
 

 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 

3º CICLO DO ENSINO BÁSICO  

Ano Letivo 2022-2023  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Português – 9º ano  

Manual adotado: P9, Texto Editora 
 

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

1º 
SEMES

TRE  

 
Unidade 0 – Apresentação, Atividades de diagnóstico  

                     - Retoma, revisão e consolidação de conteúdos 
do 8.ºano 
 
 
Unidade 1  
 
- Texto narrativo - Um texto de literatura juvenil  
“Aventuras de João Sem Medo”, de José Gomes Ferreira 
 
- Crónicas - Duas crónicas 
 -“História sem palavras”, de Maria Judite de Carvalho  
- “Subsídios para a biografia de António Lobo Antunes”, de 
António Lobo Antunes 
 
 
 Unidade 2 
 Texto Narrativo 
 
         -Um texto de autor de país de língua oficial portuguesa 
“História Comum”, de Machado de Assis 
       -Um texto de autor estrangeiro “Um dia destes” in 
Contos Completos, de Gabriel Garcia Márquez - 
       -Uma narrativa de autores portugueses “A Aia” in 
Contos, de Eça de Queirós 
 
 
Unidade 3 
 Texto dramático  

Uma peça teatral de Gil Vicente 
                            “Auto da Barca do Inferno” 

 
 
 
 
 
 

● PONTO DE PARTIDA: Atividades formativas e de revisão 
 

● compreensão de textos em diferentes suportes audiovisuais 
para observação de regularidades associadas a géneros 
textuais;   

● Compreensão e interpretação de textos através de atividades 
que impliquem  

● - mobilização de experiências e saberes como ativação de 
conhecimento prévio; 

● Identificação de informação explícita e dedução de informação 
implícita a partir de pistas textuais;  

● análise de textos para distinção entre facto e opinião e entre 
argumento e conclusão;   

● avaliação de  discursos tendo em conta a adequação à situação 
de comunicação;  

● produção de discursos preparados para apresentação a 
público restrito (à turma ou a colegas de outras turmas) com 
diferentes finalidades; 

●  estabelecimento de  ligações entre o tema desenvolvido no 
texto e a realidade vivida pelo aluno;  

● Elaboração de pequenos projetos de estudo e de pesquisa, 
sobre temas disciplinares e interdisciplinares, que incluam, 
entre outros aspetos, o recurso a mapas de ideias, esquemas, 
listas de palavras;  

● aquisição de saberes relacionados com a organização do texto 
própria do género a que pertence (narrar, descrever, 
informar); - realização de percursos pedagógico-didáticos 
interdisciplinares; 

● mobilização de conhecimentos sobre a língua e sobre o 
mundo para interpretar expressões e segmentos de texto;   

● análise do modo como o(s) tema(s), as experiências e os 
valores são representados pelo(s) autor(es) do texto;  

●  justificação, de modo fundamentado, as interpretações;  
● valorização da leitura e consolidação do hábito de ler através 

de atividades que impliquem, entre outras possibilidades, 
apresentar e defender perante o professor e a turma um 
projeto pessoal de leitura 

● Leitura de textos com finalidades diversas e com recurso a 
diferentes modalidades ( em voz alta, silenciosa, autónoma,…) 

● Planificação, produção, apreciação e revisão de textos orais e 
escritos para apresentação com diferentes finalidades   

● Audição de textos em diferentes suportes audiovisuais, 
identificando assunto, tema e intencionalidade comunicativa, 
com base em inferência. 

● Aquisição e consolidação de conhecimentos gramaticais 
através de atividades de : análise, comparação, modificação, 
aplicação 

● Formulação de questões acerca da língua e do seu 
funcionamento, a partir da observação de elementos e de 
usos;  

● Observação de construções frásicas e textuais em que seja 
possível  exercitar, questionar, modificar, fazer variar e 
registar alterações;  

● Sistematização de regras. 
● Avaliação por rubricas dos diferentes domínios 
● Observação direta dos desempenhos dos alunos 



 

 

● Realização de atividades de verificação das aprendizagens 
realizadas com recurso, entre outros, a Google forms, 
socrative, Kahoot, questões-aula. 

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

Testes de avaliação de competências : leitura, escrita, gramática  

Exercícios de compreensão oral 

Apresentação oral 

2º 
SEMES

TRE 

 
Unidade 4   

 

- Texto épico 

 Excertos de Os Lusíadas, de Luís de Camões (de acordo 
com as AE) 

 

Canto I – estâncias 1‐3, 19‐41 Canto III – estâncias 118‐
135 Canto IV – estâncias 84‐93 Canto V – estâncias 37‐60 
Canto VI – estâncias 70‐94 Canto IX – estâncias 18‐29 
Canto X – estâncias 142‐144, 145‐146 e 154‐156 

 
Unidade 5 

Texto poético - estudo de nove poemas de oito autores 
diferentes (de acordo com as AE)  

 “O Mostrengo” e “Mar Português” in Mensagem 

Almada Negreiros “Luís, o poeta, salva a nado o poema” in 
Obras Completas 

Sophia de M. B. Andresen “Camões e a tença” in Obra 
Poética 

Fernando Pessoa “Ó sino da minha aldeia”,  

“Se estou só, não quero estar”, in Obra Poética; 

 Irene Lisboa “Monotonia” 

- Poesia José Gomes Ferreira “ III (O tempo parou)” 

 Jorge de Sena “Uma pequenina luz”  

Sophia de M. B. Andresen “As pessoas sensíveis”, “Porque”,  

in Obra Poética 

 Ruy Belo “E tudo era possível” in Obra Poética  

Nuno Júdice “Escola”  

Carlos Drummond de Andrade “Receita de Ano Novo” 

 

● PONTO DE PARTIDA: Atividades formativas e de revisão 
 

● compreensão de textos em diferentes suportes audiovisuais 
para observação de regularidades associadas a géneros 
textuais;   

● Compreensão e interpretação de textos através de atividades 
que impliquem : 

● - mobilizar experiências e saberes como ativação de 
conhecimento prévio; 

● identificar informação explícita e dedução de informação 
implícita a partir de pistas textuais;  

● selecionar e registar informação relevante para um 
determinado objetivo;   

● analisar textos para distinção entre facto e opinião e entre 
argumento e conclusão;   

● avaliar discursos tendo em conta a adequação à situação de 
comunicação;  

● produzir discursos preparados para apresentação a público 
restrito (à turma ou a colegas de outras turmas) com 
diferentes finalidades; 

●  estabelecer ligações entre o tema desenvolvido no texto e a 
realidade vivida pelo aluno;  

● expandir e aprofundar conhecimentos adquiridos no processo 
de leitura e compreensão do texto 

● Elaboração de pequenos projetos de estudo e de pesquisa, 
sobre temas disciplinares e interdisciplinares, que incluam, 
entre outros aspetos, o recurso a mapas de ideias, esquemas, 
listas de palavras;  

● aquisição de saberes relacionados com a organização do texto 
própria do género a que pertence (narrar, descrever, 
informar); - realização de percursos pedagógico-didáticos 
interdisciplinares; 

● mobilizar conhecimentos sobre a língua e sobre o mundo para 
interpretar expressões e segmentos de texto;   

● analisar o modo como o(s) tema(s), as experiências e os 
valores são representados pelo(s) autor(es) do texto;  

●  justificar, de modo fundamentado, as interpretações;  
● valorização da leitura e consolidação do hábito de ler através 

de atividades que impliquem, entre outras possibilidades, 
apresentar e defender perante o professor e a turma um 
projeto pessoal de leitura 

● Leitura de textos com finalidades diversas e com recurso a 
diferentes modalidades ( em voz alta, silenciosa, autónoma,…) 

● Planificação, produção, apreciação e revisão de textos orais e 
escritos para apresentação com diferentes finalidades   

● Audição de textos em diferentes suportes audiovisuais, 
identificando assunto, tema e intencionalidade comunicativa, 
com base em inferência. 

● Aquisição e consolidação de conhecimentos gramaticais 
através de atividades de : análise, comparação, modificação, 
aplicação 



 

 

● Formulação de questões acerca da língua e do seu 
funcionamento, a partir da observação de elementos e de 
usos;  

● Observação de construções frásicas e textuais em que seja 
possível  exercitar, questionar, modificar, fazer variar e 
registar alterações;  

● Sistematizar regras. 
● Avaliação por rubricas dos diferentes domínios 
● Observação direta dos desempenhos dos alunos 
● Realização de atividades de verificação das aprendizagens 

realizadas com recurso, entre outros, a Google forms, 
socrative, Kahoot, questões-aula. 

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

Testes de avaliação de competências : leitura, escrita, gramática  

Exercícios de compreensão oral 

Apresentação oral 

 

Nota: Os conteúdos programáticos relativos aos domínios da Oralidade, da Leitura, da Escrita e da Gramática serão lecionados ao longo dos dois 
semestres, de acordo com a oportunidade pedagógico-didática propiciada pelos textos em análise.  
 

Serão abordados outros textos constantes do manual de acordo com o perfil das turmas e que se adequem aos conteúdos/atividades. 

 
Aprovado em Conselho Pedagógico, 3 de novembro de 2022 
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DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 
 

Planificação Anual da Disciplina de Espanhol – 9º ano 
Ano Letivo de 2022/2023 

 
 

Manual adotado: PasaPalabra, Porto Editora 
 

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

 

1
º 
S
E
M
E
S
T
R
E 

Ouvir, falar, ler, escrever  
Unidades 1, 2, 3 e 4 

unidade 1 – Entre Portugal y España 

● revisão geral dos conteúdos lexicais, gramaticais, 
fonéticos e culturais do 8.o ano 

 
Tópicos sobre os espanhóis 
Características pessoais 
Personalidades espanholas 
Diferenças entre portugueses e espanhóis 
 
– Verbos 
• Presente do indicativo (revisão) 

➙ regulares 

➙ irregulares 

• Pretérito perfecto / pretérito indefinido 
(contraste) 
• Pretérito indefinido / pretérito imperfecto 
(contraste) 

 

unidade 2 – Una España, muchas Españas 
Conhecimentos gerais sobre Espanha e os 
espanhóis 
Geografia física e humana 
Referências turísticas e culturais 
Espaços e destinos 
Atividades de tempo livre 
 
– Determinantes e pronomes 

➙ relativos 

➙ interrogativos 

• Pretérito pluscuamperfecto de indicativo 

➙ regulares 

➙ irregulares 

 

unidade 3 - Arte 
Vocabulário relacionado com a arte 
Diferentes formas de expressão artística 
Instrumentos artísticos 
Tipos de dança 
Artistas hispânicos 
 
• Gerúndio 

➙ regulares 

➙ irregulares 

➙ perífrases de gerúndio 

– Tipo de frases 

➙ afirmativa / negativa / interrogativa 

➙ interrogativas indiretas 

unidade 4 – Vida activa 
Vocabulário relacionado com as vocações e 
profissões 

 

 

 

 

● Realização de exercícios escritos 

● Interpretação de textos diversificados 

● Exercícios de compreensão oral (audição de pequenos 

textos / canções) 

● Interpretação / compreensão de textos diversificados 

● Exercícios de leitura e de motivação para a leitura 

● Exercícios de funcionamento da língua  

● Completamento de frases 

● Exercícios de produção escrita 

● Exercícios de produção oral (apresentações orais…) 

● Visionamento de filmes / vídeos 

● Visionamento de apresentações sobre temáticas 

específicas 

● Análise de quadros de sistematização (conteúdos) 

● Trabalho de pares / grupo 

● Realização de juegos de roles / diálogos 

● Exercícios de sistematização /consolidação 
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Cursos 
Perfil profissional 
Vantagens / Desvantagens de diferentes profissões 
– Determinantes e pronomes 

➙ indefinidos 

➙ possessivos 

– Verbos 
• Futuro do indicativo 

➙ regulares 

➙ irregulares 

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

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

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

avaliação 

 

2
º 
S
E
M
E
S
T
R
E 
 

3
º 
P
E
R
Í
O
D
O 

Ouvir, falar, ler, escrever  
Unidades 5, 6, e 7 

unidade 5 - Solidaridad 
Vocabulário relacionado com a solidariedade 
Ações e gestos solidários 
ONG 
Problemas sociais 
 
– Determinantes e pronomes 

➙ demonstrativos 

• Pretérito imperfeito do conjuntivo 

➙ regulares 

➙ irregulares 

 

unidade 6 – Medio ambiente 
Vocabulário relacionado com o ambiente 
Comportamentos benéficos/prejudiciais para o 
meio ambiente 
Fenómenos e desastres naturais 
 
– Adjetivos: 

➙ grau dos adjetivos (revisão) 

– Verbos 
• Presente do conjuntivo (revisão) 

➙ regulares 

➙ irregulares 

• Imperativo afirmativo e negativo 

➙ regulares 

➙ irregulares 

unidade 7  - Hispanoamérica | Perú 
Vocabulário relacionado com os países hispânicos 
Monumentos e pontos de interesse do Peru 
 
– Pronomes 

➙ pessoais de complemento direto 

➙ pessoais de complemento indireto 

➙ colocação dos pronomes pessoais de 

complemento direto e indireto 
– Orações subordinadas adverbiais 

 

● Realização de exercícios escritos 

● Interpretação de textos diversificados 

● Exercícios de compreensão oral (audição de pequenos 

textos / canções) 

● Interpretação / compreensão de textos diversificados 

● Exercícios de leitura e de motivação para a leitura 

● Exercícios de funcionamento da língua (Grammar 

quizzes …) 

● Completamento de frases 

● Exercícios de produção escrita 

● Exercícios de produção oral (apresentações orais…) 

● Visionamento de filmes / vídeos 

● Visionamento de apresentações sobre temáticas 

específicas 

● Análise de quadros de sistematização (conteúdos) 

● Trabalho de pares / grupo 

● Realização de juegos de roles / diálogos 

● Exercícios de sistematização /consolidação 

 

 

 

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

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

       

Aprovado em Conselho Pedagógico a 3 de novembro de 2022 
 



 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE  LÍNGUAS 
3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO  

Ano Letivo 2022-2023  
Planificação Anual Simplificada da Disciplina Francês – 9.º ano  

Manual adotado: Magie des Mots 3 
 

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

 

UNIDADE 0 - Diagnóstico  

- Vocabulário de temáticas e gramática de 7.º e 8.º 

anos (“Futur Proche”; Presente do Indicativo) 

-  Aspetos gerais da cultura e civilização francesas 

UNIDADE 1 - Estudos (escolaridade em França) e 

Vida ativa (profissões)   
- Sistema escolar francês 
- Profissões e perfil psicológico 
- Léxico das profissões 

- Revisão do Futuro do indicativo 
- Revisão da formação do feminino 

UNIDADE 2 - Cultura e estética: música, teatro, 

espetáculos 
- Palavras interrogativas (revisão) 
- Pronomes interrogativos variáveis 
- Expressão da negação (revisão) 

UNIDADE 3 - Cultura estética: cinema 
- Pronomes relativos simples (revisão) 

- Expressão da oposição  

- Passé Composé (revisão) 

UNIDADE 4 - Ciência e Tecnologia   
- Descobertas e invenções 
- Expressão do tempo 

- Imperfeito do Indicativo (revisão) 

- Forma passiva 

UNIDADE 5 - Cooperação Internacional  
- Organizações de solidariedade. 
- Expressão da condição 
- Expressão da causa (revisão) 

UNIDADE 6 - Meio ambiente, poluição e ecologia 
- Poluição/ecologia 
- Catástrofes naturais 

- Expressão do fim 

- A expressão do tempo 

- Advérbios de modo 

✔ Atividades de compreensão de textos orais (Atividades de 
seleção/ identificação / ordenação/ verificação / 
correspondência de itens, preenchimento de espaços, 
partindo de enunciados orais / audiovisuais como 
visionamento de filmes e vídeos). 
 

✔ Atividades de produção e de interação oral  de curta 
extensão;  apresentação oral do produto final de trabalhos 
realizados de pares e de equipa. 

 

✔ Atividades de apresentação oral sobre temáticas específicas 
estudadas. 

 

✔ Atividades de compreensão de textos escritos. 
 

✔ Atividades de produção escrita a partir das temáticas 
estudadas. 
 

✔ Atividades de funcionamento da língua (seleção / 
identificação / ordenação / correspondência ou 
transformação de itens, preenchimento de espaços e 
resposta a perguntas de resposta curta/ fechada e 
completamento de frases, partindo da leitura de 
enunciados escritos). 

 

✔ Atividades de produção e/ou interação escrita de diferentes 
tipos de enunciados escritos, de curta extensão. 

 
 
 

Avaliação sumativa classificativa -  recolha de dados das seguintes formas:  
- Atividades de compreensão oral e escrita, de aplicação gramatical e de expressão oral e escrita. 
- Testes escritos. 
- Apresentações orais. 

 
Aprovado em Conselho Pedagógico a 3 de novembro de 2022 

 



 

 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 

3º CICLO DO ENSINO BÁSICO  

Ano Letivo 2022-2023  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina Inglês – 9º ano LE II 

Alunos surdos 

 

 Domínios / Temas / Conteúdos ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM /ESTRATÉGIAS DE ENSINO E DE AVALIAÇÃO 
 

1º 
SE
M
ES
TR
E  

 
Starter - Revisão de 
conteúdos 

 
 

1. Dimensão temática 
● Adolescentes 

(apresentação pessoal, 
países e nacionalidades, 
aparência e personalidade, 
atividades de tempos livres) 

● Famílias 
● Profissões 
● Escola 
● Rotinas / hábitos 

diários 
● Atividades fora da 

escola 
● Habitação (partes da 

casa, mobília, tarefas 
domésticas) 

 
2. Gramática  
 
• Nouns 
• Personal Pronouns 
• To be 
• Have got 
• Possessive determiners 
• Possessive case 
• Question words 
• Present Continuous  
• Prepositions of time  
• Possessive pronouns 
• Present Simple  
• Adverbs of frequency 
• Phrasal verbs 
• Word formation 
• Present Simple and Present 
Continuous 
• Prepositions of place 
• There to be – Present 
Simple 

 

 
 

● Realização de exercícios escritos 
● Interpretação de textos diversificados 
● Interpretação / compreensão de textos diversificados recorrendo, de forma 

adequada, à informação visual disponível 
● Exercícios de funcionamento da língua (Grammar quizzes …) 
● Completamento de frases, correspondência e/ou escolha de alternativas. 
● Exercícios de produção escrita: textos guiados sobre imagens, locais, atividades e 

acontecimentos, utilizando vocabulário comum  
● Visionamento de filmes / vídeos 
● Visionamento de apresentações sobre temáticas específicas 
● Exercícios interativos 
● Análise de quadros de sistematização (conteúdos) 
● Revisão de vocabulário e estruturas linguísticas através de repetição de modelos. 
● Exercícios de sistematização /consolidação  
● Trabalho de pares 
● Realização de pequenos trabalhos guiados de pesquisa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Exercícios de compreensão e produção escritos e de gramática; pequenos trabalhos de pesquisa. 

2º 
SE
M

 
1. Dimensão temática 
 

 
 

● Realização de exercícios escritos 



 

 

ES
TR
E 

• A cidade (edifícios públicos, 
lojas, locais turísticos, meios 
de transporte, locais e 
atividades) 
• Desporto (desportos, play/ 
go/ do com desportos) 
• Férias (tipos de férias, 
clima, atividades) 
 
 
 
2.  Gramática 
 
• To be – Past Simple 
• Past Simple – regular and 
irregular verbs (affirmative, 
negative, interrogative) 
● Prepositions of movement 
• Present Continuous  
• Past Simple and Past 
Continuous 
• Linking words 
• Comparative 
• Superlative  
• Future: will, be going to, 

Present Continuous 
• Modal verbs 
• Zero and first conditionals 
• Indefinite pronouns 

 

 

 

● Interpretação de textos diversificados 
● Interpretação / compreensão de textos diversificados recorrendo, de forma 

adequada, à informação visual disponível 
● Exercícios de funcionamento da língua (Grammar quizzes …) 
● Completamento de frases, correspondência e/ou escolha de alternativas. 
● Exercícios de produção escrita: textos guiados sobre imagens, locais, atividades e 

acontecimentos, utilizando vocabulário comum  
● Visionamento de filmes / vídeos 
● Visionamento de apresentações sobre temáticas específicas 
● Exercícios interativos 
● Análise de quadros de sistematização (conteúdos) 
● Revisão de vocabulário e estruturas linguísticas através de repetição de modelos. 
● Exercícios de sistematização /consolidação  
● Trabalho de pares 
● Realização de pequenos trabalhos guiados de pesquisa 

 
 
 
 

 

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

Exercícios de compreensão e produção escritos e de gramática; pequenos trabalhos de pesquisa. 

 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico, 3 de novembro de 2022 
 

 
 

 



 

 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 

3º CICLO DO ENSINO BÁSICO  

Ano Letivo 2022-2023  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina de INGLÊS – 9º ano  

Manual adotado: New Wave Revolution 9 

 
Domínios / Temas / 
Conteúdos 

Atividades de aprendizagem / Estratégias de ensino e de avaliação 

 

1º 
SE
M
ES
TR
E  

 
Unit 

Let’s start! 

 

 

Unit 1 

Global village @world 

 

 

Unit 2 

Mixed race 

 

 

Unit 3 
Ready4work 
 
 
 
 

Competências: comunicativa, intercultural e estratégica 
 

● Utilização de conhecimentos prévios da língua e experiências pessoais 
● Realização de exercícios escritos 
● Interpretação /compreensão de textos diversificados 
● Exercícios de compreensão oral  (audição de pequenos textos / canções) 
● Exercícios de leitura e de motivação para a leitura 
● Exercícios de funcionamento da língua (Grammar quizzes…) 
● Completamento de frases 
● Exercícios de produção escrita 
● Exercícios de produção oral (apresentações orais…) 
● Visionamento de filmes / vídeos 
● Visionamento de apresentações sobre temáticas específicas 
● Análise de quadros de sistematização (conteúdos) 
● Trabalho de pares / grupo 
● Realização de role plays / diálogos 
● Interação sobre assuntos do dia a dia 
● Desenvolvimento do pensamento crítico 
● Exercícios de sistematização /consolidação 
 
 
 

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

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

2º 
SE
M
ES
TR
E 

 
Unit 4 

Looking for adventure 

 

 

Unit 5 

Change your mindset 

 
 
Unit 6 
Skills for tomorrow 

 

Competências: comunicativa, intercultural e estratégica 
 

● Utilização de conhecimentos prévios da língua e experiências pessoais 
● Realização de exercícios escritos 
● Interpretação /compreensão de textos diversificados 
● Exercícios de compreensão oral  (audição de pequenos textos / canções) 
● Exercícios de leitura e de motivação para a leitura 
● Exercícios de funcionamento da língua (Grammar quizzes…) 
● Completamento de frases 
● Exercícios de produção escrita 
● Exercícios de produção oral (apresentações orais…) 
● Visionamento de filmes / vídeos 
● Visionamento de apresentações sobre temáticas específicas 
● Análise de quadros de sistematização (conteúdos) 
● Trabalho de pares / grupo 
● Realização de role plays / diálogos 
● Interação sobre assuntos do dia a dia 
● Desenvolvimento do pensamento crítico 
● Exercícios de sistematização /consolidação 

 
 
 

 

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

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

 
Aprovado em Conselho Pedagógico, 3 de novembro de 2022 

 

 
 



 

 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

3º CICLO DO ENSINO BÁSICO  

Ano Letivo 2022-2023  
Planificação Anual Simplificada da Disciplina Educação Física – 9º 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 

 
 
 

Atletismo: 
- Resistência; 
- Velocidade; 
- Salto em Altura; 
- Triplo Salto; 
- Lançamento do Peso. 

 
 

Basquetebol 
 
 
 
 
 
Badminton 
 
 
 
Conhecimentos: 

- Capacidades motoras; 
- Higiene; 
- Atletismo; 
- Basquetebol; 
- Badminton. 

 

 
- Realização da Bateria de Testes do programa FitEscola. 
- Execução de exercícios (de forma individual ou em grupo) para o desenvolvimento 
das capacidades motoras. 
 
 
- 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. 
 
 
 
 
 
- Execução, em situação de exercício critério, dos diferentes gestos técnicos específicos 
da modalidade (individualmente, ou cooperando com um ou mais colegas). 
- Em situação de jogo (reduzido / com regras adaptadas ou formal), aplicar os 
conhecimentos técnico-táticos da modalidade selecionada. 
 
 
- Execução de diferentes tipos de batimentos e sequências de batimentos. 
- Realização, em situação de jogo 1X1, das ações técnico-táticas elementares. 
 
 
- 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 reduzido e/ou formal, concurso individual, aplicação de bateria de testes, sequências rítmicas e coreografia individual ou 
de grupo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2º

 S
EM

ES
TR

E 

 
Aptidão Física 

 
 
 
 

Ginástica de Aparelhos: 
- Boque/Plinto; 
- Minitrampolim; 
- Trave. 

 
 
Ginástica Solo 

 
 

 
Voleibol 

 
 
 
 
 

Dança 
 
 
 
 

 
Atividades de Exploração da 
Natureza 
 
 
 
Conhecimentos: 

- Alimentação; 
- Olimpismo 
- Ginástica; 
- Voleibol; 
- Dança 
- Atividades de Exploração 
da Natureza. 

 

 

 
- Realização da Bateria de Testes do programa FitEscola. 
- Execução de exercícios (de forma individual ou em grupo) para o desenvolvimento 
das capacidades motoras. 
 
 
 
- Realização de diferentes tipos de saltos, no boque, plinto e minitrampolim. 
- Em situação de exercício critério, realizar os diferentes elementos gímnicos 
específicos da trave. 
 
 
 
- Em situação de exercício critério realizar os diferentes elementos gímnicos específicos 
da modalidade e/ou realiza uma sequência gímnica. 
 
 
- Execução, em situação de exercício critério, dos diferentes gestos técnicos específicos 
da modalidade (individualmente, ou cooperando com um ou mais colegas). 
- Em situação de jogo (reduzido / com regras adaptadas ou formal), aplicar os 
conhecimentos técnico-táticos da modalidade 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. 
 
 
- Realização de Atividades de Exploração da Natureza, aplicando correta e 
adequadamente as técnicas específicas. 
 
 
 
- 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 reduzido e/ou formal, concurso individual, aplicação de bateria de testes, sequências rítmicas e coreografia individual ou 
de grupo. 
 

 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 de novembro  de 2022 
 



 

 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

3º CICLO DO ENSINO BÁSICO  

Ano Letivo 2022-2023  
Planificação Anual Simplificada da Disciplina Educação Visual – 9º ano  

Manual adotado: Ateliê -  Educação Visual 7, 8, 9ºanos  
 

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

 

1º
 S

EM
ES

TR
E 

 

- Domínios: 
 
Apropriação e Reflexão  
Interpretação e 
Comunicação 
Experimentação e Criação 
 
- Conteúdos/Temas: 
 
Representação triédrica; 
Perspetiva cónica: 
Técnicas de representação 
em perspetiva cónica  
 

Composição visual 

Narrativa e organização 
formal - a ilustração  

- Promoção das experiências visuais dos alunos, estimulando hábitos de apreciação e fruição dos 
diferentes contextos culturais. 
- Mobilização de saberes e processos, através dos quais perceciona, seleciona e organiza os dados, 
atribuindo-lhes significados novos. 
- Incentivo a práticas que mobilizem processos para imaginar diferentes possibilidades para gerar 
novas ideias. 
- Apreciação fundamentadas em relação aos seus trabalhos e aos dos seus pares. 
- Seleção de técnicas e materiais ajustando-os à intenção expressiva das suas representações.   
- Utilização de processos de registo de ideias, de planeamento e de trabalho.  
- Transferência para novas situações processos de análise e de síntese, de modo a criar um conjunto 
de imagens e de objetos com possibilidades de desenvolver trabalhos com um nível mais elevado de 
complexidade. 
- Seleção de elementos de natureza diversa (plástica, escrita,…) para criar dinâmicas na comunidade 
(exposições,…).  
- Participação em projetos de trabalho multidisciplinares.  
- Identificação de capacidades e materiais, que melhor domina, para expressar as suas ideias.  
- Criação de regras relativas aos procedimentos com os materiais, à gestão do espaço e à realização 
de tarefas. 
- Manifestação de sentido de comprometimento, respeitando o trabalho individual, a par e de grupo.   
- Respeito dos prazos de cumprimento dos trabalhos e criação do seu portefólio com vista à avaliação 
e autoavaliação. 
- Valorização dos saberes do outro, compreendendo as suas intenções e ajudando-o a expressar as 
suas ideias. 
- Exploração de temas e conteúdos através da promoção de atividades práticas e projetos que 
impliquem pesquisa, aplicação de conhecimentos teóricos e a exploração de competências técnicas.  
 

2º
 S

EM
ES

TR
E  

- Domínios: 
Apropriação e Reflexão  
Interpretação e 
Comunicação 
Experimentação e Criação 

Visão e perceção 
visualConstrução da 
imagem no âmbito dos 
mecanismos da visão. 

Processos de construção 
da imagem no âmbito da 
perceção visual. 

Aaquisição de informação 
intuitiva e de informação 
estruturada.  

Relação entre formas; 
ilusões de ótica 

Património 

Arte contemporânea 

Metodologia projetual 

 
 

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 
- Provas práticas/projetos; Trabalhos de pesquisa; Portefólio do aluno. 

 
Aprovado em Conselho Pedagógico, 3 novembro de 2022 

 



 

 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 

3º CICLO DO ENSINO BÁSICO  

Ano Letivo 2022-2023  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina Língua Gestual Portuguesa – 9º ano  

Manual adotado: não aplicável (não existe manual de LGP para o 9º ano) 
 

 
Domínios / Temas / 
Conteúdos 

Estratégias de ensino e de avaliação 

 

1º 
SE
M
ES
TR
E  

INTERAÇÃO EM LGP 
● Comunicação 

interpessoal 
● Comunicação em 

grupo 
● Produção 

LITERACIA EM LGP 
● Compreensão 
● Análise literária 
● Análise de 

narrativas 

● Produção 

ESTUDO DA LÍNGUA 
● Formação de gestos 
● Classe de gestos 
● Campos semânticos 
● Vocabulário 
● Estrutura frásica 

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

● Debate sobre as oportunidades das pessoas surdas.  

● Exposição das vivências educativas, sonhos e aspirações para o futuro à turma. 

● Realização de pequeno vídeo sobre o interesse dos alunos. 

● Apresentação PPT. 

● Recolha de opiniões- Realização de brainstormings. 

● Realização de vídeo explicativo e cartaz sobre o tema. 

● Realização de reportagens. 

● Apresentação em vídeo 

● Visualização dos trailers dos filmes: 

-“Sound and fury” (2000, 2006) 

-“Sweet nothing in my hear” (2008) 

● Debate sobre a diferença entre a Cultura Surda e ouvinte. 

● Escolha de um filme para visualização em conjunto. 

● Gravação de apreciações críticas dos alunos sobre o filme. 

● Análise do livro “O Grito da Gaivota”, de Emmanuelle Laborit 

● Realização de resumo em vídeo. 

● Intervenções gestuais por alunos. 

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 
● Intencionalidade 
● Diversidade 

comunicativa 
● Apresentações 

formais 

 
 

LITERACIA EM LGP 
● Poesia 
● Humor 
● Dramatização 
● Funções da Língua 

 
 

ESTUDO DA LÍNGUA 
● Vocabulário 
● Estrutura frásica 
● Correção linguística  
● Variação da LGP 
● Comparação entre 

línguas  
 
 

▪ 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; 

▪ Visualização do vídeo “Um poema em Língua Gestual Portuguesa” Amílcar Furtado, no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=OY6myMzu-U4 

▪ Identificação de diferentes funções poéticas (uso de rimas, aliterações, associações, jogos de 

gestos, de mímica) na poesia visual; 

▪ Exploração de ferramentas digitais de organização e gestão da informação digital de vídeo; 

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

transversais;  

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

▪ Realização pesquisas direcionadas para temas definidos; 

▪ Realização de jogos didáticos sobre elementos gramaticais, tempos verbais, flexão em número 

e género na LGP. 



 

 

LGP, COMUNIDADE E 
CULTURA 
● Comunidade 

internacional 
● História 
● Tecnologias 
● Cidadania  

▪ Visualização de diferentes contextos em vídeo (vídeo infantil, história, vídeo expositivo, vídeo 

publicitário). 

▪ Analise vídeos de humor e descobrir quais as técnicas utilizadas (ironia, antítese e 

eufemismo). 

▪ Exploração de notícias ou outros tópicos, à escolha de aluno, relacionados com tema dos 

Surdos, transformando, ludicamente, numa história, num poema ou em humor; 

▪ Realização de um pequeno teatro escolhendo um contexto específico reconstruindo diálogos 

em discurso direto com duas e mais personagens, respeitando as regras de assimilação dos 

diferentes intervenientes. 

▪ Realização de jogo interativo sobre gestos específicos dos Surdos Jovens. 

▪ Recolha de jogos e tradições infantis da cultura surda e demonstrá-los aos alunos do 1o CEB. 

▪ Trabalhos de pesquisa da riqueza do património linguístico e cultural da Comunidade Surda; 

▪ Introdução ao SignWriting através de exercícios simples. 

▪ Apresentações de trabalhos de pesquisa sobre o trabalho de linguistas e educadores que 

contribuíram para o estudo e valorização da LGP. 

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 CIÊNCIA SOCIAIS E HUMANAS

3º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

Ano Letivo 2022-2023 

Planificação Anual Simplificada da Disciplina História – 9º ano 

Manual adotado: Páginas da História 9 - ASA

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

1º
 S

EM
ES

TR
E

Tema I - A Europa e o Mundo no limiar do século XX

Apogeu e declínio da influência europeia

A revolução soviética

Portugal: da I República à ditadura militar

Sociedade e cultura num mundo em mudança

Tema J -Da grande depressão à segunda guerra mundial

Crise, ditaduras e democracia na década de 30 

A II Guerra Mundial: violência e reconstrução

– 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

– Recursos multimédia: PowerPoint;

 - Animações; Vídeos/ excertos de filmes 

 - Resolução de tarefas/fichas de trabalho;

- Pesquisas; debates

- Verificação e observação do desempenho focados

no  empenho,  autonomia  e  mobilização  de

conhecimentos (escrito e/ou oral).

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

Testes; questão-aula; trabalhos de pesquisa (individuais/grupo) com componente escrita e oral; observação e registo
focados no interesse, na participação oral, autonomia e empenho nas tarefas propostas. 



2º
 S

EM
ES

TR
E

Tema K. DO SEGUNDO PÓS- GUERRA AOS DESAFIOS DO
NOSSO TEMPO

A guerra Fria

Portugal: do autoritarismo à democracia

As transformações do mundo contemporâneo

– Análise de barras e tabelas cronológicas;

– 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

– Recursos multimédia: PowerPoint;

   Animações; Vídeos/ excertos de filmes 

   e outros

- Resolução de tarefas/fichas de trabalho;

- Pesquisas; debates

- Verificação e observação do desempenho focados

no  empenho,  autonomia  e  mobilização  de

conhecimentos (escrito e/ou oral).

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

Testes; questão-aula; trabalhos de pesquisa (individuais/grupo) com componente escrita e oral; observação e registo
focados no interesse, na participação oral, autonomia e empenho nas tarefas propostas. 

                                                                                                                               

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 de novembro de 2022



DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

Ano Letivo 2022-2023 

Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Cidadania e Desenvolvimento —  9.ºAno

Domínios / Temas Estratégias de ensino e de avaliação

1
º 

S
em

es
tr

e
 e

 2
º 

S
em

e
s

tr
e

• Direitos Humanos (civis e 
políticos, económicos, sociais e 
culturais e de solidariedade);

• Instituições e participação 
democrática.

• Empreendedorismo (nas suas 
vertentes económica e social);

• Segurança, Defesa e Paz;
• Voluntariado. Outras

- 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 valorização
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 * Apresentações 
orais * Ferramentas virtuais * Entrevista * Portefólio * Dramatização, Canto, Dança, Artes Plásticas Fotografia e Vídeo. 

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 de novembro de 2022



DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

Ano Letivo 2022-2023 

Planificação Anual Simplificada da Disciplina EMRC  

9º Ano

Manual adotado: 9.º Ano | Quero Ser! | ISBN: 978.972.8690.90.8

Domínios / Temas / Conteúdos Estratégias de ensino e de avaliação

1º
 S

EM
ES

TR
E

9 º ANO | Unidade Letiva 1 - A 
Dignidade da Vida Humana
• O início da vida humana: dados da

ciência e da religião; diferentes 
perspetivas sobre a fecundação; 
o nascimento; 

• A vida como dádiva e primordial 
direito humano e condição de 
possibilidade de todos os valores;
• Dignidade e inviolabilidade da 
vida humana: declarações de 
direitos e perspetiva da Igreja 
Católica; 

• Atentados à dignidade humana: 
preconceitos; xenofobia; 
ideologias racistas; genocídios; 
fanatismo religioso; 

• A dignidade da vida humana vs 
aborto e eutanásia: noção de 
aborto vs IVG; argumentos contra
e a favor do aborto; noções e 
perspetivas sobre a eutanásia; 
dignidade da pessoa humana na 
doença e velhice; 

• A posição da Igreja católica na 
defesa da vida em todas as 
circunstâncias; 

• Valorizar a vida, tornando-se 
próximo de quem precisa: 
Parábola do Bom Samaritano (Lc 
10, 25-37);

- 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
valorização da entreajuda.

1º
 E

 2
º 

SE
M

ES
TR

ES
 

9 º ANO | Unidade Letiva 2 - Deus, 
o grande Mistério
• A problemática da existência de 
Deus: crença e razão; 
• As várias formas de recusa de 
Deus: ateísmo, agnosticismo e 
relativismo; 
• Elementos constitutivos do 
fenómeno religioso; 
• A fé em Deus e as representações 
de Deus; 
• Coerência entre fé e obras; 
• Os crentes como rosto e mãos de 
Deus a atuar no mundo; 
• Vidas com sentido 
• Instituições de origem religiosa 
empenhadas na transformação da 
sociedade e no bem comum.

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

* Apresentações  orais * Ferramentas  virtuais * Entrevista * Portefólio * Dramatização,  Canto,  Dança,  Artes  Plásticas
Fotografia e Vídeo. 



2º
 S

EM
ES

TR
E

9 º ANO | Unidade Letiva 3 – O 
Projeto de Vida
• Definição de projeto;
• Os grandes objetivos do ser 
humano, sonhos da humanidade: a 
felicidade própria e alheia; a 
construção de uma sociedade justa 
e solidária; 
• Opções de vida e “Opção 
fundamental”; 
• Riscos e limitações da procura da 
felicidade centrada apenas na 
preocupação do “Ter”; 
• Uma perspetiva equilibrada para 
satisfação das necessidades 
materiais: o valor do estudo, do 
trabalho e do esforço; a partilha de 
dons e de bens; 
• A crença/fé como fonte de 
felicidade; 
• A perspetiva das diferentes 
religiões no princípio da felicidade 
humana.

- 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
valorização 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

* Apresentações  orais * Ferramentas  virtuais * Entrevista * Portefólio * Dramatização,  Canto,  Dança,  Artes  Plásticas
Fotografia e Vídeo. 

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 de novembro de 2022



DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

3º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

Ano Letivo 2022-2023 

Planificação Anual Simplificada da Disciplina de GEOGRAFIA – 9º ano 

Manual adotado: Fazer Geografia, 9º Ano– Porto Editora

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

1º
 S

EM
ES

TR
E

TEMA IV
ATIVIDADES ECONÓMICAS

 Subtema 4.3 - Setor II -Secundário
 Subtema 4.4 - Setor III – Terciário

(Comércio, serviços e turismo)

 Subtema 4.5 - Redes e meios de transportes 
e telecomunicações

TEMA V
CONTRASTES DE DESENVOLVIMENTO

 Subtema 5.1
Países Desenvolvidos versus Países  em De-
senvolvimento

 Realização de abordagens diferentes, se possível inovadoras,
para uma situação-problema;

 Criação de um objeto, mapa, esquema conceptual, texto ou
solução, face a um desafio geográfico;

 Análise de textos ou suportes gráficos e cartográficos com di-
ferentes perspetivas de um mesmo problema, concebendo e
sustentando um ponto de vista próprio;

 Questionamento sobre a relação entre territórios e fenóme-
nos geográficos por  comparação de mapas com diferentes
escalas;

 Uso de modalidades diversas  para  expressar  as  aprendiza-
gens em relação a diferentes territórios (por exemplo, ima-
gens, infografias, mapas em diferentes escalas);

 Criação de soluções estéticas criativas e pessoais para repre-
sentar factos e fenómenos geográficos;

 Leitura e interpretação de mapas de diferentes escalas;
 Articulação rigorosa e consistente do conhecimento geográfi-

co;
 Mobilização de diferentes  fontes  de informação geográfica

na construção de respostas para os problemas investigados,
incluindo mapas,  diagramas,  globos,  fotografia aérea e TIG
(por exemplo Google Earth, Google Maps, G SIG, Big Data,
etc.).

 Análise de factos e situações, identificando os seus elemen-
tos ou dados;

 Realização de tarefas de memorização, verificação e consoli-
dação, associadas a compreensão e uso de saber, bem como
à mobilização do memorizado, privilegiando a informação es-
tatística e cartográfica (analógica e/ou digital);

 Seleção de informação geograficamente pertinente;
 Organização de forma sistematizada a leitura e o estudo au-

tónomo.

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas:
Trabalho de pesquisa individual/pares/grupos; atividades práticas (construção de gráficos ou outro tipo de documentos); dois
testes e participação oral.



2º
 S

EM
ES

TR
E

TEMA V
CONTRASTES DE DESENVOLVIMENTO

 Subtema 5.2
Interdependência  entre  espaços  com  dife-
rentes níveis de Desenvolvimento

TEMA VI
AMBIENTE E SOCIEDADE

 Subtema 6.1
Clima

 Subtema 6.2
Riscos e Catástrofes Naturais

 Subtema 6.3
Alterações ao ambiente natural

● Diálogo vertical e horizontal.
● Exploração de documentos vários: mapas, gráficos, textos e

imagens em suportes variados (e-Manual, banco de imagens,
computador, vídeo, entre outros).

● Manuseamento, observação e exploração de diversos tipos
de mapas.

● Exploração e  manipulação de informação/ dados em sítios da
internet, por exemplo, IPMA.

● Exploração de animações e apresentações.
● Criação  de  mapa,  esquema  conceptual,  texto  ou  resumo,

face a um desafio geográfico.
● Utilização de exemplos concretos, relacionados com proble-

mas ambientais, riscos e catástrofes resultantes da interação
meio e sociedade, na atualidade e a diferentes escalas – des-
de o meio local ao mundial, tais como cartas de risco munici-
pal, SIG do IPMA, da NASA, etc.

● Exploração de modalidades diversas para expressar as apren-
dizagens  em relação a  diferentes  territórios  (por  exemplo,
imagens, mapas em diferentes escalas);

● Criação de soluções estéticas criativas e pessoais para repre-
sentar factos e fenómenos geográficos;

● Problematização da relação entre territórios e fenómenos ge-
ográficos por comparação de mapas com diferentes escalas.

● Análise de diferentes cenários de evolução de características
inerentes ao meio natural.

● Criação de soluções estéticas criativas e pessoais para repre-
sentar factos e fenómenos geográficos.

● Investigação  de  problemas  ambientais  e  sociais,  utilizando
guiões de trabalho e questões geograficamente relevante;
(O quê?, Onde?, Como?, Como se distribui?, Porquê? e Para
quê?).

● Pesquisa de exemplos concretos de solidariedade territorial e
sentido de pertença face ao ordenamento do território.

● Implementação de exercícios de exploração e/ ou consolida-
ção de conteúdos/aprendizagens.

● Aplicação de instrumentos de avaliação.
Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas:
Trabalho de pesquisa individual/pares/grupos; atividades práticas (construção de gráficos ou outro tipo de documentos); dois
testes e participação oral.

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 de novembro de 2022



 

 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

3º CICLO DO ENSINO BÁSICO  

Ano Letivo 2022-2023  
Planificação Semestral Simplificada da Disciplina de Técnicas de Expressão Artística – 7º, 8º e 9º anos  

 
 

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

 

1º
 e

 2
º 

SE
M

ES
TR

E 
 

Domínios 
  Apropriação e Reflexão 
  Interpretação e 
Comunicação 
  Experimentação e 
Criação 
 
Temas/conteúdos 
7ºano - Desenho  
Desenho: exploração 
preferencial de meios 
secos. 
Linguagem plástica.  
Materiais, suportes e 
instrumentos. 
 
8ºano - 
Desenho/Pintura 
Pintura: exploração 
preferencial de meios 
húmidos. 
Linguagem plástica.  
Materiais, suportes e 
instrumentos. 
 
9ºano - Pintura 
Arte Contemporânea. 
Instalação artística.  
Materiais, suportes e 
instrumentos. 
 
7º/8º/9º anos 

Técnicas de expressão e 
de representação. 
Processo criativo.  
Performance.  

 
- Mobilização de saberes e processos, através dos quais perceciona, seleciona e 
organiza informação, atribuindo-lhes significados novos. 
- Seleção de técnicas e materiais ajustando-os à intenção expressiva das suas 
representações.   
- Utilização de processos de registo de ideias, de planeamento e de trabalho.  
- Seleção de elementos de natureza diversa (plástica, digital, artística,…) para 
criar dinâmicas na comunidade.  
 
 
 
 
 

Para a avaliação sumativa classificativa dos alunos prevê-se recolher dados das seguintes formas: 
- Provas práticas/projetos. 
 - Trabalhos de pesquisa; 
- Portefólio do aluno 

 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico, 3 novembro de 2022 



 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

3º CICLO DO ENSINO BÁSICO  

Ano Letivo 2022-2023  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina CIÊNCIAS NATURAIS – – 9º ano  

Manual adotado: Terra CN, Carlos Campos e Magda Dias, TEXTO Editora 
 

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

 

1
º 

SE
M

ES
TR

E 
 

 
Domínio: Viver Melhor na Terra 

Subdomínio: Saúde Individual e 
Comunitária 

1.1. Saúde e qualidade de vida 

1.2. Estratégias de promoção da saúde 

Subdomínio: Organismo humano em 
equilíbrio 

2.1.Níveis estruturais do corpo humano 

2.2. Alimentação e  sistema digestivo 

 2.3. Sistemas cardiovascular e 

linfático  

2.4. Sistema respiratório 

 

- Exploração de recursos digitais (vídeos temáticos, PowerPoint, documentários…). 

-Utilização de outros recursos digitais ( websites, software, fotografia…). 

- Resolução de fichas de trabalho. 

- Exploração da informação do manual. 

- Resolução de questões/ atividades formativas do manual. 

- Elaboração/Análise de mapas de conceitos/ideias. 

-Realização de atividades práticas laboratoriais e elaboração de relatório/registo 
orientado.  

-Debate sobre as ideias dos alunos relativamente a alguns conceitos. 

- Trabalhos práticos de papel e lápis. 

- Atividades de pesquisa, seleção e recolha de informação sobre doenças dos sistemas 
do organismo humano com a aplicação de rubricas de avaliação. 

-Trabalho de pares e/ou grupos. 

-Análise e interpretação de documentos (textos, imagens, gráficos, tabelas, esquemas, 
…)  

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

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

apresentação, esquematização, demonstração pelo professor.  

- Participação em atividades dinamizadas pelo projeto EPS e entidades locais ( Suporte 
Básico de Vida,  Sexualidade, Dependências e Comportamentos Nocivos 

 
 

2
º 

SE
M

ES
TR

E 

 
Subdomínio: O Organismo Humano em 
Equilíbrio 
2.5. Suporte básico de vida 

2.6. Função excretora 

2.7 Sistemas nervoso e hormonal 

Subdomínio: Transmissão das Vida 

3.1. Sistema reprodutor 

3.2. Conhecimento genético 

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

 Testes e/ou questões aula. Relatórios de trabalhos práticos. Trabalhos de pesquisa e de síntese de informação apresentados em formato 
escrito (cartaz, folheto ou ensaio), ou em formato oral, ou através da construção de modelos. 

 
 
 

 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 de novembro de 2022 
 



 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

 3º CICLO DO ENSINO BÁSICO  

Ano Letivo 2022-2023  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina Físico-Química – 9º ano  

Manual adotado: Explora, Porto Editora 
 

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

 

1
º 

SE
M

ES
TR

E 

 
Movimentos e Forças 
 
Movimentos na Terra: 

 Posição e movimento de um corpo 

 Caracterização de movimentos 
uniformes 

 Movimentos retilíneos variados 

 Distância de segurança 
 
Forças e movimentos: 

 Forças 

 Resultante das forças aplicadas 

 Forças e movimentos 

 Forças na segurança rodoviária 

 Forças resistentes ao movimento 
 

Forças, movimentos e energia: 

 Tipos fundamentais de energia 

 Transformações e transferências de 
energia 
 

Forças e fluidos: 

 Impulsão  

 Lei de Arquimedes 
 
Eletricidade 

Corrente elétrica e circuitos elétricos: 

 Eletricidade no dia a dia 

 Corrente elétrica 
 

o Exploração do manual (vídeos, PowerPoint, Quiz, 

simulações) 

o Análise, resolução e correção de atividades do manual 

adotado e entre outras selecionadas. 

o Utilização de outros recursos diversificados como fichas 

de trabalho, materiais do quotidiano, imagens, 

apresentações PowerPoint, vídeos e recursos digitais 

(software, simulações…). 

o Debate de ideias (Intervenções orais: responder a 

perguntas, colocar dúvidas, partilhar saberes). 

o Leitura e análise de documentos (análise de textos, 

esquemas, vídeos/animações com diferentes perspetivas 

e argumento próprio). 

o Seleção, interpretação e organização de informação, 

como: textos, notícias, extratos de livros científicos, 

artigos científicos, entre outros. 

o Interpretação e construção de gráficos/esquemas.  

o Atividades práticas: laboratoriais / experimentais; de 

campo; de papel e lápis. 

o Jogos educativos e didáticos (pergunta e resposta). 

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 decorrentes dos conteúdos 

lecionados. 

o Problematização de situações sobre aplicações da Ciência 
e Tecnologia e o seu impacto na sociedade e no 
ambiente, em diversos contextos, abordando o impacto 
da Física. 

o Realização de visitas de estudo/ aulas no exterior. 
 

  

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

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

 
 



 

 

 
 

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

 

2
º 

SE
M

ES
TR

E 

 

Corrente elétrica e circuitos elétricos: 

 Diferença de potencial elétrico 

 Resistência elétrica  

Efeitos da corrente elétrica e energia elétrica: 

 Potência elétrica 

 Efeitos da corrente elétrica 
 
 
 
 
 
 
Classificação dos materiais 

Estrutura atómica: 

 Evolução do conhecimento dos átomos 

 Átomos e elementos químicos 

 Isótopos e iões 

 Distribuições eletrónicas 

Propriedades dos materiais e Tabela 
Periódica: 

 A Tabela Periódica 

 Famílias de elementos químicos 

 Propriedades químicas e estrutura 
atómica 

Ligação química: 

 Ligação covalente 

 Redes covalentes, iónicas e metálicas 

 Hidrocarbonetos e a Química da Vida 
 

o Exploração do manual (vídeos, PowerPoint, Quiz, 

simulações) 

o Análise, resolução e correção de atividades do manual 

adotado e entre outras. 

o Utilização de outros recursos diversificados como fichas 

de trabalho, materiais do quotidiano, imagens, 

apresentações PowerPoint, vídeos e recursos digitais 

(software, simulações…). 

o Debate de ideias (Intervenções orais: responder a 

perguntas, colocar dúvidas, partilhar saberes). 

o Leitura e análise de documentos (análise de textos, 

esquemas, vídeos/animações com diferentes perspetivas 

e argumento próprio). 

o Seleção, interpretação e organização de informação, 

como: textos, notícias, extratos de livros científicos, 

artigos científicos, entre outros. 

o Interpretação e construção de gráficos/esquemas.  

o Atividades práticas: laboratoriais / experimentais; de 

campo; de papel e lápis. 

o Jogos educativos e didáticos (pergunta e resposta). 

o Utilização de modelos de estruturas de compostos. 

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 decorrentes dos conteúdos 

lecionados. 

o Problematização de situações sobre aplicações da Ciência 
e Tecnologia e o seu impacto na sociedade e no 
ambiente, em diversos contextos, abordando o impacto 
da Química. 

o Realização de visitas de estudo/ aulas no exterior. 
 

  

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

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

 
                                                                                                                               Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 de novembro de 2022 
 



 
 
 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

3º CICLO DO ENSINO BÁSICO  

Ano Letivo 2022-2023  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Matemática – 9º ano  

Manual adotado: PI 9 

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

1
º 

SE
M

ES
TR

E 

.Organização e tratamento de dados: Estatística e 

probabilidades 

 

.Funções, sequências e sucessões: funções 

algébricas e proporcionalidade inversa 

 

.Álgebra: equações do 2.º grau 

 
.Geometria: Paralelismo e perpendicularidade de retas 

e planos; lugares geométricos 

 

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 (materiais 
manipuláveis, ferramentas tecnológicas 
(programas de geometria dinâmica, 
estatística, cálculo ou outros, bem como 
calculadoras científicas, …)). 
 
Propor exercícios/ tarefas de análise e 
interpretação de textos, tabelas, imagens e 
gráficos. 
 
Propor exercícios em diferentes formatos: 
itens de seleção e de construção. 

2
º 

SE
M

ES
TR

E 

.Geometria: propriedades de alguns elementos 

definidos na circunferência 

 

.Números e operações: Números reais e inequações: 

propriedades da relação de ordem 

 
.Geometria: Trigonometria no triângulo rectângulo 

 
.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 

3º CICLO DO ENSINO BÁSICO  

Ano Letivo 2022-2023  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina TIC – 9º ano  

 

Manual adotado: não existe. 
 

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

 

1
º 

O
U

 2
º 

SE
M

ES
TR

E 

 

Segurança, responsabilidade e 
respeito em ambientes digitais 

Segurança 

Direitos de autor 
 

Investigar e pesquisar 

Pesquisa e análise de informação 

Organização e gestão da informação 

 

Comunicar e colaborar 

Ferramentas de comunicação e 
colaboração 

Apresentação e partilha 
 

Criar e inovar 

Folha de cálculo 

Criação de aplicações móveis 

 

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

 Atividades individuais/pares, usando roteiros/guiões orientadores; 

 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 (folha de cálculo); trabalho de pesquisa/projeto apresentado em formato eletrónico em programa específico para 
aplicações móveis e em formato oral. 

 
 
 

Nota: A disciplina funciona em regime semestral, da seguinte forma: 1.º Semestre – Turno 1; 2.º Semestre – Turno 2 de cada turma 

 
Aprovado em Conselho Pedagógico, em 3 de novembro de 2022 

 
 


