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Planificação Anual – 8.º ano 
Nota:  1- Cumprimento da meta do PE: 20% da Planificação em Metodologia de Projeto a assinalar na coluna das aprendizagens essenciais 
            2- Na coluna das ações estratégicas assinalar a cor verde as atividades/projetos/clubes/programas que integram a planificação 
 

1º SEMESTRE - Ensino Regular/Articulado 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: Conhecimentos, 
Capacidades e Atitudes 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 

AÇÕES 
ESTRATÉGICAS 

PARA OS 
REGIMES MISTOS 

E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 
 
Oralidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão  
- Compreender o(s) tema(s) e as ideias centrais 
do texto, relacionando as informações expressas 
com o contexto e com o objetivo (expor, 
informar, explicar, persuadir).  
- Explicar sentidos figurados e contextuais com 
base em inferências.  
- Avaliar argumentos quanto à validade e 
adequação aos objetivos comunicativos.  
- Sintetizar a informação recebida. 
 
Expressão 
- Fazer exposições orais para apresentação de 
temas, ideias e opiniões. – Metodologia de Projeto 
- Planificar e avaliar o texto oral, tendo em conta a 
intenção comunicativa e o género textual 
(expor/informar, explicar, argumentar), 
individualmente e/ou com discussão de diversos 
pontos de vista. - Metodologia de Projeto 
- Produzir um discurso oral com vocabulário e 
recursos gramaticais diversificados (coordenação e 
subordinação); anáfora; conectores frásicos e 
marcadores discursivos).  

 

Promover estratégias que envolvam:  

- compreensão de textos em diferentes suportes audiovisuais para 
▪ observação de regularidades associadas a géneros textuais; 
▪ identificação de informação explícita e dedução de informação 
implícita a partir de pistas textuais; 
▪ seleção e registo de informação relevante para um determinado 
objetivo; 
▪ análise de texto 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: 
▪ fazer apreciações críticas de livros (Plano Nacional de Leitura), de 
filmes (Plano Nacional de Cinema), de discursos para, por exemplo, 
recomendar um livro aos colegas; 
▪ narrar situações vividas para sustentar uma opinião ou para 
identificar problemas a resolver; 
▪ descrever personagens/personalidades, comportamentos, 
espaços; 

 
 
 

X (Regime Não 
Presencial: com 
recurso ao envio 
de vários 
materiais: 
textos-áudio e 
vídeos.) 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comunicador  
(A, B, D, E, H)  

 
Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 
informado 

 (A, B, G, I, J) 
 

 Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J)  

 
Respeitador da 
diferença/ do 

outro (A, B, E, F, H)  
 

Participativo/ 
colaborador 
 (B, C, D, E, F) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

64 aulas 
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Leitura 
 
1. Textos não 
literários:  
 
(Auto)biografia; 
 
Diário; 
 
Memórias; 
 
Reportagem; 
 
Comentário; 
 
Texto de 
opinião. 
 
 
 
 
 

- Usar recursos verbais e não-verbais com fluência 
e correção (apresentação eletrónica, web).  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ler em suportes variados textos dos géneros 
seguintes: (auto) biografia, diário, memórias; 
reportagem, comentário; textos de opinião. 
- Reconhecer a organização discursiva de cartas de 
apresentação. 
- Realizar leitura em voz alta, silenciosa e 
autónoma, não contínua e de pesquisa.  - 
Metodologia de projeto 
 -Explicitar o sentido global de um texto, com base 
em inferências, devidamente justificadas. 
- Identificar temas, ideias principais, pontos de 
vista, causas e efeitos, factos e opiniões. -
Metodologia de Projeto 
- Reconhecer a forma como o texto está 
estruturado (diferentes partes e subpartes). 
- Utilizar procedimentos de registo e tratamento 
da informação pela utilização dos métodos do 
trabalho científico. –  Metodologia de Projeto 

- Compreender o (s) tema(s) e as ideias centrais do 
texto, relacionando as informações expressas com 
o contexto e com o objetivo (expor, informar, 

▪ expor trabalhos relacionados com temas disciplinares e 
interdisciplinares;  
▪ utilizar o resumo, a paráfrase, o relato, o reconto em 
apresentações orais sobre livros (Plano Nacional de Leitura), filmes 
(Plano Nacional de Cinema), músicas, por exemplo;  
- realização de percursos pedagógico-didáticos interdisciplinares, 
com Físico-Química, Ciências Naturais, Geografia, História, 
Matemática, Educação Física, Educação Visual Educação Artística 
e Tecnológica e Línguas Estrangeiras. 
-  
 
 
Promover estratégias que envolvam: 

- manipulação de unidades de sentido através de atividades que 
impliquem: 
▪ sublinhar, parafrasear, resumir; 
▪ estabelecer relações entre as diversas unidades de sentido;  
- realização de diferentes tipos de leitura em voz alta (ler muito 
devagar, ler muito depressa, ler muito alto, ler murmurando, ler em 
coro, fazer leitura coletiva, leitura dramatizada, leitura expressiva) e 
silenciosa (por exemplo, leitura na pista de pormenores) (Leitura 
orientada em sala de aula (BE); Ler com a Biblioteca: “Livr´à mão”; 
Projeto “10 minutos a Ler”; Miúdos a votos). 
 - compreensão e interpretação de textos através de atividades que 
impliquem: 
(Concurso Nacional de Leitura) 
▪ ativar conhecimento prévio; 
▪ colocar questões a partir de elementos paratextuais; 
▪ sugerir hipóteses a partir de deduções extraídas da informação 
textual; 
 ▪ localizar informação explícita e deduzir informação implícita a 
partir de pistas linguísticas; 
▪ avaliar o texto (conteúdo e forma) tendo em conta a situação de 
comunicação e intencionalidade; 

 
 
 
 
 
 

X 
 
 

 
 
 
 
 
 

X 
 

 
X (Regime Não 
Presencial: 
leitura em voz 
alta (leitura 
expressiva) e 
silenciosa com 
recurso às 
plataformas 
digitais e ao site 
da BE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 

informado 
(A, B, G, I, J) 

 
Sistematizador/ 

organizador 
(A, B, C, I, J) 

 
 

Leitor 
(A, B, C, D, F, H, I) 
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Escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

explicar, persuadir). 

- Destacar sentidos figurados e contextuais com 
base em inferências.  

-Avaliar argumentos quanto à validade e 
adequação aos objetivos comunicativos. 

-Sintetizar a informação recebida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Elaborar textos que cumpram objetivos explícitos 
quanto ao destinatário e à finalidade (informativa 
ou argumentativa) no âmbito de géneros como: 
diário, entrevista, comentário (Metodologia de 
Projeto), e resposta a questões de leitura. 
- Planificar a escrita de textos com finalidades 
informativas, assegurando distribuição de 
informação por parágrafos, continuidade de 
sentido, progressão temática, coerência e coesão. 
- Redigir textos coesos e coerentes, em que se 
confrontam ideias e pontos de vista e se toma uma 
posição sobre personagens, acontecimentos, 
situações e/ou enunciados. 
- Escrever com correção sintática, com vocabulário 

▪ estabelecer ligações entre o tema desenvolvido no texto e a 
realidade vivida pelo aluno; 
▪ expandir e aprofundar conhecimentos adquiridos no processo de 
leitura - compreensão do texto; 
- elaboração de pequenos projetos de estudo com pesquisa sobre 
temas (inter)disciplinares que incluam, entre outros aspetos, mapas 
de ideias, esquemas, listas de palavras; 

 - aquisição de saberes relacionados com a organização do texto 

própria do género a que pertence;  
- realização de percursos pedagógico-didáticos interdisciplinares, 
com Físico-Química, Ciências Naturais, Geografia, História, 
Matemática, Ed. Física, Ed. Visual Educação Artística e 
Tecnológica e Línguas Estrangeiras, cujas AE preveem análise de 
texto, de registo e tomada de notas, seleção de informação a 
partir da análise de fontes escritas. 
 -  
 

Promover estratégias que envolvam:  

- aquisição de conhecimento relacionado com as propriedades de 
um texto (progressão temática, coerência e coesão) e com os 
diferentes modos de organizar um texto, tendo em conta a 
finalidade, o destinatário e a situação de produção;  

- manipulação de textos fazendo variações quanto à extensão de 
frases ou segmentos textuais, da modificação do ponto de vista ou 
da descrição da personagem, por exemplo; 

 - planificação, produção e divulgação de textos escritos pelos 
alunos; (Diários de escrita com a Biblioteca) 
- revisão para avaliar se o texto escrito cumpre os objetivos iniciais, 
para detetar fragilidades e para aperfeiçoar e concluir a versão 
inicial; 
 - reescrita para aperfeiçoamento de texto em função dos juízos 
avaliativos formulados (pelo próprio aluno, por colegas, pelo 

 
 
 
 
 

X 
 
 

X 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 

X 
 

X 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 

informado 
(A, B, G, I, J) 
Indagador/ 

investigador 
(C, D, F, H, I) 

 
Sistematizador/ 

organizador 
(A, B, C, I, J) 

 
Criativo  

(A, C, D, J) 
 

Comunicador 
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Gramática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diversificado, com uso correto da ortografia e dos 
sinais de pontuação. 
- Reformular textos, tendo em conta a adequação 
ao contexto e a correção linguística. 
- Utilizar com critério as tecnologias da informação 
na produção, na revisão e na edição de texto- 
 - Respeitar os princípios do trabalho intelectual, 
quanto às normas para citação.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Distinguir as seguintes subclasses de palavras: 
quantificador universal e existencial. 
- Distinguir na classe da conjunção e locução 
conjuncional subordinativa as seguintes 
subclasses: comparativa, consecutiva, concessiva. 
-Empregar corretamente o modo conjuntivo em 
contextos de uso obrigatório em frases complexas. 
- Distinguir funções sintáticas: predicativo do 
complemento direto.  
-Distinguir subordinação adverbial de 
subordinação adjetival e de subordinação 
substantiva. 
- Explicar a função sintática da oração substantiva 
completiva selecionada pelo verbo. 
- Classificar orações subordinadas comparativas, 
consecutivas e concessivas. 
- Analisar relações de sentido entre palavras. 

professor); 
- apreciação de textos produzidos pelo próprio aluno ou por colegas 
justificando o juízo de valor sustentado;  
- realização de percursos pedagógico-didáticos interdisciplinares, 
com Físico-Química, Ciências Naturais, Geografia, História, 
Matemática, Educação Física, Educação Visual, Ed. Artística e 
Tecnológica e Línguas Estrangeiras. As aprendizagens essenciais 
destas disciplinas preveem capacidades de organização de 
sumários, de registos de observações, de relatórios, de criação de 
campanhas de sensibilização, de criação textual, por exemplo. 
 
 
 
 

 

Promover estratégias que envolvam:  

- análise e construção de frases com advérbios e conjunções 
subordinativas;  
- análise das alterações semânticas, flexionais e sintáticas 
decorrentes da utilização de advérbios e conjunções; 
 - construção de frases complexas com processos de subordinação;  
- modificação de frases para destacar as funções desempenhadas 
por orações e grupos de palavras; 
- comparação de efeitos de sentido resultantes do emprego de 
diferentes processos de subordinação ( por ex, causal versus 
consecutiva; adversativa versus concessiva); 
- análise e desenvolvimento da própria expressão linguística e 
discursiva 
- identificação de situações de variação linguística em textos orais e 
escritos e comparação com o português padrão; 
- utilização de palavras com diferentes relações de sentido (parte-
todo, hierárquicas, de semelhança), em textos orais e escritos. 
 

 
 

X 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

X 
 

X 
 

X 
X 
 

X 
 
 

X 
 

X 
 

X 
 

(A, B, D, E, H) 
 

Responsável/ 
autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 
 

Respeitador da 
diferença/ do outro 

(A, B, E, F, H) 
 

Participativo/ 
colaborador 

(B, C, D, E, F) 

 
 

 
Questionador 
(A, F, G, I, J) 

 
Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 
informado 

(A, B, G, I, J) 
 

Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 
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Educação 
Literária 
 
2. Duas 
narrativas de 
autores de 
língua 
portuguesa 
 
- Natal, de 
Miguel Torga 
 
- Saga, de 
Sophia de Mello 
Breyner 
 
 
 
 
 
 
 

- Reconhecer traços da variação da língua 
portuguesa de natureza social. 
- Empregar formas linguísticas adequadas à 
expressão de opinião e à assunção de 
compromissos. 
 
 

 
- Ler integralmente obras literárias narrativas, 
líricas e dramáticas (no mínimo, nove poemas de 
sete autores diferentes, duas narrativas de autores 
de língua portuguesa e um texto dramático). – 
Metodologia de Projeto 
- Interpretar o texto em função do seu modo 
literário, com base na análise da representação dos 
temas, das experiências e dos valores. 
- Compreender a utilização de recursos expressivos 
na construção de sentido do texto 
(designadamente a antítese). 
- Exprimir opiniões e problematizar sentidos como 
reação pessoal à audição ou à leitura de um texto 
ou obra. 
- Expressar o apreço por livros lidos através de 
processos e suportes diversificados. 
Exprimir ideias pessoais sobre textos lidos e 
ouvidos com recurso a suportes variados. 
- Desenvolver um projeto de leitura que revele um 
percurso pessoal de leitor (obras escolhidas em 
contrato de leitura com o(a) professor (a). - 
Metodologia de Projeto 
 

 
 
 
 
 
 
Promover estratégias que envolvam:  
- aquisição de conhecimento e saberes (noções de versificação, 
modos literários, estrutura interna e externa do texto dramático, 
recursos expressivos) proporcionados por  
▪ escuta ativa de textos literários;  
▪ leitura de obras literárias (poesia, narrativa, teatro);  
(Plano Nacional de Leitura) 
-  compreensão dos textos literários com base num percurso de 
leitura que implique  
 ▪ imaginar desenvolvimentos narrativos a partir de elementos 
do paratexto e da mobilização de experiências e vivências;  
 ▪ antecipar ações narrativas a partir de sequências de descrição 
e de narração;  
 ▪ 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 (indicando, por exemplo, os seus 
objetivos pessoais como leitor para um determinado período);  
▪ selecionar os livros a ler em função do seu projeto de leitura, 
tendo por referência a Listagem PNL; 
▪ desenvolver e gerir o percurso de leitor realizado, que inclua 
auto e heteroavaliação tendo em conta o grau de consecução dos 
objetivos definidos inicialmente; 

▪ apresentar em público (por exemplo, à turma, a outras 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 

informado 
 (A, B, G, I, J)  
Indagador/ 

Investigador 
 (C, D, F, H, I) 

 
 Criativo 

 (A, C, D, J)  
 

Responsável/ 
autónomo 

 (C, D, E, F, G, I, J) 
 

 Comunicador  
(A, B, D, E, H)  

 
Leitor  

(A, B, C, D, F, H, I)  
 

Crítico/Analítico 
 (A, B, C, D, G) 
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turmas, à escola, à comunidade) o percurso pessoal de leitor, 
que pode incluir dramatização, recitação, leitura expressiva, 
reconto de histórias, recriação, expressão de reações subjetivas 
de leitor, persuasão de colegas para a leitura de livros);  

(Plano Nacional de Leitura; Projeto “10 minutos a Ler”; Ler com a 
Biblioteca: Livr´à mão). 

- realização de percursos pedagógico-didáticos interdisciplinares, 
com todas as disciplinas (Físico-Química, Ciências Naturais, 
Geografia, História, Matemática, Ed. Física, Ed. Visual Educação 
Artística e Tecnológica e Línguas Estrangeiras), a partir da leitura 
dessas obras literárias. 
_Leitura Orientada em Sala de Aula 
_ Dia Mundial da Língua Portuguesa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

 

 
 

2º SEMESTRE - Ensino Regular/Articulado 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: Conhecimentos, 
Capacidades e Atitudes 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 
ATIVIDADES/PROJETOS/CLUBES/PROGRAMAS 

AÇÕES 
ESTRATÉGICAS 

PARA OS 
REGIMES MISTOS 

E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO DO 

TEMPO 
 

 

Oralidade 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão  
- Compreender o(s) tema(s) e as ideias centrais 
do texto, relacionando as informações expressas 
com o contexto e com o objetivo (expor, 
informar, explicar, persuadir).  
- Explicar sentidos figurados e contextuais com 
base em inferências.  
- Avaliar argumentos quanto à validade e 
adequação aos objetivos comunicativos.  
- Sintetizar a informação recebida. 

 Promover estratégias que envolvam: 

- compreensão de textos em diferentes suportes audiovisuais 
para 
▪ observação de regularidades associadas a géneros textuais; 
▪ identificação de informação explícita e dedução de 
informação implícita a partir de pistas textuais; 
▪ seleção e registo de informação relevante para um 
determinado objetivo; 
▪ análise de texto para distinção entre facto e opinião e entre 

 

X (Regime Não 
Presencial: com 
recurso ao envio 
de vários 
materiais: 
textos-áudio e 
vídeos.) 
 
 

 
Comunicador  
(A, B, D, E, H)  

 
Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 
informado 

 (A, B, G, I, J) 
 

 Sistematizador/ 
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Leitura 
 
 
 
 
 
 
 

 
Expressão 
- Fazer exposições orais para apresentação de 
temas, ideias e opiniões. - Metodologia de Projeto 
 
- Planificar e avaliar o texto oral, tendo em conta a 
intenção comunicativa e o género textual 
(expor/informar, explicar, argumentar), 
individualmente e/ou com discussão de diversos 
pontos de vista. – Metodologia de Projeto 
- Produzir um discurso oral com vocabulário e 
recursos gramaticais diversificados (coordenação e 
subordinação); anáfora; conectores frásicos e 
marcadores discursivos).  
- Usar recursos verbais e não-verbais com fluência 
e correção (apresentação eletrónica, web).  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ler em suportes variados textos dos géneros 
seguintes: (auto) biografia, diário, memórias; 
reportagem, comentário; textos de opinião. 
- Reconhecer a organização discursiva de cartas de 
apresentação. 
- Realizar leitura em voz alta, silenciosa e 
autónoma, não contínua e de pesquisa. – 
Metodologia de Projeto 

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: 
▪ fazer apreciações críticas de livros (Plano Nacional de Leitura), 
de filmes (Plano Nacional de Cinema), de discursos para, por 
exemplo, recomendar um livro aos colegas; 
▪ narrar situações vividas para sustentar uma opinião ou para 
identificar problemas a resolver; 
▪ descrever personagens/personalidades, comportamentos, 
espaços; 
▪ expor trabalhos relacionados com temas disciplinares e 
interdisciplinares;  
▪ utilizar o resumo, a paráfrase, o relato, o reconto em 
apresentações orais sobre livros (Plano Nacional de Leitura), 
filmes (Plano Nacional de Cinema), músicas, por exemplo;  
- realização de percursos pedagógico-didáticos 
interdisciplinares, com Físico-Química, Ciências Naturais, 
Geografia, História, Matemática, Educação Física, Educação 
Visual Educação Artística e Tecnológica e Línguas 
Estrangeiras. 
-  
 

 
 
Promover estratégias que envolvam: 

- manipulação de unidades de sentido através de atividades 
que impliquem: 
▪ sublinhar, parafrasear, resumir; 
▪ estabelecer relações entre as diversas unidades de sentido;  
- realização de diferentes tipos de leitura em voz alta (ler muito 

 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

 
 
X (Regime Não 
Presencial: 
leitura em voz 

organizador  
(A, B, C, I, J)  

 
Respeitador da 

diferença/ do outro 
(A, B, E, F, H)  

 
Participativo/ 
colaborador 
 (B, C, D, E, F) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conhecedor/ sabedor/ 

culto/ informado 
(A, B, G, I, J) 

 
Sistematizador/ 

organizador 

 

63 aulas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DE MEIRA 
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 

                                                   Subdepartamento de Português_______________________ 

 

 
 

                       

 

        Ano Letivo 2021/22 Página | 8 de 12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escrita 

- Explicitar o sentido global de um texto, com base 
em inferências, devidamente justificadas. 
- Identificar temas, ideias principais, pontos de 
vista, causas e efeitos, factos e opiniões. – 
Metodologia de Projeto 
- Reconhecer a forma como o texto está 
estruturado (diferentes partes e subpartes). 
- Utilizar procedimentos de registo e tratamento 
da informação pela utilização dos métodos do 
trabalho científico. - Metodologia de Projeto 

- Compreender o (s) tema(s) e as ideias centrais do 
texto, relacionando as informações expressas com 
o contexto e com o objetivo (expor, informar, 
explicar, persuadir). 

- Destacar sentidos figurados e contextuais com 
base em inferências.  

- Avaliar argumentos quanto à validade e 
adequação aos objetivos comunicativos. 

- Sintetizar a informação recebida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

devagar, ler muito depressa, ler muito alto, ler murmurando, 
ler em coro, fazer leitura coletiva, leitura dramatizada, leitura 
expressiva) e silenciosa (por exemplo, leitura na pista de 
pormenores) (Leitura orientada em sala de aula (BE); Ler com 
a Biblioteca: “Livr´à mão”; Projeto “10 minutos a Ler”; Miúdos 
a votos). 
 - compreensão e interpretação de textos através de atividades 
que impliquem: 
(Concurso Nacional de Leitura) 
▪ ativar conhecimento prévio; 
▪ colocar questões a partir de elementos paratextuais; 
▪ sugerir hipóteses a partir de deduções extraídas da 
informação textual; 
 ▪ localizar informação explícita e deduzir informação implícita 
a partir de pistas linguísticas; 
▪ avaliar o texto (conteúdo e forma) tendo em conta a situação 
de comunicação e intencionalidade; 
▪ estabelecer ligações entre o tema desenvolvido no texto e a 
realidade vivida pelo aluno; 
▪ expandir e aprofundar conhecimentos adquiridos no processo 
de leitura - compreensão do texto; 
- elaboração de pequenos projetos de estudo com pesquisa 
sobre temas (inter)disciplinares que incluam, entre outros 
aspetos, mapas de ideias, esquemas, listas de palavras; 

 - aquisição de saberes relacionados com a organização do 

texto própria do género a que pertence;  
- realização de percursos pedagógico-didáticos 
interdisciplinares, com Físico-Química, Ciências Naturais, 
Geografia, História, Matemática, Ed. Física, Ed. Visual 
Educação Artística e Tecnológica e Línguas Estrangeiras, 
cujas AE preveem análise de texto, de registo e tomada de 
notas, seleção de informação a partir da análise de fontes 
escritas. 
 

alta (leitura 
expressiva) e 
silenciosa com 
recurso às 
plataformas 
digitais e ao site 
da BE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X 
 

X 
 

 
 
 

 

 

 

(A, B, C, I, J) 
 
 

Leitor 
(A, B, C, D, F, H, I) 
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Gramática 
 

- Elaborar textos que cumpram objetivos explícitos 
quanto ao destinatário e à finalidade (informativa 
ou argumentativa) no âmbito de géneros como: 
diário, entrevista, comentário (Metodologia de 
Projeto), e resposta a questões de leitura. 
- Planificar a escrita de textos com finalidades 
informativas, assegurando distribuição de 
informação por parágrafos, continuidade de 
sentido, progressão temática, coerência e coesão. 
- Redigir textos coesos e coerentes, em que se 
confrontam ideias e pontos de vista e se toma uma 
posição sobre personagens, acontecimentos, 
situações e/ou enunciados. 
- Escrever com correção sintática, com vocabulário 
diversificado, com uso correto da ortografia e dos 
sinais de pontuação. 
- Reformular textos, tendo em conta a adequação 
ao contexto e a correção linguística. 
- Utilizar com critério as tecnologias da informação 
na produção, na revisão e na edição de texto- 
 - Respeitar os princípios do trabalho intelectual, 
quanto às normas para citação.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Distinguir as seguintes subclasses de palavras: 
quantificador universal e existencial. 
- Distinguir na classe da conjunção e locução 

 

Promover estratégias que envolvam:  

- aquisição de conhecimento relacionado com as propriedades 

de um texto (progressão temática, coerência e coesão) e com 
os diferentes modos de organizar um texto, tendo em conta a 
finalidade, o destinatário e a situação de produção;  
- manipulação de textos fazendo variações quanto à extensão 
de frases ou segmentos textuais, da modificação do ponto de 
vista ou da descrição da personagem, por exemplo; 

 - planificação, produção e divulgação de textos escritos pelos 
alunos; (Diários de escrita com a Biblioteca) 
- revisão para avaliar se o texto escrito cumpre os objetivos 
iniciais, para detetar fragilidades e para aperfeiçoar e concluir a 
versão inicial; 
 - reescrita para aperfeiçoamento de texto em função dos 
juízos avaliativos formulados (pelo próprio aluno, por colegas, 
pelo professor); 
- apreciação de textos produzidos pelo próprio aluno ou por 
colegas justificando o juízo de valor sustentado;  
- realização de percursos pedagógico-didáticos 
interdisciplinares, com Físico-Química, Ciências Naturais, 
Geografia, História, Matemática, Educação Física, Educação 
Visual, Ed. Artística e Tecnológica e Línguas Estrangeiras. As 
aprendizagens essenciais destas disciplinas preveem 
capacidades de organização de sumários, de registos de 
observações, de relatórios, de criação de campanhas de 
sensibilização, de criação textual, por exemplo. 
 
 
 
 
Promover estratégias que envolvam:  

X 
 
 

 
X 

 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 
Indagador/ 

investigador 
(C, D, F, H, I) 

 
Sistematizador/ 

organizador 
(A, B, C, I, J) 

 
Criativo  

(A, C, D, J) 
 

Comunicador 
(A, B, D, E, H) 

 
Responsável/ 

autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 

 
Respeitador da 

diferença/ do outro 
(A, B, E, F, H) 

 
Participativo/ 
colaborador 

(B, C, D, E, F) 

 
 
 

Questionador 
(A, F, G, I, J) 
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Educação 
Literária 
 
3. Poesia 
 
Nove poemas 
de sete autores:  
 
-Sá de Miranda,  
 

conjuncional subordinativa as seguintes 
subclasses: comparativa, consecutiva, concessiva. 
- Empregar corretamente o modo conjuntivo em 
contextos de uso obrigatório em frases complexas. 
- Distinguir funções sintáticas: predicativo do 
complemento direto.  
- Distinguir subordinação adverbial de 
subordinação adjetival e de subordinação 
substantiva. 
- Explicar a função sintática da oração substantiva 
completiva selecionada pelo verbo. 
- Classificar orações subordinadas comparativas, 
consecutivas e concessivas. 
- Analisar relações de sentido entre palavras. 
- Reconhecer traços da variação da língua 
portuguesa de natureza social. 
- Empregar formas linguísticas adequadas à 
expressão de opinião e à assunção de 
compromissos. 
 
 
 

- Ler integralmente obras literárias narrativas, 
líricas e dramáticas (no mínimo, nove poemas de 
sete autores diferentes, duas narrativas de autores 
de língua portuguesa e um texto dramático). – 
Metodologia de Projeto 
 -Interpretar o texto em função do seu modo 
literário, com base na análise da representação dos 
temas, das experiências e dos valores. 
- Compreender a utilização de recursos expressivos 
na construção de sentido do texto 
(designadamente a antítese). 

- análise e construção de frases com advérbios e conjunções 
subordinativas;  
- análise das alterações semânticas, flexionais e sintáticas 
decorrentes da utilização de advérbios e conjunções; 
 - construção de frases complexas com processos de 
subordinação;  
- modificação de frases para destacar as funções 
desempenhadas por orações e grupos de palavras; 
- comparação de efeitos de sentido resultantes do emprego de 
diferentes processos de subordinação ( por ex, causal versus 
consecutiva; adversativa versus concessiva); 
- análise e desenvolvimento da própria expressão linguística e 
discursiva 
- identificação de situações de variação linguística em textos 
orais e escritos e comparação com o português padrão; 
- utilização de palavras com diferentes relações de sentido 
(parte-todo, hierárquicas, de semelhança), em textos orais e 
escritos. 
 
 
 
 
 
Promover estratégias que envolvam:  
- aquisição de conhecimento e saberes (noções de 
versificação, modos literários, estrutura interna e externa do 
texto dramático, recursos expressivos) proporcionados por  
▪ escuta ativa de textos literários;  
▪ leitura de obras literárias (poesia, narrativa, teatro);  
(Plano Nacional de Leitura) 
-  compreensão dos textos literários com base num percurso 
de leitura que implique  
 ▪ imaginar desenvolvimentos narrativos a partir de 
elementos do paratexto e da mobilização de experiências e 

 
X 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 

X 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

 
Conhecedor/ sabedor/ 

culto/ informado 
(A, B, G, I, J) 

 
Sistematizador/ 

organizador 
(A, B, C, I, J) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 

informado 
 (A, B, G, I, J)  
Indagador/ 

Investigador 
 (C, D, F, H, I) 

 
 Criativo 

 (A, C, D, J)  
 

Responsável/ 
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-Luís de 
Camões, 
 
 -Almeida 
Garrett,  
 
-João Roiz de 
Castel Branco, 
  
-Antero de 
Quental,  
 
-Guerra 
Junqueiro,  
 
-Cesário Verde 
 
 
4.  
Texto 
dramático 
(integral) 
 
História Breve 
da Lua, de 
António Gedeão 
 

ou 
 
Aquilo que os 
olhos veem ou o 
Adamastor, de 
Manuel António 
Pina 

- Exprimir opiniões e problematizar sentidos como 
reação pessoal à audição ou à leitura de um texto 
ou obra. 
- Expressar o apreço por livros lidos através de 
processos e suportes diversificados. 
- Exprimir ideias pessoais sobre textos lidos e 
ouvidos com recurso a suportes variados. 
- Desenvolver um projeto de leitura que revele um 
percurso pessoal de leitor (obras escolhidas em 
contrato de leitura com o(a) professor (a)). – 
Metodologia de Projeto 
 

vivências;  
 ▪ antecipar ações narrativas a partir de sequências de 
descrição e de narração;  
 ▪ 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 (indicando, por exemplo, os seus 
objetivos pessoais como leitor para um determinado 
período);  
▪ selecionar os livros a ler em função do seu projeto de 
leitura, tendo por referência a Listagem PNL; 
▪ desenvolver e gerir o percurso de leitor realizado, que 
inclua auto e heteroavaliação tendo em conta o grau de 
consecução dos objetivos definidos inicialmente; 

▪ apresentar em público (por exemplo, à turma, a outras 
turmas, à escola, à comunidade) o percurso pessoal de 
leitor, que pode incluir dramatização, recitação, leitura 
expressiva, reconto de histórias, recriação, expressão de 
reações subjetivas de leitor, persuasão de colegas para a 
leitura de livros);  

(Plano Nacional de Leitura; Projeto “10 minutos a Ler”; Ler 
com a Biblioteca: Livr´à mão). 

- realização de percursos pedagógico-didáticos 
interdisciplinares, com todas as disciplinas (Físico-Química, 
Ciências Naturais, Geografia, História, Matemática, Ed. 
Física, Ed. Visual Educação Artística e Tecnológica e Línguas 
Estrangeiras), a partir da leitura dessas obras literárias. 
_Leitura Orientada em Sala de Aula 
_ Dia Mundial da Língua Portuguesa. 

 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

 

 

 

autónomo 
 (C, D, E, F, G, I, J) 

 
 Comunicador  
(A, B, D, E, H)  

 
Leitor  

(A, B, C, D, F, H, I)  
 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 
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Áreas de Competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

A – Linguagem e Textos C – Raciocínio e Resolução de Problemas E – Relacionamento Interpessoal G – Bem-estar, Saúde e Ambiente I – Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

B – Informação e Comunicação D – Pensamento Crítico e Pensamento Criativo F – Desenvolvimento Pessoal e Autonomia H – Sensibilidade Estética e Artística J – Consciência e Domínio do Corpo 

 
Nota: Devido ao seu caráter transdisciplinar, a disciplina de Português articula-se com todas as outras que compõem o currículo. É a base de qualquer 
tipo de atividade, uma vez que trabalha com textos de natureza muito diversificada. Apoia os alunos no desenvolvimento das competências de 
comunicação, através da compreensão, interação e produção, ativando os domínios da disciplina – oralidade, leitura, educação literária, escrita e 
gramática – na recolha de textos e de informação para usar nas outras disciplinas, na leitura e na análise de documentos autênticos e na pesquisa de 
informação em fontes diversas (enciclopédias, dicionários, manuais das outras disciplinas…), etc. 
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Planificação Anual – 8.º ano 
Nota:  
1-Cumprimento da meta do PE: 20% da Planificação em Metodologia de Projeto a assinalar na coluna das aprendizagens essenciais 
 
2- Na coluna das ações estratégicas assinalar a cor verde as atividades/projetos/clubes/programas que integram a planificação 
 

1º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

DOMÍNIO/ TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes AÇÕES ESTRATÉGICAS 

AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À 

DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 
 

GEOMETRIA E 
MEDIDA 

 
Vetores, translações 
e isometrias 

● Movimento de 
translação; 

- Translação 
como 
transformação 
geométrica. 

● Segmentos 
orientados; 

● Vetores; 

- Vetores 
colineares; 

● Reconhecer e representar isometrias, incluindo a 
translação associada a um vetor, e composições 
simples destas transformações, usando material e 
instrumentos apropriados, incluindo os de tecnologia 
digital, e utilizá-las em contextos matemáticos e não 
matemáticos, prevendo e descrevendo os resultados 
obtidos. 

 
 

 

 

● Explorar, analisar e interpretar situações de 
contextos variados, numa abordagem do 
espaço ao plano, que favoreçam e apoiem 
uma aprendizagem matemática com sentido 
(dos conceitos, propriedades, operações e 
procedimentos matemáticos).  
 

● Realizar tarefas de natureza diversificada 
(projetos, explorações, investigações, 
resolução de problemas, exercícios, jogos).  

 
● Utilizar modelos geométricos e outros 

materiais manipuláveis, e instrumentos 
variados incluindo os de tecnologia digital e a 
calculadora, na exploração de propriedades 
de figuras no plano e de sólidos geométricos.  

 
● Utilizar instrumentos de medida e desenho 

(régua, compasso, esquadro e transferidor) na 

● Resolução de exercícios do manual e 
de fichas de trabalho. 
 
● Envio aos alunos de apresentações 
eletrónicas com gravação da 
explicação dos conteúdos (regime 
misto e à distância). 
 
● Exploração de vídeos explicativos 
(regime misto e à distância). 

 
● SAI. 

 

 

 
A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
 

F 
 

G 
 

H 
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- Vetores 
simétricos; 

- Vetor nulo; 

- Adição de 
vetores; 

- Soma de um 
vetor com um 
ponto. 

 

● Vetores e 
translações; 

- Composição de 
translações; 

- Propriedades da 
adição de 
vetores. 

 

● Isometrias do 
plano; 

- Reflexão; 

- Rotação; 

- Translação; 

- Reflexão 
deslizante. 

 

construção de objetos geométricos.  
● Visualizar e interpretar representações de 

figuras   geométricas.  
 

● Reconhecer relações entre as ideias 
matemáticas em geometria e aplicar essas 
ideias em outros domínios matemáticos e não 
matemáticos. 

 
● Resolver problemas que requeiram a 

aplicação de conhecimentos já aprendidos e 
apoiem a aprendizagem de novos 
conhecimentos. 

 
● Resolver e formular problemas, analisar 

estratégias variadas de resolução e apreciar os 
resultados obtidos.  
 

● Abstrair e generalizar, e de reconhecer e 
elaborar raciocínios e argumentos, discutindo 
e criticando argumentos de outros.  
 

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

 
● Analisar o próprio trabalho para identificar 

progressos, lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem. 

I 
 
J 
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ÁLGEBRA  
 
Monómios e 
polinómios. 
Equações do 2º grau 

 

● Monómios. 

● Polinómios: 

- Soma algébrica 
de dois 
polinómios; 

- Produto de dois 
polinómios. 

● Casos notáveis da 
multiplicação: 

- Quadrado de 
um binómio; 

- Diferença de 
quadrados. 

● Factorização: 

- Aplicação da 
propriedade 
distributiva da 
multiplicação; 

- Aplicação dos casos 
notáveis da 
multiplicação; 

● Reconhecer regularidades e determinar uma lei de 
formação de uma sequência de números racionais e 
uma expressão algébrica que a representa. 
 
● Reconhecer, interpretar e resolver equações do 1º 
grau e do 2º grau, incompletas, a uma incógnita e 
usá-las para representar situações em contextos 
matemáticos e não matemáticos.  

 
 

● Explorar, analisar e interpretar situações de 
contextos variados que favoreçam e apoiem 
uma aprendizagem matemática com sentido 
(dos conceitos, propriedades, regras e 
procedimentos matemáticos).  
 

● Realizar tarefas de natureza diversificada 
(projetos, explorações, investigações, 
resolução de problemas, exercícios, jogos). 

 
● Utilizar tecnologia digital, nomeadamente 

aplicações interativas, programas 
computacionais específicos e calculadora.  

 
● Identificar e analisar regularidades em 

sequências numéricas, e formular e 
representar as leis de formação dessas 
sequências (em enunciados verbais, tabelas, 
expressões algébricas).  

 
● Efetuar operações com polinómios (adição 

algébrica e multiplicação) e reconhecer e 
utilizar casos notáveis da multiplicação de 
binómios.  

 
● Usar equações para modelar situações de 

contextos variados, resolvendo-as e 
discutindo as soluções obtidas.  
 

● Reconhecer relações entre as ideias 
matemáticas no campo algébrico e aplicar 
essas ideias em outros domínios matemáticos 
e não matemáticos. 

● Resolução de exercícios do manual e 
de fichas de trabalho. 
 
● Envio aos alunos de apresentações 
eletrónicas com gravação da 
explicação dos conteúdos (regime 
misto e à distância). 
 
● Exploração de vídeos explicativos 
(regime misto e à distância). 

 

A 
 

B 
 

C 
 

 
D 
 

E 
 

F 
 

G 
 

H 
 
I 
J 
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- Aplicação da 
propriedade 
distributiva e dos 
casos notáveis. 

● Equações do 2º 
grau: 

- Lei do anulamento 
do produto. 

 

 
● Resolver problemas que requeiram a 

aplicação de conhecimentos já aprendidos e 
apoiem a aprendizagem de novos 
conhecimentos. 
 

● Resolver e formular problemas, analisar 
estratégias variadas de resolução e apreciar 
os resultados obtidos.  
 

● Abstrair e generalizar, e reconhecer e 
elaborar raciocínios lógicos e outros 
argumentos matemáticos, discutindo e 
criticando argumentos de outros.  
 

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

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

GEOMETRIA E 
MEDIDA 
 
Teorema de 
Pitágoras 

● Decomposição de 
um triângulo 
retângulo pela altura 
referente à 
hipotenusa. 

 
● Demonstrar o teorema de Pitágoras e utilizá-lo na 
resolução de problemas em contextos matemáticos 
e não matemáticos.  
 
● Analisar sólidos geométricos, incluindo pirâmides e 
cones, identificando propriedades relativas a esses 
sólidos, e classificá-los de acordo com essas 
propriedades.  
 

 
● Explorar, analisar e interpretar situações de 

contextos variados, numa abordagem do 
espaço ao plano, que favoreçam e apoiem 
uma aprendizagem matemática com sentido 
(dos conceitos, propriedades, operações e 
procedimentos matemáticos).  
 

● Realizar tarefas de natureza diversificada 
(projetos, explorações, investigações, 

 
● Resolução de exercícios do manual e 
de fichas de trabalho. 
 
● Envio aos alunos de apresentações 
eletrónicas com gravação da 
explicação dos conteúdos (regime 
misto e à distância). 
 
● Exploração de vídeos explicativos 
(regime misto e à distância). 

 
A 
 

B 
 

C 
 

D 
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● Teorema de 
Pitágoras. 

● Recíproco do 
teorema de Pitágoras: 

- terno pitagórico; 

- diagonal facial e 
diagonal espacial 
de um 
paralelepípedo. 

 

Sólidos geométricos 

● Propriedades e 
classificação de 
sólidos geométricos; 

● Área da superfície 
dos sólidos; 

● Volumes dos 
sólidos. 

●  Reconhecer o significado de fórmulas para o 
cálculo de áreas da superfície e de volumes de 
sólidos, incluindo pirâmides e cones, e usá-las na 
resolução de problemas em contextos matemáticos 
e não matemáticos.  

 
 

resolução de problemas, exercícios, jogos).  
 

● Utilizar modelos geométricos e outros 
materiais manipuláveis, e instrumentos 
variados incluindo os de tecnologia digital e a 
calculadora, na exploração de propriedades 
de figuras no plano e de sólidos geométricos.  

 
● Utilizar instrumentos de medida e desenho 

(régua, compasso, esquadro e transferidor) na 
construção de objetos geométricos.  

 
● Visualizar e interpretar representações de 

figuras geométricas.  
 

● Reconhecer relações entre as ideias 
matemáticas em geometria e aplicar essas 
ideias em outros domínios matemáticos e não 
matemáticos.  
 

● Resolver problemas que requeiram a 
aplicação de conhecimentos já aprendidos e 
apoiem a aprendizagem de novos 
conhecimentos.  
 

● Resolver e formular problemas, analisar 
estratégias variadas de resolução e apreciar os 
resultados obtidos.  
 

● Abstrair e generalizar, e de reconhecer e 
elaborar raciocínios e argumentos, discutindo 
e criticando argumentos de outros.  

 
E 
 

F 
 

G 
 

H 
 
I 
 
J 
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● Comunicar utilizando a linguagem 

matemática, oralmente e por escrito, para 
descrever e justificar, raciocínios, 
procedimentos e conclusões.  

 
● Analisar o próprio trabalho para identificar 

progressos, lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem. 
 

2º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

DOMÍNIO/ TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 
ATIVIDADES/PROJETOS/CLUBES/PROGR

AMAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À 

DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 
 

NÚMEROS E 
OPERAÇÕES 
 
Números  

● Frações e dízimas. 

● O algoritmo da 
divisão e as dízimas. 

● Números racionais. 

● Representação e 
ordenação de 
números racionais. 

 
 

 
● Calcular, com e sem calculadora, incluindo a 

potenciação de expoente inteiro de números 
racionais, recorrendo a valores exatos e aproximados 
e em diferentes representações, avaliar os efeitos das 
operações e fazer estimativas plausíveis.  

 
● Reconhecer números inteiros e racionais nas 

suas diferentes representações, incluindo a notação 
científica, em contextos matemáticos e não 
matemáticos.  

 

 
● Explorar, analisar e interpretar situações de 

contextos variados que favoreçam e apoiem 
uma aprendizagem matemática com sentido 
(dos conceitos, propriedades, operações, e 
procedimentos matemáticos).  
 

● Realizar tarefas de natureza diversificada 
(projetos, explorações, investigações, 
resolução de problemas, exercícios, jogos).  
 

● Utilizar materiais manipuláveis e outros 
recursos, incluindo os de tecnologia digital, na 

 
 
● Resolução de exercícios do manual e 
de fichas de trabalho. 
 
● Envio aos alunos de apresentações 
eletrónicas com gravação da 
explicação dos conteúdos (regime 
misto e à distância). 
 
● Exploração de vídeos explicativos 
(regime misto e à distância). 

 
A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
 

F 
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● Potências de 
expoente inteiro. 

- Potência de 
expoente zero. 
 
- Potência de 
expoente negativo. 
 

● Notação científica: 

- Comparação de 
números escritos 
em notação 
científica. 
 

● Operações com 
números escritos em 
notação científica. 

● Pontos irracionais. 

● Dízimas: 
interpretação 
geométrica. 

● Conjunto dos 
números reais. 

● Operações com 
números reais. 

● Relação de ordem 
em IR. 

● Identificar números irracionais (raiz quadrada de 
um número natural que não é um quadrado perfeito, 
 𝜋𝜋) como números cuja representação decimal é uma 
dízima infinita não periódica. 

 
● Comparar números racionais e irracionais (raízes 

quadradas, 𝜋𝜋), em contextos diversos, com e sem 
recurso à reta real.  

 
 

 

resolução de problemas e em outras tarefas 
de aprendizagem.  
 

● Interpretar, usar e relacionar diferentes 
representações das ideias matemáticas, em 
contextos diversos.  
 

● Reconhecer relações entre as ideias 
matemáticas no campo numérico e aplicar 
essas ideias em outros domínios matemáticos 
e não matemáticos.  
 

● Resolver problemas que requeiram a 
aplicação de conhecimentos já aprendidos e 
apoiem a aprendizagem de novos 
conhecimentos.  

 
● Resolver e formular problemas, analisar 

estratégias variadas de resolução, e apreciar 
os resultados obtidos. 

 
● Explorar, analisar e interpretar situações de 

contextos variados que favoreçam e apoiem 
uma aprendizagem matemática com sentido 
(dos conceitos, propriedades, operações, e 
procedimentos matemáticos).  
 

● Realizar tarefas de natureza diversificada 
(projetos, explorações, investigações, 
resolução de problemas, exercícios, jogos).  
 

● Utilizar materiais manipuláveis e outros 

 
 

G 
 

H 
 
I 
 
J 
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recursos, incluindo os de tecnologia digital, na 
resolução de problemas e em outras tarefas 
de aprendizagem.  
 

● Interpretar, usar e relacionar diferentes 
representações das ideias matemáticas, em 
contextos diversos.  
 

● Reconhecer relações entre as ideias 
matemáticas no campo numérico e aplicar 
essas ideias em outros domínios matemáticos 
e não matemáticos.  
 

● Resolver problemas que requeiram a 
aplicação de conhecimentos já aprendidos e 
apoiem a aprendizagem de novos 
conhecimentos.  
 

● Resolver e formular problemas, analisar 
estratégias variadas de resolução, e apreciar 
os resultados obtidos. 

 
● Abstrair e generalizar, e reconhecer e elaborar 

raciocínios lógicos e outros argumentos 
matemáticos, discutindo e criticando 
argumentos de outros.  
 

● Comunicar utilizando linguagem matemática, 
oralmente e por escrito, para descrever, 
explicar e justificar, raciocínios, 
procedimentos e conclusões. 
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● Analisar o próprio trabalho para identificar 
progressos, lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem. 

 
Atividades/projetos/clubes/programas: 

⮚ Articulação com FQ e CN: distâncias 
atómicas e distâncias astronómicas; 
tamanho das células. 

ÁLGEBRA   
 
 

Equações e funções 
 

● Equações literais; 

● Gráficos de funções 
afins: 

- A reta não vertical 
como gráfico de 
uma função afim; 
 
- Relação entre 
declive e 
paralelismo de 
duas retas; 
 
- Cálculo do 
declive; 
 
- Retas verticais. 

 
● Reconhecer, interpretar e resolver equações do 
1.º grau a uma incógnita (sem denominadores) e usá-
las para representar situações em contextos 
matemáticos e não matemáticos 
 
● Reconhecer uma função em diversas 
representações, e interpretá-la como relação entre 
variáveis e como correspondência unívoca entre dois 
conjuntos, e usar funções para representar e analisar 
situações, em contextos matemáticos e não 
matemáticos. 
 
● Representar e interpretar graficamente 
umafunção afim e relacionar a representação gráfica 
com a algébrica e reciprocamente. 
 
● Resolver sistemas de equações do 1.º grau a duas 
incógnitas, e interpretar graficamente a sua solução.  

 
 

 
● Explorar, analisar e interpretar situações de 

contextos variados que favoreçam e apoiem 
uma aprendizagem matemática com sentido 
(dos conceitos, propriedades, regras e 
procedimentos matemáticos).  

 
● Realizar tarefas de natureza diversificada 

(projetos, explorações, investigações, 
resolução de problemas, exercícios, jogos). 

 
● Utilizar tecnologia digital, nomeadamente 

aplicações interativas, programas 
computacionais específicos e calculadora. 

 
● Identificar e analisar regularidades em 

sequências numéricas, e formular e 
representar as leis de formação dessas 
sequências (em enunciados verbais, tabelas, 
expressões algébricas).  

 
● Efetuar operações com polinómios (adição 

algébrica e multiplicação) e reconhecer e 

 
 
● Resolução de exercícios do manual e 

de fichas de trabalho. 
 

● Envio aos alunos de apresentações 
eletrónicas com gravação da 
explicação dos conteúdos (regime 
misto e à distância). 

 
● Exploração de vídeos explicativos 

(regime misto e à distância). 

 

 
A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
 

F 
 

G 
 

H 
 
I 
 
J 
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● Equações do 1.º 
grau com duas 
incógnitas; 

● Sistemas de duas 
equações com duas 
incógnitas; 

● Sistemas de 
equações: método de 
substituição; 

● Classificação de 
sistemas. 

utilizar casos notáveis da multiplicação de 
binómios.  
 

●  Usar equações para modelar situações de 
contextos variados, resolvendo-as e 
discutindo as soluções obtidas.  
 

● Reconhecer relações entre as ideias 
matemáticas no campo algébrico e aplicar 
essas ideias em outros domínios matemáticos 
e não matemáticos. 
 

● Resolver problemas que requeiram a 
aplicação de conhecimentos já aprendidos e 
apoiem a aprendizagem de novos 
conhecimentos.  

 
● Resolver e formular problemas, analisar 

estratégias variadas de resolução e apreciar os 
resultados obtidos.  

 
● Abstrair e generalizar, e reconhecer e elaborar 

raciocínios lógicos e outros argumentos 
matemáticos, discutindo e criticando 
argumentos de outros.  

 
● Comunicar utilizando linguagem matemática, 

oralmente e por escrito, para descrever, 
explicar e justificar, procedimentos, 
raciocínios e conclusões.  

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

ORGANIZAÇÃO E 
TRATAMENTO DE 
DADOS 
 
Planeamento 
estatístico 

● População e 
amostra  

 

Organização e 
tratamento de dados 

 

● Medidas de 
localização: quartis. 

● Medidas de 
dispersão: amplitude 
e amplitude 
interquartis. 

 

 
● Distinguir as noções de população e amostra, 
discutindo os elementos que afetam a 
representatividade de uma amostra em relação à 
respetiva população - Metodologia de Projeto. 
 
 
● Interpretar e produzir informação estatística e 
utilizá-la para resolver problemas e tomar decisões 
informadas e fundamentadas - Metodologia de 
Projeto. 

 
● Recolher, organizar e representar dados 
recorrendo a diferentes representações, incluindo o 
diagrama de extremos e quartis, e interpretar a 
informação representada - Metodologia de Projeto. 

 
● Analisar e interpretar informação contida num 
conjunto de dados recorrendo às medidas 
estatísticas mais adequadas (mediana, quartis, 
amplitude interquartis, média, moda e amplitude) e 
reconhecer o seu significado no contexto de uma 
dada situação -Metodologia de Projeto. 

 
● Planear e realizar estudos que envolvam 
procedimentos estatísticos, e interpretar os 
resultados usando linguagem estatística, incluindo a 
comparação de dois ou mais conjuntos de dados, 

 
● Explorar, analisar e interpretar situações de 

contextos variados que favoreçam e apoiem 
uma aprendizagem matemática com sentido 
(dos conceitos, propriedades, regras e 
procedimentos matemáticos).  
 

● Realizar tarefas de natureza diversificada 
(projetos, explorações, investigações, 
resolução de problemas, exercícios, jogos).  

● Recolher dados de natureza variada e usar 
formas diversificadas para a sua organização e 
tratamento e para a apresentação de 
resultados.  
 

● Formular questões em contextos familiares 
variados e desenvolver investigações 
estatísticas, recorrendo a bases de dados 
diversas, organizando e representando dados 
e interpretando resultados.  

 
● Realizar estudos estatísticos baseados em 

situações reais, relacionando com outros 
domínios matemáticos e contextos não 
matemáticos, os conceitos e procedimentos 
estatísticos envolvidos.  

 
● Utilizar recursos tecnológicos (por exemplo, 

 
 
● Resolução de exercícios do manual e 
de fichas de trabalho. 
 
● Envio aos alunos de apresentações 
eletrónicas com gravação da 
explicação dos conteúdos (regime 
misto e à distância). 
 
● Exploração de vídeos explicativos 
(regime misto e à distância). 

 
● Ensino híbrido e SAI. 
 

 

 
A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
 

F 
 

G 
 

H 
 
I 
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identificando as suas semelhanças e diferenças - 
Metodologia de Projeto. 

 
 

calculadora gráfica ou folha de cálculo) para 
representar e tratar a informação recolhida. 

 
● Resolver problemas em que se recorra a 

medidas estatísticas para interpretar e 
comparar resultados, analisar estratégias 
variadas de resolução, e apreciar os resultados 
obtidos.  
 

● Interpretar e criticar informação e 
argumentação estatística, nomeadamente a 
divulgada nos media.  
 

●  Comunicar, oralmente e por escrito, para 
descrever e explicar representações dos dados 
e as interpretações realizadas, raciocínios, 
procedimentos e conclusões, discutindo 
argumentos e criticando argumentos dos 
outros.  

 
● Analisar o próprio trabalho para identificar 

progressos, lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem. 
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Perfil dos alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória: 
 

A- Linguagens e textos 
B- Informação e comunicação 
C- Raciocínio e resolução de problemas 
D- Pensamento crítico e pensamento criativo 
E- Relacionamento interpessoal 
F- Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G- Bem-estar, saúde e ambiente 
H- Sensibilidade estética e artística 
I- Saber científico, técnico e tecnológico 
J- Consciência e domínio do corpo 

 
 

 
 
 
Ensino Regular/Articulado: 
 

Semestres Aulas Planificadas Momentos de Avaliação Outros Total (50min) 

1º 54 9 1 64 
2º 53 9 0 62 
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Planificação Anual – 8º ano 
Nota: 1-Cumprimento da meta do PE: 20% da Planificação em Metodologia de Projeto a assinalar na coluna das aprendizagens essenciais 

2- Na coluna das ações estratégicas assinalar a cor verde as atividades/projetos/clubes/programas que integram a planificação 
 
 

1º SEMESTRE - Ensino Regular/Articulado 

DOMÍNIO/ TEMA 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

Conhecimentos, Capacidades e 
Atitudes 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 
ATIVIDADES/PROJETOS/CLUBES/ 

PROGRAMAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS 
PARA OS REGIMES MISTOS 

E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 
Módulo 1: Teen World 
Áreas Temáticas / Situacionais: 
 
LÉXICO / VOCABULÁRIO 
Roupas, calçado e acessórios. 
Atividades diárias. 
Sentimentos e traços de 
personalidade. 
Expressões relativas a traços de 
personalidade. 
Uso, organização e abreviaturas 
do dicionário. 
 
GRAMÁTICA 
Preposições de tempo 
(revisões). 
Present Simple (revisões). 
Present Continuous (revisões). 
Present Simple vs Present 
Continuous (revisões). 
Phrasal verb bring. 

Competência Comunicativa 

Compreensão Oral: 
Seguir, sem dificuldade, uma apresentação 
breve sobre um tema familiar; 
 Acompanhar informações com algum 
pormenor. 
 
Compreensão Escrita: 
Compreender textos informativos sobre 
temas abordados no domínio intercultural 
(personalidades do meio artístico, o mundo 
dos adolescentes);  
Reconhecer a linha geral de argumentação 
de um texto, mas não necessariamente de 
forma pormenorizada;  
Identificar as principais conclusões em textos 
de opinião;  
Ler textos adaptados de leitura extensiva.  
 
 

Promover estratégias de aquisição de 
conhecimento, informação e outros saberes, 
relativos aos conteúdos das AE, que 
impliquem: 
Rigor, articulação e uso progressivamente 
consistente de conhecimentos; 
Seleção de informação pertinente. 
Organização sistematizada da leitura e do 
estudo progressivamente autónomo; 
Análise de factos e situações, identificando os 
seus elementos ou dados; 
Tarefas de memorização, verificação e 
consolidação, associadas à compreensão e ao 
uso do saber; 
Relações de conteúdos intradisciplinares e 
interdisciplinares. 
 
Promover estratégias que envolvam a 
criatividade dos alunos: 
Na formulação de hipóteses face a uma 
situação ou evento; 

Léxico / Vocabulário 

Manutenção da abordagem 
deste tema em metodologia 
de projeto, havendo a 
proposta de pesquisa 
orientada em pares /grupos à 
distância e apresentação 
presencial dos trabalhos 
(regime misto) ou por 
videoconferência (regime não 
presencial) 

Envio aos alunos de fichas de 
trabalho / resolução de fichas 
de trabalho 
 
Resolução de 
exercícios/consolidação de 
conhecimentos na Plataforma 
Express Digibooks 
 

Conhecedor / 
Sabedor / 
Culto / 
Informado 
(A, B, G, I, J) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criativo 
(A, C, D, J) 
 
 

Módulos  
1, 2 e 3 
 

34 a 32 
tempos 
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COMPREENSÃO ORAL (ouvir) 
Identificar pessoas. 
 
COMPREENSÃO ESCRITA (ler) 
The unglamourous life of a 
fashion model 
Bodies under construction 
 
INTERAÇÃO E PRODUÇÃO ORAL 
(falar) 
Falar sobre atividades diárias. 
Falar sobre vestuário e 
aparência física; descrever uma 
pessoa. 
 
INTERAÇÃO E PRODUÇÃO 
ESCRITA (escrever) 
A rotina diária de alguém. 
A descrição de alguém. 
Um artigo sobre a moda 
adolescente em Portugal. 
 
DOMÍNIO INTERCULTURAL 

(conhecer / comparar) 

Vestuário adolescente no Reino 
Unido e nos EUA. 

Interação Oral: 
Responder de forma pertinente ao discurso 
do interlocutor;  
Trocar informações relevantes e dar 
opiniões sobre problemas práticos quando 
questionado diretamente; 
Interagir, com correção, para obter bens e 
serviços.  
 
Interação Escrita: 
Interagir de forma progressivamente mais 
elaborada, completando formulários, 
mensagens e textos.  
 
Produção Oral: 
Expressar-se, com correção, em situações 
previamente preparadas;  
Falar sobre atividades escolares e de lazer; 
falar sobre o mundo dos adolescentes: 
hábitos e rotinas, hobbies, moda, estados 
emocionais, por exemplo, expressar a sua 
opinião; Metodologia de projeto 
Interagir, com linguagem de uso corrente, 
sobre assuntos do dia a dia. 
Produção Escrita: 
Produzir textos de 50 a 90 palavras, com 
vocabulário de uso do quotidiano;  
Escrever ou responder a uma carta informal, 
email, tweet;  
Escrever uma notícia para o jornal da escola. 
 
 
 

Na criação de situações nas quais um 
conhecimento determinado possa ser 
aplicado; 
Na proposta de alternativas a uma forma 
tradicional de abordar uma 
situação-problema; 
 Na elaboração de um texto ou 
apresentação de uma solução face a um 
desafio; 
Na análise de textos em suportes 
variados com diferentes pontos de vista, 
concebendo e sustentando um ponto de 
vista próprio; 
No uso de modalidades diversas para 
expressar as aprendizagens (por 
exemplo, imagens, esquemas, gráficos); 
Na criação de soluções estéticas criativas 
e pessoais.  
 
Promover estratégias que desenvolvam o 
pensamento crítico e analítico dos alunos, 
incidindo: 
Na mobilização do discurso (oral e 
escrito) argumentativo simples; 
Na organização de debates simples; 
Na discussão de conceitos ou factos 
numa perspetiva disciplinar e 
interdisciplinar, incluindo conhecimento 
disciplinar específico; 
Na análise de textos com diferentes 
pontos de vista; 
No confronto de argumentos para encontrar 
semelhanças e diferenças;  

Gramática 
Envio aos alunos de 
apresentações eletrónicas 
com gravação da explicação 
dos conteúdos (regime misto e 
não presencial) 
 
Envio aos alunos de fichas 
explicativas e de trabalho  
 
Leitura e análise de fichas 
explicativas e resolução de 
fichas de trabalho 
 
Exploração de vídeos 
explicativos (regime misto e 
não presencial) 
 
Resolução de 
exercícios/consolidação de 
conhecimentos na Plataforma 
Express Digibooks 
 
Leitura 
Leitura e análise textual com 
supervisão e/ou resolução de 
exercícios na Plataforma 
Express Digibooks 
 
Compreensão oral 
Resolução de exercícios na 
Plataforma Express Digibooks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crítico / 
Analítico 
(A, B, C, D, G) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo 2: All fun and parties 
Áreas Temáticas / Situacionais: 
 
LÉXICO / VOCABULÁRIO 
Atividades de tempo livre. 

Família. 

Preparativos para uma festa. 
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Colocações: make / do. 

GRAMÁTICA 
Past simple vs past continuous 

(revisões). 

Used to / didn’t use to – usually. 

Phrasal verb go. 

COMPREENSÃO ORAL (ouvir) 
Colocar eventos na ordem 
correta (identificar a sequência 
do discurso). 
COMPREENSÃO ESCRITA (ler) 
The Disneyland Dream 

Nathan’s Blog 

INTERAÇÃO E PRODUÇÃO ORAL 
(falar) 
Falar sobre atividades de 

tempos livres. 

Fazer planos e preparativos. 

Narrar uma experiência no 

passado. 

INTERAÇÃO E PRODUÇÃO 
ESCRITA (escrever) 
Um postal sobre uma visita a um 

parque temático e a desejar 

boas festas. 

Uma história sobre uma 

experiência de alguém. 

Uma carta sobre um festival no 

seu país e fazer um convite. 

Uma carta a aceitar / a recusar 

um convite. 

 
Competência Intercultural 
Conhecer alguns aspetos culturais de vários 
países de expressão inglesa; Metodologia de 
projeto 
Conhecer e descrever temas da atualidade; 
Identificar problemas ambientais e soluções 
possíveis; Metodologia de projeto 
Descrever, de forma sumária, tradições do 
seu meio cultural; Metodologia de projeto 
Reconhecer a diversidade como uma 
oportunidade de aprendizagem para todos. 
 
Competência Estratégica 
Comunicar eficazmente em contexto: trocar 
informações relevantes e dar opiniões sobre 
problemas práticos quando questionado 
diretamente;  
Exprimir situações hipotéticas;  
Preparar, repetir e memorizar uma 
apresentação oral com confiança e 
criatividade, à turma e/ou outros elementos 
da comunidade educativa; Metodologia de 
projeto 
Responder com segurança a perguntas 
colocadas, revelando uma opinião crítica 
devidamente fundamentada;  
Reagir a sentimentos e atitudes do 
interlocutor. 
 
Trabalhar e colaborar em pares e pequenos 
grupos: participar em atividades de pares e 

Na análise de factos, situações, 
identificando os seus elementos ou 
dados, em particular numa perspetiva 
disciplinar e interdisciplinar.  
 
Promover estratégias que envolvam por 
parte do aluno: 
Tarefas de pesquisa sustentada por critérios, 
com autonomia progressiva; 
Incentivo à procura e aprofundamento de 
informação; 
Recolha de dados e opiniões para análise da 
temática em estudo. 
 
Promover estratégias que requeiram / 
induzam por parte do aluno: PNC / Clube 
Europeu 
Apresentação, aceitação e/ou negação 
de pontos de vista diferentes; 
Estratégias que induzam 
respeito por diferenças de 
características, crenças ou opiniões; 
Confronto de ideias e perspetivas 
distintas sobre a abordagem de um dado 
problema e/ou maneira de o resolver, 
tendo em conta, por exemplo, diferentes 
perspetivas culturais, sejam de 
incidência local, nacional ou global. 
 
 
 

Envio de ficheiros 
áudio/vídeos e respetivo 
guião/ficha de trabalho 
 
Produção e interação oral 
Apresentação oral de 
pesquisas e de trabalhos 
realizados 
individualmente/em grupo ou 
em pares 
Dramatização de diálogos 
 
Produção e interação escrita 
Elaboração de textos 
diversificados com orientação 
da professora 
 
Domínio intercultural 
Pesquisa de festividades com 
instruções específicas da 
professora 
 
Visitas virtuais guiadas a locais 
de interesse (monumentos, 
museus…)   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Indagador / 
Investigador 
(C, D, F, H, I) 
 
 
 
 
 
 
Respeitador da 
diferença / do 
outro 
(A, B, E, F, H) 
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DOMÍNIO INTERCULTURAL 

(conhecer / comparar) 

Festivais (Louisiana, EUA; Otava, 
Canadá) descritos em cartas. 

grupos para atingir um objetivo a curto 
prazo, revelando capacidade para se colocar 
na posição do outro;  
Planear, organizar e apresentar uma tarefa 
de pares ou um trabalho de grupo, 
partilhando tarefas e responsabilidades. 
Metodologia de projeto 
 
Utilizar a literacia tecnológica para 
comunicar e para aceder ao saber em 
contexto: comunicar com outros a uma 
escala local, nacional e internacional; 
 Pedir e dar informações por email; 
Contribuir para projetos e tarefas de grupo 
interdisciplinares que se apliquem ao 
contexto e experiências reais e quotidianas 
do aluno; Metodologia de projeto 
Participar num WebQuest e aceder ao saber, 
recorrendo a aplicações informáticas online. 
 
Pensar criticamente: Desenvolver a 
autonomia e a perseverança de forma a 
demonstrar atitudes mais tolerantes, 
reconhecendo e respeitando opiniões 
divergentes;  
Ouvir ativamente, compreender o outro e 
refletir criticamente sobre o que foi dito, 
justificando as suas conclusões, associando 
as novas aprendizagens às anteriores. 
 
Relacionar conhecimentos de forma a 
desenvolver criatividade em contexto: 
Pesquisar para obter ideias novas; 
Reinterpretar ideias existentes de modo a 

Promover estratégias que envolvam por 
parte do aluno: 
Tarefas de síntese; 
Tarefas de planificação, de revisão e de 
monitorização; 
Registo seletivo; 
Organização de conteúdos (por exemplo, 
construção de sumários, registos de 
observações, relatórios de visitas) segundo 
critérios e objetivos; 
Promoção do estudo autónomo com o apoio 
do professor à sua concretização,  
identificando quais os obstáculos e formas de 
os ultrapassar.  
 
Promover estratégias que impliquem por 
parte do aluno: 
Questionamento de uma situação; 
Elaboração de questões para os seus 
pares sobre conteúdos estudados; 
Autoavaliação. 
 
Promover estratégias que impliquem por 
parte do aluno: 
Ações de comunicação unidirecional e 
bidirecional; 
Elaboração e organização de respostas; 
Ações de resposta, apresentação e iniciativa. 
 
Promover estratégias envolvendo tarefas em 
que, com base em critérios, se oriente o aluno 
para: 
Autoanálise; 

Sistematizador / 
Organizador 
(A, B, C, I, J)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questionador 
(A, F, G, I, J) 
 
 
 
 
 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 
 
 
 
 
 
Autoavaliador 
(transversal) 

 
 

Módulo 3: Sports and food 
Áreas Temáticas / Situacionais: 
LÉXICO / VOCABULÁRIO 
Desportos / atividades e 

equipamento. 

Comida. 

Colocações: do / play / go. 

GRAMÁTICA 
Present perfect. 
For, since, just, already, never, 
ever?, yet?, not yet. 
Present perfect vs past simple. 
Partitivos. 
Would like. 
Phrasal verb give. 
COMPREENSÃO ORAL (ouvir) 
Preencher lacunas com 
informação relativa a 
equipamento desportivo e a 
alimentos. 
COMPREENSÃO ESCRITA (ler) 
Shark Attack 

Food for Sport 

 

INTERAÇÃO E PRODUÇÃO ORAL 
(falar) 
Fazer sugestões. 
Dar e receber informação sobre 
quantidades e preços. 
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Encomendar comida num 
restaurante (registos formal e 
informal). 
Falar sobre hábitos alimentares. 
INTERAÇÃO E PRODUÇÃO 
ESCRITA (escrever) 
Um texto sobre uma 

personalidade desportiva. 

Um artigo sobre desporto e 

regime alimentar. 

Um texto sobre hábitos 

alimentares. 

DOMÍNIO INTERCULTURAL 

(conhecer / comparar) 

Hábitos alimentares de 
adolescentes nos EUA e no 
Reino Unido. 

criar produtos adequados à sua realidade 
cultural e quotidiana, com impacto nos seus 
pares;  
Desenvolver a literacia em língua inglesa, 
lendo textos publicitários, informativos e 
textos de leitura extensiva;  
Desenvolver e participar em projetos e 
atividades interdisciplinares. Metodologia 
de projeto 
 
Desenvolver o aprender a aprender em 
contexto e aprender a regular o processo de 
aprendizagem: Discutir e selecionar 
objetivos de aprendizagem comuns e 
individuais;  
Desenvolver uma atitude ativa e confiante 
relativamente à aprendizagem; 
Monitorizar/avaliar progressos e 
dificuldades na língua inglesa, registando e 
selecionando estratégias de aprendizagem 
eficazes para superar essas dificuldades e 
consolidar as aprendizagens;  
Utilizar dicionários bilingues e monolingues 
(online e em suporte papel);  
Utilizar conhecimentos prévios de língua e a 
sua experiência pessoal para fazer previsões 
de sentido e comunicar 
de acordo com o seu nível de ensino; 
Participar numa reflexão e discussão no final 
da aula para identificar atividades associadas 
aos objetivos de aprendizagem e ao 
cumprimento dos mesmos;  

Identificação de pontos fracos e fortes das 
suas aprendizagens; 
Descrição de processos de pensamento 
usados durante a realização de uma tarefa ou 
abordagem de um problema; 
Melhoria ou aprofundamento dos saberes, a 
partir do feedback dos pares; 
Reorientação do trabalho, individualmente ou 
em grupo, a partir do feedback do professor. 
 
Promover estratégias que criem 
oportunidades para o aluno de: 
Colaboração com e apoio aos pares, em 
diversas tarefas; 
Melhoria ou aprofundamento de ações a 
partir do feedback obtido; 
Realização de e apoio a trabalhos de grupo. 
 
Promover estratégias e modos de 
organização das tarefas que impliquem por 
parte do aluno: 
Responsabilidade adequada ao que lhe 
for pedido; 
Organização e realização 
tendencialmente autónoma de 
tarefas; 
Cumprimento de compromissos e 
contratualização de tarefas; 
Apresentação de trabalhos com auto e 
heteroavaliação. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participativo / 
Colaborador 
(B, C, D, E, F) 
 
 
 
 
 
Responsável / 
Autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 
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Realizar atividades simples de auto e 
heteroavaliação: portefólios, diários de 
aprendizagem e grelhas de progressão. 

Promover estratégias que induzam: 
Ações de solidariedade para com outros nas 
tarefas de aprendizagem ou na sua 
organização; 
Posicionamento perante situações dilemáticas 
de ajuda a outros e de proteção de si; 
Disponibilidade para o autoaperfeiçoamento. 

Cuidador de si  
e do outro 
(B, E, F, G) 
 

 

2º SEMESTRE - Ensino Regular/Articulado 

DOMÍNIO/ TEMA 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

Conhecimentos, Capacidades e 
Atitudes 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 
ATIVIDADES/PROJETOS/CLUBES/ 

PROGRAMAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS 
PARA OS REGIMES MISTOS 

E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 
 

Módulo 4: Entertainment and 
the media 

Áreas Temáticas / Situacionais: 
LÉXICO / VOCABULÁRIO 
Tipos de mass media (meios de 
comunicação de massas). 
Tipos de programas TV e filmes. 
Tipos de revistas. 
Ditos e provérbios. 
GRAMÁTICA 
Conetores (palavras de ligação). 
Condicional de tipo 0. 
Condicional de tipo 1. 
Condic. tipo 0 vs condic tipo 1. 
Tão + adjetivo (so + adjective). 
Phrasal verb keep. 
COMPREENSÃO ORAL (ouvir) 
Fazer corresponder pessoas a 
tipos de revistas. 

Competência Comunicativa 

Compreensão Oral: 
Seguir, sem dificuldade, uma apresentação 
breve sobre um tema familiar; 
 Acompanhar informações com algum 
pormenor. 
 
Compreensão Escrita: 
Compreender textos informativos sobre 
temas abordados no domínio intercultural 
(personalidades do meio artístico, o mundo 
dos adolescentes);  
Reconhecer a linha geral de argumentação 
de um texto, mas não necessariamente de 
forma pormenorizada;  
Identificar as principais conclusões em textos 
de opinião;  
Ler textos adaptados de leitura extensiva.  

Promover estratégias de aquisição de 
conhecimento, informação e outros saberes, 
relativos aos conteúdos das AE, que 
impliquem: 
Rigor, articulação e uso progressivamente 
consistente de conhecimentos; 
Seleção de informação pertinente. 
Organização sistematizada da leitura e do 
estudo progressivamente autónomo; 
Análise de factos e situações, identificando os 
seus elementos ou dados; 
Tarefas de memorização, verificação e 
consolidação, associadas à compreensão e ao 
uso do saber; 
Relações de conteúdos intradisciplinares e 
interdisciplinares. 
 
Promover estratégias que envolvam a 
criatividade dos alunos: 

Léxico / Vocabulário 

Manutenção da abordagem 
deste tema em metodologia 
de projeto, havendo a 
proposta de pesquisa 
orientada em pares /grupos à 
distância e apresentação 
presencial dos trabalhos 
(regime misto) ou por 
videoconferência (regime não 
presencial) 

Envio aos alunos de fichas de 
trabalho / resolução de fichas 
de trabalho 
 
Resolução de 
exercícios/consolidação de 

Conhecedor / 
Sabedor / 
Culto / 
Informado 
(A, B, G, I, J) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criativo 

Módulos  
 4, 5 e 6  + 
Leitura 
Extensiva 

 
34 a 32 
tempos 
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COMPREENSÃO ESCRITA (ler) 
Teens and electronic media: a 
dangerous combination? 
Victor’s Blog 
INTERAÇÃO E PRODUÇÃO 
ORAL (falar) 
Falar sobre os mass media 
preferidos. 
Expressar opinião (o que gosta / 
o que não gosta). 
Escolher programas de TV 
(distinguir discurso formal e 
informal). 
INTERAÇÃO E PRODUÇÃO 
ESCRITA (escrever) 
Uma carta / um email de 
agradecimento a um amigo.  
Um artigo sobre uma 
celebridade. 
DOMÍNIO INTERCULTURAL 
(conhecer / comparar) 

Personalidades do mundo 
artístico (Austrália; EUA). 

 
Interação Oral: 
Responder de forma pertinente ao discurso 
do interlocutor;  
Trocar informações relevantes e dar 
opiniões sobre problemas práticos quando 
questionado diretamente; 
Interagir, com correção, para obter bens e 
serviços.  
 
Interação Escrita: 
Interagir de forma progressivamente mais 
elaborada, completando formulários, 
mensagens e textos.  
 
Produção Oral: 
Expressar-se, com correção, em situações 
previamente preparadas;  
Falar sobre atividades escolares e de lazer; 
falar sobre o mundo dos adolescentes: 
hábitos e rotinas, hobbies, moda, estados 
emocionais, por exemplo, expressar a sua 
opinião; Metodologia de projeto 
Interagir, com linguagem de uso corrente, 
sobre assuntos do dia a dia. 
 
Produção Escrita: 
Produzir textos de 50 a 90 palavras, com 
vocabulário de uso do quotidiano;  
Escrever ou responder a uma carta informal, 
email, tweet;  
Escrever uma notícia para o jornal da escola. 
 
 

Na formulação de hipóteses face a uma 
situação ou evento; 
Na criação de situações nas quais um 
conhecimento determinado possa ser 
aplicado; 
Na proposta de alternativas a uma forma 
tradicional de abordar uma 
situação-problema; 
 Na elaboração de um texto ou 
apresentação de uma solução face a um 
desafio; 
Na análise de textos em suportes 
variados com diferentes pontos de vista, 
concebendo e sustentando um ponto de 
vista próprio; 
No uso de modalidades diversas para 
expressar as aprendizagens (por 
exemplo, imagens, esquemas, gráficos); 
Na criação de soluções estéticas criativas 
e pessoais.  
 
Promover estratégias que desenvolvam o 
pensamento crítico e analítico dos alunos, 
incidindo: 
Na mobilização do discurso (oral e 
escrito) argumentativo simples; 
Na organização de debates simples; 
Na discussão de conceitos ou factos 
numa perspetiva disciplinar e 
interdisciplinar, incluindo conhecimento 
disciplinar específico; 
Na análise de textos com diferentes 
pontos de vista; 

conhecimentos na Plataforma 
Express Digibooks 
 
 
Gramática 
Envio aos alunos de 
apresentações eletrónicas 
com gravação da explicação 
dos conteúdos (regime misto e 
não presencial) 
 
Envio aos alunos de fichas 
explicativas e de trabalho  
 
Leitura e análise de fichas 
explicativas e resolução de 
fichas de trabalho 
 
Exploração de vídeos 
explicativos (regime misto e 
não presencial) 
 
Resolução de 
exercícios/consolidação de 
conhecimentos na Plataforma 
Express Digibooks 
 
Leitura 
Leitura e análise textual com 
supervisão e/ou resolução de 
exercícios na Plataforma 
Express Digibooks 
 
Compreensão oral 

(A, C, D, J) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crítico / 
Analítico 
(A, B, C, D, G) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo 5: All Things High-Tech 
Módulo a lecionar parcialmente  
(conteúdos lecionados no 
Módulo 4 do 9º ano) 
Áreas Temáticas / Situacionais: 
LÉXICO / VOCABULÁRIO 
Aparelhos eletrónicos. 
Divisões da casa, mobiliário e 
eletrodomésticos. 
Expressões idiomáticas relativas 
à casa e ao lar. 
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Computadores. 
Linguagem do mundo da 
informática. 
GRAMÁTICA 
Must / mustn’t; have to / don’t 

have to 

Could /couldn’t; would / 

wouldn’t 

Phrasal verb take 

Módulo 6: Nurture Mother 
Nature 
Módulo a lecionar parcialmente 
 
Áreas Temáticas / Situacionais: 
LÉXICO / VOCABULÁRIO 
Problemas ambientais e 
soluções. 
Características geográficas. 
Expressões idiomáticas relativas 
a caraterísticas geográficas. 
Entradas de dicionário. 
GRAMÁTICA 
Pronomes Relativos 
Phrasal verb carry 
 
A obra de leitura 
extensiva (“Huckleberry Finn”, 
de Mark Twain, adapt. pelas 
autoras do manual) não é de 
lecionação obrigatória 
 
Módulo 7: Round and Round 
We Go 

 
Competência Intercultural 
Conhecer alguns aspetos culturais de vários 
países de expressão inglesa; Metodologia de 
projeto 
Conhecer e descrever temas da atualidade; 
Identificar problemas ambientais e soluções 
possíveis; Metodologia de projeto 
Descrever, de forma sumária, tradições do 
seu meio cultural; Metodologia de projeto 
Reconhecer a diversidade como uma 
oportunidade de aprendizagem para todos. 
 
Competência Estratégica 
Comunicar eficazmente em contexto: trocar 
informações relevantes e dar opiniões sobre 
problemas práticos quando questionado 
diretamente;  
Exprimir situações hipotéticas; Preparar, 
repetir e memorizar uma apresentação oral 
com confiança e criatividade, à turma e/ou 
outros elementos da comunidade educativa; 
Metodologia de projeto 
Responder com segurança a perguntas 
colocadas, revelando uma opinião crítica 
devidamente fundamentada;  
Reagir a sentimentos e atitudes do 
interlocutor. 
 
Trabalhar e colaborar em pares e pequenos 
grupos: participar em atividades de pares e 
grupos para atingir um objetivo a curto 
prazo, revelando capacidade para se colocar 
na posição do outro;  

No confronto de argumentos para encontrar 
semelhanças e diferenças;  
Na análise de factos, situações, 
identificando os seus elementos ou 
dados, em particular numa perspetiva 
disciplinar e interdisciplinar.  
 
Promover estratégias que envolvam por 
parte do aluno: 
Tarefas de pesquisa sustentada por critérios, 
com autonomia progressiva; 
Incentivo à procura e aprofundamento de 
informação; 
Recolha de dados e opiniões para análise da 
temática em estudo. 
 
Promover estratégias que requeiram / 
induzam por parte do aluno: PNC / Clube 
Europeu 
Apresentação, aceitação e/ou negação 
de pontos de vista diferentes; 
Estratégias que induzam 
respeito por diferenças de 
características, crenças ou opiniões; 
Confronto de ideias e perspetivas 
distintas sobre a abordagem de um dado 
problema e/ou maneira de o resolver, 
tendo em conta, por exemplo, diferentes 
perspetivas culturais, sejam de 
incidência local, nacional ou global. 
 
Promover estratégias que envolvam por 
parte do aluno: 
Tarefas de síntese; 

Resolução de exercícios na 
Plataforma Express Digibooks 
 
 
 
Envio de ficheiros 
áudio/vídeos e respetivo 
guião/ficha de trabalho 
 
Produção e interação oral 
Apresentação oral de 
pesquisas e de trabalhos 
realizados 
individualmente/em grupo ou 
em pares 
Dramatização de diálogos 
 
Produção e interação escrita 
Elaboração de textos 
diversificados com orientação 
da professora 
 
Domínio intercultural 
Pesquisa de festividades com 
instruções específicas da 
professora 
 
Visitas virtuais guiadas a locais 
de interesse (monumentos, 
museus…)   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Indagador / 
Investigador 
(C, D, F, H, I) 
 
 
 
 
 
 
 
Respeitador da 
diferença / do 
outro 
(A, B, E, F, H) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistematizador / 
Organizador 
(A, B, C, I, J)  
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Módulo eliminado da 
planificação de 8º ano  

(conteúdos lecionados no 
Módulo 6 do 9º ano) 

Planear, organizar e apresentar uma tarefa 
de pares ou um trabalho de grupo, 
partilhando tarefas e responsabilidades. 
Metodologia de projeto 
 
Utilizar a literacia tecnológica para 
comunicar e para aceder ao saber em 
contexto: comunicar com outros a uma 
escala local, nacional e internacional; 
 Pedir e dar informações por email; 
Contribuir para projetos e tarefas de grupo 
interdisciplinares que se apliquem ao 
contexto e experiências reais e quotidianas 
do aluno; Metodologia de projeto 
Participar num WebQuest e aceder ao saber, 
recorrendo a aplicações informáticas online. 
 
Pensar criticamente: Desenvolver a 
autonomia e a perseverança de forma a 
demonstrar atitudes mais tolerantes, 
reconhecendo e respeitando opiniões 
divergentes;  
Ouvir ativamente, compreender o outro e 
refletir criticamente sobre o que foi dito, 
justificando as suas conclusões, associando 
as novas aprendizagens às anteriores. 
 
Relacionar conhecimentos de forma a 
desenvolver criatividade em contexto: 
Pesquisar para obter ideias novas; 
Reinterpretar ideias existentes de modo a 
criar produtos adequados à sua realidade 
cultural e quotidiana, com impacto nos seus 
pares;  

Tarefas de planificação, de revisão e de 
monitorização; 
Registo seletivo; 
Organização de conteúdos (por exemplo, 
construção de sumários, registos de 
observações, relatórios de visitas) segundo 
critérios e objetivos; 
Promoção do estudo autónomo com o apoio 
do professor à sua concretização,  
identificando quais os obstáculos e formas de 
os ultrapassar.  
 
Promover estratégias que impliquem por 
parte do aluno: 
Questionamento de uma situação; 
Elaboração de questões para os seus 
pares sobre conteúdos estudados; 
Autoavaliação. 
 
Promover estratégias que impliquem por 
parte do aluno: 
Ações de comunicação unidirecional e 
bidirecional; 
Elaboração e organização de respostas; 
Ações de resposta, apresentação e iniciativa. 
 
Promover estratégias envolvendo tarefas em 
que, com base em critérios, se oriente o aluno 
para: 
Autoanálise; 
Identificação de pontos fracos e fortes das 
suas aprendizagens; 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questionador 
(A, F, G, I, J) 
 
 
 
 
 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 
 
 
 
 
 
Autoavaliador 
(transversal) 
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Desenvolver a literacia em língua inglesa, 
lendo textos publicitários, informativos e 
textos de leitura extensiva;  
Desenvolver e participar em projetos e 
atividades interdisciplinares. Metodologia 
de projeto 
 
Desenvolver o aprender a aprender em 
contexto e aprender a regular o processo de 
aprendizagem: Discutir e selecionar 
objetivos de aprendizagem comuns e 
individuais;  
Desenvolver uma atitude ativa e confiante 
relativamente à aprendizagem; 
Monitorizar/avaliar progressos e 
dificuldades na língua inglesa, registando e 
selecionando estratégias de aprendizagem 
eficazes para superar essas dificuldades e 
consolidar as aprendizagens;  
Utilizar dicionários bilingues e monolingues 
(online e em suporte papel);  
Utilizar conhecimentos prévios de língua e a 
sua experiência pessoal para fazer previsões 
de sentido e comunicar 
de acordo com o seu nível de ensino; 
Participar numa reflexão e discussão no final 
da aula para identificar atividades associadas 
aos objetivos de aprendizagem e ao 
cumprimento dos mesmos;  
Realizar atividades simples de auto e 
heteroavaliação: portefólios, diários de 
aprendizagem e grelhas de progressão. 

Descrição de processos de pensamento 
usados durante a realização de uma tarefa ou 
abordagem de um problema; 
Melhoria ou aprofundamento dos saberes, a 
partir do feedback dos pares; 
Reorientação do trabalho, individualmente ou 
em grupo, a partir do feedback do professor. 
 
Promover estratégias que criem 
oportunidades para o aluno de: 
Colaboração com e apoio aos pares, em 
diversas tarefas; 
Melhoria ou aprofundamento de ações a 
partir do feedback obtido; 
Realização de e apoio a trabalhos de grupo. 
 
Promover estratégias e modos de 
organização das tarefas que impliquem por 
parte do aluno: 
Responsabilidade adequada ao que lhe 
for pedido; 
Organização e realização 
tendencialmente autónoma de 
tarefas; 
Cumprimento de compromissos e 
contratualização de tarefas; 
Apresentação de trabalhos com auto e 
heteroavaliação. 
 
Promover estratégias que induzam: 
Ações de solidariedade para com outros nas 
tarefas de aprendizagem ou na sua 
organização; 

 
 
 
 
 
 
 
 
Participativo / 
Colaborador 
(B, C, D, E, F) 
 
 
 
 
 
 
Responsável / 
Autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuidador de si  
e do outro 
(B, E, F, G) 
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Posicionamento perante situações dilemáticas 
de ajuda a outros e de proteção de si; 
Disponibilidade para o autoaperfeiçoamento. 

 

 

Áreas de Competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

A – Linguagem e Textos C – Raciocínio e Resolução de Problemas E – Relacionamento Interpessoal G – Bem-estar, Saúde e Ambiente I – Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

B – Informação e Comunicação D – Pensamento Crítico e Pensamento Criativo F – Desenvolvimento Pessoal e Autonomia H – Sensibilidade Estética e Artística J – Consciência e Domínio do Corpo 
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Planificação Anual – 8º Ano 
Nota: 1-Cumprimento da meta do PE: 20% da Planificação em Metodologia de Projeto a assinalar na coluna das aprendizagens essenciais 

2- Na coluna das ações estratégicas assinalar a cor verde as atividades/projetos/clubes/programas que integram a planificação 
 
 

1º SEMESTRE – Ensino Regular/Articulado 

DOMÍNIO/ TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 
ATIVIDADES/ PROJETOS/ 

CLUBES/ PROGRAMAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS 
PARA OS REGIMES 

MISTOS E À 
DISTÂNCIA 

COMPETÊN
CIAS 

DO PERFIL 
DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 
 
 

Unidade 1      

 “Repasos” 
 

Repasos culturales, léxicos y  
  gramaticales 

Espanha - Informações  
  Culturais - 
As distintas línguas faladas em 
  Espanha 
 Monumentos e lugares de  
   interesse turístico  
   - Continuação - 
Países e nacionalidades 
Pretérito perfecto de 
  indicativo 
 Imperativo afirmativo 
 La perífrasis de infinitivo - Ir a  
   + infinitivo -  

 

COMPETÊNCIA COMUNICATIVA 
 

Compreensão auditiva e audiovisual  

 Nível A2.2 

 

- Identificar as ideias principais e a 
informação relevante explícita em 
mensagens e textos curtos, de géneros e 
suportes diversos, sobre experiências 
pessoais e situações do quotidiano, 
interesses próprios e temas da atualidade, 
sempre que sejam constituídos, 
essencialmente, por frases simples e 
vocabulário muito frequente e sejam 
articulados de forma clara e pausada.  
 Metodologia de Projeto 

 
 

Compreensão escrita  

 

 
 

Clube Europeu / Biblioteca escolar / 
Plano Nacional de Cinema 

 

- Mobilizar as ações estratégicas do ano 
anterior (nível A2.1), nas atividades e tarefas 
de compreensão auditiva, audiovisual e escrita, 
adaptando-as aos novos documentos e 
situações trabalhados na aula.  
- Formular hipóteses acerca do conteúdo, 
desenvolvimento e finalidade(s) dos 
documentos trabalhados, recorrendo a todos 
os elementos verbais e não-verbais e 
confirmando-as ou corrigindo-as após a sua 
audição/visionado/ leitura.  
- Inferir o significado de termos desconhecidos 
a partir do contexto e da análise das palavras 

 

 

 

Exploração de vídeos 
explicativos e 
resolução de exercícios 
culturais, lexicais e 
gramaticais.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

A, B, C, D, 
F, H  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

9 
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Conjunciones: e-y / o-u 
 

Unidade 2    

“¡Buen Regreso!” 
 

 Comunidades autónomas e 
capitais 

 Cidades Espanholas Património 
da Humanidade 

 Limites geográficos de Espanha 
 Países hispanoamericanos y 

capitales 
 Personalidades 
 Lugares 

 O Espanhol no mundo 
 Espanha 
 O Espanhol 
 O contexto da sala de aula 
 Vocabulário do 7º ano    
   - Revisão -  
 Falsos amigos: asignatura, 

balcón, billetera, cuello, escoba, 
fecha, firma, oso, salsa, setas, 
taller, … 

 

Unidade 3     
“¿Te conoces bien?” 

 

  Diferenças culturais / Respeito 
pelas diferenças  

 Carácter:  inteligente, 
simpático/a, divertido/a, 

Nível B.1.1 

 

- Identificar as ideias principais e 
selecionar informação explícita de 
sequências descritivas, narrativas, 
explicativas e argumentativas, em textos 
curtos e médios de diversos géneros e 
suportes, sobre pessoas, experiências, 
produtos, serviços, situações do 
quotidiano, do mundo do trabalho e do 
lazer, e sobre temas da atualidade, 
sempre que as ideias sejam claras e bem 
estruturadas e predomine vocabulário 
frequente.  
 Metodologia de Projeto 
 
 

Interação oral 
 Nível A2.1 

 
   Interagir em conversas curtas, bem 
estruturadas e ligadas a situações 
familiares, nas quais:  
- pede e dá informações sobre o meio 
envolvente, situações do quotidiano e 
experiências pessoais;  
- apresenta opiniões, gostos e 
preferências;  
- pronuncia, geralmente de forma 
compreensível, os recursos linguísticos 
trabalhados nas aulas.  

(derivação, composição, famílias de palavras, 
palavras-chave).  
- Identificar as intenções comunicativas que os 
elementos prosódicos transmitem.  
- Identificar dificuldades de compreensão e 
procurar solucioná-las.  
- Utilizar o dicionário de uma forma seletiva.  
- Escolher o significado adequado de uma 
palavra, uma vez estudado o contexto em que 
se insere. 
- Valorizar a leitura como modo de suprir 
necessidades.  
- Avaliar os progressos próprios e dos colegas 
na compreensão de mensagens.  
 
 

 
Biblioteca escolar / 

Plano Nacional de Cinema 
 
 

- Mobilizar as ações estratégicas do ano 
anterior (nível A2.1), nas atividades e tarefas 
de interação e produção oral, adaptando-as 
aos novos documentos e situações trabalhados 
na aula.  
- Aproveitar todas as ocasiões com os colegas 
ou com possíveis interlocutores nativos para 
interagir em Espanhol.  

 

 

 

Exploração de vídeos 
explicativos e 
resolução de exercícios 
culturais, lexicais e 
gramaticais.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploração de vídeos 
explicativos e 
resolução de exercícios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A, B, C, D, 
E, F, G, H, I, 

J  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

7 
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aburrido/a, bromista, tozudo/a, 
perezoso/a, trabajador/a, 
sociable, tímido/a, … 

 Gustos y hábitos    
 Miedos, fobias, manías, … 
 Algunos animales  
 Expresiones coloquiales: 
   Es un chaquetero; 
   Parece una lapa; 
  Tiene los pies en la tierra; 
  De tonto no tiene ni un pelo;  
  Tiene un corazón de oro; 
  No tiene pelos en la lengua; 
   …  
  Presente de indicativo - Verbos 

regulares e irregulares - 
- Repaso / Continuación -  

 Verbos gustar y molestar 
 

Unidade 4   
  “Con los amigos” 

 
 Parques temáticos “Faunia” y 

“Dinópolis” 
 Doblaje de películas en España  
 Premios Goya 
 Atividades de ócio: 

Jugar al tenis / al baloncesto / al 
balonmano/ al ajedrez; tocar la 
guitarra/ el piano/ el saxofón; 
dibujar; pintar; …  

 Metodologia de Projeto 
 

Produção oral 
 Nível A2.1 

 

    Exprimir-se de forma simples em 
monólogos curtos preparados 
previamente, nos quais:  
- utiliza sequências descritivas (sobre o 
meio envolvente e situações do 
quotidiano) e narrativas (sobre 
experiências pessoais e acontecimentos 
reais ou imaginários, presentes ou 
passados);  
- apresenta opiniões, gostos e 
preferências;  
- usa um léxico elementar e estruturas 
frásicas simples;  
- pronuncia de forma suficientemente 
clara para ser entendido.  
 Metodologia de Projeto 

 
Interação escrita 

 Nível A2.1 

 

    Escrever postais, mails e mensagens 
simples e curtas, em papel ou em 
aplicações digitais, nos quais:  
- pede e dá informações sobre o meio 
envolvente, situações do quotidiano e 
experiências pessoais;  

- Repetir, reformular, parafrasear e resumir as 
ideias, quer do interlocutor quer as próprias, 
para assegurar a compreensão.  
- Gravar as suas produções e procurar 
conseguir maior fluência e correção.  
- Identificar as dificuldades nas atividades de 
interação e produção oral e propor medidas 
para as ultrapassar.  
- Valorizar e avaliar os progressos próprios e 
dos colegas na produção e compreensão 
síncrona de mensagens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Biblioteca escolar / 
Plano Nacional de Cinema 

 

- Mobilizar as ações estratégicas do ano 
anterior (nível A2.1), nas atividades e tarefas 
de interação e produção escrita, adaptando-as 

culturais, lexicais e 
gramaticais.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploração de vídeos 
explicativos e 
resolução de exercícios 
culturais, lexicais e 
gramaticais.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A, B, C, D, 
E, F, G, H, I, 

J  
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 Deportes:   fútbol, baloncesto, 
balonmano, tenis, escalada, 
senderismo, rafting, buceo, 
espeleología, … 

 Cine: taquilla, entrada, butaca, 
   pantalla, estreno, tráiler, 

palomitas, cartelera, …  
 Perífrases verbais:  
   ir a + infinitivo; estar / llevar + 

gerundio 
 
 
 

 Unidade  5        
“En contacto” 

 

 Dia Internacional sem telemóvel  
 Uso adequado do telemóvel 
 Amigos  
 Convites  
  Telemóvel / Smartphone  
  Ver la hora, grabar vídeos, 

tener acceso a Internet, 
almacenar y enviar fotos, leer y 
enviar mensajes o correos 
electrónicos … 

 La vida cotidiana  
  - Continuación - 
 Futuro imperfecto de indicativo  
 Orações condicionais reais  
 Possessivos 
 

- exprime opiniões, gostos e preferências;  
- utiliza vocabulário elementar e 
estruturas frásicas simples;  
- articula as ideias com coerência para 
gerar uma sequência linear de 
informações.  
 Metodologia de Projeto 

 
Produção escrita 

 Nível A2.1 

 

    Escrever textos simples e curtos, em 
papel ou em aplicações digitais, sobre 
assuntos trabalhados nas aulas, nos quais:  
- descreve situações do quotidiano;  
- conta experiências pessoais e 
acontecimentos reais ou imaginários, 
presentes ou passados;  
- exprime opiniões, gostos e preferências;  
- utiliza vocabulário elementar e 
estruturas frásicas simples;  
- articula as ideias com coerência para 
gerar uma sequência linear de 
informações.  
 Metodologia de Projeto 

 
 

 
COMPETÊNCIA INTERCULTURAL 

 

 

aos novos documentos e situações trabalhados 
na aula.  
- Reconhecer a importância de ser capaz de se 
exprimir por escrito, em Espanhol, como forma 
de satisfazer necessidades imediatas e 
concretas de comunicação.  
- Definir o que se pretende transmitir e a sua 
intencionalidade.  
- Explorar ideias, associar e recolher 
informação e utilizar meios convencionais e 
tecnológicos de comunicação para produzir 
textos escritos.  
- Localizar recursos e modelos.  
- Mostrar interesse na interação, transmitida 
pela escrita, com falantes de Espanhol.  
- Valorizar e avaliar os progressos próprios e 
dos colegas na interação e produção escrita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploração de vídeos 
explicativos e 
resolução de exercícios 
culturais, lexicais e 
gramaticais.   
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Unidade 6     

 “Muchos Lugares” 
 

 Lugares exóticos 
 Parques naturales  
 Barcelona 
 Paisagens e …:  
   playa, arena, nube, viento, roca, 

acantilado, orilla, río, árbol, 
mariposa, pájaro… 

 Cidade:  
   calle, avenida, correos, museo, 

comisaría de policía, paso de 
cebra, cajero automático… 

 Objetos:  
   tienda de campaña, saco de 

dormir, brújula, linterna, 
navaja, cuerda… 

 Condicional simple 
 Usos dos determinantes 
 Acentuação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Observar e identificar elementos das 
tradições e dos comportamentos sociais e 
sociolinguísticos dos hispanofalantes e 
relacioná-los com os dos portugueses.  
- Expressar informações e conhecimentos 
relativos à língua, à sociedade e à cultura 
espanhola e/ou hispano-americana 
mediante produtos e experiências 
diversos (documentos digitais e 
audiovisuais, desenhos, mapas, cartazes, 
símbolos, esquemas, canções, jogos, 
artefactos, etc.).  
 Metodologia de Projeto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA 
 

- Reconhecer a importância da 
competência estratégica no processo de 

Clube Europeu / Biblioteca escolar / 
Plano Nacional de Cinema/ 

Clube de Geologia / Eco-Escolas 
 

- Participar com recursos verbais e não-verbais 
na seleção, ampliação, transposição, 
exemplificação e ilustração de situações e 
temas para abordar na aula, relativamente a: 
aspetos sociais e culturais dos países onde se 
fala Espanhol; o “eu” e os outros (descrição, 
interesses e preferências, experiências 
próprias e alheias, as relações humanas, a 
família, os amigos e outras pessoas da 
comunidade); a escola (formas de aprender e 
trabalhar, a escola em países hispano-
falantes); educação para a cidadania; o 
consumo (alimentação, compras e serviços); os 
desportos e os tempos livres (férias, música, 
cinema, etc.); cuidados corporais e saúde; 
viagens, transportes e educação rodoviária; a 
geografia, a organização administrativa, as 
cidades mais importantes e os ecossistemas de 
Espanha; as relações entre Portugal e Espanha; 
etc.  
- Utilizar, ainda que de forma rudimentar, 
diferentes tecnologias na exploração, 
organização, criação, partilha e divulgação de 
ideias, produtos e experiências, em formatos 
diversos.  
 
 

 

 

Exploração de vídeos 
explicativos e 
resolução de exercícios 
culturais, lexicais e 
gramaticais.   

 

  

 

 
 
 

A, B, C, D, 
E, F, G, H, I, 

J  
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aprendizagem da língua (motivação, 
contacto com a língua, planificação do 
trabalho, pesquisa de informação, 
assimilação e recuperação de 
conhecimentos e conceptualização).  
- Identificar as estratégias mais frequentes 
e eficazes para controlar os elementos 
afetivos, desenvolver as competências 
comunicativas, planificar o trabalho, 
compreender e assimilar os conteúdos 
linguísticos, realizar e avaliar atividades e 
tarefas, individualmente ou em grupo.  
- Utilizar diferentes estratégias e suportes 
técnicos nas fases de planificação e de 
realização de tarefas comunicativas de 
compreensão, interação e produção orais 
e escritas, avaliando a sua eficiência.  
 

 
 

- Mobilizar as ações estratégicas do ano 
anterior (nível A2.1), relativas ao 
desenvolvimento da competência estratégica, 
adaptando-as aos novos objetivos e situações 
trabalhados na aula.  
- Motivar-se para comunicar de forma 
autêntica na nova língua.  
- Arriscar na comunicação e tentar ativar os 
poucos recursos que se possuem perdendo o 
medo ao erro e reconhecendo-o como 
necessário no processo de aprendizagem.  
- Observar modelos, deduzir regras e verificar 
hipóteses.  
- Ter consciência dos fins e interesses gerais e 
pessoais na aprendizagem do Espanhol.  
- Controlar os próprios progressos e erros 
através de um diário de aulas, anotando e 
analisando as causas e propondo soluções, 
assim como as metas e procedimentos de 
superação.  

 
 

A, B, C, E, F, 
G, J  

 
 

 
 

2º SEMESTRE - Ensino Regular/Articulado 

DOMÍNIO/ TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 
ATIVIDADES/ PROJETOS/ 

CLUBES/ PROGRAMAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS 
PARA OS REGIMES 

MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊN
CIAS 

DO PERFIL 
DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 
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Unidade 7      

“Buen viaje” 
 

 Costumbres navideñas  
  - Continuación - 
Algumas festas e tradições  
  espanholas 
 Dia Mundial da Bicicleta   
 Comboios de alta velocidade 
 Aeroportos de Espanha  
 Meios de transporte: 
   coche, autobús, tren, bici, moto, 

avión, …  
 Estação de comboio: 
   estación de tren, billete, 

ventanilla, pasillo, ida y vuelta, 
andén, parada, … 

 Aeropuerto: 
   avión, despegue, aterrizaje, 

salidas, llegadas, mostrador de 
facturación, control de 
seguridad, aduana, … 

 Pretérito indefinido  
  - Repaso / Continuación - 
 Orações adverbiais   
 

Unidade 8      
“Buena estancia” 

 

 Hotéis curiosos  
 La vivienda  
 Tipos de casa: 

 

COMPETÊNCIA COMUNICATIVA 
 

Compreensão auditiva e audiovisual  

 Nível A2.2 

 

- Identificar as ideias principais e a 
informação relevante explícita em 
mensagens e textos curtos, de géneros e 
suportes diversos, sobre experiências 
pessoais e situações do quotidiano, 
interesses próprios e temas da atualidade, 
sempre que sejam constituídos, 
essencialmente, por frases simples e 
vocabulário muito frequente e sejam 
articulados de forma clara e pausada.  
 Metodologia de Projeto 

 
Compreensão escrita  

Nível B.1.1 

 

- Identificar as ideias principais e 
selecionar informação explícita de 
sequências descritivas, narrativas, 
explicativas e argumentativas, em textos 
curtos e médios de diversos géneros e 
suportes, sobre pessoas, experiências, 
produtos, serviços, situações do 
quotidiano, do mundo do trabalho e do 
lazer, e sobre temas da atualidade, 
sempre que as ideias sejam claras e bem 

 

 
Clube Europeu / Biblioteca escolar / 

Plano Nacional de Cinema 

 
 

- Mobilizar as ações estratégicas do ano 
anterior (nível A2.1), nas atividades e tarefas 
de compreensão auditiva, audiovisual e escrita, 
adaptando-as aos novos documentos e 
situações trabalhados na aula.  
- Formular hipóteses acerca do conteúdo, 
desenvolvimento e finalidade(s) dos 
documentos trabalhados, recorrendo a todos 
os elementos verbais e não-verbais e 
confirmando-as ou corrigindo-as após a sua 
audição/visionado/ leitura.  
- Inferir o significado de termos desconhecidos 
a partir do contexto e da análise das palavras 
(derivação, composição, famílias de palavras, 
palavras-chave).  
- Identificar as intenções comunicativas que os 
elementos prosódicos transmitem.  
- Identificar dificuldades de compreensão e 
procurar solucioná-las.  
- Utilizar o dicionário de uma forma seletiva.  
- Escolher o significado adequado de uma 
palavra, uma vez estudado o contexto em que 
se insere. 
- Valorizar a leitura como modo de suprir 
necessidades.  

 

 

Exploração de vídeos 
explicativos e 
resolução de exercícios 
culturais, lexicais e 
gramaticais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

A, B, C, D, 
F, H  
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   piso, chalé, chalé adosado, … 
 Compartimentos da casa:  
   salón, cocina, garaje, cuarto de 

baño, trastero, buhardilla, 
sótano, … 

 Serviços de um hotel:  
   limpieza diaria, cambio de 

toallas, gimnasio, restaurante, 
aparcamiento, …  

 Móveis e objetos: 
  mesa, silla, sofá, 
  sillón, grifos, mampara, 
  secador de pelo, caja 
  fuerte, espejo de aumento, 

microondas, nevera, horno, … 
 Indefinidos   
 Pretérito imperfecto de  
   indicativo - Verbos  
   Regulares/ Verbos Irregulares   
  - Repaso/Continuación - 
 Contraste Pretérito imperfecto 

de indicativo/ Pretérito 
indefinido de indicativo 

 

Unidade 9       

“Periodista por un día” 
 
 

 Los jóvenes españoles y la 
televisión  

 Mafalda y la televisión 
 Blanca Suárez 

estruturadas e predomine vocabulário 
frequente.  
 Metodologia de Projeto 

 
Interação oral 

 Nível A2.1 
 

   Interagir em conversas curtas, bem 
estruturadas e ligadas a situações 
familiares, nas quais:  
- pede e dá informações sobre o meio 
envolvente, situações do quotidiano e 
experiências pessoais;  
- apresenta opiniões, gostos e 
preferências;  
- pronuncia, geralmente de forma 
compreensível, os recursos linguísticos 
trabalhados nas aulas.  
 Metodologia de Projeto 

 
 
 
 
 

Produção oral 

 Nível A2.1 

    Exprimir-se de forma simples em 
monólogos curtos preparados 
previamente, nos quais:  
- utiliza sequências descritivas (sobre o 
meio envolvente e situações do 

- Avaliar os progressos próprios e dos colegas 
na compreensão de mensagens.  
 
 

Biblioteca escolar / 
Plano Nacional de Cinema 

 

- Mobilizar as ações estratégicas do ano 
anterior (nível A2.1), nas atividades e tarefas 
de interação e produção oral, adaptando-as 
aos novos documentos e situações trabalhados 
na aula.  
- Aproveitar todas as ocasiões com os colegas 
ou com possíveis interlocutores nativos para 
interagir em Espanhol.  
- Repetir, reformular, parafrasear e resumir as 
ideias, quer do interlocutor quer as próprias, 
para assegurar a compreensão.  
- Gravar as suas produções e procurar 
conseguir maior fluência e correção.  
- Identificar as dificuldades nas atividades de 
interação e produção oral e propor medidas 
para as ultrapassar.  
- Valorizar e avaliar os progressos próprios e 
dos colegas na produção e compreensão 
síncrona de mensagens.  
 
 
 
 
 

Exploração de vídeos 
explicativos e 
resolução de exercícios 
culturais, lexicais e 
gramaticais.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

A, B, C, D, 
E, F, G, H, I, 

J  
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 Programas de televisión:  
   telediario, entrevista, anuncio 

publicitario, programa 
deportivo, documental, 
previsión del tiempo, dibujos 
animados, serie, película, … 

 Partes de um jornal: 
  portada internacional, 
   cultura, política, deporte, 
  anuncios, sucesos, 
  cartelera, pasatiempos, 
  economía…   
 Pretérito perfecto de indicativo 
 Contraste Pretérito perfecto / 

Pretérito indefinido de 
indicativo 

 Interrogativos 
 
 
 

Unidade  10    
 “Las Compras” 

 

 Derechos del consumidor 
 Lo que gastamos en una vida  
 Tiendas: 
   zapatería, joyería, tienda de 

electrónica, carnicería, … 
 Ropa: 
  falda, pantalones, vaqueros, 
  camiseta, … 
  Accesorios de moda: 

quotidiano) e narrativas (sobre 
experiências pessoais e acontecimentos 
reais ou imaginários, presentes ou 
passados);  
- apresenta opiniões, gostos e 
preferências;  
- usa um léxico elementar e estruturas 
frásicas simples;  
- pronuncia de forma suficientemente 
clara para ser entendido.  
 Metodologia de Projeto 
 

 
Interação escrita 

Nível A2.1 
 

    Escrever postais, mails e mensagens 
simples e curtas, em papel ou em 
aplicações digitais, nos quais:  
- pede e dá informações sobre o meio 
envolvente, situações do quotidiano e 
experiências pessoais;  
- exprime opiniões, gostos e preferências;  
- utiliza vocabulário elementar e 
estruturas frásicas simples;  
- articula as ideias com coerência para 
gerar uma sequência linear de 
informações.  
 Metodologia de Projeto 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Biblioteca escolar / 

Plano Nacional de Cinema 
 
- Mobilizar as ações estratégicas do ano 
anterior (nível A2.1), nas atividades e tarefas 
de interação e produção escrita, adaptando-as 
aos novos documentos e situações trabalhados 
na aula.  
- Reconhecer a importância de ser capaz de se 
exprimir por escrito, em Espanhol, como forma 
de satisfazer necessidades imediatas e 
concretas de comunicação.  
- Definir o que se pretende transmitir e a sua 
intencionalidade.  
- Explorar ideias, associar e recolher 
informação e utilizar meios convencionais e 
tecnológicos de comunicação para produzir 
textos escritos.  
- Localizar recursos e modelos.  

 

Exploração de vídeos 
explicativos e 
resolução de exercícios 
culturais, lexicais e 
gramaticais.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploração de vídeos 
explicativos e 
resolução de exercícios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A, B, C, D, 
E, F, G, H, I, 

J  
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  cinturón, gafas, 
  pendientes, anillo, … 
 Tienda de electrónica: 
  ordenador, impresora, ratón, 
  alfombrilla, … 
 Materiais: 
   algodón, cuero, lona, terciopelo, 

acero, piedra, oro, … 
 Formas:    
  cuadrado, redondo, circular, 
   ovalado, estrecho, ancho… 
 Grau superlativo 
 Imperativo afirmativo e 

negativo  
 

Unidade 11       
 “¡Qué rico!” 

 

 Pratos hispânicos 
 Refeições 
 Alimentos e bebidas: 
  cebolla, huevos, queso, verdura, 

zumo, … 
 Talheres: 
  cuchara, tenedor, cuchillo, … 
 Quantidades: 
   kilo, docena, litro, 
   paquete, botella, bote, 
   loncha, rodaja, … 
 Receitas – Acciones: 

Produção escrita 

 Nível A2.1 

 

    Escrever textos simples e curtos, em 
papel ou em aplicações digitais, sobre 
assuntos trabalhados nas aulas, nos quais:  
- descreve situações do quotidiano;  
- conta experiências pessoais e 
acontecimentos reais ou imaginários, 
presentes ou passados;  
- exprime opiniões, gostos e preferências;  
- utiliza vocabulário elementar e 
estruturas frásicas simples;  
- articula as ideias com coerência para 
gerar uma sequência linear de 
informações.  
 Metodologia de Projeto 
 
 

 

COMPETÊNCIA INTERCULTURAL 
 

- Observar e identificar elementos das 
tradições e dos comportamentos sociais e 
sociolinguísticos dos hispanofalantes e 
relacioná-los com os dos portugueses.  
- Expressar informações e conhecimentos 
relativos à língua, à sociedade e à cultura 
espanhola e/ou hispano-americana 
mediante produtos e experiências 
diversos (documentos digitais e 
audiovisuais, desenhos, mapas, cartazes, 

- Mostrar interesse na interação, transmitida 
pela escrita, com falantes de Espanhol.  
- Valorizar e avaliar os progressos próprios e 
dos colegas na interação e produção escrita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca escolar / 
Plano Nacional de Cinema/ 

Clube de Geologia / Eco-Escolas 
 

- Participar com recursos verbais e não-verbais 
na seleção, ampliação, transposição, 
exemplificação e ilustração de situações e 
temas para abordar na aula, relativamente a: 
aspetos sociais e culturais dos países onde se 
fala Espanhol; o “eu” e os outros (descrição, 
interesses e preferências, experiências 
próprias e alheias, as relações humanas, a 
família, os amigos e outras pessoas da 
comunidade); a escola (formas de aprender e 
trabalhar, a escola em países hispanofalantes); 
educação para a cidadania; o consumo 

culturais, lexicais e 
gramaticais.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploração de vídeos 
explicativos e 
resolução de exercícios 
culturais, lexicais e 
gramaticais.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A, B, C, D, 

E, F, G, H, I, 
J  
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  pelar, aplastar, cortar, remover, 
mezclar, añadir… 

Pronombres personales de  
  objeto directo e indirecto 
 Apócope de adjetivos” 
 

 
Unidade 12        

“Sentirse bien” 
 
 Uso correto do MP3 e dos jogos 

vídeo  
 Consumo de tabaco e álcool 
 Produtos de higiene: 
  Jabón, desodorante, crema, 

champú, esmalte, … 
 Salud y cuerpo humano 
 Problemas:  
  Tener granos, tener el pelo   
  grasiento, morderse las  
  uñas, … 
 Presente de subjuntivo  
 Deber / Hay que… 
 

 
 
 
 
 
 

 

símbolos, esquemas, canções, jogos, 
artefactos, etc.).  
 Metodologia de Projeto 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA 
 

- Reconhecer a importância da 
competência estratégica no processo de 
aprendizagem da língua (motivação, 
contacto com a língua, planificação do 
trabalho, pesquisa de informação, 
assimilação e recuperação de 
conhecimentos e conceptualização).  
- Identificar as estratégias mais frequentes 
e eficazes para controlar os elementos 
afetivos, desenvolver as competências 
comunicativas, planificar o trabalho, 
compreender e assimilar os conteúdos 
linguísticos, realizar e avaliar atividades e 
tarefas, individualmente ou em grupo.  

(alimentação, compras e serviços); os 
desportos e os tempos livres (férias, música, 
cinema, etc.); cuidados corporais e saúde; 
viagens, transportes e educação rodoviária; a 
geografia, a organização administrativa, as 
cidades mais importantes e os ecossistemas de 
Espanha; as relações entre Portugal e Espanha; 
etc.  
- Utilizar, ainda que de forma rudimentar, 
diferentes tecnologias na exploração, 
organização, criação, partilha e divulgação de 
ideias, produtos e experiências, em formatos 
diversos.  
 

 

 
 

- Mobilizar as ações estratégicas do ano 
anterior (nível A2.1), relativas ao 
desenvolvimento da competência estratégica, 
adaptando-as aos novos objetivos e situações 
trabalhados na aula.  
- Motivar-se para comunicar de forma 
autêntica na nova língua.  
- Arriscar na comunicação e tentar ativar os 
poucos recursos que se possuem perdendo o 
medo ao erro e reconhecendo-o como 
necessário no processo de aprendizagem.  
- Observar modelos, deduzir regras e verificar 
hipóteses.  
- Ter consciência dos fins e interesses gerais e 
pessoais na aprendizagem do Espanhol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploração de vídeos 
explicativos e 
resolução de exercícios 
culturais, lexicais e 
gramaticais.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A, B, C, E, F, 
G, J  
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- Utilizar diferentes estratégias e suportes 
técnicos nas fases de planificação e de 
realização de tarefas comunicativas de 
compreensão, interação e produção orais 
e escritas, avaliando a sua eficiência.  
 
 

- Controlar os próprios progressos e erros 
através de um diário de aulas, anotando e 
analisando as causas e propondo soluções, 
assim como as metas e procedimentos de 
superação.  
 

 
 
 
 

 

 

Áreas de Competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 
A – Linguagem e Textos C – Raciocínio e Resolução de Problemas E – Relacionamento Interpessoal G – Bem-estar, Saúde e Ambiente I – Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

B – Informação e Comunicação D – Pensamento Crítico e Pensamento Criativo F – Desenvolvimento Pessoal e Autonomia H – Sensibilidade Estética e Artística J – Consciência e Domínio do Corpo 
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Planificação Anual – 8º ano 
Nota: 1-Cumprimento da meta do PE: 20% da Planificação em Metodologia de Projeto a assinalar na coluna das aprendizagens essenciais 

2- Na coluna das ações estratégicas assinalar a cor verde as atividades/projetos/clubes/programas que integram a planificação 
 

1º SEMESTRE - Ensino Regular/Articulado 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: Conhecimentos, 
Capacidades e Atitudes 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 
AÇÕES ESTRATÉTICAS 

PARA OS REGIMES 
MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

GESTÃO 
DO TEMPO 

COMPETÊNCIA 
COMUNICATIVA 
 
Unidade 0  
Aspetos gerais 
da cultura e 
civilização 
francesas 
 
Unidade 1 

Meios de 
comunicação 

Conectores 

Passé composé 

Tipos e formas 
de frase 
 
Unidade 2 

Tempos livres e 
locais de 
encontro 

Determinantes 
possessivos 

Imperfeito do 
indicativo 

COMPREENSÃO ORAL 
• Identificar palavras-chave e frases simples e inferir o 
sentido geral em mensagens e textos simples e curtos 
relacionados com o meio envolvente, situações do 
quotidiano e experiências pessoais, sempre que sejam 
articulados de forma clara e pausada. 
 
COMPREENSÃO ESCRITA 
• Identificar palavras-chave e frases simples e inferir o 
sentido geral em mensagens e textos simples e curtos, 
relacionados com o meio envolvente, situações do 
quotidiano e experiências pessoais, sempre que sejam 
constituídos essencialmente por frases simples e vocabulário 
familiar. METODOLOGIA DE PROJETO 
 
INTERAÇÃO ORAL 
• Interagir sobre situações do quotidiano e experiências 
pessoais, pronunciando de forma compreensível, em 
conversas curtas, bem estruturadas e ligadas, tendo em conta 
o discurso do interlocutor, respeitando os princípios de 
delicadeza e usando um repertório limitado de expressões e de 
frases com estruturas gramaticais elementares para pedir e dar 
informações; descrever, narrar acontecimentos reais ou 
imaginários, presentes ou passados; exprimir gostos e 
preferências 
 
INTERAÇÃO ESCRITA 
• Escrever correspondência sobre situações do quotidiano e 
experiências pessoais em suportes diversos respeitando as 
convenções textuais, utilizando vocabulário elementar e 
frases simples e articulando as ideias com conetores básicos 

Escuta / visionamento / leitura de documentos 

para: 

- formulação de hipóteses face a uma situação de 

comunicação e verificação; 

- identificação de enunciados, de elementos 

verbais, para-verbais e culturais; Clube Europeu 

- discriminação, seleção e associação de 

informação explícita; Biblioteca Escolar 

- transposição de informação em ações ou em 

modalidades diversas. Biblioteca Escolar 

 

 

- identificação da situação de comunicação; 

- pesquisa sustentada por critérios, com 

autonomia progressiva e aprofundamento de 

informações; Biblioteca Escolar 

- planificação e elaboração de planos gerais e 

esquemas; 

- mobilização de recursos e conhecimentos 

elementares; Plano Nacional de Cinema 

- adequação do discurso à situação de 

comunicação; 

- uso de elementos para-verbais e não verbais na 

oralidade; 

- revisão na escrita; 

- autoavaliação e autocorreção em 

apresentações, dramatizações, simulações e 

Trabalho autónomo: 
.exploração de vocabulário 
/ gramática (manual; fichas; 
vídeos); 
.realização de projetos 
orientados (pesquisa; 
produção) 
 
 
Sessões síncronas 
/presenciais: .resolução de 
exercícios de aplicação dos 
conhecimentos (do manual 
e/ou interativos); 
.realização de projetos 
orientados (seleção, 
correção e apresentação); 
.esclarecimento de dúvidas 

 

Conhecedor / 
Sabedor / Culto / 
Informado:  
A, B, E, G, I, J  
 
Comunicador: 
A, B, D, E, H, I, J  
 
Questionador:  
A, B, D, E, F, G, I, J  
 
Crítico / 
Analítico:  
A, B, C, D, E, H 
 
Criativo: 
A, C, D, E, H, J  
 
Indagador / 
Investigador:  
A, C, D, E, F, H, I 
 
Participativo / 
Colaborador:  
B, C, D, E, F  
 
Sistematizador / 
Organizador:  
A, B, C, E, F, I, J 
 
 

 
 
 

17/11 
 
 
 
 
 
 
 

17/12 
 
 
 
 
 
 

17/12 
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COMPETÊNCIA 
INTERCULTURAL 
 
 
 
COMPETÊNCIA 
ESTRATÉGICA 

 

de coordenação e subordinação para pedir e dar 
informações; descrever, narrar acontecimentos reais ou 
imaginários, presentes ou passados; exprimir gostos e 
preferências. 
 
PRODUÇÃO ORAL 
• Exprimir-se sobre situações do quotidiano e 
experiências pessoais, de forma simples, em monólogos 
curtos preparados previamente, usando um repertório 
limitado de expressões e de frases com estruturas 
gramaticais elementares e pronunciando de forma 
suficientemente clara para descrever e narrar 
acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados; 
exprimir gostos e preferências. METODOLOGIA DE PROJETO 
 
PRODUÇÃO ESCRITA 
• Escrever, sobre situações do quotidiano e experiências 
pessoais, textos simples e curtos, em suportes diversos, 
respeitando as convenções textuais, utilizando vocabulário 
elementar e frases simples e articulando as ideias com 
conetores básicos de coordenação e subordinação para 
descrever e narrar acontecimentos reais ou imaginários, 
presentes ou passados; exprimir gostos e preferências. 
 
• Observar e identificar a diversidade na sua cultura de 
origem, assim como na(s) cultura(s) da língua estrangeira em 
referências, hábitos, atitudes e comportamentos inseridos 
em situações da vida quotidiana. METODOLOGIA DE PROJETO 
 
• Reconhecer a importância de estratégias no processo de 
aprendizagem da língua estrangeira (motivação, contacto 
com a língua, planificação do trabalho, pesquisa de 
informação, assimilação de conhecimentos) e identificar as 
mais frequentes e eficazes para realizar tarefas 
individualmente ou em grupo. METODOLOGIA DE PROJETO 
• Utilizar diferentes estratégias e suportes técnicos nas fases 
de planificação, de realização de tarefas comunicativas de 
compreensão, interação oral e produção escrita, avaliando a 
sua eficiência. METODOLOGIA DE PROJETO 

mensagens pessoais integradas em projetos 

disciplinares ou interdisciplinares. Clube Europeu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- observação e recolha de elementos culturais da 

língua estrangeira; Plano Nacional de Cinema 

- identificação de traços identitários, de 

semelhanças e diferenças culturais em situações 

quotidianas. Clube Europeu 

 

- recolha de informação sobre a motivação e 

representações da língua; 

- utilização da língua estrangeira na comunicação 

da sala de aula; 

- mobilização de conhecimentos linguísticos, 

experiências e meios não- verbais para superar as 

deficiências na receção e na produção.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respeitador do 
outro e da  
diferença:  
A, B, C, F, J 
 
Responsável e 
autónomo:  
C, D, E, F, G, I, J 
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2º SEMESTRE - Ensino Regular/Articulado 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: Conhecimentos, 
Capacidades e Atitudes 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 
ATIVIDADES/PROJETOS/CLUBES/PROGRAM

AS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS 
PARA OS REGIMES 

MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

GESTÃO 
DO TEMPO 

COMPETÊNCIA 
COMUNICATIVA 
 
Unidade 3 
Bons e maus 
hábitos 
Pronomes 
pessoais COD e 
COI 
Futuro simples 
 
Unidade 4 
Comércio: lojas e 
produtos  
Expressão de 
negação 
Comparação 
 
Unidade 5 
Viver e viajar em 
França 
Pronomes 
relativos e 
adverbiais 
Expressão de 
tempo 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPREENSÃO ORAL 
• Identificar palavras-chave e frases simples e inferir o 
sentido geral em mensagens e textos simples e curtos 
relacionados com o meio envolvente, situações do 
quotidiano e experiências pessoais, sempre que sejam 
articulados de forma clara e pausada. 
 
COMPREENSÃO ESCRITA 
• Identificar palavras-chave e frases simples e inferir 
o sentido geral em mensagens e textos simples e curtos, 
relacionados com o meio envolvente, situações do 
quotidiano e experiências pessoais, sempre que sejam 
constituídos essencialmente por frases simples e vocabulário 
familiar. METODOLOGIA DE PROJETO 
 
INTERAÇÃO ORAL 
• Interagir sobre situações do quotidiano e experiências 
pessoais, pronunciando de forma compreensível, em 
conversas curtas, bem estruturadas e ligadas, tendo em conta 
o discurso do interlocutor, respeitando os princípios de 
delicadeza e usando um repertório limitado de expressões e de 
frases com estruturas gramaticais elementares para pedir e dar 
informações; descrever, narrar acontecimentos reais ou 
imaginários, presentes ou passados; exprimir gostos e 
preferências 
 
INTERAÇÃO ESCRITA 
• Escrever correspondência (50-60 palavras) sobre 
situações do quotidiano e experiências pessoais em suportes 
diversos respeitando as convenções textuais, utilizando 
vocabulário elementar e frases simples e articulando as ideias 
com conetores básicos de coordenação e subordinação para 
pedir e dar informações; descrever, narrar acontecimentos 

Escuta / visionamento / leitura de documentos 

para: 

- formulação de hipóteses face a uma situação de 

comunicação e verificação; 

- identificação de enunciados, de elementos 

verbais, para-verbais e culturais; Clube Europeu 

- discriminação, seleção e associação de 

informação explícita; Biblioteca Escolar 

- transposição de informação em ações ou em 

modalidades diversas. Biblioteca Escolar 

 

 

- identificação da situação de comunicação; 

- pesquisa sustentada por critérios, com 

autonomia progressiva e aprofundamento de 

informações; Biblioteca Escolar 

- planificação e elaboração de planos gerais e 

esquemas; 

- mobilização de recursos e conhecimentos 

elementares; Plano Nacional de Cinema 

- adequação do discurso à situação de 

comunicação; 

- uso de elementos para-verbais e não verbais na 

oralidade; 

- revisão na escrita; 

- autoavaliação e autocorreção em 

apresentações, dramatizações, simulações e 

mensagens pessoais integradas em projetos 

disciplinares ou interdisciplinares. Clube Europeu 

 

Trabalho autónomo: 
.exploração de vocabulário 
/ gramática (manual; fichas; 
vídeos); 
.realização de projetos 
orientados (pesquisa; 
produção) 
 
 
Sessões síncronas 
/presenciais: .resolução de 
exercícios de aplicação dos 
conhecimentos (do manual 
e/ou interativos); 
.realização de projetos 
orientados (seleção, 
correção e apresentação); 
.esclarecimento de dúvidas 

Conhecedor / 
Sabedor / Culto / 
Informado:  
A, B, E, G, I, J  
 
Comunicador: 
A, B, D, E, H, I, J  
 
Questionador:  
A, B, D, E, F, G, I, J  
 
Crítico / 
Analítico:  
A, B, C, D, E, H 
 
Criativo: 
A, C, D, E, H, J  
 
Indagador / 
Investigador:  
A, C, D, E, F, H, I 
 
Participativo / 
Colaborador:  
B, C, D, E, F  
 
Sistematizador / 
Organizador:  
A, B, C, E, F, I, J 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

17/11 
 
 
 
 
 
 

17/12 
 
 
 
 
 

17/12 
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COMPETÊNCIA 
INTERCULTURAL 
 
 
 
COMPETÊNCIA 
ESTRATÉGICA 
 

reais ou imaginários, presentes ou passados; exprimir gostos 
e preferências. 
 
PRODUÇÃO ORAL 
• Exprimir-se sobre situações do quotidiano e 
experiências pessoais, de forma simples, em monólogos 
curtos preparados previamente, usando um repertório 
limitado de expressões e de frases com estruturas 
gramaticais elementares e pronunciando de forma 
suficientemente clara para descrever e narrar 
acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados; 
exprimir gostos e preferências. METODOLOGIA DE PROJETO 
 
PRODUÇÃO ESCRITA 
• Escrever, sobre situações do quotidiano e experiências 
pessoais, textos (50-60 palavras) simples e curtos, em 
suportes diversos, respeitando as convenções textuais, 
utilizando vocabulário elementar e frases simples e 
articulando as ideias com conetores básicos de coordenação 
e subordinação para descrever e narrar acontecimentos reais 
ou imaginários, presentes ou passados; exprimir gostos e 
preferências. 
 
• Observar e identificar a diversidade na sua cultura de 
origem, assim como na(s) cultura(s) da língua estrangeira em 
referências, hábitos, atitudes e comportamentos inseridos 
em situações da vida quotidiana. METODOLOGIA DE PROJETO 
 
• Reconhecer a importância de estratégias no processo de 
aprendizagem da língua estrangeira (motivação, contacto 
com a língua, planificação do trabalho, pesquisa de 
informação, assimilação de conhecimentos) e identificar as 
mais frequentes e eficazes para realizar tarefas 
individualmente ou em grupo. METODOLOGIA DE PROJETO 
• Utilizar diferentes estratégias e suportes técnicos nas fases de 
planificação, de realização de tarefas comunicativas de 
compreensão, interação oral e produção escrita, avaliando a 
sua eficiência. METODOLOGIA DE PROJETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- observação e recolha de elementos culturais da 

língua estrangeira; Plano Nacional de Cinema 

- identificação de traços identitários, de 

semelhanças e diferenças culturais em situações 

quotidianas. Clube Europeu 

 

- recolha de informação sobre a motivação e 

representações da língua; 

- utilização da língua estrangeira na comunicação 

da sala de aula; 

- mobilização de conhecimentos linguísticos, 

experiências e meios não- verbais para superar as 

deficiências na receção e na produção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respeitador do 
outro e da  
diferença:  
A, B, C, F, J 
 
Responsável e 
autónomo:  
C, D, E, F, G, I, J 

 

 
 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DE MEIRA 
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 
Subdepartamento de Francês 

 

 
 

                       

 

        Ano Letivo 2021/22 Página | 5 de 5 

 

Áreas de Competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

A – Linguagem e Textos C – Raciocínio e Resolução de Problemas E – Relacionamento Interpessoal G – Bem-estar, Saúde e Ambiente I – Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

B – Informação e Comunicação D – Pensamento Crítico e Pensamento Criativo F – Desenvolvimento Pessoal e Autonomia H – Sensibilidade Estética e Artística J – Consciência e Domínio do Corpo 
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Planificação Anual de História – 8.º ano 
 
Nota:  
1-Cumprimento da meta do PE: Mais de 20% da Planificação em Metodologia de Projeto a assinalar na coluna das aprendizagens essenciais  
 
2- Na coluna das ações estratégicas assinalar a cor verde as atividades/projetos/clubes/programas que integram a planificação 

 
 
 

1.º SEMESTRE - Ensino Regular/Articulado 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes AÇÕES ESTRATÉGICAS 

AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

GESTÃO 
DO 

TEMPO 

EXPANSÃO E 
MUDANÇA NOS 
SÉCULOS XV E XVI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A abertura ao mundo 
Referir as principais condições e motivações da 

expansão portuguesa;  
Demonstrar a importância que o poder régio e os 

diversos grupos sociais tiveram no arranque da 
expansão portuguesa;  

Reconhecer rumos e etapas principais da expansão 
henriquina;  

Relacionar a política expansionista de D. João II e a 
assinatura do Tratado de Tordesilhas com a 
estratégia ibérica de partilha de espaços coloniais;  

Identificar as principais características da conquista e 
da ocupação espanholas na América Central e do 
Sul;  

Caracterizar sumariamente as principais civilizações de 
África, América e Ásia à chegada dos europeus;  

Distinguir formas de ocupação e de exploração 
económicas implementadas por Portugal em 
África, Índia e Brasil, considerando as 
especificidades de cada uma dessas regiões;  

Promover estratégias que envolvam aquisição 

de conhecimento, informação e outros saberes, 

relativos aos conteúdos (AE), que impliquem:  

-desenvolver a memorização, associando-a à 

compreensão, de forma a conseguir mobilizar o 

memorizado;  

- mobilizar o conhecimento adquirido aplicando-

o em diferentes contextos históricos, de forma 

autónoma;  

- estabelecer relações intra e interdisciplinares;  

- formular algumas hipóteses sustentadas em 

evidências, face a um acontecimento ou 

processo histórico, de forma supervisionada, 

mas progressivamente autónoma;  

- utilizar os conceitos operatórios da História 

para a compreensão dos diferentes contextos;  

- utilizar a metodologia específica da História 

para  

Promover estratégias que envolvam aquisição 

de conhecimento, informação e outros saberes, 

relativos aos conteúdos (AE), que impliquem:  

-desenvolver e mobilizar a memorização, 

associando-a à compreensão; 

- mobilizar o conhecimento adquirido aplicando-

o em diferentes contextos históricos, de forma 

autónoma;  

- estabelecer relações intra e interdisciplinares;  

- formular algumas hipóteses sustentadas em 

evidências, face a um acontecimento ou 

processo histórico;  

- utilizar os conceitos operatórios da História 

para a compreensão dos diferentes contextos;  

- utilizar a metodologia específica da História 

para  

a análise de acontecimentos e processos;  

- valorizar o património histórico material e 

Conhecedor 

Sabedor 

Culto 

Informado 

(A, B, G, I, J) 
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Reconhecer a submissão violenta de diversos povos e 
o tráfico de seres humanos como uma realidade 
da expansão; 

Identificar as rotas intercontinentais, destacando os 
principais centros distribuidores de produtos 
ultramarinos;  

Compreender que as novas rotas de comércio 
intercontinental constituíram a base do poder 
global naval português, promovendo a circulação 
de pessoas e produtos e influenciando os hábitos 
culturais;  

Identificar/aplicar os conceitos: Navegação 
astronómica; Colonização; Capitão-donatário; 
Império colonial; Mare clausum; Monopólio 
comercial; Feitoria; Tráfico de escravos; 
Aculturação/ Encontro de culturas; Missionação; 
Globalização.  

 
Renascimento e Reforma 
Relacionar a renovação cultural dos séculos XV e XVI 

com o apoio mecenático;  
Compreender o desenvolvimento de novos valores e 

atitudes e o papel da imprensa na sua 
disseminação;  

Compreender a inspiração clássica da arte 
renascentista e as especificidades do manuelino;  

Compreender em que condições se desenvolveu, na 
Cristandade ocidental, um movimento de 
insatisfação e de crítica que culminou numa rutura 
religiosa;  

Conhecer alguns dos princípios ideológicos que 
separam o protestantismo do catolicismo;  

Reconhecer que tanto a reforma protestante como a 
católica foram acompanhadas de manifestações 
de intolerância, destacando o caso da Península 
Ibérica;  

Identificar/aplicar os conceitos: 

a análise de acontecimentos e processos;  

- valorizar o património histórico material e 

imaterial, regional e nacional;  

- valorizar o património histórico material e 

imaterial europeu, numa perspetiva de 

desenvolvimento da cidadania europeia.  

 

Promover estratégias que envolvam a 

criatividade dos alunos:  

- propor alternativas de interpretação a um 

acontecimento, evento ou processo de forma 

progressivamente autónoma;  

- promover a multiperspetiva em História, de 

forma supervisionada, mas progressivamente 

autónoma;  

- usar meios diversos para expressar as 

aprendizagens;  

- criar soluções estéticas progressivamente 

criativas e pessoais.  

 

Promover estratégias que desenvolvam o 

pensamento crítico e analítico dos alunos, 

incidindo em:  

- analisar factos e situações, aprendendo a 

selecionar elementos ou dados históricos 

relevantes para o assunto em estudo;  

- mobilizar o discurso argumentativo de forma 

progressivamente autónoma;  

- organizar debates orientados que requeiram 

sustentação de afirmações, elaboração de 

opiniões ou análises de factos ou dados 

históricos;  

imaterial, regional e nacional e europeu. 

  

 

Promover estratégias que envolvam a 

criatividade dos alunos:  

- propor alternativas de interpretação a um 

acontecimento, evento ou processo de forma 

progressivamente autónoma;  

- promover a multiperspetiva em História, de 

forma supervisionada;  

- usar meios diversos para expressar as 

aprendizagens;  

- criar soluções estéticas progressivamente 

criativas e pessoais.  

 

Promover estratégias que desenvolvam o 

pensamento crítico e analítico dos alunos, 

incidindo em:  

- analisar factos e situações, aprendendo a 

selecionar elementos ou dados históricos 

relevantes para o assunto em estudo;  

- organizar debates orientados que requeiram 

sustentação de afirmações, elaboração de 

opiniões ou análises de factos ou dados 

históricos;  

- discutir conceitos ou factos numa perspetiva 

disciplinar; 

-analisar fontes históricas escritas com diferentes 

pontos de vista, problematizando-os.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criativo 

(A, C, D, J) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DE MEIRA 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

Subdepartamento de História 
 

 

 
 

                       

 

 

        Ano Letivo 2021/22 Página | 3 de 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTUGAL NO 
CONTEXTO 
EUROPEU NOS 
SÉCULOS XVII E 
XVIII 

Humanismo;Renascimento; Mecenato; 
Geocentrismo/Heliocentrismo; 
Teocentrismo/Antropocentrismo; Arte 
renascentista; Manuelino; Naturalismo; Reforma 
Protestante/ Contrarreforma; Dogma; 
Individualismo; Cristão-novo. 

 
O império português e a concorrência internacional 
 Metodologia de Projeto 
 
Identificar fatores e manifestações de crise no império 

português a partir de meados do século XVI, 
destacando a ascensão de outros impérios 
coloniais (Holanda, França, Inglaterra); 

 Concluir que a União Ibérica resultou da confluência 
de interesses dos grupos dominantes nos dois 
Estados;  

Compreender que a Restauração resultou da 
divergência de interesses de uma parte 
significativa da sociedade portuguesa 
relativamente às políticas imperiais espanholas. 

Identificar/aplicar os conceitos Mare Liberum; 
capitalismo comercial; Bolsa de Valores; 
Companhia de comércio; Comércio triangular; 
Restauração. 

- discutir conceitos ou factos numa perspetiva 

disciplinar e interdisciplinar, incluindo 

conhecimento disciplinar histórico, de forma 

progressivamente autónoma;  

-analisar fontes históricas escritas com diferentes 

pontos de vista, problematizando-os.  

 

Promover estratégias que envolvam por parte 

do aluno:  

- selecionar fontes históricas fidedignas e de 

diversos tipos, de forma autónoma;  

- recolher e selecionar dados de fontes históricas 

relevantes para a análise de assuntos em estudo, 

aprendendo a pesquisar de forma autónoma;  

- problematizar, progressivamente os 

conhecimentos adquiridos.  

 

Promover estratégias que requeiram/induzam 

por parte do aluno:  

- aceitar e/ou argumentar diversos pontos de 

vista;  

- saber interagir com os outros no respeito pela 

diferença e pela diversidade;  

- confrontar ideias e perspetivas históricas 

distintas, respeitando as diferenças de opinião.  

 

Promover estratégias que envolvam por parte 

do aluno:  

- planificar, sintetizar, rever e monitorizar;  

- registar seletivamente a informação recolhida 

em fontes históricas;  

- organizar a informação recolhida em fontes 

 

 

Promover estratégias que envolvam por parte 

do aluno:  

- selecionar fontes históricas fidedignas e de 

diversos tipos, de forma autónoma;  

- recolher e selecionar dados de fontes históricas 

relevantes para a análise de assuntos em estudo, 

aprendendo a pesquisar de forma autónoma;  

- problematizar, progressivamente os 

conhecimentos adquiridos.  

 

Promover estratégias que requeiram/induzam 

por parte do aluno:  

- aceitar e/ou argumentar diversos pontos de 

vista;  

- saber interagir com os outros no respeito pela 

diferença e pela diversidade;  

- confrontar ideias e perspetivas históricas 

distintas, respeitando as diferenças de opinião.  

 

Promover estratégias que envolvam por parte 

do aluno:  

- registar seletivamente a informação recolhida 

em fontes históricas;  

- organizar a informação recolhida em fontes 

históricas de diversos tipos;  

- elaborar pequenas sínteses com base em dados 

recolhidos em fontes históricas analisadas;  

- elaborar planos específicos e esquemas;  

- organizar de forma sistematizada o estudo 

autónomo.  

 

 

 

Indagador 

Investigador 

(C, D, F, H, I) 

 

 

 

 

 

 

 

Respeitador da 

diferença do outro 

(A, B, E, F, H) 

 

 

 

 

 

Sistematizador 

Organizador 

(A, B, C, I, J) 
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históricas de diversos tipos;  

.- elaborar pequenas sínteses com base em 

dados recolhidos em fontes históricas analisadas;  

- elaborar relatórios obedecendo a critérios e 

objetivos específicos;  

- elaborar planos específicos e esquemas;  

- sistematizar, de forma progressivamente 

autónoma e seguindo tipologias específicas, 

acontecimentos e/ou processos históricos;  

- organizar de forma sistematizada o estudo 

autónomo.  

 

Promover estratégias que impliquem por parte 

do aluno:  

- colocar questões-chave cuja resposta abranja 

um acontecimento ou processo histórico 

específico;  

- questionar os seus conhecimentos prévios, 

verificando que a aprendizagem é um processo 

em constante remodelação.  

 

Promover estratégias envolvendo tarefas em 

que, com base em critérios, se oriente o aluno 

para:  

- questionar de forma organizada e sustentada o 

trabalho efetuado por si e pelos outros;  

- autoavaliar as aprendizagens adquiridas, os 

seus comportamentos e atitudes;  

- avaliar de forma construtiva as aprendizagens 

adquiridas, os comportamentos e atitudes dos 

outros;  

- aceitar as críticas dos pares e dos professores 

 

 

 

 

 

 

 

Promover estratégias que impliquem por parte 

do aluno:  

- colocar questões-chave cuja resposta abranja 

um acontecimento ou processo histórico 

específico;  

- questionar os seus conhecimentos prévios, 

verificando que a aprendizagem é um processo 

em constante remodelação.  

 

Promover estratégias envolvendo tarefas em 

que, com base em critérios, se oriente o aluno 

para:  

- questionar de forma organizada e sustentada o 

trabalho efetuado por si e pelos outros;  

- autoavaliar as aprendizagens adquiridas, os 

seus comportamentos e atitudes;  

- avaliar de forma construtiva as aprendizagens 

adquiridas, os comportamentos e atitudes dos 

outros;  

- aceitar as críticas dos pares e dos professores 

de forma construtiva, no sentido de melhorar o 

seu desempenho.  

 

Promover estratégias que criem oportunidades 

para o aluno:  

 

 

 

 

 

 

Questionador (A, F, 

G, I, J) 

 

 

 

 

 

 

Comunicador (A, B, 

D, E, H) 

 

 

 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 

 

 

 

 

 

Participativo 

colaborador 

(B, C, D, E, F) 
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de forma construtiva, no sentido de melhorar o 

seu desempenho.  

 

Promover estratégias que criem oportunidades 

para o aluno:  

- colaborar com os pares e professores, no 

sentido de melhorar ou aprofundar as suas 

ações;  

- apoiar o trabalho colaborativo;  

- saber intervir de forma solidária;  

- ser solidário nas tarefas de aprendizagem ou na 

sua organização;  

-estar disponível para se autoaperfeiçoar. 

- colaborar com os pares e professores, no 

sentido de melhorar ou aprofundar as suas 

ações;  

- ser solidário nas tarefas de aprendizagem ou na 

sua organização;  

-estar disponível para se autoaperfeiçoar. 

 
 

2.º SEMESTRE - Ensino Regular/Articulado 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes AÇÕES ESTRATÉGICAS 

AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

GESTÃO 
DO 

TEMPO 

 

O Antigo Regime no século XVIII 
Relacionar o absolutismo com a manutenção da 

sociedade de ordens e com as opções 
mercantilistas;  

Diferenciar os ritmos de evolução da agricultura dos 
ritmos do dinamismo comercial no quadro de uma 
economia pré-industrial;  

Referir elementos de mudanças políticas, sociais e 
económicas no projeto pombalino;  

Identificar/aplicar os conceitos: Antigo Regime; 
Sociedade de Ordens; Absolutismo; 
Mercantilismo; Manufatura.  

 

Promover estratégias que envolvam aquisição 

de conhecimento, informação e outros saberes, 

relativos aos conteúdos (AE), que impliquem:  

-desenvolver a memorização, associando-a à 

compreensão, de forma a conseguir mobilizar o 

memorizado;  

- mobilizar o conhecimento adquirido aplicando-

o em diferentes contextos históricos, de forma 

autónoma;  

- estabelecer relações intra e interdisciplinares;  

- formular algumas hipóteses sustentadas em 

Promover estratégias que envolvam aquisição 

de conhecimento, informação e outros saberes, 

relativos aos conteúdos (AE), que impliquem:  

-desenvolver e mobilizar a memorização, 

associando-a à compreensão; 

- mobilizar o conhecimento adquirido aplicando-

o em diferentes contextos históricos, de forma 

autónoma;  

- estabelecer relações intra e interdisciplinares;  

- formular algumas hipóteses sustentadas em 

evidências, face a um acontecimento ou 

Conhecedor 

Sabedor 

Culto 

Informado 

(A, B, G, I, J) 
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A cultura em Portugal no contexto europeu 
Caracterizar a arte e a mentalidade barrocas;  
Concluir que os avanços verificados na ciência e na 

técnica se relacionaram com o desenvolvimento 
do método científico;  

Enquadrar as novas propostas sociais e políticas na 
filosofia das Luzes; 

Destacar a afirmação do poder absoluto no urbanismo 
pombalino;  

Compreender a ação dos estrangeirados e do Marquês 
de Pombal no contexto do pensamento iluminista;  

Identificar/aplicar os conceitos: Barroco; Revolução 
científica; Racionalismo; Iluminismo; 
Estrangeirado; Separação de poderes; Soberania 
popular; Direitos Humanos. 

evidências, face a um acontecimento ou 

processo histórico, de forma supervisionada, 

mas progressivamente autónoma;  

- utilizar os conceitos operatórios da História 

para a compreensão dos diferentes contextos;  

- utilizar a metodologia específica da História 

para  

a análise de acontecimentos e processos;  

- valorizar o património histórico material e 

imaterial, regional e nacional;  

- valorizar o património histórico material e 

imaterial europeu, numa perspetiva de 

desenvolvimento da cidadania europeia.  

 

Promover estratégias que envolvam a 

criatividade dos alunos:  

- propor alternativas de interpretação a um 

acontecimento, evento ou processo de forma 

progressivamente autónoma;  

- promover a multiperspetiva em História, de 

forma supervisionada, mas progressivamente 

autónoma;  

- usar meios diversos para expressar as 

aprendizagens;  

- criar soluções estéticas progressivamente 

criativas e pessoais.  

 

Promover estratégias que desenvolvam o 

pensamento crítico e analítico dos alunos, 

incidindo em:  

- analisar factos e situações, aprendendo a 

selecionar elementos ou dados históricos 

processo histórico;  

- utilizar os conceitos operatórios da História 

para a compreensão dos diferentes contextos;  

- utilizar a metodologia específica da História 

para  

a análise de acontecimentos e processos;  

- valorizar o património histórico material e 

imaterial, regional e nacional e europeu. 

 

Promover estratégias que envolvam a 

criatividade dos alunos:  

- propor alternativas de interpretação a um 

acontecimento, evento ou processo de forma 

progressivamente autónoma;  

- promover a multiperspetiva em História, de 

forma supervisionada;  

- usar meios diversos para expressar as 

aprendizagens;  

- criar soluções estéticas progressivamente 

criativas e pessoais.  

 

Promover estratégias que desenvolvam o 

pensamento crítico e analítico dos alunos, 

incidindo em:  

- analisar factos e situações, aprendendo a 

selecionar elementos ou dados históricos 

relevantes para o assunto em estudo;  

- organizar debates orientados que requeiram 

sustentação de afirmações, elaboração de 

opiniões ou análises de factos ou dados 

históricos;  

- discutir conceitos ou factos numa perspetiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criativo 

(A, C, D, J) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) 

 

 

 

 

 

CRESCIMENTO E 
RUTURAS NO 
MUNDO 
OCIDENTAL NOS 
SÉCULOS XVIII E 
XIX 

A revolução agrícola e o arranque da revolução 
industrial  

Sublinhar a ligação existente entre as novas tendências 
demográficas, a transformação da estrutura da 
propriedade agrícola e as inovações técnicas;  

Analisar as condições que favoreceram o arranque da 
Revolução industrial e as alterações verificadas no 
regime de produção;  

Identificar/aplicar os conceitos: Revolução agrícola; 
Enclosure; Explosão demográfica; Êxodo rural; 
Revolução industrial; Maquinofatura. 

 
O triunfo das revoluções liberais 
Compreender as razões que justificaram o primeiro 

processo de independência por parte de um 
território colonial europeu (EUA);  

Destacar no processo revolucionário francês a abolição 
dos direitos e privilégios feudais e o 
estabelecimento do conceito de cidadania 
moderno, estabelecendo-se, teoricamente, o 
princípio da igualdade perante a lei;  

Compreender a importância das conquistas da 

12 
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revolução francesa para o liberalismo, 
estabelecendo ligações com o caso português;  

Interpretar a revolução liberal portuguesa, 
identificando causas e as diversas propostas 
políticas expressas na Constituição de 1822, na 
Carta Constitucional de 1826 e na resistência 
absolutista;  

Contextualizar a independência do Brasil no processo 
revolucionário liberal português;  

Reconhecer que o fim do Antigo Regime e o 
estabelecimento de uma nova ordem liberal e 
burguesa em Portugal resultou numa guerra civil;  

Identificar/aplicar os conceitos: Liberalismo; 
Constituição; Cidadania; Carta Constitucional; 
Sufrágio censitário / sufrágio universal; Monarquia 
constitucional/Estado federal/República. 

relevantes para o assunto em estudo;  

- mobilizar o discurso argumentativo de forma 

progressivamente autónoma;  

- organizar debates orientados que requeiram 

sustentação de afirmações, elaboração de 

opiniões ou análises de factos ou dados 

históricos;  

- discutir conceitos ou factos numa perspetiva 

disciplinar e interdisciplinar, incluindo 

conhecimento disciplinar histórico, de forma 

progressivamente autónoma;  

-analisar fontes históricas escritas com diferentes 

pontos de vista, problematizando-os.  

 

Promover estratégias que envolvam por parte 

do aluno:  

- selecionar fontes históricas fidedignas e de 

diversos tipos, de forma autónoma;  

- recolher e selecionar dados de fontes históricas 

relevantes para a análise de assuntos em estudo, 

aprendendo a pesquisar de forma autónoma;  

- problematizar, progressivamente os 

conhecimentos adquiridos.  

 

Promover estratégias que requeiram/induzam 

por parte do aluno:  

- aceitar e/ou argumentar diversos pontos de 

vista;  

- saber interagir com os outros no respeito pela 

diferença e pela diversidade;  

- confrontar ideias e perspetivas históricas 

distintas, respeitando as diferenças de opinião.  

disciplinar; 

-analisar fontes históricas escritas com diferentes 

pontos de vista, problematizando-os.  

 

 

 

 

 

Promover estratégias que envolvam por parte 

do aluno:  

- selecionar fontes históricas fidedignas e de 

diversos tipos, de forma autónoma;  

- recolher e selecionar dados de fontes históricas 

relevantes para a análise de assuntos em estudo, 

aprendendo a pesquisar de forma autónoma;  

- problematizar, progressivamente os 

conhecimentos adquiridos.  

 

Promover estratégias que requeiram/induzam 

por parte do aluno:  

- aceitar e/ou argumentar diversos pontos de 

vista;  

- saber interagir com os outros no respeito pela 

diferença e pela diversidade;  

- confrontar ideias e perspetivas históricas 

distintas, respeitando as diferenças de opinião.  

 

Promover estratégias que envolvam por parte 

do aluno:  

- registar seletivamente a informação recolhida 

em fontes históricas;  

- organizar a informação recolhida em fontes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indagador 

Investigador 

(C, D, F, H, I) 

 

 

 

 

 

 

 

Respeitador da 

diferença do outro 

(A, B, E, F, H) 

 

 

 

 

 

Sistematizador 

Organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

O MUNDO 
INDUSTRIALIZA-
DO NO SÉCULO 
XIX   

Transformações económicas, sociais e culturais  
Metodologia de Projeto 
 
Identificar as principais potências industrializadas no 
século XIX, ressaltando a importância da revolução dos 
transportes para a mundialização da economia;  
Selecionar as alterações que se operaram a nível 

económico, social e demográfico devido ao 
desenvolvimento dos meios de produção;  

Relacionar as condições de vida e trabalho do 
operariado com o aparecimento dos movimentos 
reivindicativos e da ideologia socialista;  

Relacionar o aparecimento das novas correntes 
culturais e artísticas com as transformações da 
revolução industrial e a confiança no 
conhecimento científico;  

Identificar/aplicar os conceitos: Capitalismo industrial 
e financeiro; Liberalismo económico; 

Mercado nacional; Classes médias; Proletariado; 
Marxismo; Socialismo; Comunismo; Sindicalismo; 
Romantismo; Realismo; Impressionismo. 
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O caso português  
Analisar a política económica regeneradora, 

nomeadamente o investimento efetuado nas 
infraestruturas de transporte, que moldaram o 
desenvolvimento da agricultura e a 
industrialização;  

Relacionar a emigração com as dificuldades sentidas 
pelos pequenos produtores rurais na segunda 
metade do século XIX;  

Integrar a emigração portuguesa da segunda metade 
do século XIX no contexto das migrações 
europeias do período.  

Justificar o aparecimento e desenvolvimento do 
operariado português;  

Identificar/aplicar o conceito: Regeneração. 

 

Promover estratégias que envolvam por parte 

do aluno:  

- planificar, sintetizar, rever e monitorizar;  

- registar seletivamente a informação recolhida 

em fontes históricas;  

- organizar a informação recolhida em fontes 

históricas de diversos tipos;  

elaborar pequenas sínteses com base em dados 

recolhidos em fontes históricas analisadas;  

- elaborar relatórios obedecendo a critérios e 

objetivos específicos;  

- elaborar planos específicos e esquemas;  

- sistematizar, de forma progressivamente 

autónoma e seguindo tipologias específicas, 

acontecimentos e/ou processos históricos;  

- organizar de forma sistematizada o estudo 

autónomo.  

 

Promover estratégias que impliquem por parte 

do aluno:  

- colocar questões-chave cuja resposta abranja 

um acontecimento ou processo histórico 

específico;  

- questionar os seus conhecimentos prévios, 

verificando que a aprendizagem é um processo 

em constante remodelação.  

 

Promover estratégias envolvendo tarefas em 

que, com base em critérios, se oriente o aluno 

para:  

- questionar de forma organizada e sustentada o 

históricas de diversos tipos;  

- elaborar pequenas sínteses com base em dados 

recolhidos em fontes históricas analisadas;  

- elaborar planos específicos e esquemas;  

- organizar de forma sistematizada o estudo 

autónomo.  

 

Promover estratégias que impliquem por parte 

do aluno:  

- colocar questões-chave cuja resposta abranja 

um acontecimento ou processo histórico 

específico;  

- questionar os seus conhecimentos prévios, 

verificando que a aprendizagem é um processo 

em constante remodelação.  

 

Promover estratégias envolvendo tarefas em 

que, com base em critérios, se oriente o aluno 

para:  

- questionar de forma organizada e sustentada o 

trabalho efetuado por si e pelos outros;  

- autoavaliar as aprendizagens adquiridas, os 

seus comportamentos e atitudes;  

- avaliar de forma construtiva as aprendizagens 

adquiridas, os comportamentos e atitudes dos 

outros;  

- aceitar as críticas dos pares e dos professores 

de forma construtiva, no sentido de melhorar o 

seu desempenho.  

 

Promover estratégias que criem oportunidades 

para o aluno:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionador (A, F, 

G, I, J) 

 

 

 

 

 

 

Comunicador (A, B, 

D, E, H) 

 

 

 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 
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trabalho efetuado por si e pelos outros;  

- autoavaliar as aprendizagens adquiridas, os 

seus comportamentos e atitudes;  

- avaliar de forma construtiva as aprendizagens 

adquiridas, os comportamentos e atitudes dos 

outros;  

- aceitar as críticas dos pares e dos professores 

de forma construtiva, no sentido de melhorar o 

seu desempenho.  

 

Promover estratégias que criem oportunidades 

para o aluno:  

- colaborar com os pares e professores, no 

sentido de melhorar ou aprofundar as suas 

ações;  

- apoiar o trabalho colaborativo;  

- saber intervir de forma solidária;  

- ser solidário nas tarefas de aprendizagem ou na 

sua organização;  

-estar disponível para se autoaperfeiçoar. 

- colaborar com os pares e professores, no 

sentido de melhorar ou aprofundar as suas 

ações;  

- ser solidário nas tarefas de aprendizagem ou na 

sua organização;  

-estar disponível para se autoaperfeiçoar. 

 

 

Participativo 

colaborador 

(B, C, D, E, F) 

Total (progressão de aprendizagens de 8.º ano): 67 
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Perfil dos alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória: 
 

A- Linguagens e textos 

B- Informação e comunicação 

C- Raciocínio e resolução de problemas 

D- Pensamento crítico e pensamento criativo 

E- Relacionamento interpessoal 

F- Desenvolvimento pessoal e autonomia 

G- Bem-estar, saúde e ambiente 

H- Sensibilidade estética e artística 

I-  Saber científico, técnico e tecnológico 

J- Consciência e domínio do corpo 
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Planificação Anual – 8º ano  
Nota:  
1-Cumprimento do Plano de Inovação: Mais de 20% da Planificação em Metodologia de Projeto a assinalar na coluna das aprendizagens essenciais 
 
2- Na coluna das ações estratégicas assinalar a cor verde as atividades/projetos/clubes/programas que integram a planificação 
 

1º SEMESTRE - Ensino Regular e Articulado 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: Conhecimentos, 
Capacidades e Atitudes AÇÕES ESTRATÉGICAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS 
PARA OS REGIMES MISTOS 

E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO 
TEMPO 

 

POPULAÇÃO E 
POVOAMENTO: 

 
População 

 

− Interpretar mapas temáticos simples (com uma 
variável), relativos a fenómenos demográficos e 
culturais, usando o título e a legenda. 

− Representar, em mapas a diferentes escalas, 
variáveis relativas a fenómenos demográficos, usando 
o título e a legenda. 
       Interdisciplinaridade com TIC. 

− Comparar o comportamento de diferentes 
indicadores demográficos, no tempo e no espaço, 
enunciando fatores que explicam os comportamentos 
observados. 
       Interdisciplinaridade com História. 

− Localizar cidades em mapas de diferentes escalas. 

− Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica 
para localizar, descrever e compreender os fenómenos 
sociodemográficos. 
     Interdisciplinaridade com TIC. 

−  

− Ler e interpretar mapas de diferentes 
escalas. 

− Articular com rigor o uso consistente do 
conhecimento geográfico. 

− Mobilizar diferentes fontes de informação 
geográfica na construção de respostas para 
os problemas investigados, incluindo mapas, 
diagramas, globos, fotografia aérea e TIG 
(como por exemplo Google Earth, Google 
Maps, Open Street Map, GPS, SIG, Big Data, 
etc.). 

− Representar gráfica, cartográfica e 
estatisticamente a informação geográfica, 
proveniente de trabalho de campo 
(observação direta) e de diferentes fontes 
documentais (observação indireta) e sua 
mobilização na elaboração de respostas para 
os problemas estudados. 

- Utilização de plataformas 
de ensino e aprendizagem 
definidas pelo 
Agrupamento. 
- Atribuição tarefas de 
aprendizagem com um 
tempo estabelecido, 
utilizando diferentes 
formas de comunicação, 
desejavelmente 
enquadradas na plataforma 
de ensino e aprendizagem 
que o agrupamento 
adotou. 
-Elaboração de projetos de 
trabalho através das 
ferramentas digitais que 
permitam a partilha 

A, B, C, D, I 

14 
 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DE MEIRA 
DEPARTAMENTO CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

Subdepartamento de GEOGRAFIA 

 

 
 

                       

 

        Ano Letivo 2021/22 Página | 2 de 13 

 

− Utilização de metodologia de trabalho de projeto 
nas seguintes aprendizagens: 

− Descrever situações de equilíbrio ou rutura entre a 
população e os recursos naturais, em diferentes 
contextos geográficos e económicos, explicando a ação 
de fatores naturais e humanos. 
       Interdisciplinaridade com História. 

− Apresentar exemplos de soluções para a gestão 
pacífica e sustentável dos conflitos entre recursos 
naturais e a população. 
Participar de forma ativa em campanhas de 
sensibilização para minimizar os impactes ambientais, 
socioeconómicos e culturais da distribuição e evolução 
da população e do povoamento, a diferentes escalas. 

− Analisar factos e situações, identificando 
os seus elementos ou dados. 
- Articulação com o projeto ECO-ESCOLAS. 

− Realizar tarefas de memorização, 
verificação e consolidação, associadas a 
compreensão e uso de saber, bem como à 
mobilização do memorizado, privilegiando a 
informação estatística e cartográfica 
(analógica e/ou digital). 

− Selecionar informação geográfica 
pertinente. 

− Organizar de forma sistematizada leitura e 
estudo autónomo (por exemplo, construção 
de sumários, ou registos de observações, ou 
relatórios de visitas segundo critérios e 
objetivos). 
- Estabelecer relações intra e 

interdisciplinares. 

síncrona dos trabalhos em 
apresentação. 
- Contacto com os alunos 
através dos meios digitais 
ou a utilização destes meios 
para acompanhar a sua 
evolução e dar feedback ao 
trabalho desenvolvido. 
- Manutenção da 
abordagem dos temas em 
metodologia de projeto, 
havendo a proposta de 
pesquisa orientada em 
pares /grupos e 
apresentação presencial 
dos trabalhos ou por 
videoconferência. 
-Envio aos alunos de Links 
de vídeos com a explicação 
dos conteúdos. 
-Realização de debates com 
recurso a diversos materiais 
como documentários ou 
relatos de casos verídicos. 
- Exploração de vídeos 
explicativos. 
-Organização de uma 
campanha de sensibilização 
para as consequências de 

Mobilidade 
 

− Interpretar mapas temáticos simples (com uma 
variável), relativos a fenómenos demográficos e 
culturais, usando o título e a legenda. 

− Representar, em mapas a diferentes escalas, 
variáveis relativas a fenómenos demográficos, usando 
o título e a legenda. 

− Comparar o comportamento de diferentes 
indicadores demográficos, no tempo e no espaço, 
enunciando fatores que explicam os comportamentos 
observados. 
       Interdisciplinaridade com História. 

− Ler e interpretar mapas de diferentes 
escalas. 

− Articular com rigor o uso consistente do 
conhecimento geográfico. 

− Mobilizar diferentes fontes de informação 
geográfica na construção de respostas para 
os problemas investigados, incluindo mapas, 
diagramas, globos, fotografia aérea e TIG 
(como por exemplo Google Earth, Google 
Maps, Open Street Map, GPS, SIG, Big Data, 
etc.). 

A, B, C, D, F, G, I 
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− Identificar padrões na distribuição dos fluxos 
migratórios, à escala nacional, europeia e mundial, 
enunciando fatores responsáveis por essa distribuição. 

− Localizar cidades, em mapas de diferentes escalas. 

− Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica 
para localizar, descrever e compreender os fenómenos 
sociodemográficos. 
       Interdisciplinaridade com TIC. 

− Descrever situações de equilíbrio ou rutura entre a 
população e os recursos naturais, em diferentes 
contextos geográficos e económicos, explicando a ação 
de fatores naturais e humanos. 
       Interdisciplinaridade com Ciências Naturais. 

− Explicar causas e consequências dos fluxos 
migratórios, a diferentes escalas. 
       Interdisciplinaridade com História. 

− Identificar problemas das áreas urbanas que 
afetam a qualidade de vida e o bem-estar das 
populações, aplicando questionários.  
       Interdisciplinaridade com Português, Ciências 
Naturais e Matemática. 

− Participar de forma ativa em campanhas de 
sensibilização para minimizar os impactes ambientais, 
socioeconómicos e culturais da distribuição e evolução 
da população e do povoamento, a diferentes escalas. 
 

− Representar gráfica, cartográfica e 
estatisticamente a informação geográfica, 
proveniente de trabalho de campo 
(observação direta) e de diferentes fontes 
documentais (observação indireta). 

− Analisar factos e situações, identificando 
os seus elementos ou dados. 

− Realizar tarefas de memorização, 
verificação e consolidação, associadas a 
compreensão e uso de saber, bem como à 
mobilização do memorizado, privilegiando a 
informação estatística e cartográfica 
(analógica e/ou digital). 

− Selecionar informação geográfica 
pertinente. 

− Organizar de forma sistematizada leitura e 
estudo autónomo. 

− Estabelecer relações intra e 
interdisciplinares. 

fenómenos geográficos - 
elaboração de materiais 
pelos alunos. 
- Gravação de vídeos por 
parte dos alunos com 
abordagens de situações 
estudadas. 
- Apresentação e debate de 
trabalhos numa sessão de 
videoconferência. 
- Realização de fichas 
formativas através do 
Google forms e outras 
ferramentas. 
- Explorar vários 
documentos: mapas, 
gráficos, textos, imagens… 
em suportes variados (e-
manual, banco de imagens, 
computador, vídeo…). 
- Ler e interpretar mapas 
com diferentes escalas. 
- Mobilizar diferentes 
fontes de informação 
geográfica na construção 
de respostas para os 
problemas investigados, 
incluindo mapas, 
diagramas, globos, 
fotografias aéreas e TIG 

Diversidade 
Cultural 
 

− Interpretar mapas temáticos simples (com uma 
variável), relativos a fenómenos demográficos e 
culturais, usando o título e a legenda. 

− Ler e interpretar mapas de diferentes 
escalas.  

− Articular com rigor o uso consistente do 
conhecimento geográfico. 

A, B, C, D, F, G, I 

4 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DE MEIRA 
DEPARTAMENTO CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

Subdepartamento de GEOGRAFIA 

 

 
 

                       

 

        Ano Letivo 2021/22 Página | 4 de 13 

 

− Representar, em mapas a diferentes escalas, 
variáveis relativas a fenómenos demográficos, usando 
o título e a legenda. 

− Localizar cidades, em mapas de diferentes escalas. 

− Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica 
para localizar, descrever e compreender os fenómenos 
sociodemográficos. 

− Reconhecer aspetos que conferem singularidade a 
cada região, comparando características culturais, do 
povoamento e das atividades económicas. 

− Enunciar medidas para fomentar a cooperação 
entre povos e culturas, que coexistem no mesmo 
território. 

− Explicar a importância do diálogo e da cooperação 
internacional na preservação da diversidade cultural. 

− Mobilizar diferentes fontes de informação 
geográfica na construção de respostas para 
os problemas investigados, incluindo mapas, 
diagramas, globos, fotografia aérea e TIG 
(como por exemplo Google Earth, Google 
Maps, Open Street Map, GPS, SIG, Big Data, 
etc.). 

− Representar gráfica, cartográfica e 
estatisticamente a informação geográfica, 
proveniente de trabalho de campo 
(observação direta) e de diferentes fontes 
documentais (observação indireta). 

− Analisar factos e situações, identificando 
os seus elementos ou dados. 

− Realizar tarefas de memorização, 
verificação e consolidação, associadas a 
compreensão e uso de saber, bem como à 
mobilização do memorizado, privilegiando a 
informação estatística e cartográfica 
(analógica e/ou digital). 

− Selecionar informação geográfica 
pertinente. 

− Organizar de forma sistematizada leitura e 
estudo autónomo. 

− Estabelecer relações intra e 
interdisciplinares. 

(por exemplo, Google 
Earth, Google Maps, Open 
Street Maps, GPS, SIG, Big 
Data). 

Áreas de 
Fixação 
Humana 
 

− Interpretar mapas temáticos simples (com uma 
variável), relativos a fenómenos demográficos e 
culturais, usando o título e a legenda. 

− Ler e interpretar mapas de diferentes 
escalas. 

− Articular com rigor o uso consistente do 
conhecimento geográfico. 

A, B, C, D, F, G, I 
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− Representar, em mapas a diferentes escalas, 
variáveis relativas a fenómenos. 

− Identificar padrões na distribuição da população e 
do povoamento, à escala nacional, europeia e mundial, 
enunciando fatores responsáveis por essa distribuição. 

− Localizar cidades, em mapas de diferentes escalas. 

− Enunciar fatores responsáveis pelos padrões da 
organização das áreas funcionais da cidade, 
interpretando plantas funcionais. 

− Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica 
para localizar, descrever e compreender os fenómenos 
sociodemográficos. 

− Relacionar as áreas de atração e de repulsão 
demográficas com fatores físicos e humanos, utilizando 
mapas a diferentes escalas. 

− Reconhecer aspetos que conferem singularidade a 
cada região, comparando características culturais, do 
povoamento e das atividades económicas. 

− Descrever situações de equilíbrio ou rutura entre a 
população e os recursos naturais, em diferentes 
contextos geográficos e económicos, explicando a ação 
de fatores naturais e humanos. 

− Identificar problemas das áreas urbanas que 
afetam a qualidade de vida e o bem-estar das 
populações, aplicando questionários. 

− Apresentar exemplos de soluções para a gestão 
pacífica e sustentável dos conflitos entre recursos 
naturais e a população. 

− Participar de forma ativa em campanhas de 
sensibilização para minimizar os impactes ambientais, 

− Mobilizar diferentes fontes de informação 
geográfica na construção de respostas para 
os problemas investigados, incluindo mapas, 
diagramas, globos, fotografia aérea e TIG 
(como por exemplo Google Earth, Google 
Maps, Open Street Map, GPS, SIG, Big Data, 
etc.). 

− Representar gráfica, cartográfica e 
estatisticamente a informação geográfica, 
proveniente de trabalho de campo 
(observação direta) e de diferentes fontes 
documentais (observação indireta). 

− Organizar o trabalho de campo 
(observação direta), para recolha e 
sistematização de informação dos territórios 
e fenómenos geográficos. 

− Analisar factos e situações, identificando 
os seus elementos ou dados. 

− Realizar tarefas de memorização, 
verificação e consolidação, associadas a 
compreensão e uso de saber, bem como à 
mobilização do memorizado, privilegiando a 
informação estatística e cartográfica 
(analógica e/ou digital). 

− Selecionar informação geográfica 
pertinente. 

− Organizar de forma sistematizada leitura e 
estudo autónomo. 

− Estabelecer relações intra e 
interdisciplinares. 
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socioeconómicos e culturais da distribuição e evolução 
da população e do povoamento, a diferentes escalas. 

− Relatar medidas para melhorar a qualidade de vida 
e o bem-estar das populações urbanas, rurais e 
migrantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DE MEIRA 
DEPARTAMENTO CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

Subdepartamento de GEOGRAFIA 

 

 
 

                       

 

        Ano Letivo 2021/22 Página | 7 de 13 

 

2º SEMESTRE - Ensino Regular e Articulado 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes AÇÕES ESTRATÉGICAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO 
TEMPO 

 
 

ATIVIDADES 
ECONÓMICAS: 

 
Recursos, processos 

de produção e 
sustentabilidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Representar gráfica, cartográfica e 
estatisticamente a informação geográfica, 
proveniente de trabalho de campo 
(observação direta) e de diferentes fontes 
documentais (observação indireta).  
       Interdisciplinaridade com Matemática, 
TIC e Educação Visual. 

− Organizar o trabalho de campo 
(observação direta), para recolha e 
sistematização de informação dos territórios 
e fenómenos geográficos. 

− Analisar factos e situações, identificando 
os seus elementos ou dados. 

− Realizar tarefas de memorização, 
verificação e consolidação, associadas a 
compreensão e uso de saber, bem como à 
mobilização do memorizado, privilegiando a 
informação estatística e cartográfica 
(analógica e/ou digital). 

− Selecionar informação geográfica 
pertinente. 

− Organizar de forma sistematizada leitura e 
estudo autónomo. 

− Analisar textos ou suportes gráficos e 
cartográficos com diferentes perspetivas de 
um mesmo problema, concebendo e 
sustentando um ponto de vista próprio. 

− Usar modalidades diversas para 
expressar as aprendizagens em relação a 
diferentes territórios (por exemplo, imagens, 
infografias, mapas em diferentes escalas). 

− Criar soluções estéticas criativas e 
pessoais para representar factos e 
fenómenos geográficos. 

− Realizar, em equipa, trabalho de campo e 
outros procedimentos geográficos. 

− Analisar factos, teorias, situações, 
identificando os seus elementos ou dados, 
em particular numa perspetiva disciplinar e 
interdisciplinar. 

− Colaborar com outros, auxiliar terceiros 
em tarefas. 
 
 

- Utilização de plataformas de 
ensino e aprendizagem definidas 
pelo Agrupamento. 
- Atribuição tarefas de 
aprendizagem com um tempo 
estabelecido, utilizando 
diferentes formas de 
comunicação, desejavelmente 
enquadradas na plataforma de 
ensino e aprendizagem que o 
agrupamento adotou. 
-Elaboração de projetos de 
trabalho através das ferramentas 
digitais que permitam a partilha 
síncrona dos trabalhos em 
apresentação. 
- Contacto com os alunos através 
dos meios digitais ou a utilização 
destes meios para acompanhar a 
sua evolução e dar feedback ao 
trabalho desenvolvido. 
- Manutenção da abordagem dos 
temas em metodologia de 

D, E, H, I  
 
 
 
 
 
 
 

4 
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Setor Primário 
 
 

Setor Secundário 
 
 

Setor Terciário 
 

− Estabelecer relações intra e 
interdisciplinares. 

− Caracterizar os principais processos de 
produção e equacionar a sua 
sustentabilidade (extração mineira, 
agricultura, pecuária, silvicultura, pesca, 
indústria, comércio, serviços e turismo). 

− Identificar padrões na distribuição de 
diferentes atividades económicas, a nível 
mundial, e em Portugal, enunciando fatores 
responsáveis pela sua distribuição. 
     Interdisciplinaridade com História 
- Aplicar as Tecnologias de Informação 
Geográfica para localizar, descrever e 
compreender as atividades económicas. 

− Realizar trabalho de projeto: TED.Ed 
“Tourism through history”. 
 
- Descrever exemplos de impactes da ação 
humana no território, apoiados em fontes 
fidedignas. 
- Reconhecer a necessidade da cooperação 
internacional na gestão de recursos naturais, 
exemplificando com casos concretos, a 
diferentes escalas. 
- Representar o levantamento funcional das 
atividades económicas da comunidade local, 
utilizando diferentes técnicas de expressão 
gráfica e cartografia. 

− Formular hipóteses para a representação 
cartográfica a utilizar face a um fenómeno ou 
evento. 

− Propor abordagens diferentes, se 
possível inovadoras, para uma situação-
problema. 

− Conceber situações onde determinado 
conhecimento possa ser cartografado. 

− Criar um objeto, mapa, esquema 
conceptual, texto ou solução, face a um 
desafio geográfico. 

− Analisar textos ou suportes gráficos e 
cartográficos com diferentes perspetivas de 
um mesmo problema, concebendo e 
sustentando um ponto de vista próprio. 

− Interrogar-se sobre a relação entre 
territórios e fenómenos geográficos por 
comparação de mapas com diferentes 
escalas. 

− Fazer projeções, nomeadamente face aos 
desafios demográficos e de sustentabilidade 
do território português. 

− Usar modalidades diversas para 
expressar as aprendizagens em relação a 
diferentes territórios (por exemplo, imagens, 
infografias, mapas em diferentes escalas). 

− Criar soluções estéticas criativas e 
pessoais para representar factos e 
fenómenos geográficos. 

projeto, havendo a proposta de 
pesquisa orientada em pares 
/grupos e apresentação presencial 
dos trabalhos ou por 
videoconferência. 
-Envio aos alunos de Links de 
vídeos com a explicação dos 
conteúdos. 
-Realização de debates com 
recurso a diversos materiais como 
documentários ou relatos de 
casos verídicos. 
- Exploração de vídeos 
explicativos. 
-Organização de uma campanha 
de sensibilização para as 
consequências de fenómenos 
geográficos - elaboração de 
materiais pelos alunos. 
- Gravação de vídeos por parte dos 
alunos com abordagens de 
situações estudadas. 
- Apresentação e debate de 
trabalhos numa sessão de 
videoconferência. 
- Realização de fichas formativas 
através do Google forms e outras 
ferramentas. 
- Explorar vários documentos: 
mapas, gráficos, textos, imagens… 
em suportes variados (e-manual, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 

6 
 
 

4 
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- Apresentar exemplos para uma distribuição 
mais equitativa entre a produção e o 
consumo, a diferentes escalas. 
- Participar de forma ativa em campanhas de 
sensibilização para a promoção de maior 
sustentabilidade das atividades económicas, 
a diferentes escalas (local, regional, etc.). 
       Interdisciplinaridade com Ciências 
Naturais. 

− Realização de trabalho de projeto – Os 
Direitos Humanos. 
 
 
 
 

− Participar em debates/simulações que 
requeiram sustentação de afirmações, 
elaboração de opiniões ou análises de factos 
ou dados geograficamente cartografáveis. 

− Investigar problemas ambientais e 
sociais, utilizando guiões de trabalho e 
questões geograficamente relevantes (O 
quê? Onde?, Como?, Como se distribui?, 
Porquê?, Para quê?). 

− Comemoração do dia Mundial dos Direitos 
da Criança (20 de Novembro) e do Dia 
Mundial dos Direitos Humanos – 1º de 
dezembro- Realização da Maratona de Cartas 

− Elaborar um mural em papel de cenário: 
Desenho de um planisfério com ilustração de 
“crianças” com diferentes bandeiras e a  
escrita do poema “O nome” de José Fanha, 
retirado de “Histórias na ponta de um 
sorriso”. 

− Realizar da “Maratona de Cartas” 
promovida pela Amnistia Internacional (AI). 
Estas atividades serão realizadas em 
articulação com o Clube Europeu. 

− Pesquisar exemplos concretos de 
solidariedade territorial e sentido de 
pertença face ao ordenamento do território. 

− Realizar, em equipa, trabalho de campo e 
outros procedimentos geográficos. 

banco de imagens, computador, 
vídeo…). 
- Ler e interpretar mapas com 
diferentes escalas. 
- Mobilizar diferentes fontes de 
informação geográfica na 
construção de respostas para os 
problemas investigados, incluindo 
mapas, diagramas, globos, 
fotografias aéreas e TIG (por 
exemplo, Google Earth, Google 
Maps, Open Street Maps, GPS, 
SIG, Big Data). 
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− Participar em campanhas de 
sensibilização para um ambiente e 
ordenamento do território sustentáveis. 

− Analisar textos com diferentes pontos de 
vista. 

− Confrontar argumentos para encontrar 
semelhanças, diferenças, consistência 
interna. 

− Analisar factos, teorias, situações, 
identificando os seus elementos ou dados, 
em particular numa perspetiva disciplinar e 
interdisciplinar. 

− Colaborar com outros, auxiliar terceiros 
em tarefas. 
Fornecer feedback para melhoria ou 
aprofundamento de ações. 

Redes e meios 
 de transporte e 
telecomunicações 

− Utilização de metodologia de trabalho de 
projeto nas seguintes aprendizagens: 

− Comparar os diferentes tipos de 
transporte, quanto às respetivas vantagens e 
desvantagens. 

− Identificar padrões na distribuição de 
diferentes redes de transporte e 
telecomunicações, a nível mundial, e em 
Portugal, enunciando fatores responsáveis 
pela sua distribuição. 

− Determinar a acessibilidade de lugares, 
simulando redes topológicas simples. 

− Formular hipóteses para a representação 
cartográfica a utilizar face a um fenómeno ou 
evento. 

− Propor abordagens diferentes, se 
possível inovadoras, para uma situação-
problema. 

− Conceber situações onde determinado 
conhecimento possa ser cartografado. 

− Criar um objeto, mapa, esquema 
conceptual, texto ou solução, face a um 
desafio geográfico. 

− Analisar textos ou suportes gráficos e 
cartográficos com diferentes perspetivas de 

C, D, E, F, G, H, I 
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− Selecionar o modo de transporte mais 
adequado em função do fim a que se destina 
e das distâncias (absolutas e relativas). 

− Relatar exemplos do impacte da era digital 
na sociedade. 
     Interdisciplinaridade com TIC 

um mesmo problema, concebendo e 
sustentando um ponto de vista próprio. 

- Realizar a atividade do dia/42 da APG 
Desemparelhado_transportes_EB e 
Desemparelhado_transpostes_ES; 

− Interrogar-se sobre a relação entre 
territórios e fenómenos geográficos por 
comparação de mapas com diferentes 
escalas. 

− Fazer projeções, nomeadamente face aos 
desafios demográficos e de sustentabilidade 
do território português. 

− Usar modalidades diversas para 
expressar as aprendizagens em relação a 
diferentes territórios (por exemplo, imagens, 
infografias, mapas em diferentes escalas). 

− Criar soluções estéticas criativas e 
pessoais para representar factos e 
fenómenos geográficos. 

− Investigar problemas ambientais e 
sociais, utilizando guiões de trabalho e 
questões geograficamente relevantes (O 
quê? Onde? Como?, Como se distribui?, 
Porquê?, Para quê?). 

− Pesquisar exemplos concretos de 
solidariedade territorial e sentido de 
pertença face ao ordenamento do território: 
(Casa da Memória, Monumento evocativo na 
Ribeira de Couros, Recuperação do Teatro 
Jordão, Recuperação da antiga zona de 
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Couras para a Universidade e Centro de 
Ciência Viva; Recuperação de antigas fábricas 
para transformação em residências 
Universitárias- Madredeus);  

− Pesquisar exemplos concretos de 
solidariedade territorial e sentido de 
pertença face ao ordenamento do território. 

− Realizar, em equipa, trabalho de campo e 
outros procedimentos geográficos. 

− Participar em campanhas de 
sensibilização para um ambiente e 
ordenamento do território sustentáveis. 

− Confrontar argumentos para encontrar 
semelhanças, diferenças, consistência 
interna. 

− Analisar factos, teorias, situações, 
identificando os seus elementos ou dados, 
em particular numa perspetiva disciplinar e 
interdisciplinar. 
- Colaborar com outros, auxiliar terceiros em 
tarefas. 

 
Perfil dos alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória: 

A- Linguagens e textos 

B- Informação e comunicação 

C- Raciocínio e resolução de problemas 

D- Pensamento crítico e pensamento criativo 

E- Relacionamento interpessoal 

F- Desenvolvimento pessoal e autonomia 

G- Bem-estar, saúde e ambiente 
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H- Sensibilidade estética e artística 

I-     Saber científico, técnico e tecnológico 

J- Consciência e domínio do corpo 

 

 
Ensino Regular e Articulado: 
 

 

 

 

 
 

 

 

Semestres Aulas Planificadas Momentos de Avaliação Outros Total (50min) 

1º 32 2 2 36 

2º 30 2 2 34 
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Planificação Anual – 8ºano 

Nota:  

1-Cumprimento da meta do PE: 20% da Planificação em Metodologia de Projeto a assinalar na coluna das aprendizagens essenciais 

2- Na coluna das ações estratégicas assinalar a cor verde as atividades/projetos/clubes/programas que integram a planificação 

1º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

DOMÍNIO/ TEMA 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: Conhecimentos, 

Capacidades e Atitudes  
AÇÕES ESTRATÉGICAS  

AÇÕES ESRATÉGICAS PARA OS 

REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA  

COMPETÊNCIAS 

DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

GESTÃO DO 

TEMPO       

TERRA, UM 

PLANETA COM VIDA 

 

Explicar as principais condições da Terra que 

permitiram o desenvolvimento e a manutenção da 

vida, articulando com saberes de outras disciplinas 

(ex.: Ciências Físico-Químicas). 

 

Interpretar gráficos da evolução da temperatura e 

do dióxido de carbono atmosférico ao longo do 

tempo geológico. 

 

Relacionar a influência dos seres vivos com a 

evolução da atmosfera terrestre e o efeito de 

estufa na Terra. 

 

 

 

Promover estratégias que envolvam 

aquisição de conhecimento, informação e 

outros saberes, relativos aos conteúdos 

das AE, que impliquem:  

- necessidade de rigor, articulação e uso 

consistente de conhecimentos; 

 - seleção de informação pertinente;  

- organização sistematizada de leitura e 

estudo autónomo;  

- análise de factos, teorias, situações, 

identificando os seus elementos ou dados;  

- tarefas de memorização, verificação e 

consolidação, associadas a compreensão e 

uso de saber, bem como a mobilização do 

 

Manutenção da abordagem deste 

tema com a: 

- Exploração apresentações em 

powerpoint e de vídeos – (regime 

misto – na aula presencial; 

regime à distância – por 

videoconferência); 

 

- Resolução das atividades do 

manual escolar e posterior envio, 

por parte do professor, da 

correção para o Classroom. 

(regime misto e à distância); 

 

 

Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, G, I, J) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

3 
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Distinguir o sistema Terra dos seus subsistemas, 

identificando as potencialidades dos mesmos na 

geração da vida na Terra. 

 

Analisar criticamente o papel das rochas e do solo 

na existência de vida no meio terrestre e dos 

subsistemas na manutenção da vida. 

 

Distinguir células eucarióticas de células 

procarióticas em observações microscópicas. 

 

Reconhecer a célula como unidade básica dos 

seres vivos, identificando os principais 

constituintes das células eucarióticas. 

 

Distinguir os níveis de organização biológica dos 

seres vivos e dos ecossistemas. 

 

memorizado;  

- estabelecer relações intra e 

interdisciplinares. 

 

Promover estratégias que envolvam a 

criatividade dos alunos: 

- imaginar hipóteses face a um fenómeno 

ou evento; 

- conceber situações onde determinado  

conhecimento possa ser aplicado; 

- imaginar alternativas a uma forma 

tradicional de abordar uma situação-

problema; 

- criar um objeto, texto ou solução face a 

um desafio;  

- analisar textos ou outros suportes com 

diferentes pontos de vista, concebendo e 

sustentando um ponto de vista próprio;  

- fazer predições; 

- usar modalidades diversas para expressar 

as aprendizagens (por exemplo, imagens); 

- criar soluções estéticas criativas e 

pessoais. 

 

- Esclarecimento de dúvidas (por 

videoconferência ou CHAT) - 

(regime misto e à distância); 

 

- Envio aos alunos de 

apresentações eletrónicas 

(regime misto e à distância); 

- Exploração de vídeos 

explicativos (regime misto e à 

distância). 

 

- Aulas práticas 

 

- Visualização de tutorais de 

atividades práticas, previamente 

enviados aos alunos por email 

institucional, para posterior 

análise e discussão na aula por 

videoconferência) - (regime à 

distância) 

 

 

 

 

Criativo 

(A, C, D, J) 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

2 
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SUSTENTABILIDADE 

NA TERRA 

 

Ecossistemas  

Caracterizar um ecossistema na zona envolvente 

da escola (níveis de organização biológica, 

biodiversidade) a partir de dados recolhidos no 

campo.  

 

Relacionar os fatores abióticos - luz, água, solo, 

temperatura – com a sua influência nos 

ecossistemas, apresentando exemplos de 

adaptações dos seres vivos a esses fatores e 

articulando com saberes de outras disciplinas (ex.: 

Geografia). 

 

Interpretar a influência de alguns fatores abióticos 

nos ecossistemas, em geral, e aplicá-la em 

exemplos da região envolvente da escola. 

 

Distinguir interações intraespecíficas de interações 

interespecíficas e explicitar diferentes tipos de 

relações bióticas. 

 

Interpretar informação relativa a dinâmicas 

populacionais decorrentes de relações bióticas, 

avaliando as suas consequências nos ecossistemas. 

 

 

 

Sistematizar cadeias tróficas de ambientes 

Promover estratégias que desenvolvam o 

pensamento crítico e analítico dos alunos, 

incidindo em: 

- mobilizar o discurso (oral e escrito) 

argumentativo (expressar uma tomada de 

posição, pensar e apresentar argumentos e 

contra-argumentos, rebater os contra-

argumentos);  

- organizar debates que requeiram 

sustentação de afirmações, elaboração de 

opiniões ou análise de factos ou dados;  

- discutir conceitos ou factos numa 

perspetiva disciplinar e interdisciplinar, 

incluindo conhecimento disciplinar 

específico;  

- analisar textos com diferentes pontos de 

vista; 

- confrontar argumentos para encontrar 

semelhanças, diferenças, consistência 

interna;  

- problematizar situações;  

- analisar factos, teorias, situações, 

identificando os seus elementos ou dados, 

em particular numa perspetiva disciplinar e 

interdisciplinar. 

 

Promover estratégias que envolvam por 

Manutenção da abordagem deste 

tema com a: 

- Exploração apresentações em 

powerpoint – (regime misto – na 

aula presencial; regime à 

distância – por 

videoconferência); 

 

- Resolução das atividades do 

manual escolar e posterior envio, 

por parte do professor, da 

correção para o Classroom. 

(regime misto e à distância); 

 

- Esclarecimento de dúvidas (por 

videoconferência ou CHAT) - 

(regime misto e à distância); 

 

- Envio aos alunos de 

apresentações eletrónicas 

(regime misto e à distância); 

- Exploração de vídeos 

explicativos (regime misto e à 

distância). 

Manutenção da abordagem deste 

tema com a: 

- Exploração apresentações em 

 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 aula de 

campo + 1 

aula teórica 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

3 
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aquáticos e terrestres predominantes na região 

envolvente da escola, indicando formas de 

transferência de energia. 

 

Interpretar cadeias tróficas, partindo de diferentes 

exemplos de teias alimentares. 

 

Analisar criticamente exemplos de impactes da 

ação humana que condicionem as teias 

alimentares, discutindo medidas de minimização 

dos mesmos nos ecossistemas.  

parte do aluno: 

- tarefas de pesquisa sustentada por 

critérios, com autonomia progressiva;  

- incentivo à procura e aprofundamento de 

informação;  

- recolha de dados e opiniões para análise 

de temáticas em estudo. 

powerpoint – (regime misto – na 

aula presencial; regime à 

distância – por 

videoconferência); 

 

- Resolução das atividades do 

manual escolar e posterior envio, 

por parte do professor, da 

correção para o Classroom. 

(regime misto e à distância); 

 

- Esclarecimento de dúvidas (por 

videoconferência ou CHAT) - 

(regime misto e à distância); 

 

- Envio aos alunos de 

apresentações eletrónicas 

(regime misto e à distância); 

- Exploração de vídeos 

explicativos (regime misto e à 

distância).  

Indagador/  

Investigador 

(C, D, F, H, I) 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 
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2º SEMESTRE- Ensino Regular 

DOMÍNIO/ TEMA 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: Conhecimentos, 

Capacidades e Atitudes  
AÇÕES ESTRATÉGICAS  

AÇÕES ESRATÉGICAS PARA OS 

REGIMES MISTOS E À 

DISTÂNCIA  

COMPETÊNCIAS 

DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

GESTÃO DO 

TEMPO     

 

SUSTENTABILIDADE NA 

TERRA - Ecossistemas 

(Continuação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicar o modo como as atividades dos seres 

vivos (alimentação, respiração, fotossíntese) 

interferem nos ciclos de matéria e promovem a 

sua reciclagem nos ecossistemas. 

 

Interpretar as principais fases dos ciclos da 

água, do carbono e do oxigénio, com base em 

informação diversificada (notícias, esquemas, 

gráficos, imagens) e valorizando saberes de 

outras disciplinas (ex.: Geografia e Ciências 

Físico-Químicas). 

 

Analisar criticamente exemplos teoricamente 

enquadrados acerca do modo como a ação 

humana pode interferir nos ciclos de matéria e 

afetar os ecossistemas. 

 

Caracterizar as fases de uma sucessão 

ecológica em documentos diversificados sobre 

sucessões ecológicas primárias e secundárias. 

 

Promover estratégias que 

requeiram/induzam por parte do 

aluno:  

- aceitar ou argumentar pontos de vista 

diferentes;  

- promover estratégias que induzam 

respeito por diferenças de 

características, crenças ou opiniões;  

- confrontar ideias e perspetivas 

distintas sobre abordagem de um dado 

problema e ou maneira de o resolver, 

tendo em conta, por exemplo, 

diferentes perspetivas culturais, sejam 

de incidência local, nacional ou global. 

 

 

 

 

 

 

 

Manutenção da abordagem 

deste tema com a: 

- Exploração apresentações em 

powerpoint – (regime misto – 

na aula presencial; regime à 

distância – por 

videoconferência); 

 

- Resolução das atividades do 

manual escolar e posterior 

envio, por parte do professor, 

da correção para o Classroom. 

(regime misto e à distância); 

 

- Esclarecimento de dúvidas 

(por videoconferência ou CHAT) 

- (regime misto e à distância); 

 

- Envio aos alunos de 

apresentações eletrónicas 

 

Respeitador da  

diferença/ do  

outro 

(A, B, E, F, H) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 
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Gestão sustentável dos 

recursos 

 

 

 

 

 

 

Discutir causas e consequências da alteração 

dos ecossistemas, justificando a importância do 

equilíbrio dinâmico dos ecossistemas e do 

modo como a sua gestão pode contribuir para 

alcançar as metas de um desenvolvimento 

sustentável. 

 

 

Discutir opções para a conservação dos 

ecossistemas e o seu contributo para as 

necessidades humanas, bem como a 

importância da ciência e da tecnologia na sua 

conservação. 

 

Distinguir catástrofes de origem natural de 

catástrofe de origem antrópica, identificando 

as causas das principais catástrofes de origem 

antrópica e valorizando saberes de outras 

disciplinas (ex.: Geografia).  

 

Explicar o modo como a poluição, a 

desflorestação, os incêndios e as invasões 

biológicas podem afetar os ecossistemas. 

Promover estratégias que envolvam 

por parte do aluno:  

- tarefas de síntese;  

- tarefas de planificação, de revisão e de 

monitorização;  

- registo seletivo;  

- organização (por exemplo, construção 

de sumários, registos de observações, 

relatórios de visitas segundo critérios e 

objetivos); 

- elaboração de planos gerais, 

esquemas;  

- promoção do estudo autónomo com o 

apoio do professor, identificando quais 

os obstáculos e formas de os 

ultrapassar. 

 

Promover estratégias que impliquem 

por parte do aluno: 

- saber questionar uma situação;  

- organizar questões para terceiros, 

sobre conteúdos estudados ou a 

estudar;  

- interrogar-se sobre o seu próprio 

conhecimento prévio. 

 

 

(regime misto e à distância); 

 

 

 

 

- Realização de debates com 

recurso a diversos materiais 

como documentários ou relatos 

de casos verídicos (por 

videoconferência em regime 

misto ou à distância) 

 

- Exploração apresentações em 

powerpoint – (regime misto – 

na aula presencial; regime à 

distância – por 

videoconferência); 

 

- Resolução das atividades do 

manual escolar e posterior 

envio, por parte do professor, 

da correção para o Classroom. 

(regime misto e à distância); 

 

- Esclarecimento de dúvidas 

(por videoconferência ou CHAT) 

- (regime misto e à distância); 

Sistematizador/  

organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionador 

(A, F, G, I, J) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicador 

(A, B, D, E, H) 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 
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Interpretar a influência de alguns agentes 

poluentes nos ecossistemas, partindo de 

problemáticas locais ou regionais e analisando 

criticamente os resultados obtidos. 

- Metodologia de projeto 

 

 

Discutir medidas que diminuam os impactes 

das catástrofes de origem natural e de origem 

antrópica nos ecossistemas, em geral, e nos 

ecossistemas da zona envolvente da escola, em 

particular. 

- Metodologia de projeto 

 

Distinguir recursos energéticos de recursos não 

energéticos e recursos renováveis de recursos 

não renováveis. 

 

Caracterizar diferentes formas de exploração 

dos recursos naturais, indicando as principais 

transformações dos recursos naturais. 

- Metodologia de projeto 

 

Discutir os impactes da 

exploração/transformação dos recursos 

naturais e propor medidas de redução dos 

Promover estratégias que impliquem 

por parte do aluno: 

- ações de comunicação uni e 

bidirecional;  

- ações de resposta, apresentação, 

iniciativa;  

- ações de questionamento organizado. 

Promover estratégias envolvendo 

tarefas em que, com base em critérios, 

se oriente o aluno para: 

- realizar autoanálise;  

- identificar pontos fracos e fortes das 

suas aprendizagens;  

- descrever processos de pensamento 

usados durante a realização de uma 

tarefa ou abordagem de um problema;  

- considerar o feedback dos pares para 

melhoria ou aprofundamento de 

saberes; 

- a partir da explicitação de feedback do 

professor, reorientar o seu trabalho, 

individualmente ou em grupo. 

Projeto Eco-escolas 

 

 

Promover estratégias que criem 

oportunidades para o aluno: 

 

- Trabalho de pesquisa sobre 

catástrofes naturais e 

catástrofes antrópicas (regime 

misto e à distância); 

- Manutenção da abordagem 

deste tema em metodologia de 

projeto, havendo a proposta de 

pesquisa orientada em pares 

/grupos à distância e 

apresentação presencial dos 

trabalhos (regime misto) ou por 

videoconferência (regime E@D) 

 

 

 

 

 

 

Manutenção da abordagem 

deste tema com a: 

- Exploração apresentações em 

powerpoint – (regime misto – 

na aula presencial; regime à 

distância – por 

videoconferência); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoavaliador  

(transversal às  

Áreas 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 
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mesmos e de promoção da sua 

sustentabilidade.   

- Metodologia de projeto 

 

Relacionar o papel dos instrumentos de 

ordenamento e gestão do território com a 

proteção e a conservação da Natureza. 

- Metodologia de projeto 

 

Sistematizar informação relativa a Áreas 

Protegidas em Portugal e no mundo, 

explicitando medidas de proteção e de 

conservação das mesmas.  

- Metodologia de projeto 

 

Identificar algumas associações e organismos 

públicos de proteção e conservação da 

Natureza existentes em Portugal. 

 

Explicar a importância da recolha, do 

tratamento e da gestão sustentável de resíduos 

e propor medidas de redução de riscos e de 

minimização de danos na contaminação da 

água procedente da ação humana. 

- Metodologia de projeto 

 

Relacionar a gestão de resíduos e da água com 

- colaborar com outros, apoiar terceiros 

em tarefas;  

- fornecer feedback para melhoria ou 

aprofundamento de ações;  

- apoiar atuações úteis para outros 

(trabalhos de grupo). 

Projeto Eco-escolas 

 

 

Promover estratégias e modos de 

organização das tarefas que impliquem 

por parte do aluno: 

- a assunção de responsabilidades 

adequadas ao que lhe for pedido;  

- organizar e realizar autonomamente 

tarefas; 

- assumir e cumprir compromissos, 

contratualizar tarefas;  

- a apresentação de trabalhos com auto 

e heteroavaliação;  

- dar conta a outros do cumprimento de 

tarefas e funções que assumiu. 

 

Promover estratégias que induzam: 

- ações solidárias para com outros nas 

tarefas de aprendizagem ou na sua 

organização /atividades de entreajuda; 

- Resolução das atividades do 

manual escolar e posterior 

envio, por parte do professor, 

da correção para o Classroom. 

(regime misto e à distância); 

 

- Esclarecimento de dúvidas 

(por videoconferência ou CHAT) 

- (regime misto e à distância); 

 

- Envio aos alunos de 

apresentações eletrónicas 

(regime misto e à distância); 

- Realização de debates com 

recurso a diversos materiais 

como documentários ou relatos 

de casos verídicos (por 

videoconferência em regime 

misto ou à distância) 

- Manutenção da abordagem 

deste tema em metodologia de 

projeto, havendo a proposta de 

pesquisa orientada em pares 

/grupos à distância e 

apresentação presencial dos 

trabalhos (regime misto) ou por 

videoconferência (regime E@D) 

 

 

Participativo/  

colaborador 

(B, C, D, E, F) 

 

 

 

 

Responsável/  

autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidador de si e 

do  

outro 

(B, E, F, G 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 
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a promoção de um desenvolvimento 

sustentável. 

- Metodologia de projeto 

 

 

Analisar criticamente os impactes ambientais, 

sociais e éticos de casos de desenvolvimento 

científico e tecnológico no desenvolvimento 

sustentável e na melhoria da qualidade de vida 

das populações humanas. 

- Metodologia de projeto 

 

- posicionar-se perante situações 

dilemáticas de ajuda a outros e de 

proteção de si;  

- disponibilidade para o 

autoaperfeiçoamento. 

 2 

 

 

 

3 

 

 

 

Perfil dos alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória: 
 

A- Linguagens e textos 

B- Informação e comunicação 

C- Raciocínio e resolução de problemas 

D- Pensamento crítico e pensamento criativo 

E- Relacionamento interpessoal 

F- Desenvolvimento pessoal e autonomia 

G- Bem-estar, saúde e ambiente 

H- Sensibilidade estética e artística 

I-     Saber científico, técnico e tecnológico 

J- Consciência e domínio do corpo 
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Planificação Anual – 8ºano 

Nota:  

1-Cumprimento da meta do PE: 20% da Planificação em Metodologia de Projeto a assinalar na coluna das aprendizagens essenciais 

2- Na coluna das ações estratégicas assinalar a cor verde as atividades/projetos/clubes/programas que integram a planificação 

1º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

DOMÍNIO/ TEMA 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: Conhecimentos, 

Capacidades e Atitudes  
AÇÕES ESTRATÉGICAS  

AÇÕES ESRATÉGICAS PARA OS 

REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA  

COMPETÊNCIAS 

DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

GESTÃO DO 

TEMPO       

TERRA, UM 

PLANETA COM VIDA 

 

Explicar as principais condições da Terra que 

permitiram o desenvolvimento e a manutenção da 

vida, articulando com saberes de outras disciplinas 

(ex.: Ciências Físico-Químicas). 

 

Interpretar gráficos da evolução da temperatura e 

do dióxido de carbono atmosférico ao longo do 

tempo geológico. 

 

Relacionar a influência dos seres vivos com a 

evolução da atmosfera terrestre e o efeito de 

estufa na Terra. 

 

 

 

Promover estratégias que envolvam 

aquisição de conhecimento, informação e 

outros saberes, relativos aos conteúdos 

das AE, que impliquem:  

- necessidade de rigor, articulação e uso 

consistente de conhecimentos; 

 - seleção de informação pertinente;  

- organização sistematizada de leitura e 

estudo autónomo;  

- análise de factos, teorias, situações, 

identificando os seus elementos ou dados;  

- tarefas de memorização, verificação e 

consolidação, associadas a compreensão e 

uso de saber, bem como a mobilização do 

 

Manutenção da abordagem deste 

tema com a: 

- Exploração apresentações em 

powerpoint e de vídeos – (regime 

misto – na aula presencial; 

regime à distância – por 

videoconferência); 

 

- Resolução das atividades do 

manual escolar e posterior envio, 

por parte do professor, da 

correção para o Classroom. 

(regime misto e à distância); 

 

 

Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, G, I, J) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

3 
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Distinguir o sistema Terra dos seus subsistemas, 

identificando as potencialidades dos mesmos na 

geração da vida na Terra. 

 

Analisar criticamente o papel das rochas e do solo 

na existência de vida no meio terrestre e dos 

subsistemas na manutenção da vida. 

 

Distinguir células eucarióticas de células 

procarióticas em observações microscópicas. 

 

Reconhecer a célula como unidade básica dos 

seres vivos, identificando os principais 

constituintes das células eucarióticas. 

 

Distinguir os níveis de organização biológica dos 

seres vivos e dos ecossistemas. 

 

memorizado;  

- estabelecer relações intra e 

interdisciplinares. 

 

Promover estratégias que envolvam a 

criatividade dos alunos: 

- imaginar hipóteses face a um fenómeno 

ou evento; 

- conceber situações onde determinado  

conhecimento possa ser aplicado; 

- imaginar alternativas a uma forma 

tradicional de abordar uma situação-

problema; 

- criar um objeto, texto ou solução face a 

um desafio;  

- analisar textos ou outros suportes com 

diferentes pontos de vista, concebendo e 

sustentando um ponto de vista próprio;  

- fazer predições; 

- usar modalidades diversas para expressar 

as aprendizagens (por exemplo, imagens); 

- criar soluções estéticas criativas e 

pessoais. 

 

- Esclarecimento de dúvidas (por 

videoconferência ou CHAT) - 

(regime misto e à distância); 

 

- Envio aos alunos de 

apresentações eletrónicas 

(regime misto e à distância); 

- Exploração de vídeos 

explicativos (regime misto e à 

distância). 

 

- Aulas práticas 

 

- Visualização de tutorais de 

atividades práticas, previamente 

enviados aos alunos por email 

institucional, para posterior 

análise e discussão na aula por 

videoconferência) - (regime à 

distância) 

 

 

 

 

Criativo 

(A, C, D, J) 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

2 
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SUSTENTABILIDADE 

NA TERRA 

 

Ecossistemas  

Caracterizar um ecossistema na zona envolvente 

da escola (níveis de organização biológica, 

biodiversidade) a partir de dados recolhidos no 

campo.  

 

Relacionar os fatores abióticos - luz, água, solo, 

temperatura – com a sua influência nos 

ecossistemas, apresentando exemplos de 

adaptações dos seres vivos a esses fatores e 

articulando com saberes de outras disciplinas (ex.: 

Geografia). 

 

Interpretar a influência de alguns fatores abióticos 

nos ecossistemas, em geral, e aplicá-la em 

exemplos da região envolvente da escola. 

 

Distinguir interações intraespecíficas de interações 

interespecíficas e explicitar diferentes tipos de 

relações bióticas. 

 

Interpretar informação relativa a dinâmicas 

populacionais decorrentes de relações bióticas, 

avaliando as suas consequências nos ecossistemas. 

 

 

 

Sistematizar cadeias tróficas de ambientes 

Promover estratégias que desenvolvam o 

pensamento crítico e analítico dos alunos, 

incidindo em: 

- mobilizar o discurso (oral e escrito) 

argumentativo (expressar uma tomada de 

posição, pensar e apresentar argumentos e 

contra-argumentos, rebater os contra-

argumentos);  

- organizar debates que requeiram 

sustentação de afirmações, elaboração de 

opiniões ou análise de factos ou dados;  

- discutir conceitos ou factos numa 

perspetiva disciplinar e interdisciplinar, 

incluindo conhecimento disciplinar 

específico;  

- analisar textos com diferentes pontos de 

vista; 

- confrontar argumentos para encontrar 

semelhanças, diferenças, consistência 

interna;  

- problematizar situações;  

- analisar factos, teorias, situações, 

identificando os seus elementos ou dados, 

em particular numa perspetiva disciplinar e 

interdisciplinar. 

 

Promover estratégias que envolvam por 

Manutenção da abordagem deste 

tema com a: 

- Exploração apresentações em 

powerpoint – (regime misto – na 

aula presencial; regime à 

distância – por 

videoconferência); 

 

- Resolução das atividades do 

manual escolar e posterior envio, 

por parte do professor, da 

correção para o Classroom. 

(regime misto e à distância); 

 

- Esclarecimento de dúvidas (por 

videoconferência ou CHAT) - 

(regime misto e à distância); 

 

- Envio aos alunos de 

apresentações eletrónicas 

(regime misto e à distância); 

- Exploração de vídeos 

explicativos (regime misto e à 

distância). 

Manutenção da abordagem deste 

tema com a: 

- Exploração apresentações em 

 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 aula de 

campo + 1 

aula teórica 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

3 
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aquáticos e terrestres predominantes na região 

envolvente da escola, indicando formas de 

transferência de energia. 

 

Interpretar cadeias tróficas, partindo de diferentes 

exemplos de teias alimentares. 

 

Analisar criticamente exemplos de impactes da 

ação humana que condicionem as teias 

alimentares, discutindo medidas de minimização 

dos mesmos nos ecossistemas.  

parte do aluno: 

- tarefas de pesquisa sustentada por 

critérios, com autonomia progressiva;  

- incentivo à procura e aprofundamento de 

informação;  

- recolha de dados e opiniões para análise 

de temáticas em estudo. 

powerpoint – (regime misto – na 

aula presencial; regime à 

distância – por 

videoconferência); 

 

- Resolução das atividades do 

manual escolar e posterior envio, 

por parte do professor, da 

correção para o Classroom. 

(regime misto e à distância); 

 

- Esclarecimento de dúvidas (por 

videoconferência ou CHAT) - 

(regime misto e à distância); 

 

- Envio aos alunos de 

apresentações eletrónicas 

(regime misto e à distância); 

- Exploração de vídeos 

explicativos (regime misto e à 

distância).  

Indagador/  

Investigador 

(C, D, F, H, I) 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 
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2º SEMESTRE- Ensino Regular 

DOMÍNIO/ TEMA 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: Conhecimentos, 

Capacidades e Atitudes  
AÇÕES ESTRATÉGICAS  

AÇÕES ESRATÉGICAS PARA OS 

REGIMES MISTOS E À 

DISTÂNCIA  

COMPETÊNCIAS 

DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

GESTÃO DO 

TEMPO     

 

SUSTENTABILIDADE NA 

TERRA - Ecossistemas 

(Continuação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicar o modo como as atividades dos seres 

vivos (alimentação, respiração, fotossíntese) 

interferem nos ciclos de matéria e promovem a 

sua reciclagem nos ecossistemas. 

 

Interpretar as principais fases dos ciclos da 

água, do carbono e do oxigénio, com base em 

informação diversificada (notícias, esquemas, 

gráficos, imagens) e valorizando saberes de 

outras disciplinas (ex.: Geografia e Ciências 

Físico-Químicas). 

 

Analisar criticamente exemplos teoricamente 

enquadrados acerca do modo como a ação 

humana pode interferir nos ciclos de matéria e 

afetar os ecossistemas. 

 

Caracterizar as fases de uma sucessão 

ecológica em documentos diversificados sobre 

sucessões ecológicas primárias e secundárias. 

 

Promover estratégias que 

requeiram/induzam por parte do 

aluno:  

- aceitar ou argumentar pontos de vista 

diferentes;  

- promover estratégias que induzam 

respeito por diferenças de 

características, crenças ou opiniões;  

- confrontar ideias e perspetivas 

distintas sobre abordagem de um dado 

problema e ou maneira de o resolver, 

tendo em conta, por exemplo, 

diferentes perspetivas culturais, sejam 

de incidência local, nacional ou global. 

 

 

 

 

 

 

 

Manutenção da abordagem 

deste tema com a: 

- Exploração apresentações em 

powerpoint – (regime misto – 

na aula presencial; regime à 

distância – por 

videoconferência); 

 

- Resolução das atividades do 

manual escolar e posterior 

envio, por parte do professor, 

da correção para o Classroom. 

(regime misto e à distância); 

 

- Esclarecimento de dúvidas 

(por videoconferência ou CHAT) 

- (regime misto e à distância); 

 

- Envio aos alunos de 

apresentações eletrónicas 

 

Respeitador da  

diferença/ do  

outro 

(A, B, E, F, H) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 
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Gestão sustentável dos 

recursos 

 

 

 

 

 

 

Discutir causas e consequências da alteração 

dos ecossistemas, justificando a importância do 

equilíbrio dinâmico dos ecossistemas e do 

modo como a sua gestão pode contribuir para 

alcançar as metas de um desenvolvimento 

sustentável. 

 

 

Discutir opções para a conservação dos 

ecossistemas e o seu contributo para as 

necessidades humanas, bem como a 

importância da ciência e da tecnologia na sua 

conservação. 

 

Distinguir catástrofes de origem natural de 

catástrofe de origem antrópica, identificando 

as causas das principais catástrofes de origem 

antrópica e valorizando saberes de outras 

disciplinas (ex.: Geografia).  

 

Explicar o modo como a poluição, a 

desflorestação, os incêndios e as invasões 

biológicas podem afetar os ecossistemas. 

Promover estratégias que envolvam 

por parte do aluno:  

- tarefas de síntese;  

- tarefas de planificação, de revisão e de 

monitorização;  

- registo seletivo;  

- organização (por exemplo, construção 

de sumários, registos de observações, 

relatórios de visitas segundo critérios e 

objetivos); 

- elaboração de planos gerais, 

esquemas;  

- promoção do estudo autónomo com o 

apoio do professor, identificando quais 

os obstáculos e formas de os 

ultrapassar. 

 

Promover estratégias que impliquem 

por parte do aluno: 

- saber questionar uma situação;  

- organizar questões para terceiros, 

sobre conteúdos estudados ou a 

estudar;  

- interrogar-se sobre o seu próprio 

conhecimento prévio. 

 

 

(regime misto e à distância); 

 

 

 

 

- Realização de debates com 

recurso a diversos materiais 

como documentários ou relatos 

de casos verídicos (por 

videoconferência em regime 

misto ou à distância) 

 

- Exploração apresentações em 

powerpoint – (regime misto – 

na aula presencial; regime à 

distância – por 

videoconferência); 

 

- Resolução das atividades do 

manual escolar e posterior 

envio, por parte do professor, 

da correção para o Classroom. 

(regime misto e à distância); 

 

- Esclarecimento de dúvidas 

(por videoconferência ou CHAT) 

- (regime misto e à distância); 

Sistematizador/  

organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionador 

(A, F, G, I, J) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicador 

(A, B, D, E, H) 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 
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Interpretar a influência de alguns agentes 

poluentes nos ecossistemas, partindo de 

problemáticas locais ou regionais e analisando 

criticamente os resultados obtidos. 

- Metodologia de projeto 

 

 

Discutir medidas que diminuam os impactes 

das catástrofes de origem natural e de origem 

antrópica nos ecossistemas, em geral, e nos 

ecossistemas da zona envolvente da escola, em 

particular. 

- Metodologia de projeto 

 

Distinguir recursos energéticos de recursos não 

energéticos e recursos renováveis de recursos 

não renováveis. 

 

Caracterizar diferentes formas de exploração 

dos recursos naturais, indicando as principais 

transformações dos recursos naturais. 

- Metodologia de projeto 

 

Discutir os impactes da 

exploração/transformação dos recursos 

naturais e propor medidas de redução dos 

Promover estratégias que impliquem 

por parte do aluno: 

- ações de comunicação uni e 

bidirecional;  

- ações de resposta, apresentação, 

iniciativa;  

- ações de questionamento organizado. 

Promover estratégias envolvendo 

tarefas em que, com base em critérios, 

se oriente o aluno para: 

- realizar autoanálise;  

- identificar pontos fracos e fortes das 

suas aprendizagens;  

- descrever processos de pensamento 

usados durante a realização de uma 

tarefa ou abordagem de um problema;  

- considerar o feedback dos pares para 

melhoria ou aprofundamento de 

saberes; 

- a partir da explicitação de feedback do 

professor, reorientar o seu trabalho, 

individualmente ou em grupo. 

Projeto Eco-escolas 

 

 

Promover estratégias que criem 

oportunidades para o aluno: 

 

- Trabalho de pesquisa sobre 

catástrofes naturais e 

catástrofes antrópicas (regime 

misto e à distância); 

- Manutenção da abordagem 

deste tema em metodologia de 

projeto, havendo a proposta de 

pesquisa orientada em pares 

/grupos à distância e 

apresentação presencial dos 

trabalhos (regime misto) ou por 

videoconferência (regime E@D) 

 

 

 

 

 

 

Manutenção da abordagem 

deste tema com a: 

- Exploração apresentações em 

powerpoint – (regime misto – 

na aula presencial; regime à 

distância – por 

videoconferência); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoavaliador  

(transversal às  

Áreas 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 
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mesmos e de promoção da sua 

sustentabilidade.   

- Metodologia de projeto 

 

Relacionar o papel dos instrumentos de 

ordenamento e gestão do território com a 

proteção e a conservação da Natureza. 

- Metodologia de projeto 

 

Sistematizar informação relativa a Áreas 

Protegidas em Portugal e no mundo, 

explicitando medidas de proteção e de 

conservação das mesmas.  

- Metodologia de projeto 

 

Identificar algumas associações e organismos 

públicos de proteção e conservação da 

Natureza existentes em Portugal. 

 

Explicar a importância da recolha, do 

tratamento e da gestão sustentável de resíduos 

e propor medidas de redução de riscos e de 

minimização de danos na contaminação da 

água procedente da ação humana. 

- Metodologia de projeto 

 

Relacionar a gestão de resíduos e da água com 

- colaborar com outros, apoiar terceiros 

em tarefas;  

- fornecer feedback para melhoria ou 

aprofundamento de ações;  

- apoiar atuações úteis para outros 

(trabalhos de grupo). 

Projeto Eco-escolas 

 

 

Promover estratégias e modos de 

organização das tarefas que impliquem 

por parte do aluno: 

- a assunção de responsabilidades 

adequadas ao que lhe for pedido;  

- organizar e realizar autonomamente 

tarefas; 

- assumir e cumprir compromissos, 

contratualizar tarefas;  

- a apresentação de trabalhos com auto 

e heteroavaliação;  

- dar conta a outros do cumprimento de 

tarefas e funções que assumiu. 

 

Promover estratégias que induzam: 

- ações solidárias para com outros nas 

tarefas de aprendizagem ou na sua 

organização /atividades de entreajuda; 

- Resolução das atividades do 

manual escolar e posterior 

envio, por parte do professor, 

da correção para o Classroom. 

(regime misto e à distância); 

 

- Esclarecimento de dúvidas 

(por videoconferência ou CHAT) 

- (regime misto e à distância); 

 

- Envio aos alunos de 

apresentações eletrónicas 

(regime misto e à distância); 

- Realização de debates com 

recurso a diversos materiais 

como documentários ou relatos 

de casos verídicos (por 

videoconferência em regime 

misto ou à distância) 

- Manutenção da abordagem 

deste tema em metodologia de 

projeto, havendo a proposta de 

pesquisa orientada em pares 

/grupos à distância e 

apresentação presencial dos 

trabalhos (regime misto) ou por 

videoconferência (regime E@D) 

 

 

Participativo/  

colaborador 

(B, C, D, E, F) 

 

 

 

 

Responsável/  

autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidador de si e 

do  

outro 

(B, E, F, G 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 
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a promoção de um desenvolvimento 

sustentável. 

- Metodologia de projeto 

 

 

Analisar criticamente os impactes ambientais, 

sociais e éticos de casos de desenvolvimento 

científico e tecnológico no desenvolvimento 

sustentável e na melhoria da qualidade de vida 

das populações humanas. 

- Metodologia de projeto 

 

- posicionar-se perante situações 

dilemáticas de ajuda a outros e de 

proteção de si;  

- disponibilidade para o 

autoaperfeiçoamento. 

 2 

 

 

 

3 

 

 

 

Perfil dos alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória: 
 

A- Linguagens e textos 

B- Informação e comunicação 

C- Raciocínio e resolução de problemas 

D- Pensamento crítico e pensamento criativo 

E- Relacionamento interpessoal 

F- Desenvolvimento pessoal e autonomia 

G- Bem-estar, saúde e ambiente 

H- Sensibilidade estética e artística 

I-     Saber científico, técnico e tecnológico 

J- Consciência e domínio do corpo 

 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DE MEIRA 
DEPARTAMENTO CIENTÍFICO-NATURAL 

Subdepartamento de Físico-Química  

 

 
 

                       

 

        Ano Letivo 2021/22 Página | 1 de 8 

 

Planificação Anual – 8ºano 
Nota:  
1-Cumprimento da meta do PE: 20% da Planificação em Metodologia de Projeto a assinalar na coluna das aprendizagens essenciais 
 
2- Na coluna das ações estratégicas assinalar a cor verde as atividades/projetos/clubes/programas que integram a planificação 
 

1º SEMESTRE - Ensino Regular 

DOMÍNIO/ TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: Conhecimentos, 
Capacidades e Atitudes AÇÕES ESTRATÉGICAS 

AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO 
TEMPO 

 
 

REAÇÕES 
QUÍMICAS  

 
Explicação e Representação de Reações Químicas  

 
Explicar, recorrendo a evidências experimentais e a 
simulações, a natureza corpuscular da matéria. 
  
Interpretar a diferença entre sólidos, líquidos e gases 
com base na liberdade de movimentos dos 
corpúsculos que os constituem e na proximidade 
entre esses corpúsculos.  
 
Verificar, experimentalmente, que a temperatura de 
um gás, o volume que ocupa e a sua pressão são 
grandezas que se relacionam entre si, analisando 
qualitativamente essas relações. 
 
 Descrever a constituição dos átomos, reconhecendo 
que átomos com igual número de protões são do 
mesmo elemento químico e que se representam por 
um símbolo químico.  
 
Definir molécula como um grupo de átomos ligados 
entre si e definir ião como um corpúsculo que resulta 

 
Promover estratégias que envolvam aquisição de 
conhecimento, informação e outros saberes, 
relativos aos conteúdos das AE, que impliquem:  
 
- necessidade de rigor, articulação e uso consistente 

de conhecimentos científicos; 

 - seleção de informação pertinente em fontes 

diversas (artigos e livros de divulgação científica, 

notícias); 

 - análise de fenómenos da natureza e situações do 

dia a dia com base em leis e modelos; - 

estabelecimento de relações intra e 

interdisciplinares, nomeadamente nos domínios 

Reações químicas e Luz; 

 - mobilização de diferentes fontes de informação 

científica na resolução de problemas, incluindo 

gráficos, tabelas, esquemas, diagramas e modelos; 

 
Exploração de vídeos explicativos dos 
conteúdos e de atividades 
experimentais demonstrativas (regime 
misto e à distância) 
 
Enviar aos alunos apresentações 
eletrónicas com gravação da explicação 
dos conteúdos (regime à distância) 
 
Enviar aos alunos propostas de 
resolução de exercícios do manual e/ou 
interativos (escola virtual quizizz, 
googleforms, etc.) (regime misto e à 
distância) 

 
Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 
informado  

 
(A, B, G, I, J) 
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de um átomo ou grupo de átomos que perdeu ou 
ganhou eletrões, concluindo sobre a carga elétrica do 
ião. 
 
Relacionar a composição qualitativa e quantitativa de 
uma substância com a sua fórmula química, 
associando a fórmula à unidade estrutural da 
substância: átomo, molécula ou grupo de iões. 
 
 Aferir da existência de iões, através da análise de 
rótulos de produtos do dia a dia e, com base numa 
tabela de iões, escrever a fórmula química ou o nome 
de compostos iónicos em contextos diversificados. 
 
 Concluir, recorrendo a modelos representativos de 
átomos e moléculas, que nas reações químicas há 
rearranjos dos átomos dos reagentes, que conduzem 
à formação de novas substâncias, mantendo-se o 
número total de átomos de cada elemento. 
 
 Verificar, através de uma atividade experimental, a 
Lei da Conservação da Massa, aplicando-a à escrita ou 
à leitura de equações químicas simples, sendo dadas 
as fórmulas químicas ou os nomes das substâncias 
envolvidas. 
 
 
Tipos de Reações Químicas 
 
 Identificar os reagentes e os produtos em reações de 
combustão, distinguindo combustível e comburente, 
e representar por equações químicas as combustões 
realizadas em atividades laboratoriais.  
 
Concluir, a partir de pesquisa de informação, das 
consequências para o ambiente da emissão de 
poluentes provenientes das reações de combustão, 

 - tarefas de memorização, verificação e 

consolidação, associadas a compreensão e uso de 

saber. 

 

Promover estratégias que envolvam a criatividade 

dos alunos para: 

 

 - formular hipóteses face a um fenómeno natural 

ou situação do dia a dia;  

- conceber situações onde determinado 

conhecimento possa ser aplicado; 

 - propor abordagens diferentes de resolução de 

uma situação-problema; - 

 criar um objeto, gráfico, esquema, texto ou solução 

face a um desafio; 

 - analisar textos, esquemas conceptuais, 

simulações, vídeos com diferentes perspetivas, 

concebendo e sustentando um ponto de vista 

próprio;  

- fazer predições sobre a evolução de fenómenos 

naturais e a evolução de experiências em contexto 

laboratorial; - usar modalidades diversas para 

expressar as aprendizagens (por exemplo, 

relatórios, esquemas, textos, maquetes), 

recorrendo às TIC, quando pertinente; 

 - criar situações que levem à tomada de decisão 

para uma intervenção individual e coletiva 

conducente à sustentabilidade da vida na Terra. 

 

Promover estratégias que desenvolvam o 
pensamento crítico e analítico dos alunos, 
incidindo em:  
 

 
 

Criativo  
(A, C, D, J) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crítico/Analítico 
 (A, B, C, D, G)  
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propondo medidas para minimizar os seus efeitos, 
comunicando as conclusões. -Metodologia de Projeto  
 
Reconhecer, numa perspetiva interdisciplinar, as 
alterações climáticas como um dos grandes 
problemas ambientais atuais e relacioná-las com a 
poluição do ar resultante do aumento dos gases de 
efeito de estufa.  -Metodologia de Projeto  
 
 
Determinar o carácter químico de soluções aquosas, 
recorrendo ao uso de indicadores e medidores de pH.  
 
Prever o efeito no pH quando se adiciona uma solução 
ácida a uma solução básica ou vice-versa, 
pesquisando aplicações do dia a dia (como, por 
exemplo, o tratamento da água das piscinas e de 
aquários), e classificar as reações que ocorrem como 
reações ácido‐ base, representando-as por equações 
químicas. -Metodologia de Projeto  
 
 
Caracterizar reações de precipitação, realizadas em 
atividades laboratoriais, como reações em que se 
formam sais pouco solúveis em água, representando-
as por equações químicas e pesquisando, numa 
perspetiva interdisciplinar, exemplos em contextos 
reais (formação de estalactites e de estalagmites, de 
conchas e de corais). -Metodologia de Projeto  
 
 

Velocidade das Reações Químicas 

 Interpretar, recorrendo à experimentação, o 

conceito de velocidade de uma reação química como 

a rapidez de desaparecimento de um reagente ou 

aparecimento de um produto. 

- analisar conceitos, factos e situações numa 
perspetiva disciplinar e interdisciplinar; 
 - analisar textos com diferentes pontos de vista, 
distinguindo alegações científicas de não científicas;  
- confrontar argumentos para encontrar 
semelhanças, diferenças e consistência interna; 
 - problematizar situações sobre aplicações da 
ciência e tecnologia e o seu impacto na sociedade;  
- debater temas que requeiram sustentação ou 
refutação de afirmações sobre situações reais ou 
fictícias, apresentando argumentos e contra 
argumentos baseados em conhecimento científico. 
 
 Promover estratégias que envolvam, por parte do 
aluno: 
 - mobilização de conhecimentos para questionar 
uma situação; 
 - incentivo à procura e aprofundamento de 
informação; - recolha de dados e opiniões para 
análise de temáticas em estudo;  
- tarefas de pesquisa enquadrada por questões 
problema e sustentada por guiões de trabalho, com 
autonomia progressiva. 
Promover estratégias que requeiram/, por parte do 
aluno: 
 - argumentar sobre temas científicos polémicos e 
atuais, aceitando pontos de vista diferentes dos 
seus;  
- promover estratégias que induzam respeito por 
diferenças de características, crenças ou opiniões, 
incluindo as de origem étnica, religiosa ou cultural;  
- saber trabalhar em grupo, desempenhando 
diferentes papéis, respeitando e sabendo ouvir 
todos os elementos do grupo.  
 
 
Promover estratégias que envolvam, por parte do 
aluno: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Questionador/ 

Investigador  
(A, C, D, F, G, I, J) 
Respeitador da 

diferença / do 

outro 

(A, B, E, F, H) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I, J) 
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 Interpretar, em situações laboratoriais e do dia a dia, 

fatores que influenciam a velocidade das reações 

químicas: concentração dos reagentes, temperatura 

do sistema, estado de divisão dos reagentes sólidos e 

presença de um catalisador apropriado, concluindo 

sobre formas de controlar a velocidade de uma 

reação. 

 - tarefas de síntese; 
 - tarefas de planificação, de implementação, de 
controlo e de revisão, designadamente nas 
atividades experimentais; 
 - registo seletivo e organização da informação (por 
exemplo, construção de sumários, registos de 
observações, relatórios de atividades laboratoriais e 
de visitas de estudo, segundo critérios e objetivos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2º SEMESTRE - Ensino Regular 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 
 

AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO 
TEMPO 
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SOM 

 

Produção e Propagação do Som e Ondas  

Concluir, numa atividade laboratorial (como, por 

exemplo, ondas produzidas na água, numa corda ou 

numa mola), que uma onda resulta da propagação de 

uma vibração, identificando a amplitude dessa vibração.  

 

Compreender que o som é produzido por vibrações de um 

material, identificando fontes sonoras.  

 

Reconhecer que o som é uma onda de pressão e necessita 

de um meio material para se propagar.  

 

Explicar a propagação do som e analisar tabelas de 

velocidade do som em diversos materiais (sólidos, 

líquidos e gases).  

 

Aplicar os conceitos de amplitude, período e frequência 

na análise de gráficos que mostrem a periodicidade 

temporal de uma grandeza física associada a um som 

puro.  

 

 

Atributos do som e sua deteção pelo ser humano e 

fenómenos acústicos 

 
Relacionar, a partir de atividades experimentais, a 
intensidade, a altura e o timbre de um som com as 
características da onda, e identificar sons puros. 

Interpretar audiogramas, identificando o nível de 
intensidade sonora e os limiares de audição e de dor. 

Relacionar a reflexão e a absorção do som com o eco e a 
reverberação, interpretando o uso de certos materiais 

 

Promover estratégias que impliquem, por parte 

do aluno:  

- comunicar resultados de atividades laboratoriais 

e de pesquisa, ou outras, oralmente e por escrito, 

usando vocabulário científico próprio da 

disciplina, recorrendo a diversos suportes;  

- participar em ações cívicas relacionadas com o 

papel central da Física e da Química no 

desenvolvimento tecnológico e suas 

consequências socioambientais.  

 

Promover estratégias envolvendo tarefas em 

que, com base em critérios, se oriente o aluno 

para:  

- interrogar-se sobre o seu próprio conhecimento, 

identificando pontos fracos e fortes das suas 

aprendizagens;  

- considerar o feedback dos pares para melhoria 

ou aprofundamento de saberes;  

- a partir da explicitação de feedback do 

professor, reorientar o seu trabalho, 

individualmente ou em grupo.  

 

Promover estratégias que criem oportunidades 

para o aluno: 

  

- fornecer feedback para melhoria ou 

aprofundamento do trabalho de grupo ou 

individual dos pares;  

- realizar trabalho colaborativo em diferentes 

situações (projetos interdisciplinares, resolução 

de problemas e atividades experimentais).  

 

Exploração de vídeos explicativos dos 
conteúdos e de atividades experimentais 
demonstrativas (regime misto e à 
distância) 
 
Enviar aos alunos apresentações 
eletrónicas com gravação da explicação 
dos conteúdos (regime à distância) 
 
Enviar aos alunos propostas de resolução 
de exercícios do manual e/ou interativos 
(escola virtual quizizz, googleforms, etc.) 
(regime misto e à distância) 

 

 

 

Comunicador / 

Interventor 

(A, B, D, E, G, H, I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoavaliador 

(transversal às áreas); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participativo/ 

colaborador 

(B, C, D, E, F) 
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nas salas de espetáculo, a ecolocalização nos animais, o 
funcionamento do sonar e das ecografias. 

Conhecer o espectro sonoro e, com base em pesquisa, 
comunicar aplicações dos ultrassons.  -Metodologia de 
Projeto  
 

Identificar fontes de poluição sonora, em ambientes 
diversos, recorrendo ao uso de sonómetros, e, com base 
em pesquisa, avaliar criticamente as consequências da 
poluição sonora no ser humano, propondo medidas de 
prevenção e de proteção. -Metodologia de Projeto  

 

 

Promover estratégias e modos de organização 

das tarefas que impliquem, por parte do aluno:  

- assumir responsabilidades adequadas ao que lhe 

for solicitado e contratualizar tarefas, 

apresentando resultados;  

- organizar e realizar autonomamente tarefas, 

incluindo a promoção do estudo com o apoio do 

professor , identificando quais os obstáculos e 

formas de os ultrapassar;  

- dar conta a outros do cumprimento de tarefas e 

de funções que assumiu. 

 

 

 

 

 

Responsável/ autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ondas de luz e sua propagação 
 

Distinguir corpos luminosos de iluminados, concretizando 
com exemplos da astronomia e do dia a dia. 

Reconhecer que a luz transporta energia e é uma onda 
(eletromagnética) que não necessita de um meio material 
para se propagar, concluindo, experimentalmente, que se 
propaga em linha reta. 

Ordenar as principais regiões do espetro 
eletromagnético, tendo em consideração a frequência, e 
identificar algumas aplicações das radiações dessas 
regiões.  -Metodologia de Projeto  
 
 

Fenómenos óticos 
 

Promover estratégias que criem oportunidades 

para o aluno: 

  

- fornecer feedback para melhoria ou 

aprofundamento do trabalho de grupo ou 

individual dos pares;  

- realizar trabalho colaborativo em diferentes 

situações (projetos interdisciplinares, resolução 

de problemas e atividades experimentais).  

 

Promover estratégias que induzam o aluno a:  
 
- ações solidárias para com outros nas tarefas de 
aprendizagem ou na sua organização /atividades 
de entreajuda;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Participativo/ 

colaborador 

(B, C, D, E, F) 

 

 

 
 
 
 
 
Cuidador de si e do outro  

(A, B, E, F, G, I, J)  
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Concluir, através de atividades experimentais, que a luz 
pode sofrer reflexão (especular e difusa), refração e 
absorção, verificando as leis da reflexão e comunicando 
as conclusões. 

Representar, geometricamente, a reflexão e a refração da 
luz e interpretar representações desses fenómenos. 

Concluir, através de atividades experimentais, sobre as 
características das imagens em espelhos planos, côncavos 
e convexos e com lentes convergentes e divergentes, 
analisando os procedimentos e comunicando as 
conclusões. 

Explicar algumas das aplicações dos fenómenos óticos, 
nomeadamente objetos e instrumentos que incluam 
espelhos e lentes. 

Explicar algumas das aplicações dos fenómenos óticos, 
nomeadamente objetos e instrumentos que incluam 
espelhos e lentes. 

Explicar a formação de imagens no olho humano e a 
utilização de lentes na correção da miopia e da 
hipermetropia, e analisar, através de pesquisa de 
informação, a evolução da tecnologia associada à 
correção dos defeitos de visão. -Metodologia de Projeto  

 

Distinguir, experimentalmente, luz monocromática de 
policromática, associando o arco‐íris à dispersão da luz e 
justificar o fenómeno da dispersão num prisma de vidro 
com base na refração. 

- posicionar-se perante situações de ajuda a 

outros e de proteção de si, designadamente 

adotando medidas de proteção adequadas a 

atividades laboratoriais;  

- saber atuar corretamente em caso de incidente 
no laboratório, preocupando-se com a sua 
segurança pessoal e de terceiros.  
 

   

 

 
Perfil dos alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória: 
 

A- Linguagens e textos 

B- Informação e comunicação 
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C- Raciocínio e resolução de problemas 

D- Pensamento crítico e pensamento criativo 

E- Relacionamento interpessoal 

F- Desenvolvimento pessoal e autonomia 

G- Bem-estar, saúde e ambiente 

H- Sensibilidade estética e artística 

I- Saber científico, técnico e tecnológico 

J- Consciência e domínio do corpo 

 

 
 
 
Ensino Regular: 
 
 

Semestres Aulas Planificadas Momentos de Avaliação Outros Total (50min) 

1º 41 2 tempos 2 tempos 45 

2º 42 2 tempos 2 tempos 46 
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Planificação Anual – 8ºano 
Nota:  
1-Cumprimento da meta do PE: 20% da Planificação em Metodologia de Projeto a assinalar na coluna das aprendizagens essenciais 
 
2- Na coluna das ações estratégicas assinalar a cor verde as atividades/projetos/clubes/programas que integram a planificação 
 

1º SEMESTRE - Ensino Articulado 

DOMÍNIO/ TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: Conhecimentos, 
Capacidades e Atitudes AÇÕES ESTRATÉGICAS 

AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO 
TEMPO 

 
 

REAÇÕES 
QUÍMICAS  

 
Explicação e Representação de Reações Químicas  

 
Explicar, recorrendo a evidências experimentais e a 
simulações, a natureza corpuscular da matéria. 
  
Interpretar a diferença entre sólidos, líquidos e gases 
com base na liberdade de movimentos dos 
corpúsculos que os constituem e na proximidade 
entre esses corpúsculos.  
 
Verificar, experimentalmente, que a temperatura de 
um gás, o volume que ocupa e a sua pressão são 
grandezas que se relacionam entre si, analisando 
qualitativamente essas relações. 
 
 Descrever a constituição dos átomos, reconhecendo 
que átomos com igual número de protões são do 
mesmo elemento químico e que se representam por 
um símbolo químico.  
 
Definir molécula como um grupo de átomos ligados 
entre si e definir ião como um corpúsculo que resulta 

 
Promover estratégias que envolvam aquisição de 
conhecimento, informação e outros saberes, 
relativos aos conteúdos das AE, que impliquem:  
 
- necessidade de rigor, articulação e uso consistente 

de conhecimentos científicos; 

 - seleção de informação pertinente em fontes 

diversas (artigos e livros de divulgação científica, 

notícias); 

 - análise de fenómenos da natureza e situações do 

dia a dia com base em leis e modelos; - 

estabelecimento de relações intra e 

interdisciplinares, nomeadamente nos domínios 

Reações químicas e Luz; 

 - mobilização de diferentes fontes de informação 

científica na resolução de problemas, incluindo 

gráficos, tabelas, esquemas, diagramas e modelos; 

 
Exploração de vídeos explicativos dos 
conteúdos e de atividades 
experimentais demonstrativas (regime 
misto e à distância) 
 
Enviar aos alunos apresentações 
eletrónicas com gravação da explicação 
dos conteúdos (regime à distância) 
 
Enviar aos alunos propostas de 
resolução de exercícios do manual e/ou 
interativos (escola virtual quizizz, 
googleforms, etc.) (regime misto e à 
distância) 

 
Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 
informado  

 
(A, B, G, I, J) 
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de um átomo ou grupo de átomos que perdeu ou 
ganhou eletrões, concluindo sobre a carga elétrica do 
ião. 
 
Relacionar a composição qualitativa e quantitativa de 
uma substância com a sua fórmula química, 
associando a fórmula à unidade estrutural da 
substância: átomo, molécula ou grupo de iões. 
 
 Aferir da existência de iões, através da análise de 
rótulos de produtos do dia a dia e, com base numa 
tabela de iões, escrever a fórmula química ou o nome 
de compostos iónicos em contextos diversificados. 
 
 Concluir, recorrendo a modelos representativos de 
átomos e moléculas, que nas reações químicas há 
rearranjos dos átomos dos reagentes, que conduzem 
à formação de novas substâncias, mantendo-se o 
número total de átomos de cada elemento. 
 
 Verificar, através de uma atividade experimental, a 
Lei da Conservação da Massa, aplicando-a à escrita ou 
à leitura de equações químicas simples, sendo dadas 
as fórmulas químicas ou os nomes das substâncias 
envolvidas. 
 
 
 
 
Tipos de Reações Químicas 
 
 Identificar os reagentes e os produtos em reações de 
combustão, distinguindo combustível e comburente, 
e representar por equações químicas as combustões 
realizadas em atividades laboratoriais.  
 
Concluir, a partir de pesquisa de informação, das 
consequências para o ambiente da emissão de 

 - tarefas de memorização, verificação e 

consolidação, associadas a compreensão e uso de 

saber. 

 

Promover estratégias que envolvam a criatividade 

dos alunos para: 

 

 - formular hipóteses face a um fenómeno natural 

ou situação do dia a dia;  

- conceber situações onde determinado 

conhecimento possa ser aplicado; 

 - propor abordagens diferentes de resolução de 

uma situação-problema; - 

 criar um objeto, gráfico, esquema, texto ou solução 

face a um desafio; 

 - analisar textos, esquemas conceptuais, 

simulações, vídeos com diferentes perspetivas, 

concebendo e sustentando um ponto de vista 

próprio;  

- fazer predições sobre a evolução de fenómenos 

naturais e a evolução de experiências em contexto 

laboratorial; - usar modalidades diversas para 

expressar as aprendizagens (por exemplo, 

relatórios, esquemas, textos, maquetes), 

recorrendo às TIC, quando pertinente; 

 - criar situações que levem à tomada de decisão 

para uma intervenção individual e coletiva 

conducente à sustentabilidade da vida na Terra. 

 

Promover estratégias que desenvolvam o 
pensamento crítico e analítico dos alunos, 
incidindo em:  
 

 
 

Criativo  
(A, C, D, J) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crítico/Analítico 
 (A, B, C, D, G)  
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poluentes provenientes das reações de combustão, 
propondo medidas para minimizar os seus efeitos, 
comunicando as conclusões. -Metodologia de Projeto  
 
Reconhecer, numa perspetiva interdisciplinar, as 
alterações climáticas como um dos grandes 
problemas ambientais atuais e relacioná-las com a 
poluição do ar resultante do aumento dos gases de 
efeito de estufa.  -Metodologia de Projeto  
 
 
Determinar o carácter químico de soluções aquosas, 
recorrendo ao uso de indicadores e medidores de pH.  
 
Prever o efeito no pH quando se adiciona uma solução 
ácida a uma solução básica ou vice-versa, 
pesquisando aplicações do dia a dia (como, por 
exemplo, o tratamento da água das piscinas e de 
aquários), e classificar as reações que ocorrem como 
reações ácido‐ base, representando-as por equações 
químicas. -Metodologia de Projeto  
 
 
Caracterizar reações de precipitação, realizadas em 
atividades laboratoriais, como reações em que se 
formam sais pouco solúveis em água, representando-
as por equações químicas e pesquisando, numa 
perspetiva interdisciplinar, exemplos em contextos 
reais (formação de estalactites e de estalagmites, de 
conchas e de corais). -Metodologia de Projeto  
 
 

Velocidade das Reações Químicas 

 Interpretar, recorrendo à experimentação, o 

conceito de velocidade de uma reação química como 

a rapidez de desaparecimento de um reagente ou 

aparecimento de um produto. 

- analisar conceitos, factos e situações numa 
perspetiva disciplinar e interdisciplinar; 
 - analisar textos com diferentes pontos de vista, 
distinguindo alegações científicas de não científicas;  
- confrontar argumentos para encontrar 
semelhanças, diferenças e consistência interna; 
 - problematizar situações sobre aplicações da 
ciência e tecnologia e o seu impacto na sociedade;  
- debater temas que requeiram sustentação ou 
refutação de afirmações sobre situações reais ou 
fictícias, apresentando argumentos e contra 
argumentos baseados em conhecimento científico. 
 
 Promover estratégias que envolvam, por parte do 
aluno: 
 - mobilização de conhecimentos para questionar 
uma situação; 
 - incentivo à procura e aprofundamento de 
informação; - recolha de dados e opiniões para 
análise de temáticas em estudo;  
- tarefas de pesquisa enquadrada por questões 
problema e sustentada por guiões de trabalho, com 
autonomia progressiva. 
Promover estratégias que requeiram/, por parte do 
aluno: 
 - argumentar sobre temas científicos polémicos e 
atuais, aceitando pontos de vista diferentes dos 
seus;  
- promover estratégias que induzam respeito por 
diferenças de características, crenças ou opiniões, 
incluindo as de origem étnica, religiosa ou cultural;  
- saber trabalhar em grupo, desempenhando 
diferentes papéis, respeitando e sabendo ouvir 
todos os elementos do grupo.  
 
 
Promover estratégias que envolvam, por parte do 
aluno: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Questionador/ 

Investigador  
(A, C, D, F, G, I, J) 
Respeitador da 

diferença / do 

outro 

(A, B, E, F, H) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I, J) 
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 Interpretar, em situações laboratoriais e do dia a dia, 

fatores que influenciam a velocidade das reações 

químicas: concentração dos reagentes, temperatura 

do sistema, estado de divisão dos reagentes sólidos e 

presença de um catalisador apropriado, concluindo 

sobre formas de controlar a velocidade de uma 

reação. 

 - tarefas de síntese; 
 - tarefas de planificação, de implementação, de 
controlo e de revisão, designadamente nas 
atividades experimentais; 
 - registo seletivo e organização da informação (por 
exemplo, construção de sumários, registos de 
observações, relatórios de atividades laboratoriais e 
de visitas de estudo, segundo critérios e objetivos). 

 
6 
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                           2º SEMESTRE - Ensino Articulado 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 
 

AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO 
TEMPO 

 
 
SOM 

 

Produção e Propagação do Som e Ondas  

Concluir, numa atividade laboratorial (como, por 

exemplo, ondas produzidas na água, numa corda ou 

numa mola), que uma onda resulta da propagação de 

uma vibração, identificando a amplitude dessa vibração.  

 

Compreender que o som é produzido por vibrações de um 

material, identificando fontes sonoras.  

 

Reconhecer que o som é uma onda de pressão e necessita 

de um meio material para se propagar.  

 

Explicar a propagação do som e analisar tabelas de 

velocidade do som em diversos materiais (sólidos, 

líquidos e gases).  

 

Aplicar os conceitos de amplitude, período e frequência 

na análise de gráficos que mostrem a periodicidade 

temporal de uma grandeza física associada a um som 

puro.  

 

 

Atributos do som e sua deteção pelo ser humano e 

fenómenos acústicos 

 

Promover estratégias que impliquem, por parte 

do aluno:  

- comunicar resultados de atividades laboratoriais 

e de pesquisa, ou outras, oralmente e por escrito, 

usando vocabulário científico próprio da 

disciplina, recorrendo a diversos suportes;  

- participar em ações cívicas relacionadas com o 

papel central da Física e da Química no 

desenvolvimento tecnológico e suas 

consequências socioambientais.  

 

Promover estratégias envolvendo tarefas em 

que, com base em critérios, se oriente o aluno 

para:  

- interrogar-se sobre o seu próprio conhecimento, 

identificando pontos fracos e fortes das suas 

aprendizagens;  

- considerar o feedback dos pares para melhoria 

ou aprofundamento de saberes;  

- a partir da explicitação de feedback do 

professor, reorientar o seu trabalho, 

individualmente ou em grupo.  

 

 

Exploração de vídeos explicativos dos 
conteúdos e de atividades experimentais 
demonstrativas (regime misto e à 
distância) 
 
Enviar aos alunos apresentações 
eletrónicas com gravação da explicação 
dos conteúdos (regime à distância) 
 
Enviar aos alunos propostas de resolução 
de exercícios do manual e/ou interativos 
(escola virtual quizizz, googleforms, etc.) 
(regime misto e à distância) 

 

 

 

Comunicador / 

Interventor 

(A, B, D, E, G, H, I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoavaliador 

(transversal às áreas); 
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Relacionar, a partir de atividades experimentais, a 
intensidade, a altura e o timbre de um som com as 
características da onda, e identificar sons puros. 

Interpretar audiogramas, identificando o nível de 
intensidade sonora e os limiares de audição e de dor. 

Relacionar a reflexão e a absorção do som com o eco e a 
reverberação, interpretando o uso de certos materiais 
nas salas de espetáculo, a ecolocalização nos animais, o 
funcionamento do sonar e das ecografias. 

Conhecer o espectro sonoro e, com base em pesquisa, 
comunicar aplicações dos ultrassons.  -Metodologia de 
Projeto  
 

Identificar fontes de poluição sonora, em ambientes 
diversos, recorrendo ao uso de sonómetros, e, com base 
em pesquisa, avaliar criticamente as consequências da 
poluição sonora no ser humano, propondo medidas de 
prevenção e de proteção. -Metodologia de Projeto  

 

Promover estratégias que criem oportunidades 

para o aluno: 

  

- fornecer feedback para melhoria ou 

aprofundamento do trabalho de grupo ou 

individual dos pares;  

- realizar trabalho colaborativo em diferentes 

situações (projetos interdisciplinares, resolução 

de problemas e atividades experimentais).  

 

Promover estratégias e modos de organização 

das tarefas que impliquem, por parte do aluno:  

- assumir responsabilidades adequadas ao que lhe 

for solicitado e contratualizar tarefas, 

apresentando resultados;  

- organizar e realizar autonomamente tarefas, 

incluindo a promoção do estudo com o apoio do 

professor , identificando quais os obstáculos e 

formas de os ultrapassar;  

- dar conta a outros do cumprimento de tarefas e 

de funções que assumiu. 

 

Participativo/ 

colaborador 

(B, C, D, E, F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsável/ autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUZ 

 
 
 
 
 
 

Ondas de luz e sua propagação 
 

Distinguir corpos luminosos de iluminados, concretizando 
com exemplos da astronomia e do dia a dia. 

Reconhecer que a luz transporta energia e é uma onda 
(eletromagnética) que não necessita de um meio material 
para se propagar, concluindo, experimentalmente, que se 
propaga em linha reta. 

Promover estratégias que criem oportunidades 

para o aluno: 

  

- fornecer feedback para melhoria ou 

aprofundamento do trabalho de grupo ou 

individual dos pares;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Participativo/ 

colaborador 

(B, C, D, E, F) 
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Ordenar as principais regiões do espetro 
eletromagnético, tendo em consideração a frequência, e 
identificar algumas aplicações das radiações dessas 
regiões.  -Metodologia de Projeto  
 
 

Fenómenos óticos 
 
Concluir, através de atividades experimentais, que a luz 
pode sofrer reflexão (especular e difusa), refração e 
absorção, verificando as leis da reflexão e comunicando 
as conclusões. 

Representar, geometricamente, a reflexão e a refração da 
luz e interpretar representações desses fenómenos. 

Concluir, através de atividades experimentais, sobre as 
características das imagens em espelhos planos, côncavos 
e convexos e com lentes convergentes e divergentes, 
analisando os procedimentos e comunicando as 
conclusões. 

Explicar algumas das aplicações dos fenómenos óticos, 
nomeadamente objetos e instrumentos que incluam 
espelhos e lentes. 

Explicar algumas das aplicações dos fenómenos óticos, 
nomeadamente objetos e instrumentos que incluam 
espelhos e lentes. 

Explicar a formação de imagens no olho humano e a 
utilização de lentes na correção da miopia e da 
hipermetropia, e analisar, através de pesquisa de 
informação, a evolução da tecnologia associada à 
correção dos defeitos de visão. -Metodologia de Projeto  

 

Distinguir, experimentalmente, luz monocromática de 
policromática, associando o arco‐íris à dispersão da luz e 

- realizar trabalho colaborativo em diferentes 

situações (projetos interdisciplinares, resolução 

de problemas e atividades experimentais).  

 

Promover estratégias que induzam o aluno a:  
 
- ações solidárias para com outros nas tarefas de 
aprendizagem ou na sua organização /atividades 
de entreajuda;  
- posicionar-se perante situações de ajuda a 

outros e de proteção de si, designadamente 

adotando medidas de proteção adequadas a 

atividades laboratoriais;  

- saber atuar corretamente em caso de incidente 
no laboratório, preocupando-se com a sua 
segurança pessoal e de terceiros.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
Cuidador de si e do outro  

(A, B, E, F, G, I, J)  
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justificar o fenómeno da dispersão num prisma de vidro 
com base na refração. 

 
Perfil dos alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória: 
 

A- Linguagens e textos 

B- Informação e comunicação 

C- Raciocínio e resolução de problemas 

D- Pensamento crítico e pensamento criativo 

E- Relacionamento interpessoal 

F- Desenvolvimento pessoal e autonomia 

G- Bem-estar, saúde e ambiente 

H- Sensibilidade estética e artística 

I- Saber científico, técnico e tecnológico 

J- Consciência e domínio do corpo 

 
 
Ensino Articulado: 
 
 

Semestres Aulas Planificadas Momentos de Avaliação Outros Total (50min) 

1º 29 2 tempos 2 tempos 33 

2º 27 2 tempos 2 tempos 31 
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Planificação Anual - Educação Visual - 8ºano  
Nota:  
1-Cumprimento da meta do PE: 20% da Planificação em Metodologia de Projeto a assinalar na coluna das aprendizagens essenciais 
2- Na coluna das ações estratégicas assinalar a cor verde as atividades/projetos/clubes/programas que integram a planificação 
 

1º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

DOMÍNIO/ TEMA 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

Conhecimentos, Capacidades e 
Atitudes 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 

ATIVIDADES/PROJETOS/CLUBES/PROGRAMAS 

AÇÕES 
ESTRATÉTICAS 

PARA OS 
REGIMES 

MISTOS E À 
DISTÂNCIA 

COMPE
TÊNCIA

S 
DO 

PERFIL 
DOS 

ALUNO
S 

 
GESTÃO DO 

TEMPO 
 

 
 
Apropria
ção  
e   
Reflexão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º SEMESTRE 
 
Visão 
- Figura /fundo; figuras 

impossíveis. 

 
 
Elementos da Forma 
Visual 
- Estruturas; 

módulo/padrão; 

pavimentação;  

- Movimento visual;  

- Marcas visuais de 

profundidade. 

 
A Cor 

Todas as atividades são 
desenvolvidas em metodologia de 
projeto. 

 

 Refletir sobre as manifestações 
culturais do património local e 
global (obras e artefactos de 
arte – pintura, escultura, 
desenho, assemblage, colagem, 
fotografia, instalação, land’art, 
banda desenhada, design, 
arquitetura, artesanato, 
multimédia e linguagens 
cinematográficas). 

 Dominar os conceitos de plano, 
ritmo, espaço, estrutura, luz – 
cor, enquadramento, entre 
outros – em diferentes 
contextos e modalidades 

Promover estratégias que envolvam: 

 o enriquecimento das experiências visuais dos alunos, 
estimulando hábitos de apreciação e fruição dos 
diferentes contextos culturais. 

 A consciencialização de que o (s) gosto (s) se 
desenvolve (m) e forma(m) através da prática 
sistemática de experiências culturais diversificadas, 
quer seja no âmbito da fruição, quer da 
experimentação. 

Promover estratégias que envolvam a criatividade do 
aluno no sentido de: 

 mobilizar saberes e processos, através dos quais 
perceciona, seleciona, organiza os dados e lhes 
atribui significados novos; 

 promover dinâmicas que exijam relações entre aquilo 
que se sabe, o que se pensa e os diferentes universos 
do conhecimento; 

Através da 
utilização da 
plataforma 
Inovar e 
Classroom 
como meio de 
comunicação, 
será possível 
promover o 
desenvolvime
nto de 
pedagogias 
ativas, 
centradas no 
aluno, como 
por exemplo: 
o trabalho por 
tarefas; a 
pesquisa; e o 

Conhec
edor/s
abedor
/culto/
inform
ado 
(A, B, 
G, I, J) 
 
 
 
 
 
 
 
Criativ
o 
(A, C, 
D, J) 

34 tempos 
letivos de 
50 minutos 
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Interpret
ação e 
Comunic
ação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Fenómeno físico e 

fenómeno perceptivo;  

- Cor-luz: síntese aditiva 

(sistema RGB); 

- Cor-pigmento 

(continuação): síntese 

subtrativa (sistema 

CMYK); 

- Tom, valor e saturação. 

- Contrastes da cor; 

- Teóricos da cor. 

 
Comunicação Visual 
- O poder das imagens; 

- Significado e função 
das imagens. 
Design: 
- Design - 
enquadramento; 
- A metodologia do 
Design; 
- O contexto em que 
surge, a primeira escola 
e a sua evolução; 
- Funções do design; 
- Disciplinas do design; 
- Áreas do design: 
Interiores e ambientes; 
Industrial, de produto ou 
de equipamento; Moda; 
Comunicação. 

expressivas: pintura, escultura, 
desenho, design, fotografia, 
cinema, vídeo, banda 
desenhada. 

 Reconhecer a importância das 
imagens como meios de 
comunicação de massas, 
capazes de veicular diferentes 
significados (económicos, 
políticos, sociais, religiosos, 
ambientais, entre outros). 

 Enquadrar os objetos artísticos 
de diferentes culturas e 
períodos históricos, tendo como 
referência os saberes da 
História da Arte (estilos, 
movimentos, intencionalidades 
e ruturas). 

 Compreender a importância da 
inter-relação dos saberes da 
comunicação visual (espaço, 
volume, cor, luz, forma, 
movimento, estrutura, ritmo, 
entre outros) nos processos de 
fruição dos universos culturais 

 Relacionar o modo como os  
processos de criação interferem 
na(s) intencionalidade(s) dos 
objetos artísticos. 

 

 Perceber os “jogos de poder” 
das imagens e da sua 
capacidade de mistificação ou 
desmistificação do real. 

 incentivar práticas que mobilizem processos para 
imaginar diferentes possibilidades para gerar novas 
ideias. 

Promover estratégias que desenvolvam o pensamento 
crítico e analítico dos alunos, incidindo em: 

 Debates sobre as diferentes imagens, criando 
circunstâncias para a discussão e argumentação dos 
seus pontos de vista e dos outros; 

 apreciações fundamentadas em relação aos seus 
trabalhos e aos dos seus pares 

Promover estratégias que requeiram por parte do 
aluno: 

 o reconhecimento da importância do património 
cultural e artístico nacional e de outras culturas, 
como valores indispensáveis para uma maior 
capacidade de participação e intervenção nas 
dinâmicas sociais e culturais. 

Promover estratégias que envolvam por parte do 
aluno: 

 a seleção de técnicas e de materiais ajustando – os à 
intenção expressiva das suas representações; 

 a utilização sistemática de processos de registo de 
ideias, de planeamento e de trabalho; 

 a transferência para novas situações de 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. 

Promover estratégias que impliquem por parte do 
aluno: 

 questionar as diferentes circunstâncias culturais, 
ambientais, urbanísticas, entre outras, e perceber o 

trabalho de 
projeto. Assim 
os alunos 
terão acesso a 
orientações 
essenciais (de 
acordo com 
um guião) e 
indicações das 
plataformas e 
ou links que 
devem 
consultar 
(sempre com 
o 
acompanham
ento 
presencial, 
síncrono e/ou 
assíncrono do 
professor). 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
Crítico/
Analític
o 
(A, B, C, 
D, G) 
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Experim
entação 
e Criação 

-  A embalagem. 
 
 
Técnicas e Figuras 
Humanas 
- Suportes e 
instrumentos 
(continuação): pincéis, 
trinchas, esfuminhos e 
canetas de aparo, 
guache, tinta da China e 
aguarela. 
- Técnicas de impressão: 
stencil, carimbo e 
monotipia;  
- Outras técnicas 
(continuação): recorte, 
kirigami e kusudama. 
- Técnicas 
tridimensionais 
(continuação): esculturas 
em sabão, esponja e 
pasta de modelar. 
- Desenhar é ver melhor: 
forma positiva e forma 
negativa, linha de 
contorno aparente, 
proporção, sombra 
própria e projetada, 
valores claro/escuro. 
 
 

 
 

 Interrogar os processos 
artísticos para a compreensão 
da arte contemporânea. 

 Transformar os conhecimentos 
adquiridos em novos modos de 
apreciação do mundo. 

 

 Articular conceitos (espaço, 
volume, cor, luz, movimento, 
estrutura, forma, ritmo), 
referências, experiências, 
materiais e suportes nas suas 
composições plásticas. 

 Manifestar expressividade nos 
seus trabalhos, selecionando, de 
forma intencional, conceitos, 
temáticas, materiais, suportes e 
técnicas 

 Justificar a intencionalidade das 
suas composições recorrendo a 
critérios de ordem estética 
(vivências, experiências e 
conhecimento). 

 Organizar exposições em 
diferentes formatos – físicos e / 
ou digitais – individuais ou de 
grupo, selecionando trabalhos 
tendo por base os processos de 
análise, síntese e comparação, 
que conjugam as noções de 
composição e de harmonia, de 
acordo com o objetivo 
escolhido/proposto. 

seu contributo para uma ação cívica, junto das 
comunidades. 

Promover estratégias que impliquem por parte do 
aluno: 

 a seleção de elementos de natureza diversa 
(plástica, escrita, entre outros) para criar dinâmicas 
na comunidade (exposições, debates, entre outras); 

 a participação em projetos de trabalho 
multidisciplinares. 

Promover estratégias envolvendo tarefas em que, com 
base em critérios, se oriente o aluno para: 

 A identificação das suas capacidades e fragilidades e 
dos materiais que melhor domina para expressar as 
suas ideias. 

Promover estratégias que criem oportunidades para o 
aluno: 

 Cooperar com seus pares na partilha de saberes para 
a superação conjunta de dificuldades nas diversas 
atividades, nos contextos de sala de aula ou de 
situações não formais (museus, atividades de ar livre, 
espetáculos, entre outras); 

 Divulgar atividades individuais ou de grupo, através 
dos canais de comunicação disponíveis, de modo a 
promover a partilha de dados e de experiências. 

Promover estratégias e modos de organização das 
tarefas que impliquem por parte do aluno: 

 Criar regras relativas aos procedimentos com os 
materiais, à gestão do espaço e à realização de 
tarefas; 

 Manifestar sentido de comprometimento, 
respeitando o trabalho individual, a par e de grupo; 

 Incentivar a importância de fazer propostas de 
projetos a realizar e de temáticas a investigar; 
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 Selecionar, de forma autónoma, 
processos de trabalho e de 
registo de ideias que envolvam 
a pesquisa, investigação e 
experimentação. 

 
 

 

 Criar o seu portefólio com vista à autoavaliação. 
Promover estratégias que induzam: 

 A organização dos espaços e dos materiais, de acordo 
com as regras construídas em grupo e / ou pelo 
professor; 

 A partilha de ideias, no sentido de encontrar soluções 
e de compreender o ponto de vista dos outros; 

 A disponibilidade de estar atento às necessidades dos 
seus pares e da comunidade, podendo exercitar 
formas de participação; 

 A valorização dos saberes do outro, compreendendo 
as suas intenções e ajudando – o a expressar as suas 
ideias. 

 
 

2º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

DOMÍNIO/ TEMA 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades 

e Atitudes 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 
ATIVIDADES/PROJETOS/CLUBES/PROGRAMAS 

AÇÕES 
ESTRATÉTICAS 

PARA OS 
REGIMES 

MISTOS E À 
DISTÂNCIA 

COMPE
TÊNCIA

S 
DO 

PERFIL 
DOS 

ALUNO
S 

 
GESTÃO DO 

TEMPO 
 

Apropriação  
e   Reflexão 
 
 
 
Interpretaçã
o e 

 
Geometria 
- Superfícies: geratriz e 
diretriz; tipos de 
superfícies; polígonos; 
poliedros e não 
poliedros; planificados. 

 Refletir sobre as 
manifestações culturais 
do património local e 
global (obras e artefactos 
de arte – pintura, 
escultura, desenho, 
assemblage, colagem, 
fotografia, instalação, 

Promover estratégias que envolvam: 

 o enriquecimento das experiências visuais dos alunos, 
estimulando hábitos de apreciação e fruição dos 
diferentes contextos culturais. 

 A consciencialização de que o (s) gosto (s) se 
desenvolve (m) e forma(m) através da prática 
sistemática de experiências culturais diversificadas, 

Através da 
utilização da 
plataforma 
Inovar e 
Classroom 
como meio de 
comunicação, 
será possível 

Conhec
edor/s
abedor
/culto/
inform
ado 
(A, B, 
G, I, J) 

34 tempos 
letivos de 50 
minutos 
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Comunicaçã
o 
 
 
 
 
 
  
Experimenta
ção e Criação 

- Perspetivas 
axonométricas: 
pensamento visual de 
um cubo; representação 
de volumes: passo a 
passo;  
- Perspetiva isométrica: 
circunferência. 
- Método de Monge: 
projeção ortogonal; 
- Dupla projeção 
ortogonal e tripla 
projeção ortogonal; 
- Sistema europeu. 
 
 
Tecnologias Digitais 
- a imagem digital: tipos 
de imagem e modelos de 
cor (articular com cor-luz 
e cor-pigmento); 
- Fotografia digital: 
técnica, composição, 
iluminação, a regra dos 
terços; 
- Áreas da fotografia. 
 
Artes Visuais 
- Do figurativo à 
abstração: dadaísmo, 
surrealismo e arte 
abstrata;  
- Arte contemporânea: 
informalismo e a psique, 

land’art, banda 
desenhada, design, 
arquitetura, artesanato, 
multimédia e linguagens 
cinematográficas). 

 Dominar os conceitos de 
plano, ritmo, espaço, 
estrutura, luz – cor, 
enquadramento, entre 
outros – em diferentes 
contextos e modalidades 
expressivas: pintura, 
escultura, desenho, 
design, fotografia, 
cinema, vídeo, banda 
desenhada. 

 Reconhecer a 
importância das imagens 
como meios de 
comunicação de massas, 
capazes de veicular 
diferentes significados 
(económicos, políticos, 
sociais, religiosos, 
ambientais, entre 
outros). 

 Enquadrar os objetos 
artísticos de diferentes 
culturas e períodos 
históricos, tendo como 
referência os saberes da 
História da Arte (estilos, 
movimentos, 

quer seja no âmbito da fruição, quer da 
experimentação. 

Promover estratégias que envolvam a criatividade do 
aluno no sentido de: 

 mobilizar saberes e processos, através dos quais 
perceciona, seleciona, organiza os dados e lhes atribui 
significados novos; 

 promover dinâmicas que exijam relações entre aquilo 
que se sabe, o que se pensa e os diferentes universos 
do conhecimento; 

 incentivar práticas que mobilizem processos para 
imaginar diferentes possibilidades para gerar novas 
ideias. 

Promover estratégias que desenvolvam o pensamento 
crítico e analítico dos alunos, incidindo em: 

 Debates sobre as diferentes imagens, criando 
circunstâncias para a discussão e argumentação dos 
seus pontos de vista e dos outros; 

 apreciações fundamentadas em relação aos seus 
trabalhos e aos dos seus pares 

Promover estratégias que requeiram por parte do aluno: 

 o reconhecimento da importância do património 
cultural e artístico nacional e de outras culturas, como 
valores indispensáveis para uma maior capacidade de 
participação e intervenção nas dinâmicas sociais e 
culturais. 

Promover estratégias que envolvam por parte do aluno: 

 a seleção de técnicas e de materiais ajustando – os à 
intenção expressiva das suas representações; 

 a utilização sistemática de processos de registo de 
ideias, de planeamento e de trabalho; 

 a transferência para novas situações de processos de 
análise e de síntese, de modo a criar um conjunto de 

promover o 
desenvolvime
nto de 
pedagogias 
ativas, 
centradas no 
aluno, como 
por exemplo: 
o trabalho por 
tarefas; a 
pesquisa; e o 
trabalho de 
projeto. Assim 
os alunos 
terão acesso a 
orientações 
essenciais (de 
acordo com 
um guião) e 
indicações das 
plataformas e 
ou links que 
devem 
consultar 
(sempre com 
o 
acompanham
ento 
presencial, 
síncrono e/ou 
assíncrono do 
professor). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Criativ
o 
(A, C, 
D, J) 
 
 

 
 
 
Crítico/
Analític
o 
(A, B, C, 

D, G) 
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action painting e 
dripping, minimalismo. 
 
Património e 
Manifestações Culturais 
- Património imaterial;  
- Artesanato. 
 

intencionalidades e 
ruturas). 

 Compreender a 
importância da inter-
relação dos saberes da 
comunicação visual 
(espaço, volume, cor, luz, 
forma, movimento, 
estrutura, ritmo, entre 
outros) nos processos de 
fruição dos universos 
culturais 

 Relacionar o modo como 
os  
processos de criação 
interferem na(s) 
intencionalidade(s) dos 
objetos artísticos. 

 

 Perceber os “jogos de 
poder” das imagens e da 
sua capacidade de 
mistificação ou 
desmistificação do real. 

 Interrogar os processos 
artísticos para a 
compreensão da arte 
contemporânea. 

 Transformar os 
conhecimentos 
adquiridos em novos 
modos de apreciação do 
mundo. 

 

imagens e de objetos com possibilidades de 
desenvolver trabalhos com um nível mais elevado de 
complexidade. 

Promover estratégias que impliquem por parte do aluno: 

 questionar as diferentes circunstâncias culturais, 
ambientais, urbanísticas, entre outras, e perceber o 
seu contributo para uma ação cívica, junto das 
comunidades. 

Promover estratégias que impliquem por parte do aluno: 

 a seleção de elementos de natureza diversa (plástica, 
escrita, entre outros) para criar dinâmicas na 
comunidade (exposições, debates, entre outras); 

 a participação em projetos de trabalho 
multidisciplinares. 

Promover estratégias envolvendo tarefas em que, com 
base em critérios, se oriente o aluno para: 

 A identificação das suas capacidades e fragilidades e 
dos materiais que melhor domina para expressar as 
suas ideias. 

Promover estratégias que criem oportunidades para o 
aluno: 

 Cooperar com seus pares na partilha de saberes para a 
superação conjunta de dificuldades nas diversas 
atividades, nos contextos de sala de aula ou de 
situações não formais (museus, atividades de ar livre, 
espetáculos, entre outras); 

 Divulgar atividades individuais ou de grupo, através 
dos canais de comunicação disponíveis, de modo a 
promover a partilha de dados e de experiências. 

Promover estratégias e modos de organização das 
tarefas que impliquem por parte do aluno: 

 Criar regras relativas aos procedimentos com os 
materiais, à gestão do espaço e à realização de tarefas; 
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 Articular conceitos 
(espaço, volume, cor, luz, 
movimento, estrutura, 
forma, ritmo), 
referências, experiências, 
materiais e suportes nas 
suas composições 
plásticas. 

 Manifestar 
expressividade nos seus 
trabalhos, selecionando, 
de forma intencional, 
conceitos, temáticas, 
materiais, suportes e 
técnicas 

 Justificar a 
intencionalidade das 
suas composições 
recorrendo a critérios de 
ordem estética 
(vivências, experiências e 
conhecimento). 

 Organizar exposições em 
diferentes formatos – 
físicos e / ou digitais – 
individuais ou de grupo, 
selecionando trabalhos 
tendo por base os 
processos de análise, 
síntese e comparação, 
que conjugam as noções 
de composição e de 
harmonia, de acordo 

 Manifestar sentido de comprometimento, respeitando 
o trabalho individual, a par e de grupo; 

 Incentivar a importância de fazer propostas de 
projetos a realizar e de temáticas a investigar; 

 Criar o seu portefólio com vista à autoavaliação. 
Promover estratégias que induzam: 

 A organização dos espaços e dos materiais, de acordo 
com as regras construídas em grupo e / ou pelo 
professor; 

 A partilha de ideias, no sentido de encontrar soluções 
e de compreender o ponto de vista dos outros; 

 A disponibilidade de estar atento às necessidades dos 
seus pares e da comunidade, podendo exercitar 
formas de participação; 

A valorização dos saberes do outro, compreendendo as 

suas intenções e ajudando – o a expressar as suas ideias. 
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com o objetivo 
escolhido/proposto. 

 Selecionar, de forma 
autónoma, processos de 
trabalho e de registo de 
ideias que envolvam a 
pesquisa, investigação e 
experimentação. 

 
Perfil dos alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória: 
 

A- Linguagens e textos 

B- Informação e comunicação 

C- Raciocínio e resolução de problemas 

D- Pensamento crítico e pensamento criativo 

E- Relacionamento interpessoal 

F- Desenvolvimento pessoal e autonomia 

G- Bem-estar, saúde e ambiente 

H- Sensibilidade estética e artística 

I-     Saber científico, técnico e tecnológico 

J- Consciência e domínio do corpo 
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Planificação Anual - Educação Tecnológica - 8ºano 
Nota:  
1-Cumprimento do Plano de Inovação: Mais de 20% da Planificação em Metodologia de Projeto a assinalar na coluna das aprendizagens essenciais 
 
2- Na coluna das ações estratégicas assinalar a cor verde as atividades/projetos/clubes/programas que integram a planificação 
 

1º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

DOMÍNIO/ TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes AÇÕES ESTRATÉGICAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 
Conceitos 
Princípios e 
Operadores 
Tecnológicos 
 
.Estruturas resistentes 
.Movimento e 
mecanismos 
.Acumulação e 
transformação de 
energia 
.Regulação e controle 
.Medição/metrologia 

 
 
 

Conhecer diversos tipos de movimentos. 

Operadores mecânicos de transmissão e de 

transformação do movimento. Domínio dos 

procedimentos sistemáticos e metodológicos. 

.Tomar consciência da importância dos 

procedimentos sistemáticos e metodológicos. 

.Linguagem dos processos de utilização, de 

fabrico e de construção. 

.Produzir artefactos, objetos e sistemas 
técnicos, adequando os meios materiais e 
técnicos à ideia ou intenção expressa.  

.Apreciar as qualidades dos materiais (físicas, 
mecânicas e tecnológicas), através do exercício 
sistemático dos diferentes sentidos, 
estabelecendo relações com a utilização de 
técnicas específicas de materiais: madeiras, 
papéis, plásticos, fios têxteis, pastas entre 
outros.  

As aprendizagens essenciais, ao 
mobilizarem saberes e saber-fazer, exigem 
a criação de situações que permitam o 
princípio da mobilização. É fundamental o 
saber em ação promovido através de 
trabalho prático, experimental-oficinal, 
com concretização de produtos, objetos 
socialmente úteis: 
 .protótipos; modelos de construção e 
simulação; 
.montagens experimentais;  
.maquetas: instalações, em articulação com 
atividades de observação, pesquisa, 
organização e planeamento; 
.realizar textos relativos a funções 
especificas;  
.redigir memória descritiva, caderno de 
encargos, utilizar tecnologias de informação 
e comunicação. 
 
 

Através da utilização da plataforma 
inovar, como meio de comunicação, 
será possível promover o 
desenvolvimento de pedagogias 
ativas, centradas no aluno, como por 
exemplo: o trabalho por tarefas; a 
pesquisa; e o trabalho de projeto. 
Assim os alunos terão acesso a 
orientações essenciais (de acordo 
com um guião) e indicações das 
plataformas e ou links que devem 
consultar (sempre com o 
acompanhamento síncrono ou 
assíncrono do professor). 
Estabelecer objetivos, traçar planos e 
concretizar projetos, com sentido de 
responsabilidade e autonomia. 
 
Consolidar e aprofundar 
competências que já possuem, numa 

Sistematizador/ 
organizador  

(A, B, C, I, J)  

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  

(A, B, G, I, J) 

 Responsável/ 
autónomo  

 
             
 

 
 
 
 
 
 
 

17 tempos 
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.Selecionar materiais de acordo com as suas 
características físicas e mecânicas. Investigar, 
através de experiências simples, algumas 
características de materiais comuns (dureza, 
flexibilidade, resistência, elasticidade, 
plasticidade).  

.Criar soluções tecnológicas através da 
reutilização ou reciclagem de materiais, tendo 
em atenção a sustentabilidade ambiental. 

.Colaborar nos cuidados com o seu corpo e no 
cumprimento de normas de higiene e segurança 
na utilização de recursos tecnológicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

perspetiva de aprendizagem ao 
longo da vida. 
 
Fornecer recursos, materiais como: 
livros, imagens, fotografias, 
computador, fichas 
informativas/formativas. 
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Planificação Anual - Educação Tecnológica - 8ºano 
 
 

2º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes AÇÕES ESTRATÉGICAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 
Conceitos, 
princípios e 
operadores 
tecnológicos 
 
 
.Materiais 
.Informação/construç
ão 
.Tecnologias 
Biológicas 
.Organização, gestão e 
comercialização 
.Higiene e segurança 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.Conhecer diversos tipos de movimentos. 

Operadores mecânicos de transmissão e de 

transformação do movimento. Domínio dos 

procedimentos sistemáticos e metodológicos. 

.Tomar consciência da importância dos 

procedimentos sistemáticos e metodológicos. 

.Linguagem dos processos de utilização, de fabrico 

e de construção. 

.Produzir artefactos, objetos e sistemas técnicos, 
adequando os meios materiais e técnicos à ideia 
ou intenção expressa.  

.Apreciar as qualidades dos materiais (físicas, 
mecânicas e tecnológicas), através do exercício 
sistemático dos diferentes sentidos, 
estabelecendo relações com a utilização de 
técnicas específicas de materiais: madeiras, 
papéis, plásticos, fios têxteis, pastas entre outros. 
.Selecionar materiais de acordo com as suas 
características físicas e mecânicas. Investigar, 
através de experiências simples, algumas 
características de materiais comuns (dureza, 

As aprendizagens essenciais, ao 
mobilizarem saberes e saber-fazer, exigem 
a criação de situações que permitam o 
princípio da mobilização. É fundamental o 
saber em ação promovido através de 
trabalho prático, experimental-oficinal, 
com concretização de produtos, objetos 
socialmente úteis: 
 .protótipos; modelos de construção e 
simulação; 
.montagens experimentais;  maquetas: 
instalações, em articulação com atividades 
de observação, pesquisa, organização e 
planeamento; 
.realizar textos relativos a funções 
especificas;  
.redigir memória descritiva, caderno de 
encargos, utilizar tecnologias de informação 
e comunicação. 
 
 
 
 

Através da utilização da plataforma 
inovar, como meio de comunicação, 
será possível promover o 
desenvolvimento de pedagogias 
ativas, centradas no aluno, como por 
exemplo: o trabalho por tarefas; a 
pesquisa; e o trabalho de projeto. 
Assim os alunos terão acesso a 
orientações essenciais (de acordo 
com um guião) e indicações das 
plataformas e ou links que devem 
consultar (sempre com o 
acompanhamento síncrono ou 
assíncrono do professor). 
Estabelecer objetivos, traçar planos e 
concretizar projetos, com sentido de 
responsabilidade e autonomia. 
 
Consolidar e aprofundar 
competências que já possuem, numa 
perspetiva de aprendizagem ao 
longo da vida. 
 

 
Sistematizador/ 
organizador  

(A, B, C, I, J)  

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  

(A, B, G, I, J) 

 Responsável/ 
autónomo  

(C, D, E, F, G, I, J)  

Participativo/ 
colaborador 

(B, C, D, E, F)  

Cuidador de si e do 
outro  

(B, E, F, G) 

 
 

17 tempos 
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 flexibilidade, resistência, elasticidade, 
plasticidade).  

 
 

Fornecer recursos, materiais como: 
livros, imagens, fotografias, 
computador, fichas 
informativas/formativas 

 
Perfil dos alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória: 
 

A- Linguagens e textos 

B- Informação e comunicação 

C- Raciocínio e resolução de problemas 

D- Pensamento crítico e pensamento criativo 

E- Relacionamento interpessoal 

F- Desenvolvimento pessoal e autonomia 

G- Bem-estar, saúde e ambiente 

H- Sensibilidade estética e artística 

I-     Saber científico, técnico e tecnológico 

J- Consciência e domínio do corpo 
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Planificação Anual - REGIME PRESENCIAL/ MISTO* - 8º ano 
Nota:  
1-Cumprimento da meta do PE: 20% da Planificação em Metodologia de Projeto a assinalar na coluna das aprendizagens essenciais 
 
2- Na coluna das ações estratégicas assinalar a cor verde as atividades/projetos/clubes/programas que integram a planificação 
 

1º SEMESTRE - Ensino Regular 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 
ATIVIDADES/PROJETOS/CLUBES/PROG

RAMAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA O 
REGIME NÃO PRESENCIAL 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 

APTIDÃO 
FÍSICA 

- Desenvolver capacidades motoras 
evidenciando aptidão muscular e aptidão 
aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de 
Aptidão Física do programa FITescola, para a 
sua idade e sexo. 

- Reforçar o gosto pela prática regular de 
atividade física;  
- Aplicar processos de elevação do nível 

funcional da aptidão física.  

- Promover a manutenção da 
condição física tendo em atenção 
as capacidades condicionais e 
coordenativas gerais básicas, 
particularmente a resistência 
geral, a força, a execução, a 
frequência de movimentos, a 
flexibilidade e as destrezas geral e 
direcionada;  
- Utilizar e dominar instrumentos 
diversificados para pesquisar, 
descrever, avaliar, validar e 
mobilizar informação de forma 
crítica e autónoma;  
- Consolidar e aprofundar as 
competências que já possuem, 
numa perspetiva de 
aprendizagem ao longo da vida;  

B, E, F, G, J 
 

Ao longo do 
ano letivo, 
em todas as 
matérias a 
lecionar 

ANDEBOL  

- Cooperar com os companheiros em todas as 
situações, escolhendo as ações favoráveis ao 
êxito pessoal e do grupo, admitindo as 
indicações que lhe dirigem e as opções e falhas 
dos colegas. 
- Conhecer o objetivo do jogo e a sua história, 
a função e o modo de execução das principais 
ações técnico-táticas e as regras, não só como 
jogador, mas também como árbitro:  
- Ações técnico-táticas: passe-receção, drible, 
fintas, posição base defensiva, remate em 
apoio/ em suspensão, marcação e 
desmarcação; 

- Resolver problemas em situações de 
jogo;  
- Adquirir conhecimento, informação e 
outros saberes, com rigor, articulação e 
uso consistente de conhecimentos (em 
diferentes contextos de prática). 
- Analisar situações, identificando os 
elementos dados; 
- Analisar os seus desempenhos e o dos 
outros, dando e aceitando sugestões de 
melhoria; 
- Aceitar o apoio dos companheiros nos 
esforços de aperfeiçoamento próprio; 
- Saber questionar uma situação; 

B, D, E, F, G, J  
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- Escolher, em situação de jogo reduzido/ 
condicionado, a posição correta em relação à 
situação de ataque e à situação de defesa, 
aplicando os principais gestos técnico-táticos 
do jogo. 
Metodologia de projeto 

- Utilizar os dados da sua autoavaliação 
para se envolver na aprendizagem; 
- Respeitar as regras organizativas que 
permitam atuar em segurança. 

- Estabelecer objetivos, traçar 
planos e concretizar projetos, 
com sentido de responsabilidade 
e autonomia;  
- Adotar comportamentos que 
promovam a saúde e o bem-
estar, nos hábitos quotidianos, na 
alimentação e na prática de 
exercício físico. 
- Semanalmente, através da 
Plataforma “Inovar”, será 
registado um plano de trabalho 
prático, que os alunos executarão 
ao longo da semana. 

ATLETISMO  

- Realizar e analisar do ATLETISMO, saltos, 
corridas e lançamentos, cumprindo 
corretamente as exigências elementares, 
técnicas e do regulamento, não só como 
praticante, mas também como juiz: 
- Corrida de Resistência em regime aeróbio;   
 - Corrida de Velocidade de 60 m com partida 
de blocos; 
- Corrida de Barreiras; 
 - Salto em Comprimento com a técnica de voo 
na passada; 
- Salto em Altura com técnica de tesoura. 
Metodologia de projeto 

- Explorar materiais, espaço, ritmos, 
relações interpessoais; 
- Analisar situações, identificando os 
elementos dados; 
- Analisar os seus desempenhos e o dos 
outros, dando e aceitando sugestões de 
melhoria; 
- Aceitar o apoio dos companheiros nos 
esforços de aperfeiçoamento próprio; 
- Saber questionar uma situação;  
- Utilizar os dados da sua autoavaliação 
para se envolver na aprendizagem; 
- Respeitar as regras organizativas que 
permitam atuar em segurança. 

B, D, E, F, G, J 

 

 
 

2º SEMESTRE - Ensino Regular 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 
ATIVIDADES/PROJETOS/CLUBES/PROG

RAMAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA O 
REGIME NÃO PRESENCIAL 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 

VOLEIBOL  
- Cooperar com os companheiros em todas as 
situações, escolhendo as ações favoráveis ao 

- Adquirir conhecimento, informação e 
outros saberes, com rigor, articulação e 

- Promover a manutenção da 
condição física tendo em atenção 

B, D, E, F, G, H, J 
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êxito pessoal e do grupo, admitindo as 
indicações que lhe dirigem e as opções e falhas 
dos colegas. 
- Conhecer o objetivo do jogo e a sua história, 
a função e o modo de execução das principais 
ações técnico-táticas e as regras, não só como 
jogador, mas também como árbitro:  
- Ações técnico-táticas: deslocamentos, passe 
em apoio de frente, manchete, serviço por 
baixo/ por cima, remate (apoio/suspensão) e 
situação de jogo reduzido/ condicionado. 
Metodologia de projeto 
 

uso consistente de conhecimentos (em 
diferentes contextos de prática). 
- Analisar os seus desempenhos e o dos 
outros, dando e aceitando sugestões de 
melhoria; 
- Aceitar o apoio dos companheiros nos 
esforços de aperfeiçoamento próprio; 
- Cumprir e fazer cumprir regras de 
arbitragem; 
 - Conhecer e aplicar cuidados de 
higiene. 
- Promover o gosto pela prática regular 

de atividade física. 

as capacidades condicionais e 
coordenativas gerais básicas, 
particularmente a resistência 
geral, a força, a execução, a 
frequência de movimentos, a 
flexibilidade e as destrezas geral e 
direcionada;  
- Utilizar e dominar instrumentos 
diversificados para pesquisar, 
descrever, avaliar, validar e 
mobilizar informação de forma 
crítica e autónoma;  
- Consolidar e aprofundar as 
competências que já possuem, 
numa perspetiva de 
aprendizagem ao longo da vida;  
- Estabelecer objetivos, traçar 
planos e concretizar projetos, 
com sentido de responsabilidade 
e autonomia;  
- Adotar comportamentos que 
promovam a saúde e o bem-
estar, nos hábitos quotidianos, na 
alimentação e na prática de 
exercício físico. 
- Semanalmente, através da 
Plataforma “Inovar”, será 
registado um plano de trabalho 

BASQUETEBOL 

- Cooperar com os companheiros para o 
alcance do objetivo, nos JOGOS DESPORTIVOS 
COLETIVOS (Basquetebol), realizando com 
oportunidade e correção as ações técnico-
táticas elementares em todas as funções, 
conforme a oposição em cada fase do jogo, 
aplicando as regras, não só como jogador, mas 
também como árbitro:  
- Ações técnico-táticas: receção, passe de peito, 
picado e de ombro, drible de progressão e de 
proteção, lançamento em apoio e na passada, 
posição base defensiva, enquadramento 
defensivo/ ofensivo, marcação, desmarcação e 
situação de jogo reduzido/ condicionado. 
Metodologia de projeto 

- Resolver problemas em situações de 
jogo;  
- Adquirir conhecimento, informação e 
outros saberes, com rigor, articulação e 
uso consistente de conhecimentos (em 
diferentes contextos de prática). 
- Analisar situações, identificando os 
elementos dados; 
- Analisar os seus desempenhos e o dos 
outros, dando e aceitando sugestões de 
melhoria; 
- Aceitar o apoio dos companheiros nos 
esforços de aperfeiçoamento próprio; 
- Saber questionar uma situação; 
- Utilizar os dados da sua autoavaliação 
para se envolver na aprendizagem; 

B, D, E, F, G, J 

 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DE MEIRA 
DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

Subdepartamento de Educação Física 

 

 
 

                       

 

        Ano Letivo 2021/22 Página | 4 de 5 

 

- Respeitar as regras organizativas que 
permitam atuar em segurança. 
 

prático, que os alunos executarão 
ao longo da semana. 

ORIENTAÇÃO 

- Realizar PERCURSOS (Orientação) 
elementares, utilizando técnicas de orientação 
e respeitando as regras de organização, 
participação, e de preservação da qualidade do 
ambiente.  
Metodologia de projeto 
 

  

- Analisar situações, identificando os 
elementos dados;  
- Desenvolver o sentido de orientação e 
a capacidade de interpretação de 
mapas. 
- Analisar os seus desempenhos e o dos 
outros, dando e aceitando sugestões de 
melhoria; 
- Aceitar o apoio dos companheiros nos 
esforços de aperfeiçoamento próprio; 
- Saber questionar uma situação; 
- Utilizar os dados da sua autoavaliação 
para se envolver na aprendizagem; 
- Respeitar as regras organizativas que 
permitam atuar em segurança. 
- Explorar materiais, espaço, ritmos, 

relações interpessoais. 

B, E, F, G, J 

 

 
(*) De acordo com as Orientações da DGE_DGS, "na situação de transição para o REGIME MISTO, sugere-se que na disciplina de Educação Física, pela sua 
caraterística claramente prática, sejam privilegiadas as atividades presenciais". 

 
 
Perfil dos alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória: 

A- Linguagens e textos 

B- Informação e comunicação 

C- Raciocínio e resolução de problemas 
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D- Pensamento crítico e pensamento criativo 

E- Relacionamento interpessoal 

F- Desenvolvimento pessoal e autonomia 

G- Bem-estar, saúde e ambiente 

H- Sensibilidade estética e artística 

I-     Saber científico, técnico e tecnológico 

J-     Consciência e domínio do corpo 

 

 
Ensino Regular/Articulado: 

 

 

 

 
 

 

Semestres Aulas Planificadas Momentos de Avaliação Outros Total (50min) 

1º     

2º     
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Planificação Anual – 8.º ano 
Nota: Número total de aulas de 50 minutos = 32 aulas. 
1-Cumprimento da meta do PE: 20% da Planificação em Metodologia de Projeto a assinalar na coluna das aprendizagens essenciais 
 
2- Na coluna das ações estratégicas assinalar a cor verde as atividades/projetos/clubes/programas que integram a planificação 
 

1º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes AÇÕES ESTRATÉGICAS AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS 

REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 

Segurança, 
Responsabilidad
e e respeito em 

ambientes 
digitais 

O aluno adota uma atitude crítica, refletida e 
responsável no uso de tecnologias, ambientes e 
serviços digitais, sendo capaz de: 
Adotar práticas seguras de utilização das aplicações 
digitais e na navegação na internet; 
Conhecer e utilizar critérios de validação da 
informação publicada online; 
Conhecer e utilizar as normas (relacionadas com 
direitos de autor, com propriedade intelectual e 
com licenciamento) relativas aos recursos e aos 
conteúdos que mobiliza nos seus trabalhos, 
combatendo o plágio; 
Conhecer e utilizar as recomendações relativas à 
acessibilidade, no âmbito da criação e da publicação 
de conteúdos digitais, mesmo que de forma 
elementar; 
Conhecer comportamentos que visam a proteção 
da privacidade; adotar comportamentos seguros na 
utilização de aplicações digitais. 

Desenvolver desafios, problemas ou 
projetos que articulem e/ou integrem os 
diferentes domínios. 
Fomentar dinâmicas de grupo, debates, 
brainstormings, criação de jogos, entre 
outras. 
Propor atividades que permitam que o aluno 
identifique e discuta critérios para criação de 
instrumentos que apoiem a análise de 
informação online: grelhas de análise de 
sítios, entre outros. 
Promover atividades que impliquem por 
parte do alunos da assunção de 
responsabilidades adequadas à aplicação de 
normas de acessibilidade e privacidade dos 
dados nos conteúdos digitais a produzir. 
 

• Realização de tarefa de aula 
• Envio aos alunos de guias de 

apoio, bem como 
apresentações de áudio e 
vídeo 

Realização de videoconferências e 
orientações de trabalho à distância 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J a) 
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Investigar e 
Pesquisar 
 

Planificar estratégias de investigação e de pesquisa 
a realizar online; 
• Formular questões que permitam orientar a 

recolha de dados ou informações pertinentes; 
• Definir palavras-chave para localizar 

informação, utilizando mecanismos e funções 
simples de pesquisa; 

• Utilizar o computador e outros dispositivos 
digitais como ferramentas de apoio ao 
processo de investigação e pesquisa; 

• Conhecer as potencialidades e principais 
funcionalidades de aplicações, para apoiar o 
processo de investigação e pesquisa online; 

• Realizar pesquisa, utilizando os termos 
selecionados e relevantes, de acordo com o 
tema a desenvolver; 

• Analisar criticamente a qualidade da 
informação; 

• Utilizar o computador e outros dispositivos 
digitais, de forma a permitir a organização e 
gestão da informação. 

 
 
 
 
 
 
 

Propor atividades/desafios de trabalho 
articulado com conteúdos de outras áreas 
disciplinares e/ou transversais. 
Promover a identificação de problemas ou 
de uma necessidade do meio envolvente 
(local, nacional ou global). 
Promover atividades que impliquem que os 
alunos encontrem soluções para um 
problema, discutam ideias, formulem 
questões e planifiquem as fases de uma 
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. 
Utilizar instrumentos que apoiem a gestão e 
organização da informação a publicar, por 
exemplo: gestores de tarefas, de referências 
bibliográficas, de planeamento de sítios 
online e agregadores de conteúdos, entre 
outros. 
 
 
 

 

• Realização de tarefa de aula 
• Envio aos alunos de guias de 

apoio, bem como 
apresentações de áudio e 
vídeo 

Realização de videoconferências e 
orientações de trabalho à distância 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J a) 
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2º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 
ATIVIDADES/PROJETOS/CLUBES/PROG

RAMAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 

Comunicar e 
Colaborar 

Mobilizar estratégias e ferramentas de 
comunicação e colaboração: 
• Identificar novos meios e aplicações que 

permitam a comunicação e a colaboração; 
• Selecionar as soluções tecnológicas mais 

adequadas para a realização de trabalho 
colaborativo e comunicação síncrona e 
assíncrona que se pretendem efetuar, no 
âmbito de atividades e/ou projetos, utilizando 
de forma autónoma e responsável as soluções 
mais adequadas e eficazes para partilhar ideias, 
sentimentos, informações ou factos na 
concretização dos objetivos; 

Apresentar e partilhar os produtos desenvolvidos 
utilizando meios digitais de comunicação e 
colaboração. 

Promover a criação de situações, no âmbito 
das quais o aluno comunica, colabora e 
interage de forma síncrona e assíncrona, 
recorrendo às plataformas digitais mais 
adequadas ao desenvolvimento do projeto. 
Criar momentos para que os alunos 
apresentem e partilhem, individualmente, 
em pares ou em grupo, o desenvolvimento 
dos projetos Edmodo/Padlet. 
 
 
 
 
 
 
 

• Realização de tarefa de aula 
• Envio aos alunos de guias de 

apoio, bem como 
apresentações de áudio e 
vídeo 

Realização de videoconferências e 
orientações de trabalho à distância 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J a) 

Comunicar e 
Inovar 

Explorar ideias e desenvolver o pensamento 
computacional e produzir artefactos digitais 
criativos, recorrendo a estratégias e ferramentas 
digitais de apoio 
à criatividade: 
• Diferenciar as potencialidades e os 

constrangimentos de diferentes estratégias e 
aplicações para apoiar a criatividade e a 
inovação, aplicando critérios de análise 
pertinentes, previamente validados; 

Proporcionar a criação de artefactos digitais 
diversificados: sítios da internet (Google 
Sites), plataformas sociais, jogos, cartazes, 
infográficos (Canva), apresentações 
multimédia, animações, narrativas digitais, 
textos criativ 

• Realização de tarefa de aula 
• Envio aos alunos de guias de 

apoio, bem como 
apresentações de áudio e 

vídeo 

Realização de videoconferências e 
orientações de trabalho à distância 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J a) 
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• Gerar e priorizar ideias, desenvolvendo planos 
de trabalho de forma colaborativa, 
selecionando e utilizando, de forma autónoma e 
responsável, as tecnologias digitais mais 
adequadas e eficazes para a concretização de 
projetos desenhados; 

Produzir, modificar e gerir artefactos digitais 
criativos, de forma autónoma e responsável, e de 
acordo com os projetos desenhados. 

Perfil dos alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória: 
 

A- Linguagens e textos 
B- Informação e comunicação 
C- Raciocínio e resolução de problemas 
D- Pensamento crítico e pensamento criativo 
E- Relacionamento interpessoal 
F- Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G- Bem-estar, saúde e ambiente 
H- Sensibilidade estética e artística 
I-     Saber científico, técnico e tecnológico 
J- Consciência e domínio do corpo 

 
a) Não foram atribuídos tempos dado que a disciplina de TIC articula-se com outras disciplinas, de forma a concretizar o projeto inicialmente concebido. Assim, esta 
planificação não deve ser entendida como uma listagem de conteúdos a transmitir aos alunos de forma sequencial e única, mas deve antes ser vista como um conjunto de 
objetivos finais de aprendizagem, que dependem da sequência do projeto definido.  
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Planificação Anual – 8º ano 
Nota:  
1-Cumprimento do Plano de Inovação: Mais de 20% da Planificação em Metodologia de Projeto a assinalar na coluna das aprendizagens essenciais 
 
2- Na coluna das ações estratégicas assinalar a cor verde as atividades/projetos/clubes/programas que integram a planificação 
 

1º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

DOMÍNIO/ TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes AÇÕES ESTRATÉGICAS AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS 

REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 

Desenvolvime
nto 
sustentável 
Tema: 
Alterações 
climáticas 

 

-Conhecer as causas das alterações 
climáticas a diferentes escalas. 
(Metodologia de Projeto) 
 
-Participar de forma integrada com 
diferentes atores sociais, na escola e na 
família, em ações que minimizem o impacto, 
a nível local, das atividades humanas nas 
alterações climáticas. (Metodologia de 
Projeto) 

 

 
Consciencializar para a valorização e 
conservação da  água. (Metodologia de 
Projeto) 
 
 

Visualização de filmes sobre a temática: 
 
http://ensina.rtp.pt/artigo/visiokids-o-
efeito-de-estufa/ 
 
 

 http://ensina.rtp.pt/artigo/camada-do-
ozono_1/ 

http://ensina.rtp.pt/artigo/caranguejo-
azul-o-novo-invasor-do-guadiana/ 
 
 
-Levantamento das causas naturais e 
antropogénicas na origem das 
alterações climáticas. 
 

 

 

 

 

X 

 

(A), (B), (C), 
(D), (E), (F), 

(G), (H), (I), (J). 

15 aulas 

http://ensina.rtp.pt/artigo/visiokids-o-efeito-de-estufa/
http://ensina.rtp.pt/artigo/visiokids-o-efeito-de-estufa/
http://ensina.rtp.pt/artigo/camada-do-ozono_1/
http://ensina.rtp.pt/artigo/camada-do-ozono_1/
http://ensina.rtp.pt/artigo/caranguejo-azul-o-novo-invasor-do-guadiana/
http://ensina.rtp.pt/artigo/caranguejo-azul-o-novo-invasor-do-guadiana/
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-Realização de uma exposição de 
trabalhos que promovam a adoção de 
comportamentos e práticas 
responsáveis visando a gestão adequada 
dos recursos hídricos. 
 
-Palesta sobre o meio ambiente.  

• Educação 
Ambiental 

 

Promover a utilização sustentável dos 
recursos e a redução da produção de 
resíduos. (Metodologia de Projeto) 

 
 

 
-Desenvolver comportamentos que visem a 
redução, a reutilização, a recuperação e a 
reciclagem de materiais e energia: 
recuperar, reduzir, reutilizar. (Metodologia 
de Projeto) 
 

- Visionamento e tratamento de 
imagens/ filmes sobre poluição 
ambiental. 

http://ensina.rtp.pt/artigo/a-maior-
licao-do-mundo/  

http://ensina.rtp.pt/artigo/visiokids-
reciclagem/  

http://ensina.rtp.pt/artigo/sabia-que-
reciclagem-de-plasticos/  

http://ensina.rtp.pt/artigo/frigorifico-
velho-nao-vai-para-o-lixo/  

-Debate: apresentação de argumentos a 
favor da proteção e defesa do meio 
ambiente e da sua sustentabilidade. 

 

 

 

X 

 

(A), (B), (C), 
(D), (E), (F), 

(G), (H), (I), (J). 

 

http://ensina.rtp.pt/artigo/a-maior-licao-do-mundo/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-maior-licao-do-mundo/
http://ensina.rtp.pt/artigo/visiokids-reciclagem/
http://ensina.rtp.pt/artigo/visiokids-reciclagem/
http://ensina.rtp.pt/artigo/sabia-que-reciclagem-de-plasticos/
http://ensina.rtp.pt/artigo/sabia-que-reciclagem-de-plasticos/
http://ensina.rtp.pt/artigo/frigorifico-velho-nao-vai-para-o-lixo/
http://ensina.rtp.pt/artigo/frigorifico-velho-nao-vai-para-o-lixo/
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-Workshop de iniciação à compostagem, 
aproveitamento de água e Produção e 
consumo sustentáveis. (Programa Eco-
Escolas) 

- Elaboração de maquetes com lixo 
reciclável. 

- Exposição de trabalhos. (BE) 

 

2º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes AÇÕES ESTRATÉGICAS AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS 

REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 

Risco 
Tema: riscos 

naturais 

-Conhecer as causas e suscetibilidades. 
(Metodologia de Projeto) 
 

 
-Identificar os principais efeitos. (Metodologia 
de Projeto) 
 

 
-Compreender as medidas de autoproteção. 
(Metodologia de Projeto) 
 

Visualização de vídeos sobre 
catástrofes naturais. 
 

https://youtu.be/5OkDu4Ov79M 
 
http://ensina.rtp.pt/artigo/as-
fragilidades-de-lisboa-em-caso-de-
sismo/ 
 
https://youtu.be/E2xahZNsqQc 
 
https://youtu.be/o5vI4MI6AKc  
 

 

 

X 

 

(A), (B), (C), 
(D), (E), (F), 
(G), (H), 

(I), (J).) 

17 
aulas 

https://youtu.be/5OkDu4Ov79M
http://ensina.rtp.pt/artigo/as-fragilidades-de-lisboa-em-caso-de-sismo/
http://ensina.rtp.pt/artigo/as-fragilidades-de-lisboa-em-caso-de-sismo/
http://ensina.rtp.pt/artigo/as-fragilidades-de-lisboa-em-caso-de-sismo/
https://youtu.be/E2xahZNsqQc
https://youtu.be/o5vI4MI6AKc
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-Apresentação de trabalhos acerca do 
tema. 

 
-Ações de informação sobre o tema 
(Proteção Civil). 

Domínio 
opcional: 
Literacia 
financeira e 
educação 
para o 
consumo 
 
 
Tema: 
Planeamento e 
gestão do 
orçamento 

- Sensibilizar para a importância dos 
conhecimentos    financeiros no quotidiano. 
(Metodologia de Projeto) 

 
 
-Adquirir conhecimentos e capacidades 
fundamentais para tomar decisões sobre as 
suas finanças pessoais. (Metodologia de 
Projeto) 
 

-Pesquisa e apresentação dos conceitos 
sobre literacia financeira. 

-Elaborar um orçamento, identificando 
rendimentos e despesas e apurar o 
respetivo saldo. 

Realização de ações de informação 
sobre literacia financeira. 

Concurso: “No Poupar está o Ganho”, do 
Projeto da Fundação António Cupertino 
de Miranda 

- Visita de estudo ao “Museu Papel-
Moeda”. 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

(A), (B), (C), 
(D), (E), (F), 
(G), (H), 

(I), (J).) 

 

Domínio 
opcional: 
Voluntariado 

Desenvolver ações de voluntariado em prol dos 
indivíduos, famílias e comunidade. 
(Metodologia de Projeto) 

 

- Visualização de filmes sobre a 
temática: 
http://ensina.rtp.pt/artigo/uma-
grande-familia-envolvida-no-
voluntariado/  
 
http://ensina.rtp.pt/artigo/uma-
voluntaria-portuguesa-entre-

X 

 

(A), (B), (C), 
(D), (E), (F), 

(G), (H), (I) 

 

http://ensina.rtp.pt/artigo/uma-grande-familia-envolvida-no-voluntariado/
http://ensina.rtp.pt/artigo/uma-grande-familia-envolvida-no-voluntariado/
http://ensina.rtp.pt/artigo/uma-grande-familia-envolvida-no-voluntariado/
http://ensina.rtp.pt/artigo/uma-voluntaria-portuguesa-entre-refugiados/
http://ensina.rtp.pt/artigo/uma-voluntaria-portuguesa-entre-refugiados/
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refugiados/  
 
-Desenvolver ações/campanhas de 
solidariedade. (Colaboração com os 
Lares de 3ª Idade) 

 
Perfil dos alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória: 
 

A- Linguagens e textos 
B- Informação e comunicação 
C- Raciocínio e resolução de problemas 
D- Pensamento crítico e pensamento criativo 
E- Relacionamento interpessoal 
F- Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G- Bem-estar, saúde e ambiente 
H- Sensibilidade estética e artística 
I-     Saber científico, técnico e tecnológico 
J- Consciência e domínio do corpo 

 
 

 
Nota: O documento encontra-se em construção e aberto ao contributo das várias disciplinas. 
 
Páginas recomendadas: 
https://www.dge.mec.pt/areas-tematicas  
https://padlet.com/cidaliasilva1/AEJMcidadaniaedesenvolvimentogrupo1  
https://padlet.com/cidaliasilva1/AEJMcidadaniaedesenvolvimentogrupo2  
https://padlet.com/cidaliasilva1/AEJMcidadaniaedesenvolvimentogrupo3 
  

http://ensina.rtp.pt/artigo/uma-voluntaria-portuguesa-entre-refugiados/
https://www.dge.mec.pt/areas-tematicas
https://padlet.com/cidaliasilva1/AEJMcidadaniaedesenvolvimentogrupo1
https://padlet.com/cidaliasilva1/AEJMcidadaniaedesenvolvimentogrupo2
https://padlet.com/cidaliasilva1/AEJMcidadaniaedesenvolvimentogrupo3

