade de sala de aula; Trabalhos de pesquisa; Construção de artefactos. 
  

Fluídos: 

 Fluídos 
 

Campos e forças 

 Campo gravítico: 
 

 Campo elétrico 
 

 Ação de campos magnéticos 
sobre cargas em movimento 
e correntes elétricas 

 
 
 
Física Moderna 

Introdução à Física Quântica 

Núcleos atómicos e radioatividade. 
 

o Exploração e análise de documentos escritos, recorrendo a alguma 

bibliografia científica e didática.  

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

outras. 

o Utilização de recursos diversificados como fichas de trabalho, materiais 

do quotidiano, imagens, apresentações Powerpoint, vídeos, filmes e 

outros recursos digitais. 

o Debate de ideias.  

o Interpretação e construção de gráficos e esquemas.  

o Realização de atividades práticas: laboratoriais /experimentais; de 

campo; de papel e lápis. 

o Elaboração de relatórios das atividades laboratoriais, com base em 

recolha, registo e análise de dados e respetivas conclusões. 

o Utilização de modelos físicos 

o Desenvolvimento de trabalho em grupo e trabalho individual. 

o Desenvolvimento de trabalho multidisciplinar/interdisciplinar. 

o Articulação de atividades com a biblioteca escolar. 

o Construção de artefactos.  

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

Fichas de avaliação Sumativa Classificativa; Relatórios das atividades práticas laboratoriais;  Participação oral e atividade de sala de aula;  
Trabalhos de pesquisa; Construção de artefactos. 

 
                                                                                                                               Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3de novembro de 2022 

2
ºS

EM
ES

TR
E 



 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

 ENSINO SECUNDÁRIO  

Ano Letivo 2022-2023  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina de QUÍMICA – 12º ano  

Manual adotado: Novo 12Q – Texto Editora 
 

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

formativa 

 

1
º 

SE
M

ES
TR

E 
 

 
Unidade 1- Metais e ligas 
metálicas 

1.1. Estrutura e propriedade 
dos metais 

 

1.1.1- Importância dos 
metais na sociedade atual 

1.1.2- Um outro olhar sobre 
a tabela periódica dos 
elementos 

1.1.3- Estrutura e 
propriedades dos metais 

 
1.2. Degradação dos metais 

 

1.2.1. Corrosão: uma 
oxidação indesejável 

1.2.2. Pilhas e baterias: uma 
oxidação útil  

1.2.3. Proteção de metais. 
 
1.3. Metais, ambiente e vida 

1.3.1. Metais, complexos e 
cor 
1.3.2. Os metais no 
organismo humano 
1.3.3. Os metais como 
catalisadores 

 
 
 

 

o Exploração do manual (questões; desafios, textos) 

o Resolução de atividades do manual adotado/resolução de fichas 

de trabalho.  

o Resolução de exercícios (questionários escritos com respostas 

fechadas e abertas). 

o Exploração de imagens, apresentações PowerPoint, vídeos, 

software e simulações. 

o Realização de atividades laboratoriais. 

o Realização de relatórios científicos. 

o Realização de Atividades de Projeto Laboratorial. 

o Comunicação de resultados de atividades laboratoriais e de 

pesquisa, ou outras, oralmente e por escrito, usando vocabulário 

científico próprio, recorrendo a diversos suportes; 

o Participação em ações cívicas relacionadas com o papel central da 

Química no desenvolvimento tecnológico e suas consequências 

socioambientais. 

o Selecionar, registar e organizar a informação (trabalho autónomo 

e orientado) no caderno diário decorrente de apresentação, 

esquematização, demonstração pelo professor. 

o Intervenções orais (responder a perguntas, colocar dúvidas, 

partilhar saberes). 

o Resolução de exercícios e problemas.  

o Análise de questões resolvidas.  

o Atividades de discussão sobre tópicos pertinentes de química.  

o Leitura, análise e interpretação de documentos (textos, imagens, 

gráficos e tabelas). 

o Realização de pesquisas usando meios diversos. 

o Construção de artefactos. 

o Visitas de estudo. 

 

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

Fichas de Avaliação Sumativa Classificativa 
Questão de Aula/APSA  
Desempenhos nos trabalhos de grupo; Trabalho de Pesquisa 
Questão Laboratorial/Relatório 
Oralidade/ Apresentações orais/Trabalho de aula  

 
 



 

 

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

 

2
º 

SE
M

ES
TR

E 

 

Unidade 2 - Combustíveis, 
energia e ambiente 

2.1. Combustíveis fósseis: o 
carvão, o crude e o gás 
natural 

2.1.1. Do crude ao gás de 
petróleo liquefeito (GPL) 
e aos fuéis: destilação 
fracionada e cracking do 
petróleo 

2.1.2. Os combustíveis 
gasosos, líquidos e 
sólidos: compreender as 
diferenças 

2.2. De onde vem a energia 
dos combustíveis 

2.2.1. Conversão e trocas de 
energia em reações 
químicas 

 

Unidade 3 - Plásticos, vidros e 
novos materiais 

3.1. Os plásticos e os materiais 
poliméricos 

3.2. Polímeros sintéticos e a 
indústria dos polímeros 

3.3. Novos materiais 

 

 

 

o Exploração do manual.  

o Resolução de atividades do manual adotado/resolução de fichas de 

trabalho.  

o Resolução de exercícios (questionários escritos com respostas 

fechadas e abertas). 

o Exploração de imagens, apresentações PowerPoint, vídeos, software 

e simulações. 

o Realização de atividades laboratoriais. 

o Realização de relatórios científicos. 

o Realização de Atividades de Projeto Laboratorial. 

o Comunicação de resultados de atividades laboratoriais e de 

pesquisa, ou outras, oralmente e por escrito, usando vocabulário 

científico próprio, recorrendo a diversos suportes; 

o Participação em ações cívicas relacionadas com o papel central da 

Química no desenvolvimento tecnológico e suas consequências 

socioambientais. 

o Selecionar, registar e organizar a informação (trabalho autónomo e 

orientado) no caderno diário decorrente de apresentação, 

esquematização, demonstração pelo professor. 

o Intervenções orais (responder a perguntas, colocar dúvidas, 

partilhar saberes). 

o Resolução de exercícios e problemas.  

o Análise de questões resolvidas.  

o Atividades de discussão sobre tópicos pertinentes de química. 

o Leitura, análise e interpretação de documentos (textos, imagens, 

gráficos e tabelas). 

o Realização de pesquisas usando meios diversos. 

o Construção de artefactos. 

o Visitas de estudo. 

 

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

Fichas de Avaliação Sumativa Classificativa 
Questão de Aula/APSA  
Desempenhos nos trabalhos de grupo; Trabalho de Pesquisa 
Questão Laboratorial/Relatório 
Oralidade/ Apresentações orais/Trabalho de aula  
 

 
 

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 Aplicações informáticas-B – 12º ano  

Manual adotado: Aplicações Informáticas B - 12.º Ano, Porto Editora 
 

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

1
º 

SE
M

ES
TR

E 
 

 
D1: Introdução à 
Programação 

D1.1. Algoritmia. 
D1.2. Programação. 

 

Exposição de conteúdos de forma teórico/prática. 
Proporcionar momentos de reflexão, partilha, discussão e avaliação presencialmente ou 
através de ferramentas de comunicação e colaboração; 
Promover a articulação disciplinar; 
Utilizar vários meios audiovisuais; 
Demonstrar procedimentos a realizar nas aplicações; 
Disponibilizar roteiros/guiões orientadores; 
Realização de Exercícios teórico/práticos individuais ou em pares. 
Realização de fichas formativas. 

 

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

Testes teórico/práticos. 
Realização de trabalho de projeto 
Elaboração do relatório do trabalho de projeto. 

 
 

2
º 

SE
M

ES
TR

E 

D2: Introdução à 
Multimédia 

D2.1. Conceitos de 
multimédia. 

D2.2. Tipos de media 
estáticos: texto e 
imagem. 

D2.3. Tipos de media 
dinâmicos: vídeo, áudio. 

D2.3. Tipos de media 
dinâmicos: animação. 

D2.4. Gestão e 
desenvolvimento de 
projetos multimédia. 

Exposição de conteúdos de forma teórico/prática. 
Proporcionar momentos de reflexão, partilha, discussão e avaliação presencialmente ou 
através de ferramentas de comunicação e colaboração; 
Promover a articulação disciplinar; 
Utilizar vários meios audiovisuais; 
Demonstrar procedimentos a realizar nas aplicações; 
Disponibilizar roteiros/guiões orientadores; 
Realização de Exercícios teórico/práticos individuais ou em pares. 
Realização de fichas formativas. 
 

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

Testes teórico/práticos. 
Realização de trabalho de projeto 
Elaboração do relatório do trabalho de projeto. 
 

 
 

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 – 12º ano  

Manual adotado: Biodesafios 12, Biologia 12º ano, Elsa Ribeiro, João Carlos Silva, Óscar Oliveira, Edições Asa, 2009 
 

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

1
º 

SE
M

ES
TR

E 
 

Reprodução Humana 

- Gametogénese e 
fecundação 

- Controlo hormonal 

(noções gerais) -  

Desenvolvimento 

embrionário e gestação 

(noções gerais) 

- Manipulação da 

fertilidade 

  

Património Genético 

- Transmissão de 

características 

hereditárias 

- Organização e regulação 

do material genético 

  

Alterações do material 

genético 

- Mutações 

- Fundamentos de 

engenharia genética 

Ao longo de todo o ano: utilização da plataforma Escola Virtual e sala virtual do 
Classroom/Bio 12º 

Análise do Referencial de Avaliação Pedagógica do AGEI. 

Análise das Aprendizagens Essenciais da Disciplina e reflexão sobre os temas a 
privilegiar. 

Verificação de conhecimentos prévios. Avaliação diagnóstica. 

Debate sobre a importância da evolução do conhecimento científico. 

Exploração do manual, de PowerPoints, de vídeos e de plataformas digitais 
diversificadas. 

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

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

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

Apresentação em plenário das conclusões das pesquisas. 

Trabalhos práticos de papel e lápis. Resolução de questões. Resolução de exercícios 
e atividades propostos no manual. 

Utilização da linguagem científica, oralmente e por escrito, para descrever, justificar 
raciocínios, procedimentos e conclusões. 

Trabalhos laboratoriais (desempenho prático e respetivo registo - relatório). 

 Listagem das palavras chave da aula. 

Trabalhos em grupos sobre diversas temáticas em estudo. 

Trabalho projeto “Cruzamentos de Drosophilas” e “A minha árvore genealógica”. 

Participação e empenho nas saídas - visitas de estudo. Apresentação de dúvidas. 

Reflexão e Autoavaliação. 

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

Testes de avaliação (com cariz global) e questões de aula, apresentação oral, relatórios de trabalhos práticos. 

Trabalhos escritos (ex.: pósteres, ensaios ou relatório científico). 

 
 
 



 

 

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

2
º 

SE
M

ES
TR

E 

Sistema Imunitário 

- Defesas específicas e não 
específicas 

- Desequilíbrios e doenças 

- Biotecnologia no 
diagnóstico e terapêutica de 
doenças 

Microrganismos e indústria 
alimentar 

- Fermentação e atividade 
enzimática 

- Conservação, 
melhoramento e produção 
de novos alimentos 

 Exploração das 
potencialidades da Biosfera 
e produção de alimentos 

- Cultivo de plantas e criação 
de animais 

- Controlo de pragas 

Ao longo de todo o ano: utilização da plataforma Escola Virtual e sala virtual do 
Classroom/Bio 12º 

Debate sobre a importância da evolução do conhecimento científico. 

Exploração do manual, de PowerPoint, de vídeos e de plataformas digitais 
diversificadas. 

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

Discussão e problematização de notícias/descobertas/eventos do quotidiano, 
relacionados com os conteúdos, por exemplo, inovação alimentar xxx. 

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

Apresentação em plenário das conclusões das pesquisas. 

Trabalhos práticos de papel e lápis. Resolução de questões. Resolução de exercícios 
e atividades propostos no manual. 

Utilização da linguagem científica, oralmente e por escrito, para descrever, justificar 
raciocínios, procedimentos e conclusões. 

Trabalhos laboratoriais (desempenho prático e respetivo registo - relatório). 

 Listagem das palavras chave da aula. 

Trabalhos em grupos sobre diversas temáticas. 

Trabalho projeto “Fermentação: produção de iogurte ou pão?” 

Participação e empenho nas saídas - visitas de estudo. Apresentação de dúvidas. 

Reflexão e Autoavaliação. 
 

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

Testes de avaliação (com cariz global) e questões de aula, apresentação oral, relatórios de trabalhos práticos. 

Trabalhos escritos (ex.: pósteres, ensaios ou relatório científico). 

 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 de novembro de 2022 
 



 
 
 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

ENSINO SECUNDÁRIO 

Ano Letivo 2022-2023  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Matemática A – 12º ano  

Manual adotado: MÁXIMO 12 
 

 
Domínios / Temas / Conteúdos 

Atividades de aprendizagem/ 
Estratégias de ensino e de avaliação formativa 

1
º 

SE
M

ES
TR

E 

. Funções: 

. Continuidade e assíntotas 

. Derivadas, monotonia e 

concavidades 

. Funções exponenciais e logarítmicas 

. Funções trigonométricas 

 
Criar oportunidades para aperfeiçoamento da 
comunicação escrita, propondo a construção, em 
colaboração, de frases que sistematizam o 
conhecimento matemático. 
 
Colocar questões com diferentes propósitos, para 
incentivar a comunicação matemática nos alunos. 
 
Incentivar a partilha e a discussão de ideias 
(conceitos e propriedades) e de processos 
matemáticos na resolução de tarefas/exercícios. 
 
Explorar as conexões matemáticas em 
tarefas/exercícios que façam uso de 
conhecimentos de diferentes temas. 
 
Propor tarefas/exercícios individualmente ou em 
pequenos grupos com graus de dificuldade 
diferenciados. 
 
Usar e promover nos alunos o uso de recursos 
diversos na resolução de tarefas/problemas em 
diversos contextos (ferramentas tecnológicas 
(programas de geometria dinâmica, cálculo ou 
outros, bem como calculadoras gráficas, …)). 
 
Propor exercícios/ tarefas de análise e 
interpretação de textos, tabelas, imagens e 
gráficos. 
 
Propor exercícios em diferentes formatos: itens 
de seleção e de construção onde se incluem itens 
de provas de exame de anos anteriores 

2
º 

SE
M

ES
TR

E 

 

.Probabilidades e Cálculo Combinatório 

.Números complexos 

.Estatística (se constar da matriz de exame 

nacional) 

.Revisões de conteúdos aprendidos em anos 

anteriores 

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

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

 

 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 novembro de 2022 
 



 

 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

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 LÍNGUAS 

ENSINO SECUNDÁRIO 

Ano Letivo 2022-2023  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina Língua Gestual Portuguesa – 12º ano  

Manual adotado: não aplicável (não existe manual de LGP para o 12º ano) 
 

 
Domínios / Temas / 
Conteúdos 

Atividades de Aprendizagem/ Estratégias de ensino e de avaliação 

 

1º 
SE
M
ES
TR
E  

INTERAÇÃO EM LGP 
● Comunicação 

interpessoal 
● Comunicação em 

grupo 
 
 
LITERACIA EM LGP 
● Compreensão 
● Análise literária 
● Produção 

 
 

ESTUDO DA LÍNGUA 
● Formação de gestos 
● Campos semânticos 
● Estrutura frásica e 

discursiva 
● Correção linguística 

 
 

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

● Apresentação em PPT das biografias seguintes: “Biografia de Líderes Surdos em Portugal, 

reconhecidos pela WFD” e “Biografia de Líderes Surdos no Mundo”  

● Realização de um vídeo/resumo, individual. 

● Trabalho de pesquisa e seleção da informação mais relevante. 

● Fazer pesquisa sobre diferentes temáticas e selecionar a informação mais importante. 

● Discussão e argumentação acerca do perfil de um surdo na Política em Portugal. 

● Visualização de vídeo sobre diferentes temáticas e respetiva exploração. 

● Análise e interpretação do Site da EUD. 

● Analise e exploração de diferentes notícias e encontros com a Comunidade Surda e o 

Parlamento Europeu. 

● Realização de cartazes. 

● Apresentação em PPT acerca da Convenção de ONU. 

● Reflexão critica e debate em grupo acerca de diferentes temáticas, referindo as desvantagens 

e desvantagens, pontos fortes e pontos fracos. 

● Recolha de opiniões- Realização de brainstormings. 

● Apresentação em PPT do tema  “A Arte e as Manifestações da Comunidade Surda”- VISUAL 

VERNACULAR. Ian Sanborn [ex: https://www.youtube.com/user/ICSCI] 

●  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;  

● Criação de instrumentos que apoiem a recolha, gestão e organização de informação, por 

exemplo: tabelas, linhas cronológicas, agregadores de conteúdos, entre outros; 

● Elaboração de um guião de como tirar apontamentos e organizar o trabalho e apresentação do 

mesmo à turma. 

● Realização de entrevista em registo de vídeo ao Presidente da FPAS; 

● Realização de debate em grande grupo com analise da situação da Comunidade Surda nos dias 

atuais comparando o antes e agora da língua e cultura surda. 

● Realização de Vídeos resumo de diferentes temáticas curriculares e apresentação à turma. 

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

-gravação da performance Gestual,  
apresentação de trabalhos práticos 

2º 
SE
M
ES
TR
E 

INTERAÇÃO EM LGP 
● Diversidade 

comunicativa 
● Apresentações 

formais 

LITERACIA EM LGP 
● Artes  
● Vídeo 

● 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;  

https://www.youtube.com/user/ICSCI


 

 

● Utilização de 
recursos 

ESTUDO DA LÍNGUA 
● Estrutura frásica e 

discursiva 
● Correção linguística  
● Comparação entre 

línguas  
● Sistemas de 

transcrição 

LGP, COMUNIDADE E 
CULTURA 
● Comunidade 

internacional 
● História 
● Tecnologias 
● Cidadania  

● Criação de instrumentos que apoiem a recolha, gestão e organização de informação, por 

exemplo: tabelas, linhas cronológicas, agregadores de conteúdos, entre outros; 

● Criação de apresentações em vídeo sobre “Deaf Holocaust”; 

● Análise do background histórico do movimento Deaf President Now; 

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

transversais;  

● Realização de fichas sobre elementos gramaticais, Tempos verbais, Flexão em número e género 

na LGP; 

● Identificar elementos do SignWriting; 

● Comparar o Gesto Internacional com a LGP. 

● Identificar um problema ou uma necessidade do meio envolvente (local, nacional ou global); 

● Análise critica sobre as consequências do Congresso de Milão a nível internacional; 

● Planificar a realização de um documentário. 

● 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 

 

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 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.
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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
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Módulo  7  –  Crises,  Embates  Ideológicos  e  Mutações
Culturais na Primeira Metade do século XX
1. As transformações das primeiras décadas do século XX
2.O agudizar das transformações políticas e sociais a partir 
dos anos 30
3.A degradação do ambiente internacional

Módulo 8 – Portugal e o Mundo da Segunda Guerra 
Mundial ao início da Década de 80 – Opções internas e 
contexto internacional

1.Nascimento e afirmação de um novo quadro geopolítico
2.Portugal do autoritarismo à democracia

– 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
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2.Portugal do autoritarismo à democracia (continuação)
3.As transformações sociais e culturais do terceiro quartel 
do século XX

Módulo 9 – Alterações Geoestratégicas, Tensões Políticas e
Transformações Socioculturais no Mundo Atual
1.O fim do sistema internacional da Guerra Fria e a 
persistência da dicotomia Norte-Sul
2.A viragem para outra era
3. Portugal no novo quadro internacional

– 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
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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.
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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


