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Planificação Anual – 9º 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 

 

 
Oralidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Compreensão 
 

 Analisar a organização de um texto oral 
tendo em conta o género (diálogo 
argumentativo, exposição e debate) e o 
objetivo comunicativo. 

 Avaliar argumentos quanto à validade e à 
força argumentativa e à adequação aos 
objetivos comunicativos. 
 

 Expressão 
 

 Fazer exposições orais para apresentação 
de temas, ideias e opiniões e apreciações 
críticas.  

Metodologia de Projeto  

 Intervir em debates com sistematização 
de informação e contributos pertinentes. 

 
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 

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

 
 

Respeitador da diferença/ 
do outro 

(A, B, E, F, H) 
 
 

65 
 
Tempos 
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Leitura 
 
 
 
 
 

 Argumentar para defender e/ou refutar 
posições, conclusões ou propostas, em 
situações de debate de diversos pontos 
de vista. 

 Estabelecer contacto visual e ampliar o 
efeito do discurso através de elementos 
verbais e não verbais.  

 Avaliar discursos orais com base em 
critérios definidos em grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Ler em suportes variados textos dos 
géneros: textos de divulgação 
científica, recensão crítica e 
comentário. 

 Realizar leitura em voz alta, silenciosa 
e autónoma, não contínua e de 
pesquisa. 

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 
(inter)disciplinares;  

▪ 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, Ed. 
Física, Ed. Visual, Ed. Artística e Tecnológica e 
Línguas Estrangeiras. 

 

 

Promover estratégias que envolvam: 

 - manipulação de unidades de sentido através de 
atividades que impliquem: 

▪ sublinhar, parafrasear, resumir segmentos de 
texto relevantes para a construção do sentido; 

▪ estabelecer relações entre as diversas unidades 
de sentido;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Conhecedor/ sabedor/ 

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

 
 

Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 
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 Explicitar o sentido global de um texto. 

 Identificar temas, ideias principais, 
pontos de vista, causas e efeitos, factos 
e opiniões. 

 Reconhecer a forma como o texto está 
estruturado (diferentes partes e 
subpartes). 

 Compreender a utilização de recursos 
expressivos para a construção de 
sentido do texto. 

 Expressar, de forma fundamentada, 
pontos de vista e apreciações críticas 
motivadas pelos textos lidos. 

 Utilizar métodos do trabalho científico 
no registo e tratamento da 
informação. 

Metodologia de Projeto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 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 para localização de 
uma informação); (Ler com a Biblioteca: “Livr´à 
mão”; Projeto “10 minutos a Ler”) 

 - compreensão e interpretação de textos através 
de atividades que impliquem (Concurso Nacional 
de Leitura): 

▪ mobilizar experiências e saberes como ativação 
de conhecimento prévio; 

▪ colocar questões a partir de elementos 
paratextuais e textuais (verbais e não verbais); 
 
▪ sugerir hipóteses a partir de deduções extraídas 
da informação textual; 

 ▪ localizar informação explicita; 

▪ extrair informação implícita a partir de pistas 
linguísticas; 

▪ inferir informação a partir do texto; 

▪ avaliar o texto (conteúdo e forma) tendo em 
conta a intencionalidade do autor e a situação de 
comunicação; 

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

▪ expandir e aprofundar conhecimentos adquiridos 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leitor 
(A, B, C, D, F, H, I) 
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Educação 
Literária 

Texto 
dramático:  

 Auto da 
Barca 
do 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ler e interpretar obras literárias 
portuguesas de diferentes autores e 
géneros: Os Lusíadas, de Luís de Camões, 
um auto de Gil Vicente, narrativa (uma) e 
poemas (nove poemas de oito autores).  

     Metodologia de Projeto 

 Relacionar os elementos constitutivos do 
género literário com a construção do 
sentido da obra em estudo. 

 Identificar e reconhecer o valor dos 
seguintes recursos expressivos: perífrase, 

no processo de leitura - compreensão do texto; 

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

 - aquisição de saberes relacionados com a 
organização do texto própria do género a que 
pertence (narrar, descrever, informar); 

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

 

 

Promover estratégias que envolvam: 

- consolidação de conhecimento e saberes (noções 
de versificação, modos literários, estrutura interna 
e externa do texto dramático, recursos 
expressivos); 

- aquisição de saberes relacionados com a obra 
literária camoniana e vicentina;  

- compreensão dos textos literários com base num 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 
 

 
Indagador/investigador 

(C, D, F, H, I) 
 

Criativo  
(A, C, D, J) 
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Inferno, 
de Gil 
Vicente 

 
Texto 
épico: 

 O
Os 
Lusíadas
, de Luís 
de 
Camões 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eufemismo, ironia.  

 Reconhecer os valores culturais, éticos, 
estéticos, políticos e religiosos 
manifestados nos textos.   

 Expressar, através de processos e suportes 
diversificados, o apreço por livros e autores 
em função de leituras realizadas.  

 Debater, de forma fundamentada e 
sustentada, pontos de vista suscitados 
pelos textos lidos. 

 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

percurso de leitura que implique 

▪ imaginar desenvolvimentos narrativos a partir de 
elementos do paratexto e da mobilização de 
experiências e vivências; 

▪ fazer antecipações do desenvolvimento do tema, 
do enredo, das circunstâncias, entre outros 
aspetos; 

▪ 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborar textos de natureza argumentativa 
de géneros como: comentário, crítica, 
artigo de opinião. 

 Elaborar resumos (para finalidades 
diversificadas).  

 Planificar, com recurso a diversas 
ferramentas, incluindo as tecnologias de 
informação e a web, incorporando seleção 
de informação e estruturação de texto de 
acordo com o género e a finalidade. 

     Metodologia de Projeto 

 Redigir textos coesos e coerentes, com 

▪ 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 de obras literárias. 
 
 
 
 
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; 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 
 
 

Indagador/ investigador 
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Gramática 

progressão temática e com investimento 
retórico para gerar originalidade e obter 
efeitos estéticos e pragmáticos.  

 Escrever com correção ortográfica e 
sintática, com vocabulário diversificado e 
uso correto dos sinais de pontuação.  

 Respeitar princípios do trabalho intelectual, 
como explicitação da bibliografia 
consultada de acordo com normas 
específicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 Identificar processos fonológicos de 
inserção (prótese, epêntese e paragoge), 
supressão (aférese, síncope e apócope) e 
alteração de segmentos (redução vocálica, 
assimilação, dissimilação, metátese).  

 Identificar arcaísmos e neologismos. 

 Reconhecer traços da variação da língua 
portuguesa de natureza diacrónica. 

 Utilizar apropriadamente os tempos verbais 

 - planificação, produção e divulgação de textos 
escritos pelos alunos; (BE: Roteiros Oficinas de 
Escrita, cenário 7/Diário da Turma) 

- 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:  

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

- observação de construções frásicas e textuais em 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

(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) 
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na construção de frases complexas e de 
textos. 

 Analisar frases simples e complexas para: 
identificação de constituintes; identificação 
de funções sintáticas; divisão e classificação 
de orações. 

 Reconhecer os contextos obrigatórios de 
próclise e de mesóclise. 

 Distinguir frases com valor aspetual 
imperfetivo e com valor aspetual perfetivo. 

 Explicar relações semânticas entre palavras. 

 Usar de modo intencional diferentes 
valores modais atendendo à situação 
comunicativa (epistémicos, deônticos e 
apreciativos). 

 Utilizar, com confiança, formas linguísticas 
adequadas à expressão de discordância 
com respeito pelo princípio da cooperação.  

 

 

 

que seja possível 

• exercitar, questionar, modificar, fazer variar e 
registar alterações; 

• sistematizar regras. 

- Compreensão de processos fonológicos, dos seus 
contextos de ocorrência no plano diacrónico e de 
processos de enriquecimento lexical do 
português;-  

- sistematização de paradigmas de flexão verbal; 

- sistematização da determinação dos constituintes 
da frase e respetivas funções sintáticas, na frase 
simples e na frase complexa;  

- utilização de palavras com diferentes relações de 
sentido (parte-todo, hierárquicas e de 
semelhança), na oralidade, na leitura e na escrita; 

- exercitação de diferentes formas de expressão do 
tempo, do aspeto e da modalidade, no modo oral 
e escrito; 

- realização de atividades interpessoais envolvendo 

formas de expressão da discordância, com respeito 

pelos princípios de cooperação e cortesia. 

 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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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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 

 
 
Oralidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Compreensão 
 

 Analisar a organização de um texto oral 
tendo em conta o género (diálogo 
argumentativo, exposição e debate) e o  
objetivo comunicativo. 

 Avaliar argumentos quanto à validade e à 
força argumentativa e à adequação aos 
objetivos comunicativos. 
 

 Expressão 
 

 Fazer exposições orais para apresentação 
de temas, ideias e opiniões e apreciações 
críticas. 

        Metodologia de Projeto 

 Intervir em debates com sistematização 
de informação e contributos pertinentes. 

 Argumentar para defender e/ou refutar 
posições, conclusões ou propostas, em 

 
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 

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

 
 

Respeitador da diferença/ 
do outro 

(A, B, E, F, H) 
 
 

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

 

63 
 
Tempos 
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Leitura 
 
 
 
 
 
 
 

situações de debate de diversos pontos 
de vista. 

 Estabelecer contacto visual e ampliar o 
efeito do discurso através de elementos 
verbais e não verbais.  

 Avaliar discursos orais com base em 
critérios definidos em grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Ler em suportes variados textos dos 
géneros: textos de divulgação 
científica, recensão crítica e 
comentário. 

 Realizar leitura em voz alta, silenciosa 
e autónoma, não contínua e de 
pesquisa. 

 Explicitar o sentido global de um texto. 

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 
(inter)disciplinares;  

▪ utilizar o  resumo, a paráfrase, o relato, o 
reconto em apresentações orais sobre livros, 
filmes, músicas, por exemplo;  

- realização de percursos pedagógico-didáticos 
interdisciplinares, com Físico-Química, Ciências 
Naturais, Geografia, História, Matemática, Ed. 
Física, Ed. Visual, Ed. Artística e Tecnológica e 
Línguas Estrangeiras. 

 

 

Promover estratégias que envolvam: 

 - manipulação de unidades de sentido através 
de atividades que impliquem: 

▪ sublinhar, parafrasear, resumir segmentos de 
texto relevantes para a construção do sentido; 

▪ estabelecer relações entre as diversas unidades 
de sentido;  

- realização de diferentes tipos de leitura em voz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conhecedor/ sabedor/ 

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

 
 

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

 
 

Leitor 
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 Identificar temas, ideias principais, 
pontos de vista, causas e efeitos, factos 
e opiniões. 

 Reconhecer a forma como o texto está 
estruturado (diferentes partes e 
subpartes). 

 Compreender a utilização de recursos 
expressivos para a construção de 
sentido do texto. 

 Expressar, de forma fundamentada, 
pontos de vista e apreciações críticas 
motivadas pelos textos lidos. 

 Utilizar métodos do trabalho científico 
no registo e tratamento da 
informação. 

     Metodologia de Projeto 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 para localização de 
uma informação); 

( Ler com a Biblioteca: “Livr´à mão”; Projeto “10 
minutos a Ler”) 

 - compreensão e interpretação de textos 
através de atividades que impliquem (Concurso 
Nacional de Leitura): 

▪ mobilizar experiências e saberes como ativação 
de conhecimento prévio; 

▪ colocar questões a partir de elementos 
paratextuais e textuais (verbais e não verbais); 
 
▪ sugerir hipóteses a partir de deduções 
extraídas da informação textual; 

 ▪ localizar informação explicita; 

▪ extrair informação implícita a partir de pistas 
linguísticas; 

▪ inferir informação a partir do texto; 

▪ avaliar o texto (conteúdo e forma) tendo em 
conta a intencionalidade do autor e a situação de 
comunicação; 

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

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Texto 
épico: 

 O
Os 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ler e interpretar obras literárias 
portuguesas de diferentes autores e 
géneros: Os Lusíadas, de Luís de Camões, 
um auto de Gil Vicente, narrativa (uma) e 
poemas (nove poemas de oito autores).  

 Relacionar os elementos constitutivos do 
género literário com a construção do 
sentido da obra em estudo. 

 Identificar e reconhecer o valor dos 
seguintes recursos expressivos: perífrase, 

▪ expandir e aprofundar conhecimentos 
adquiridos no processo de leitura - compreensão 
do texto; 

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

 - aquisição de saberes relacionados com a 
organização do texto própria do género a que 
pertence (narrar, descrever, informar); 

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

 

Promover estratégias que envolvam: 

- consolidação de conhecimento e saberes 
(noções de versificação, modos literários, 
estrutura interna e externa do texto dramático, 
recursos expressivos); 

- aquisição de saberes relacionados com a obra 
literária camoniana e vicentina;  

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 
 
 
 

Indagador/investigador 
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Lusíadas
, de Luís 
de 
Camões 

(continuação) 

 

Texto 
poético: 

 Nove 
poemas 
de oito 
autores:  

▪ Camilo 
Pessanha 

▪ Fernando 
Pessoa 

▪ Mário de 
Sá-Carneiro 

▪ José 
Gomes 
Ferreira 

eufemismo, ironia.  

 Reconhecer os valores culturais, éticos, 
estéticos, políticos e religiosos 
manifestados nos textos.   

 Expressar, através de processos e suportes 
diversificados, o apreço por livros e autores 
em função de leituras realizadas.  

 Debater, de forma fundamentada e 
sustentada, pontos de vista suscitados 
pelos textos lidos. 

 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 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

- 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; 

▪ fazer antecipações do desenvolvimento do 
tema, do enredo, das circunstâncias, entre 
outros aspetos; 

▪ 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 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

(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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▪ Sophia de 
M. B. 
Andresen 

▪ Carlos de 
Oliveira 

▪ Ruy Belo 

▪ Nuno 
Júdice 

 

Texto 
narrativo: 

  A Aia, 
de Eça 
de 
Queirós 

 

Ou 

 A 
Palavra 
Mágica, 
de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 de obras 
literárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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Vergílio 
Ferreira 

 

 

Escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Elaborar textos de natureza argumentativa 
de géneros como: comentário, crítica, 
artigo de opinião. 

 Elaborar resumos (para finalidades 
diversificadas).  

 Planificar, com recurso a diversas 
ferramentas, incluindo as tecnologias de 
informação e a web, incorporando seleção 
de informação e estruturação de texto de 
acordo com o género e a finalidade. 

     Metodologia de Projeto 

 Redigir textos coesos e coerentes, com 
progressão temática e com investimento 
retórico para gerar originalidade e obter 
efeitos estéticos e pragmáticos.  

 Escrever com correção ortográfica e 
sintática, com vocabulário diversificado e 
uso correto dos sinais de pontuação.  

 Respeitar princípios do trabalho intelectual, 
como explicitação da bibliografia 
consultada de acordo com normas 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (BE: Roteiros Oficinas de 
Escrita, cenário 7/Diário da Turma);  

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Gramática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

específicas.  

      Metodologia de Projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identificar processos fonológicos de 
inserção (prótese, epêntese e paragoge), 
supressão (aférese, síncope e apócope) e 
alteração de segmentos (redução vocálica, 
assimilação, dissimilação, metátese).  

 Identificar arcaísmos e neologismos. 

 Reconhecer traços da variação da língua 
portuguesa de natureza diacrónica. 

 Utilizar apropriadamente os tempos verbais 
na construção de frases complexas e de 
textos. 

 Analisar frases simples e complexas para: 
identificação de constituintes; identificação 

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:  

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

- observação de construções frásicas e textuais 
em que seja possível 

• exercitar, questionar, modificar, fazer variar e 
registar alterações; 

• sistematizar regras. 

- Compreensão de processos fonológicos, dos 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 

X 

(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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de funções sintáticas; divisão e classificação 
de orações. 

 Reconhecer os contextos obrigatórios de 
próclise e de mesóclise. 

 Distinguir frases com valor aspetual 
imperfetivo e com valor aspetual perfetivo. 

 Explicar relações semânticas entre palavras. 

 Usar de modo intencional diferentes 
valores modais atendendo à situação 
comunicativa (epistémicos, deônticos e 
apreciativos). 

 Utilizar, com confiança, formas linguísticas 
adequadas à expressão de discordância 
com respeito pelo princípio da cooperação. 

 

seus contextos de ocorrência no plano 
diacrónico e de processos de enriquecimento 
lexical do português;-  

- sistematização de paradigmas de flexão verbal; 

- sistematização da determinação dos 
constituintes da frase e respetivas funções 
sintáticas, na frase simples e na frase complexa;  

- utilização de palavras com diferentes relações 
de sentido (parte-todo, hierárquicas e de 
semelhança), na oralidade, na leitura e na 
escrita; 

- exercitação de diferentes formas de expressão 
do tempo, do aspeto e da modalidade, no modo 
oral e escrito; 

- realização de atividades interpessoais 
envolvendo formas de expressão da 
discordância, com respeito pelos princípios de 
cooperação e cortesia. 
 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 –9º 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 

 
 
ORGANIZAÇÃO E 
TRATAMENTO DE DADOS: 
 
Estatística e probabilidades 

 
1. Organizar e representar 

dados em histogramas 
 

2. Experiências e conjunto de 
resultados 

 
3. Acontecimentos 

elementares, compostos, 
certos e impossíveis 

 
4. Acontecimentos 

incompatíveis e 
acontecimentos 
complementares 

 

 
• Interpretar e produzir informação estatística e utilizá-la 

para resolver problemas e tomar decisões informadas e 
fundamentadas.  

 
• Recolher, organizar e representar dados recorrendo a 

diferentes representações, incluindo o histograma, e 
interpretar a informação representada.  

 
• Analisar e interpretar informação contida num conjunto 

de dados recorrendo às medidas estatísticas mais 
adequadas e reconhecer o seu significado no contexto de 
uma dada situação e formular conjeturas.  

 
• Planear e realizar estudos que envolvam procedimentos 

estatísticos e interpretar os resultados obtidos usando 
linguagem estatística, incluindo a comparação de dois ou 
mais conjuntos de dados identificando as suas 
semelhanças e diferenças.  

 

 

• 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 (discreta e 

contínua) 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. 
 

 
 
Envio aos alunos de 
apresentações em formato 
digital com explicação dos 
conteúdos, bem como fichas de 
trabalho através da Plataforma 
Inovar, Escola Virtual e/ou 
Auladigital). (Regime misto e à 
distância). 
 
 
Explicação dos conteúdos com 
recursos às ferramentas 
digitais. (Regime misto e à 
distância). 
 
 
Utilização de formulários 
eletrónicos (GoogleForms, 
Kahoot, Auladigital …) para 

 
A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
 

F 
 

G 
 

H 
 

 
16 
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5. Probabilidade de um 
acontecimento 

 
6. Conceito frequência de 

probabilidade 
7. Conceito clássico de 

probabilidade: Lei de 
Laplace 

 
8. Processos organizados de 

contagem 
 

• Interpretar o conceito de probabilidade de um 
acontecimento como a frequência relativa da ocorrência 
desse acontecimento ou recorrendo à regra de Laplace. 

 
• Calcular a probabilidade de um acontecimento associado 

a uma experiência aleatória e interpretá-la como 
exprimindo o grau de possibilidade da sua ocorrência. 
 

• Resolver problemas envolvendo a organização e 
tratamento de dados em contextos familiares variados e 
utilizar medidas estatísticas para os interpretar e tomar 
decisões.  

 
• Resolver problemas envolvendo a noção de 

probabilidade, em diferentes contextos, e avaliar a 
razoabilidade dos resultados obtidos.  

 
• Desenvolver a capacidade de compreender e de construir 

argumentos e raciocínios estatísticos e probabilísticos. 
 
• Exprimir, oralmente e por escrito, raciocínios, 

procedimentos e conclusões, utilizando linguagem 
própria da estatística e das probabilidades (convenções, 
notações, terminologia e simbologia). 
 

•  Desenvolver confiança nas suas capacidades e 
conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar 
o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.  

 
• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar 

com situações que envolvam a Matemática no seu 
percurso escolar e na vida em sociedade.  

 
• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu 

papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios 
da atividade humana e social. 

 

• 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, 
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. 

aferir conhecimentos (Regime 
misto e à distância). 
 
 
 
 
 
Abordagem das aprendizagens 
significativas bem como 
solicitação de tarefas com 
menor grau de complexidade. 
(Regime misto e à distância). 

 

I 
 
J 
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ÁLGEBRA 
 
Funções 
 
1. Proporcionalidade inversa 

 
2. Função de 

proporcionalidade inversa 
 
3. Representação gráfica (de 

funções de 
proporcionalidade inversa) 

 
4. Resolução de problemas 
 
5. Função quadrática 
 
 
 
 

 
•  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 uma função afim 

e relacionar a representação gráfica com a algébrica e 
reciprocamente. 

 
• 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.  

 
• Desenvolver confiança nas suas capacidades e 

conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar 
o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.  

 
• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em 

lidar com situações que envolvam a Matemática no seu 
percurso escolar e na vida em sociedade. 

 
• 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.  

 
 
• 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.  
 

 
Envio aos alunos de 
apresentações em formato 
digital com explicação dos 
conteúdos, bem como fichas de 
trabalho através da Plataforma 
Inovar, Escola Virtual e/ou 
Auladigital).  
(Regime misto e à distância). 
 
 
Explicação dos conteúdos com 
recursos às ferramentas 
digitais. (Regime misto e à 
distância). 
 
 
Utilização de formulários 
eletrónicos (GoogleForms, 
Kahoot, Auladigital …) para 
aferir conhecimentos 
(Regime misto e à distância). 
 
 
Abordagem das aprendizagens 
significativas bem como 
solicitação de tarefas com 
menor grau de complexidade.  
(Regime misto e à distância). 

 

 
A 
 

B 
 

C 
 

D 
 
 

E 
 

F 
 

G 
 

H 
 
I 
 
J 
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• 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. 

 
ÁLGEBRA 
 
Equações 
 
1. Completar o quadrado 

 
2. Equações do segundo grau 

completas 
 
3. Fórmula resolvente 

 
4. Binómio discriminante 

 
5. Soma e produto de 

soluções 
 

6. A função quadrática e as 
equações do 2.º grau 

 
7. Problemas envolvendo 

equações do 2.º grau 

 
•  Reconhecer regularidades e determinar uma lei de 

formação de uma sequência de números racionais e uma 
expressão algébrica (incluindo as de 2.º grau) que a 
representa.  

 
• Reconhecer, interpretar e resolver equações do 1.º e 2.º 

grau a uma incógnita e usá-las para representar situações 
em contextos matemáticos e não matemáticos.  

 
• Resolver problemas utilizando equações, inequações e 

funções, em contextos matemáticos e não matemáticos, 
concebendo e aplicando estratégias para a sua resolução, 
incluindo a utilização de tecnologia, e avaliando a 
plausibilidade dos resultados. 

 
 • Desenvolver a capacidade de abstração e de 

generalização, e de compreender e construir argumentos 
matemáticos e raciocínios lógicos.  

 
• Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, 

com precisão e rigor, para explicar e justificar raciocínios, 
procedimentos e conclusões, recorrendo ao vocabulário 
e linguagem próprios da matemática (convenções, 
notações, terminologia e simbologia).  

 

• 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.  

 
Envio aos alunos de 
apresentações em formato 
digital com explicação dos 
conteúdos, bem como fichas de 
trabalho através da Plataforma 
Inovar, Escola Virtual e/ou 
Auladigital).  
(Regime misto e à distância). 
 
 
Explicação dos conteúdos com 
recursos às ferramentas 
digitais. (Regime misto e à 
distância). 
 
 
Utilização de formulários 
eletrónicos (GoogleForms, 
Kahoot, Auladigital …) para 
aferir conhecimentos  
(Regime misto e à distância). 
 
 

 
A 
 

B 
 

C 
 

 
D 
 

E 
 

F 
 

G 
 

H 
 
I 
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• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu 

papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios 
da atividade humana e social.  

 
• Desenvolver confiança nas suas capacidades e 

conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar 
o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.  

 
• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em 

lidar com situações que envolvam a Matemática no seu 
percurso escolar e na vida em sociedade. 

 
• 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 

progressos, lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem. 

Abordagem das aprendizagens 
significativas bem como 
solicitação de tarefas com 
menor grau de complexidade.  
(Regime misto e à distância) 
 

J 
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DOMÍNIO/ TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: Conhecimentos, 
Capacidades e Atitudes 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 
ATIVIDADES/PROJETOS/CLUBES/PROGRA

MAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS 
PARA OS REGIMES 

MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO 
TEMPO 

 
 
 
GEOMETRIA E MEDIDA 

 

Geometria  
1. Algumas noções de lógica 

matemática 
 

2. Método axiomático 
 
3. Axioma Euclidiano de 

paralelismo 
 

4. Pontos, retas e planos 
 

5. Sólidos 
 

6. Lugares geométricos 
 
7. Circuncentro de um 

triângulo 
 

8. Incentro de um triângulo 
 

9. Ortocentro 
 

10. Baricentro 
 

11. Arcos e cordas de uma 
circunferência 

 
• Analisar figuras geométricas planas e tridimensionais, 

incluindo a circunferência, o círculo e a esfera, 
identificando propriedades relativas a essas figuras, e 
classificá-las de acordo com essas propriedades.  

   (Metodologia de projeto) 
 

• Relacionar a amplitude de um ângulo ao centro e de um 
ângulo inscrito numa circunferência com as dos arcos 
correspondentes e utilizar essas relações na resolução 
de problemas em contextos matemáticos e não 
matemáticos.  

 
•Identificar e construir lugares geométricos 

(circunferência, círculo, mediatriz e bissetriz) e utilizá-los 
na resolução de problemas geométricos.  

   (Metodologia de projeto) 

 
• Reconhecer o significado de fórmulas para o cálculo de 

áreas da superfície e de volumes de sólidos, incluindo a 
esfera, e usá-las na resolução de problemas em 
contextos matemáticos e não matemáticos. 

   (Metodologia de projeto) 

 
•Resolver problemas usando ideias geométricas em 

contextos matemáticos e não matemáticos concebendo 
e aplicando estratégias de resolução, incluindo a 

 
 
• 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.  

 
• Visualizar, interpretar e desenhar representações 

de figuras geométricas, usando materiais e 
instrumentos apropriados (régua, compasso, 
esquadro e transferidor). 

 
• 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.  

 
Envio aos alunos de 
apresentações em formato 
digital com explicação dos 
conteúdos, bem como fichas de 
trabalho através da Plataforma 
Inovar, Escola Virtual e/ou 
Auladigital).  
(Regime misto e à distância). 
 
 
Explicação dos conteúdos com 
recursos às ferramentas 
digitais. (Regime misto e à 
distância). 
 
 
Utilização de formulários 
eletrónicos (GoogleForms, 
Kahoot, Auladigital …) para 
aferir conhecimentos 
(Regime misto e à distância) 
 
 
Abordagem das aprendizagens 
significativas bem como 
solicitação de tarefas com 
menor grau de complexidade.  
(Regime misto e à distância) 
 

 
A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
 

F 
 

G 
 

H 
 
I 
 
J 
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12. Medida da amplitude de 

um ângulo ao centro 
 

13. Propriedades geométricas 
em circunferências 

 
14. Comprimento de um arco 

de circunferência e área de 
um sector circular 

 
15. Ângulos  

 
16. Ângulos internos e 

externos de um polígono 
 

17. Polígonos inscritos numa 
circunferência 

 
 

utilização de tecnologia, e avaliando a plausibilidade dos 
resultados.  

   (Metodologia de projeto) 

 
• Desenvolver a capacidade de abstração e de 

generalização, e de compreender a noção de 
demonstração, e construir argumentos matemáticos e 
raciocínios lógicos.  

   (Metodologia de projeto) 

 
• Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, 

com precisão e rigor, para justificar raciocínios, 
procedimentos e conclusões, recorrendo ao vocabulário 
e linguagem próprios da geometria e da matemática em 
geral (convenções, notações, terminologia e simbologia).  

   (Metodologia de projeto) 

 
• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu 

papel no desenvolvimento das outras ciências e áreas da 
atividade humana e social.  

   (Metodologia de projeto) 

 
• Desenvolver confiança nas suas capacidades e 

conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar 
o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.  

   (Metodologia de projeto) 

 

• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em 
lidar com situações que envolvam a Matemática no seu 
percurso escolar e na vida em sociedade. 

   (Metodologia de projeto) 
 

 
• Resolver e formular problemas, analisar 

estratégias variadas de resolução e apreciar os 
resultados obtidos.  

 
• Abstrair e generalizar, e reconhecer e elaborar 

raciocínios lógicos e argumentos matemáticos, 
incluindo a demonstração, discutindo e criticando 
argumentos de outros.  

 
• Comunicar utilizando linguagem matemática, 

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

 
• Analisar o próprio trabalho para identificar 

progressos, lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem. 
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NÚMEROS E OPERAÇÕES/ 
ÁLGEBRA 
 
Números Reais. 
Inequações 
1. Relação de ordem em IR. 

Propriedades 
 

2. Intervalos de números reais 
 
3. Interseção e reunião de 

intervalos 
 

4. Valores aproximados 
 

5. Inequações 
 

6. Inequações do 1.º grau 
 

7. Disjunção de inequações 
 

8. Conjunção de inequações 

 
• Reconhecer números inteiros, racionais e reais nas suas 

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

• Comparar números reais, em contextos diversos, com e 
sem recurso à reta real.  

 
• Calcular, com e sem calculadora, com números reais 

recorrendo a valores exatos e aproximados e em 
diferentes representações, avaliar os efeitos das 
operações e fazer estimativas plausíveis.  

 
•Reconhecer que as propriedades das operações em ℚ se 

mantêm em IR, e utilizá-las em situações que envolvem 
cálculo.  

 
• Resolver problemas com números reais em contextos 

matemáticos e não matemáticos, concebendo e 
aplicando estratégias de resolução, incluindo a utilização 
de tecnologia, e avaliando a plausibilidade dos 
resultados. 

 
•Desenvolver a capacidade de abstração e de 

generalização, e de compreender e construir argumentos 
matemáticos e raciocínios lógicos, incluindo provas e 
demonstrações.  

 
•Exprimir oralmente e por escrito ideias matemáticas, com 

precisão e rigor, para justificar raciocínios, 
procedimentos e conclusões, recorrendo ao vocabulário 
e linguagem próprios da matemática (convenções, 
notações, terminologia e simbologia).  

 
•Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu 

papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios 
da atividade humana e social.  

 
 
• 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 e a calculadora, 
na resolução de problemas e em outras tarefas de 
aprendizagem.  

 
• Utilizar valores aproximados de números reais em 

contextos diversos.  
 

• 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.  

 

 
Envio aos alunos de 
apresentações em formato 
digital com explicação dos 
conteúdos, bem como fichas de 
trabalho através da Plataforma 
Inovar, Escola Virtual e/ou 
Auladigital).  
(Regime misto e à distância). 
 
Explicação dos conteúdos com 
recursos às ferramentas 
digitais. (Regime misto e à 
distância). 
 
Utilização de formulários 
eletrónicos (GoogleForms, 
Kahoot, Auladigital …) para 
aferir conhecimentos  
(Regime misto e à distância). 
 
 
Abordagem das aprendizagens 
significativas bem como 
solicitação de tarefas com 
menor grau de complexidade.  
(Regime misto e à distância). 
 
 

 
A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
 

F 
 

G 
 

H 
 
 
I 
 
J 
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• Desenvolver confiança nas suas capacidades e 

conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar 
o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.  

 

• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em 
lidar com situações que envolvam a Matemática no seu 
percurso escolar e na vida em sociedade. 

• 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. 

 
• Analisar o próprio trabalho para identificar 

progressos, lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem. 

 
 
GEOMETRIA E MEDIDA 
 
Trigonometria no triângulo 
retângulo 
1. Razões trigonométricas de 

ângulos agudos 
 

2. Relações entre razões 
trigonométricas 

 
3. Tabelas e calculadoras 

 
4. Valores exatos das razões 

trigonométricas dos 
ângulos de amplitude 30°, 
45° e 60° 

 
5. A trigonometria na 

resolução de problemas 
 

 
 
• Reconhecer as razões trigonométricas de um ângulo 

agudo (seno, cosseno e tangente) como razões entre as 
medidas de lados de um triângulo retângulo e 
estabelecer relações entre essas razões ( 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2𝑥𝑥 +
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠2𝑥𝑥 = 1 e 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑥𝑥 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠
).  

 
• Utilizar razões trigonométricas e as suas relações, na 

resolução de problemas em contextos matemáticos e 
não matemáticos. 

 
• Resolver problemas usando ideias geométricas em 

contextos matemáticos e não matemáticos concebendo 
e aplicando estratégias de resolução, incluindo a 
utilização de tecnologia, e avaliando a plausibilidade dos 
resultados.  
 

• Desenvolver a capacidade de abstração e de 
generalização, e de compreender a noção de 
demonstração, e construir argumentos matemáticos e 
raciocínios lógicos.  

 

 
• 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. 

 
• Visualizar, interpretar e desenhar representações 

de figuras geométricas, usando materiais e 
instrumentos apropriados (régua, compasso, 
esquadro e transferidor).  

 

 
 
Envio aos alunos de 
apresentações em formato 
digital com explicação dos 
conteúdos, bem como fichas de 
trabalho através da Plataforma 
Inovar, Escola Virtual e/ou 
Auladigital).  
(Regime misto e à distância). 
 
Explicação dos conteúdos com 
recursos às ferramentas 
digitais. (Regime misto e à 
distância). 
 
 
Utilização de formulários 
eletrónicos (GoogleForms, 
Kahoot, Auladigital …) para 
aferir conhecimentos 
(Regime misto e à distância). 
 
 

 

 
A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
 

F 
 
 

G 
 

H 
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• Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, 
com precisão e rigor, para justificar raciocínios, 
procedimentos e conclusões, recorrendo ao vocabulário 
e linguagem próprios da geometria e da matemática em 
geral (convenções, notações, terminologia e simbologia).  

 
• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu 

papel no desenvolvimento das outras ciências e áreas da 
atividade humana e social. 

 
• Desenvolver confiança nas suas capacidades e 

conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar 
o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.  
 

• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar 
com situações que envolvam a Matemática no seu 
percurso escolar e na vida em sociedade. 

• 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 reconhecer e elaborar 

raciocínios lógicos e argumentos matemáticos, 
incluindo a demonstração, discutindo e criticando 
argumentos de outros.  

 
• Comunicar utilizando linguagem matemática, 

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

 
• Analisar o próprio trabalho para identificar 

progressos, lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem. 

Abordagem das aprendizagens 
significativas bem como 
solicitação de tarefas com 
menor grau de complexidade.  
(Regime misto e à distância). 
 

I 
 
J 

 

 
 
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 
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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 56 2 4 62 
2º 56 2 4 62 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DE MEIRA 
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 

Subdepartamento de Inglês 

 

 
 

                       

 

        Ano Letivo 2021/22 Página | 1 de 11 

 

Planificação Anual - 9ºano 
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/ 

PROGRAMAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 
Módulo 1: Healthy 

Living 
Áreas Temáticas / 

Situacionais: 
 
LÉXICO / 
VOCABULÁRIO 
- Daily routines and 
free time activities; 
- Teen problems; 
- Solutions to teen 
problems; 
- Idioms: health and 
wellness. 
 
GRAMÁTICA 
- Verbs + -ing / to 
infinitive/ infinitive 
without to; 
- Phrasal verbs: hang. 
 

Competência Comunicativa 

Compreensão Oral: 
Compreender, com facilidade, discursos produzidos 
de forma clara;  
Seguir conversas do dia a dia;  
Acompanhar uma apresentação breve sobre temas 
estudados;  
Compreender o essencial de programas em modo 
áudio/audiovisual sobre temas atuais ou de 
interesse cultural;  
Seguir orientações detalhadas, mensagens e 
informações diversas. 
 
Compreensão Escrita: 
Ler textos, de alguma complexidade, escritos em 
linguagem clara e corrente;  
Identificar os pontos principais em textos 
jornalísticos;  
Compreender textos factuais sobre assuntos de 
interesse pessoal ou cultural;  

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 
 
Gramática 
Envio aos alunos de apresentações 
eletrónicas com gravação da 

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

1º Semestre 
Módulos  
1, 2 e 3  
51 a 49 
tempos 
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COMPREENSÃO 
ORAL (ouvir) 
Identificar pessoas. 
 
COMPREENSÃO 
ESCRITA (ler) 
Small changes with 
big results 
 
INTERAÇÃO E 
PRODUÇÃO ORAL 
(falar) 
Pedir e dar conselhos 
 
INTERAÇÃO E 
PRODUÇÃO ESCRITA 
(escrever) 
Escrever um 
comentário num 
blog. 
 
DOMÍNIO 

INTERCULTURAL 

(conhecer / 

comparar) 

Famílias de todo o 
mundo. 

 

Seguir o essencial em textos argumentativos breves 
sobre temas culturais e sociais;  
Ler textos de leitura extensiva de natureza diversa; 
Utilizar dicionários diversificados. 
 
Interação Oral: 
Interagir, com correção, sobre assuntos conhecidos, 
podendo pedir ajuda e reformular o discurso; 
Combinar com o interlocutor, via telemóvel, 
atividades do dia a dia;  
Interagir em diálogos, com correção, sobre tópicos 
da atualidade;  
Trocar ideias, informações e opiniões sobre 
pessoas, experiências e acontecimentos. 
 
Interação Escrita: 
Interagir, com linguagem coloquial, sobre assuntos 
de carácter geral;  
Escrever comentários e mensagens em blogues e 
redes sociais;  
Responder a um inquérito, postal e/ou email. 
 
Produção Oral: 
(Re)produzir textos orais, previamente preparados, 
com pronúncia e entoação adequados;  
Fazer pequenas apresentações sobre temas do seu 
interesse; Metodologia de projeto 
Produzir, de forma simples e linear, discursos de 
cunho pessoal. Metodologia de projeto 
 
 
 

Na conceção 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); 
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 (expressar uma 
tomada de posição, pensar e apresentar 
argumentos e contra-argumentos, rebater 
os contra-argumentos); 
Na organização de debates que requeiram 
sustentação de afirmações, elaboração de 
opiniões ou análise de factos ou dados; 
Na discussão de conceitos ou factos 
numa perspetiva disciplinar e 
interdisciplinar, incluindo conhecimento 

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 
Envio de ficheiros áudio/vídeos e 
respetivo guião/ficha de trabalho 
 
Produção e interação oral 
Apresentação oral de pesquisas e de 
trabalhos realizados 

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

Módulo 2: Jobs 
Áreas Temáticas / 

Situacionais: 
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LÉXICO / 
VOCABULÁRIO 
- Jobs; 
- Job qualities, 
qualifications and 
skills; 
- Idioms: body. 
 
GRAMÁTICA 
- Question tags; 
- Connectors; 
- Phrasal verbs: give. 
 

COMPREENSÃO 
ORAL (ouvir) 
Colocar eventos na 
ordem correta 
(identificar a 
sequência do 
discurso). 
COMPREENSÃO 
ESCRITA (ler) 
Part-Time…Paradise 

 

INTERAÇÃO E 
PRODUÇÃO ORAL 
(falar) 
Concorrer a um 

emprego; entrevista 

de emprego 

 

 
Produção Escrita: 

Produzir textos de 90 a 100 palavras, utilizando 
vocabulário comum, mas diversificado;  
Recontar um acontecimento, descrevendo 
experiências, impressões, reações ou sentimentos; 
Escrever sobre os temas da atualidade estudados. 

 
Competência Intercultural 

Reconhecer realidades interculturais distintas: 
Conhecer personagens e obras célebres de países 
de expressão inglesa; Metodologia de projeto 
Conhecer universos culturais diversificados; 
Identificar e comentar alguns fatores que 
dificultam a comunicação intercultural. 
 

Competência Estratégica 
Comunicar eficazmente em contexto: Preparar e 
fazer uma apresentação oral à turma e ou outros 
elementos da comunidade educativa com os 
recursos verbais e não verbais necessários, com 
confiança e criatividade; Metodologia de projeto 
Responder com segurança a perguntas, revelando 
uma opinião crítica fundamentada;  
Ultrapassar falhas de comunicação oral ou escrita 
de forma a comunicar, com clareza e correção, 
sobre assuntos conhecidos;  
Interromper ou mudar de assunto e retomá-lo de 
forma coerente.  
 

disciplinar específico; 
Na análise de textos com diferentes 
pontos de vista; 
No confronto de argumentos para 
encontrar semelhanças, diferenças, 
consistência interna; 
Na problematização de situações; 
Na análise de factos, teorias, 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 
Aceitação ou argumentação 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, 

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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INTERAÇÃO E 
PRODUÇÃO ESCRITA 
(escrever) 
Escrever uma carta 

de apresentação de 

emprego responder a 

anúncios de 

emprego. 

 

DOMÍNIO 

INTERCULTURAL 

(conhecer / 

comparar) 

Jason’s Blog; fazer 
voluntariado. 

Trabalhar e colaborar em pares e pequenos 
grupos: participar em atividades de pares e grupos, 
trocando ideias, informações e opiniões sobre 
pessoas, experiências e acontecimentos, de modo 
a associar novas aprendizagens às anteriores; 
Recontar o discurso de outrem; 
Planear, organizar e apresentar uma tarefa de 
pares ou um trabalho de grupo, minimizando 
possíveis diferenças e discordâncias, 
demonstrando uma atitude de sensibilidade 
emocional ao usar diferentes graus de 
formalidade. 
 
Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e 
para aceder ao saber em contexto: comunicar 
com outros a uma escala local, nacional e 
internacional para escrever comentários e 
mensagens em blogues e redes sociais; 
Metodologia de projeto 
Escrever ou responder a uma carta/email 
informal/formal;  
Contribuir para projetos e tarefas de grupo 
interdisciplinares que se apliquem ao contexto e 
experiências reais e quotidianas do aluno, 
utilizando aplicações informáticas online. 
Metodologia de projeto  
 
Pensar criticamente: Desenvolver a empatia com o 
outro de forma a argumentar a favor de e/ou 
contra uma ideia; 
Seguir um pensamento mais elaborado, 
esforçando-se por expressar a sua opinião sobre os 
temas estudados, mantendo a integridade e 
humildade pessoal.  

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; 
Tarefas de planificação, de revisão e de 
monitorização; 
Registo seletivo; 
Elaboração de planos gerais, esquemas; 
Promoção do estudo autónomo com o apoio 
do professor, se necessário, identificando 
quais os obstáculos e formas de os 
ultrapassar.  
 
Promover estratégias que impliquem por 
parte do aluno: 
Elaboração de questões para os pares, sobre 
conteúdos estudados; 
Autoavaliação. 
 
Promover estratégias que impliquem por 
parte do aluno: 
Ações de comunicação unidirecional e 
bidirecional; 
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; 

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

 
 
 
 

Módulo 3: Travel 
Áreas Temáticas / 

Situacionais: 
LÉXICO / 
VOCABULÁRIO 
- Social behaviour. 

- Body language; 

- Idioms: nature. 

GRAMÁTICA: 
- Past Perefect 

COMPREENSÃO 
ORAL (ouvir) 
Preencher lacunas 
com informação 
relativa a viagens. 
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COMPREENSÃO 
ESCRITA (ler) 
Destination: 

Education 

 

INTERAÇÃO E 
PRODUÇÃO ORAL 
(falar) 
Contar uma 
experiência: o que 
gostou ou não 
gostou, o que correu 
bem e o que correu 
menos bem. 
INTERAÇÃO E 
PRODUÇÃO ESCRITA 
(escrever) 
Uma história sob o 

título “My terrible 

mistake”. 

DOMÍNIO 

INTERCULTURAL 

(conhecer / 

comparar) 

Linguagem corporal e 
gestos à volta do 
mundo. O que 
distingue as 
diferentes culturas e 
os diferentes países? 

 
Relacionar conhecimentos de forma a 
desenvolver criatividade em contexto: Pesquisar 
novas ideias e reinterpretar ideias existentes de 
modo a criar produtos adequados à sua realidade 
cultural e quotidiana que tenham impacto nos seus 
pares; Metodologia de projeto 
 Desenvolver a literacia em língua inglesa, lendo 
textos diversificados e textos de leitura extensiva 
para expressar a sua opinião;  
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: 
Procurar, discutir e selecionar estratégias de 
aprendizagem individuais que melhor se adequem 
ao seu estilo de aprendizagem, de modo a 
desenvolver uma atitude ativa e confiante 
relativamente à aprendizagem do Inglês;  
Monitorizar/avaliar progressos e dificuldades na 
língua inglesa, tendo consciência do seu nível de 
empenho e motivação pessoal, registando as suas 
aquisições e avaliar progressos e dificuldades na 
língua inglesa, registando as suas dificuldades 
linguísticas; 
Selecionar estratégias de aprendizagem eficazes 
para superar estas dificuldades e consolidar as 
aprendizagens; 
Utilizar dicionários em diferentes suportes; 
Demonstrar uma atitude de resiliência face à 
aprendizagem; 

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; 
Reformulação do trabalho, individual 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: 
Consciencialização de responsabilidades; 
Organização e realização autónoma de 
tarefas;  
Contratualização de tarefas; 
Apresentação de trabalhos com auto e 
heteroavaliação. 
Cumprimento de tarefas e funções que 
assumiu, dando conta aos outros.  
 
Promover estratégias que induzam: 
Ações de solidariedade para com os pares 
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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Realizar atividades simples de auto e 
heteroavaliação: portefólios, diários de 
aprendizagem e grelhas de progressão. 
 
 
 
 

Tomada de posição perante situações 
dilemáticas de ajuda a outros e de proteção 
de si; 
Disponibilidade para o 
autoaperfeiçoamento. 

 

2º SEMESTRE - Ensino Regular 

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: 

Technology 
Áreas Temáticas / 

Situacionais: 
LÉXICO / 
VOCABULÁRIO 
Tecnologia, gadgets 
e vida quotidiana. 
Problemas mundiais. 
Expressões 
idiomáticas comuns. 
GRAMÁTICA 
Condicionais tipo 0 e 
tipo 1 (revisões). 
Condicionais tipo 2. 
Phrasal verb turn. 
COMPREENSÃO 
ORAL (ouvir) 
Tecnologia; 

Competência Comunicativa 

Compreensão Oral: 
Compreender, com facilidade, discursos 
produzidos de forma clara;  
Seguir conversas do dia a dia;  
Acompanhar uma apresentação breve sobre 
temas estudados;  
Compreender o essencial de programas em 
modo áudio/audiovisual sobre temas atuais 
ou de interesse cultural;  
Seguir orientações detalhadas, mensagens e 
informações diversas. 
 
Compreensão Escrita: 
Ler textos, de alguma complexidade, escritos 
em linguagem clara e corrente;  
Identificar os pontos principais em textos 
jornalísticos;  

 
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 conhecimentos na Plataforma 
Express Digibooks 
 
Gramática 

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

2º Semestre 
Módulos  

4,5,6 + 
Leitura 

extensiva  
51 a 49 
tempos  
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Informação pessoal 
sobre um inventor  
COMPREENSÃO 
ESCRITA (ler) 
One Ring to Rule 
Them All! 
INTERAÇÃO E 
PRODUÇÃO ORAL 
(falar) 
Falar sobre aparelhos 
eletrónicos 
(gadgets). 
Falar sobre 
problemas mundiais. 
Expressar situações 
prováveis e dar 
soluções. 

 

Compreender textos factuais sobre assuntos 
de interesse pessoal ou cultural;  
Seguir o essencial em textos argumentativos 
breves sobre temas culturais e sociais;  
Ler textos de leitura extensiva de natureza 
diversa; Utilizar dicionários diversificados. 
 
Interação Oral: 
Interagir, com correção, sobre assuntos 
conhecidos, podendo pedir ajuda e reformular 
o discurso; Combinar com o interlocutor, via 
telemóvel, atividades do dia a dia;  
Interagir em diálogos, com correção, sobre 
tópicos da atualidade;  
Trocar ideias, informações e opiniões sobre 
pessoas, experiências e acontecimentos. 
 
Interação Escrita: 
Interagir, com linguagem coloquial, sobre 
assuntos de carácter geral;  
Escrever comentários e mensagens em 
blogues e redes sociais;  
Responder a um inquérito, postal e/ou email. 
 
Produção Oral: 
(Re)produzir textos orais, previamente 
preparados, com pronúncia e entoação 
adequados;  
Fazer pequenas apresentações sobre temas do 
seu interesse; Metodologia de projeto 
Produzir, de forma simples e linear, discursos 
de cunho pessoal. Metodologia de projeto 

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); 
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 (expressar uma 
tomada de posição, pensar e apresentar 
argumentos e contra-argumentos, rebater 
os contra-argumentos); 
Na organização de debates que requeiram 
sustentação de afirmações, elaboração de 
opiniões ou análise de factos ou dados; 
Na discussão de conceitos ou factos 

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 
Envio de ficheiros áudio/vídeos e 
respetivo guião/ficha de trabalho 
 
Produção e interação oral 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo 5: Arts and 
Culture 

 
Áreas Temáticas / 

Situacionais: 
LÉXICO / 
VOCABULÁRIO 
Pessoas famosas. 

Tipos de filmes, 

livros e música e 

verbos relativos às 

três áreas. 
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Expressões 

idiomáticas 

relativas a comida. 

GRAMÁTICA 
Omissão do 

pronome relativo. 
Phrasal verb take. 
COMPREENSÃO 
ORAL (ouvir) 
Selecionar a opção 
correta 
COMPREENSÃO 
ESCRITA (ler) 
Charles Dickens 
INTERAÇÃO E 
PRODUÇÃO ORAL 
(falar) 
Fazer uma 
apresentação de uma 
pessoa célebre. 
Trocar informação e 
opiniões sobre um 
escritor. 
Falar sobre um filme 
e um livro. 
INTERAÇÃO E 
PRODUÇÃO ESCRITA 
(escrever) 
Um email sobre um 
escritor. 
Um comentário 
sobre um artista e a 
sua arte. 

 
Produção Escrita: 

Produzir textos de 90 a 100 palavras, 
utilizando vocabulário comum, mas 
diversificado;  
Recontar um acontecimento, descrevendo 
experiências, impressões, reações ou 
sentimentos; Escrever sobre os temas da 
atualidade estudados. 

 
Competência Intercultural 

Reconhecer realidades interculturais 
distintas: Conhecer personagens e obras 
célebres de países de expressão inglesa; 
Metodologia de projeto 
Conhecer universos culturais diversificados; 
Identificar e comentar alguns fatores que 
dificultam a comunicação intercultural. 
 

Competência Estratégica 
Comunicar eficazmente em contexto: 
Preparar e fazer uma apresentação oral à 
turma e ou outros elementos da comunidade 
educativa com os recursos verbais e não 
verbais necessários, com confiança e 
criatividade; Metodologia de projeto 
Responder com segurança a perguntas, 
revelando uma opinião crítica fundamentada;  
Ultrapassar falhas de comunicação oral ou 
escrita de forma a comunicar, com clareza e 
correção, sobre assuntos conhecidos;  
Interromper ou mudar de assunto e retomá-lo 
de forma coerente.  

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, diferenças, 
consistência interna; 
Na problematização de situações; 
No confronto de argumentos para 
encontrar semelhanças e diferenças; 
Na análise de factos, teorias, 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 
Aceitação ou argumentação de pontos de 
vista diferentes; 
Estratégias que induzam 
respeito por diferenças de características, 
crenças ou opiniões; 
Confronto de ideias e perspetivas 

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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Um comentário num 
blogue. 
DOMÍNIO 
INTERCULTURAL 
(conhecer / 
comparar) 
Versões em livro e 
em filme de grandes 
obras literárias 
(Great Expectations, 
de Charles Dickens, e 
Moby Dick, de 
Herman Melville). 

 

 
Trabalhar e colaborar em pares e pequenos 
grupos: participar em atividades de pares e 
grupos, trocando ideias, informações e 
opiniões sobre pessoas, experiências e 
acontecimentos, de modo a associar novas 
aprendizagens às anteriores; 
Recontar o discurso de outrem; 
Planear, organizar e apresentar uma tarefa de 
pares ou um trabalho de grupo, minimizando 
possíveis diferenças e discordâncias, 
demonstrando uma atitude de sensibilidade 
emocional ao usar diferentes graus de 
formalidade. 
 
Utilizar a literacia tecnológica para 
comunicar e para aceder ao saber em 
contexto: comunicar com outros a uma 
escala local, nacional e internacional para 
escrever comentários e mensagens em 
blogues e redes sociais; Metodologia de 
projeto 
Escrever ou responder a uma carta/email 
informal/formal;  
Contribuir para projetos e tarefas de grupo 
interdisciplinares que se apliquem ao 
contexto e experiências reais e quotidianas 
do aluno, utilizando aplicações informáticas 
online. Metodologia de projeto  
 
Pensar criticamente: Desenvolver a empatia 
com o outro de forma a argumentar a favor 
de e/ou contra uma ideia; 

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; 
Tarefas de planificação, de revisão e de 
monitorização; 
Registo seletivo; 
Elaboração de planos gerais, esquemas; 
Promoção do estudo autónomo com o apoio 
do professor, se necessário, identificando 
quais os obstáculos e formas de os 
ultrapassar.  
 
Promover estratégias que impliquem por 
parte do aluno: 
Elaboração de questões para os pares, sobre 
os conteúdos estudados; 
Autoavaliação. 
 
Promover estratégias que impliquem por 
parte do aluno: 
Ações de comunicação unidirecional e 
bidirecional; 
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 6: Life and 
Living 

(Módulo a lecionar 
parcialmente) 

 
ÁREAS TEMÁTICAS / 

SITUACIONAIS: 
LÉXICO / 
VOCABULÁRIO 
Publicidade. 

Lojas e serviços. 

Expressões 

idiomáticas relativas 

a vestuário. 

 
GRAMÁTICA 
Discurso Indireto 

(verbos declarativos) 

Reportar frases 
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Reportar ordens e 

pedidos 

Reportar perguntas 

Phrasal verb put 

 
A obra de leitura  
Extensiva 
 (“The Merchant of  
Venice”, de William 
Shakespeare, adapt. 
 pelas autoras do 
 manual) não é de 
 lecionação obrigatória na  

 

Seguir um pensamento mais elaborado, 
esforçando-se por expressar a sua opinião 
sobre os temas estudados, mantendo a 
integridade e humildade pessoal.  
 
Relacionar conhecimentos de forma a 
desenvolver criatividade em contexto: 
Pesquisar novas ideias e reinterpretar ideias 
existentes de modo a criar produtos 
adequados à sua realidade cultural e 
quotidiana que tenham impacto nos seus 
pares; Metodologia de projeto 
 Desenvolver a literacia em língua inglesa, 
lendo textos diversificados e textos de leitura 
extensiva para expressar a sua opinião;  
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: Procurar, discutir e selecionar 
estratégias de aprendizagem individuais que 
melhor se adequem ao seu estilo de 
aprendizagem, de modo a desenvolver uma 
atitude ativa e confiante relativamente à 
aprendizagem do Inglês;  
Monitorizar/avaliar progressos e dificuldades 
na língua inglesa, tendo consciência do seu 
nível de empenho e motivação pessoal, 
registando as suas aquisições e avaliar 
progressos e dificuldades na língua inglesa, 
registando as suas dificuldades linguísticas; 

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; 
Reformulação do trabalho, individual 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: 
Consciencialização de responsabilidades; 
Organização e realização autónoma de 
tarefas;  
Contratualização de tarefas; 
Apresentação de trabalhos com auto e 
heteroavaliação. 
Cumprimento de tarefas e funções que 
assumiu, dando conta aos outros.  
 
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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Selecionar estratégias de aprendizagem 
eficazes para superar estas dificuldades e 
consolidar as aprendizagens; 
Utilizar dicionários em diferentes suportes; 
Demonstrar uma atitude de resiliência face à 
aprendizagem; 
Realizar atividades simples de auto e 
heteroavaliação: portefólios, diários de 
aprendizagem e grelhas de progressão. 
 

Tomada de posição 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 - 9ºano 
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 
ATIVIDADES/PROJETOS/CLUBES/ 

PROGRAMAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 
Módulo 1: Healthy 

Living 
Áreas Temáticas / 

Situacionais: 
 
LÉXICO / 
VOCABULÁRIO 
- Daily routines and 
free time activities; 
- Teen problems; 
- Solutions to teen 
problems; 
- Idioms: health and 
wellness. 
 
GRAMÁTICA 
- Verbs + -ing / to 
infinitive/ infinitive 
without to; 
- Phrasal verbs: hang. 
 

Competência Comunicativa 

Compreensão Oral: 
Compreender, com facilidade, discursos produzidos 
de forma clara;  
Seguir conversas do dia a dia;  
Acompanhar uma apresentação breve sobre temas 
estudados;  
Compreender o essencial de programas em modo 
áudio/audiovisual sobre temas atuais ou de 
interesse cultural;  
Seguir orientações detalhadas, mensagens e 
informações diversas. 
 
Compreensão Escrita: 
Ler textos, de alguma complexidade, escritos em 
linguagem clara e corrente;  
Identificar os pontos principais em textos 
jornalísticos;  
Compreender textos factuais sobre assuntos de 
interesse pessoal ou cultural;  

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 
 
Gramática 
Envio aos alunos de apresentações 
eletrónicas com gravação da 

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

1º Semestre 
Módulos  
1, 2 e 3  
51 a 49 
tempos 
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COMPREENSÃO 
ORAL (ouvir) 
Identificar pessoas. 
 
COMPREENSÃO 
ESCRITA (ler) 
Small changes with 
big results 
 
INTERAÇÃO E 
PRODUÇÃO ORAL 
(falar) 
Pedir e dar conselhos 
 
INTERAÇÃO E 
PRODUÇÃO ESCRITA 
(escrever) 
Escrever um 
comentário num 
blog. 
 
DOMÍNIO 

INTERCULTURAL 

(conhecer / 

comparar) 

Famílias de todo o 
mundo. 

 

Seguir o essencial em textos argumentativos breves 
sobre temas culturais e sociais;  
Ler textos de leitura extensiva de natureza diversa; 
Utilizar dicionários diversificados. 
 
Interação Oral: 
Interagir, com correção, sobre assuntos conhecidos, 
podendo pedir ajuda e reformular o discurso; 
Combinar com o interlocutor, via telemóvel, 
atividades do dia a dia;  
Interagir em diálogos, com correção, sobre tópicos 
da atualidade;  
Trocar ideias, informações e opiniões sobre 
pessoas, experiências e acontecimentos. 
 
Interação Escrita: 
Interagir, com linguagem coloquial, sobre assuntos 
de carácter geral;  
Escrever comentários e mensagens em blogues e 
redes sociais;  
Responder a um inquérito, postal e/ou email. 
 
Produção Oral: 
(Re)produzir textos orais, previamente preparados, 
com pronúncia e entoação adequados;  
Fazer pequenas apresentações sobre temas do seu 
interesse; Metodologia de projeto 
Produzir, de forma simples e linear, discursos de 
cunho pessoal. Metodologia de projeto 
 
 
 

Na conceção 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); 
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 (expressar uma 
tomada de posição, pensar e apresentar 
argumentos e contra-argumentos, rebater 
os contra-argumentos); 
Na organização de debates que requeiram 
sustentação de afirmações, elaboração de 
opiniões ou análise de factos ou dados; 
Na discussão de conceitos ou factos 
numa perspetiva disciplinar e 
interdisciplinar, incluindo conhecimento 

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 
Envio de ficheiros áudio/vídeos e 
respetivo guião/ficha de trabalho 
 
Produção e interação oral 
Apresentação oral de pesquisas e de 
trabalhos realizados 

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

Módulo 2: Jobs 
Áreas Temáticas / 

Situacionais: 
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LÉXICO / 
VOCABULÁRIO 
- Jobs; 
- Job qualities, 
qualifications and 
skills; 
- Idioms: body. 
 
GRAMÁTICA 
- Question tags; 
- Connectors; 
- Phrasal verbs: give. 
 

COMPREENSÃO 
ORAL (ouvir) 
Colocar eventos na 
ordem correta 
(identificar a 
sequência do 
discurso). 
COMPREENSÃO 
ESCRITA (ler) 
Part-Time…Paradise 

 

INTERAÇÃO E 
PRODUÇÃO ORAL 
(falar) 
Concorrer a um 

emprego; entrevista 

de emprego 

 

 
Produção Escrita: 

Produzir textos de 90 a 100 palavras, utilizando 
vocabulário comum, mas diversificado;  
Recontar um acontecimento, descrevendo 
experiências, impressões, reações ou sentimentos; 
Escrever sobre os temas da atualidade estudados. 

 
Competência Intercultural 

Reconhecer realidades interculturais distintas: 
Conhecer personagens e obras célebres de países 
de expressão inglesa; Metodologia de projeto 
Conhecer universos culturais diversificados; 
Identificar e comentar alguns fatores que 
dificultam a comunicação intercultural. 
 

Competência Estratégica 
Comunicar eficazmente em contexto: Preparar e 
fazer uma apresentação oral à turma e ou outros 
elementos da comunidade educativa com os 
recursos verbais e não verbais necessários, com 
confiança e criatividade; Metodologia de projeto 
Responder com segurança a perguntas, revelando 
uma opinião crítica fundamentada;  
Ultrapassar falhas de comunicação oral ou escrita 
de forma a comunicar, com clareza e correção, 
sobre assuntos conhecidos;  
Interromper ou mudar de assunto e retomá-lo de 
forma coerente.  
 

disciplinar específico; 
Na análise de textos com diferentes 
pontos de vista; 
No confronto de argumentos para 
encontrar semelhanças, diferenças, 
consistência interna; 
Na problematização de situações; 
Na análise de factos, teorias, 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 
Aceitação ou argumentação 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, 

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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INTERAÇÃO E 
PRODUÇÃO ESCRITA 
(escrever) 
Escrever uma carta 

de apresentação de 

emprego responder a 

anúncios de 

emprego. 

 

DOMÍNIO 

INTERCULTURAL 

(conhecer / 

comparar) 

Jason’s Blog; fazer 
voluntariado. 

Trabalhar e colaborar em pares e pequenos 
grupos: participar em atividades de pares e grupos, 
trocando ideias, informações e opiniões sobre 
pessoas, experiências e acontecimentos, de modo 
a associar novas aprendizagens às anteriores; 
Recontar o discurso de outrem; 
Planear, organizar e apresentar uma tarefa de 
pares ou um trabalho de grupo, minimizando 
possíveis diferenças e discordâncias, 
demonstrando uma atitude de sensibilidade 
emocional ao usar diferentes graus de 
formalidade. 
 
Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e 
para aceder ao saber em contexto: comunicar 
com outros a uma escala local, nacional e 
internacional para escrever comentários e 
mensagens em blogues e redes sociais; 
Metodologia de projeto 
Escrever ou responder a uma carta/email 
informal/formal;  
Contribuir para projetos e tarefas de grupo 
interdisciplinares que se apliquem ao contexto e 
experiências reais e quotidianas do aluno, 
utilizando aplicações informáticas online. 
Metodologia de projeto  
 
Pensar criticamente: Desenvolver a empatia com o 
outro de forma a argumentar a favor de e/ou 
contra uma ideia; 
Seguir um pensamento mais elaborado, 
esforçando-se por expressar a sua opinião sobre os 
temas estudados, mantendo a integridade e 
humildade pessoal.  

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; 
Tarefas de planificação, de revisão e de 
monitorização; 
Registo seletivo; 
Elaboração de planos gerais, esquemas; 
Promoção do estudo autónomo com o apoio 
do professor, se necessário, identificando 
quais os obstáculos e formas de os 
ultrapassar.  
 
Promover estratégias que impliquem por 
parte do aluno: 
Elaboração de questões para os pares, sobre 
conteúdos estudados; 
Autoavaliação. 
 
Promover estratégias que impliquem por 
parte do aluno: 
Ações de comunicação unidirecional e 
bidirecional; 
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; 

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

 
 
 
 

Módulo 3: Travel 
Áreas Temáticas / 

Situacionais: 
LÉXICO / 
VOCABULÁRIO 
- Social behaviour. 

- Body language; 

- Idioms: nature. 

GRAMÁTICA: 
- Past Perefect 

COMPREENSÃO 
ORAL (ouvir) 
Preencher lacunas 
com informação 
relativa a viagens. 
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COMPREENSÃO 
ESCRITA (ler) 
Destination: 

Education 

 

INTERAÇÃO E 
PRODUÇÃO ORAL 
(falar) 
Contar uma 
experiência: o que 
gostou ou não 
gostou, o que correu 
bem e o que correu 
menos bem. 
INTERAÇÃO E 
PRODUÇÃO ESCRITA 
(escrever) 
Uma história sob o 

título “My terrible 

mistake”. 

DOMÍNIO 

INTERCULTURAL 

(conhecer / 

comparar) 

Linguagem corporal e 
gestos à volta do 
mundo. O que 
distingue as 
diferentes culturas e 
os diferentes países? 

 
Relacionar conhecimentos de forma a 
desenvolver criatividade em contexto: Pesquisar 
novas ideias e reinterpretar ideias existentes de 
modo a criar produtos adequados à sua realidade 
cultural e quotidiana que tenham impacto nos seus 
pares; Metodologia de projeto 
 Desenvolver a literacia em língua inglesa, lendo 
textos diversificados e textos de leitura extensiva 
para expressar a sua opinião;  
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: 
Procurar, discutir e selecionar estratégias de 
aprendizagem individuais que melhor se adequem 
ao seu estilo de aprendizagem, de modo a 
desenvolver uma atitude ativa e confiante 
relativamente à aprendizagem do Inglês;  
Monitorizar/avaliar progressos e dificuldades na 
língua inglesa, tendo consciência do seu nível de 
empenho e motivação pessoal, registando as suas 
aquisições e avaliar progressos e dificuldades na 
língua inglesa, registando as suas dificuldades 
linguísticas; 
Selecionar estratégias de aprendizagem eficazes 
para superar estas dificuldades e consolidar as 
aprendizagens; 
Utilizar dicionários em diferentes suportes; 
Demonstrar uma atitude de resiliência face à 
aprendizagem; 

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; 
Reformulação do trabalho, individual 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: 
Consciencialização de responsabilidades; 
Organização e realização autónoma de 
tarefas;  
Contratualização de tarefas; 
Apresentação de trabalhos com auto e 
heteroavaliação. 
Cumprimento de tarefas e funções que 
assumiu, dando conta aos outros.  
 
Promover estratégias que induzam: 
Ações de solidariedade para com os pares 
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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Realizar atividades simples de auto e 
heteroavaliação: portefólios, diários de 
aprendizagem e grelhas de progressão. 
 
 
 
 

Tomada de posição perante situações 
dilemáticas de ajuda a outros e de proteção 
de si; 
Disponibilidade para o 
autoaperfeiçoamento. 

 

2º SEMESTRE - Ensino 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: 

Technology 
Áreas Temáticas / 

Situacionais: 
LÉXICO / 
VOCABULÁRIO 
Tecnologia, gadgets 
e vida quotidiana. 
Problemas mundiais. 
Expressões 
idiomáticas comuns. 
GRAMÁTICA 
Condicionais tipo 0 e 
tipo 1 (revisões). 
Condicionais tipo 2. 
Phrasal verb turn. 
COMPREENSÃO 
ORAL (ouvir) 
Tecnologia; 

Competência Comunicativa 

Compreensão Oral: 
Compreender, com facilidade, discursos 
produzidos de forma clara;  
Seguir conversas do dia a dia;  
Acompanhar uma apresentação breve sobre 
temas estudados;  
Compreender o essencial de programas em 
modo áudio/audiovisual sobre temas atuais 
ou de interesse cultural;  
Seguir orientações detalhadas, mensagens e 
informações diversas. 
 
Compreensão Escrita: 
Ler textos, de alguma complexidade, escritos 
em linguagem clara e corrente;  
Identificar os pontos principais em textos 
jornalísticos;  

 
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 conhecimentos na Plataforma 
Express Digibooks 
 
Gramática 

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

2º Semestre 
Módulos  

4,5,6 + 
Leitura 

extensiva  
51 a 49 
tempos  
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Informação pessoal 
sobre um inventor  
COMPREENSÃO 
ESCRITA (ler) 
One Ring to Rule 
Them All! 
INTERAÇÃO E 
PRODUÇÃO ORAL 
(falar) 
Falar sobre aparelhos 
eletrónicos 
(gadgets). 
Falar sobre 
problemas mundiais. 
Expressar situações 
prováveis e dar 
soluções. 

 

Compreender textos factuais sobre assuntos 
de interesse pessoal ou cultural;  
Seguir o essencial em textos argumentativos 
breves sobre temas culturais e sociais;  
Ler textos de leitura extensiva de natureza 
diversa; Utilizar dicionários diversificados. 
 
Interação Oral: 
Interagir, com correção, sobre assuntos 
conhecidos, podendo pedir ajuda e reformular 
o discurso; Combinar com o interlocutor, via 
telemóvel, atividades do dia a dia;  
Interagir em diálogos, com correção, sobre 
tópicos da atualidade;  
Trocar ideias, informações e opiniões sobre 
pessoas, experiências e acontecimentos. 
 
Interação Escrita: 
Interagir, com linguagem coloquial, sobre 
assuntos de carácter geral;  
Escrever comentários e mensagens em 
blogues e redes sociais;  
Responder a um inquérito, postal e/ou email. 
 
Produção Oral: 
(Re)produzir textos orais, previamente 
preparados, com pronúncia e entoação 
adequados;  
Fazer pequenas apresentações sobre temas do 
seu interesse; Metodologia de projeto 
Produzir, de forma simples e linear, discursos 
de cunho pessoal. Metodologia de projeto 

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); 
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 (expressar uma 
tomada de posição, pensar e apresentar 
argumentos e contra-argumentos, rebater 
os contra-argumentos); 
Na organização de debates que requeiram 
sustentação de afirmações, elaboração de 
opiniões ou análise de factos ou dados; 
Na discussão de conceitos ou factos 

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 
Envio de ficheiros áudio/vídeos e 
respetivo guião/ficha de trabalho 
 
Produção e interação oral 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo 5: Arts and 
Culture 

 
Áreas Temáticas / 

Situacionais: 
LÉXICO / 
VOCABULÁRIO 
Pessoas famosas. 

Tipos de filmes, 

livros e música e 

verbos relativos às 

três áreas. 
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Expressões 

idiomáticas 

relativas a comida. 

GRAMÁTICA 
Omissão do 

pronome relativo. 
Phrasal verb take. 
COMPREENSÃO 
ORAL (ouvir) 
Selecionar a opção 
correta 
COMPREENSÃO 
ESCRITA (ler) 
Charles Dickens 
INTERAÇÃO E 
PRODUÇÃO ORAL 
(falar) 
Fazer uma 
apresentação de uma 
pessoa célebre. 
Trocar informação e 
opiniões sobre um 
escritor. 
Falar sobre um filme 
e um livro. 
INTERAÇÃO E 
PRODUÇÃO ESCRITA 
(escrever) 
Um email sobre um 
escritor. 
Um comentário 
sobre um artista e a 
sua arte. 

 
Produção Escrita: 

Produzir textos de 90 a 100 palavras, 
utilizando vocabulário comum, mas 
diversificado;  
Recontar um acontecimento, descrevendo 
experiências, impressões, reações ou 
sentimentos; Escrever sobre os temas da 
atualidade estudados. 

 
Competência Intercultural 

Reconhecer realidades interculturais 
distintas: Conhecer personagens e obras 
célebres de países de expressão inglesa; 
Metodologia de projeto 
Conhecer universos culturais diversificados; 
Identificar e comentar alguns fatores que 
dificultam a comunicação intercultural. 
 

Competência Estratégica 
Comunicar eficazmente em contexto: 
Preparar e fazer uma apresentação oral à 
turma e ou outros elementos da comunidade 
educativa com os recursos verbais e não 
verbais necessários, com confiança e 
criatividade; Metodologia de projeto 
Responder com segurança a perguntas, 
revelando uma opinião crítica fundamentada;  
Ultrapassar falhas de comunicação oral ou 
escrita de forma a comunicar, com clareza e 
correção, sobre assuntos conhecidos;  
Interromper ou mudar de assunto e retomá-lo 
de forma coerente.  

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, diferenças, 
consistência interna; 
Na problematização de situações; 
No confronto de argumentos para 
encontrar semelhanças e diferenças; 
Na análise de factos, teorias, 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 
Aceitação ou argumentação de pontos de 
vista diferentes; 
Estratégias que induzam 
respeito por diferenças de características, 
crenças ou opiniões; 
Confronto de ideias e perspetivas 

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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Um comentário num 
blogue. 
DOMÍNIO 
INTERCULTURAL 
(conhecer / 
comparar) 
Versões em livro e 
em filme de grandes 
obras literárias 
(Great Expectations, 
de Charles Dickens, e 
Moby Dick, de 
Herman Melville). 

 

 
Trabalhar e colaborar em pares e pequenos 
grupos: participar em atividades de pares e 
grupos, trocando ideias, informações e 
opiniões sobre pessoas, experiências e 
acontecimentos, de modo a associar novas 
aprendizagens às anteriores; 
Recontar o discurso de outrem; 
Planear, organizar e apresentar uma tarefa de 
pares ou um trabalho de grupo, minimizando 
possíveis diferenças e discordâncias, 
demonstrando uma atitude de sensibilidade 
emocional ao usar diferentes graus de 
formalidade. 
 
Utilizar a literacia tecnológica para 
comunicar e para aceder ao saber em 
contexto: comunicar com outros a uma 
escala local, nacional e internacional para 
escrever comentários e mensagens em 
blogues e redes sociais; Metodologia de 
projeto 
Escrever ou responder a uma carta/email 
informal/formal;  
Contribuir para projetos e tarefas de grupo 
interdisciplinares que se apliquem ao 
contexto e experiências reais e quotidianas 
do aluno, utilizando aplicações informáticas 
online. Metodologia de projeto  
 
Pensar criticamente: Desenvolver a empatia 
com o outro de forma a argumentar a favor 
de e/ou contra uma ideia; 

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; 
Tarefas de planificação, de revisão e de 
monitorização; 
Registo seletivo; 
Elaboração de planos gerais, esquemas; 
Promoção do estudo autónomo com o apoio 
do professor, se necessário, identificando 
quais os obstáculos e formas de os 
ultrapassar.  
 
Promover estratégias que impliquem por 
parte do aluno: 
Elaboração de questões para os pares, sobre 
os conteúdos estudados; 
Autoavaliação. 
 
Promover estratégias que impliquem por 
parte do aluno: 
Ações de comunicação unidirecional e 
bidirecional; 
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 6: Life and 
Living 

(Módulo a lecionar 
parcialmente) 

 
ÁREAS TEMÁTICAS / 

SITUACIONAIS: 
LÉXICO / 
VOCABULÁRIO 
Publicidade. 

Lojas e serviços. 

Expressões 

idiomáticas relativas 

a vestuário. 

 
GRAMÁTICA 
Discurso Indireto 

(verbos declarativos) 

Reportar frases 
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Reportar ordens e 

pedidos 

Reportar perguntas 

Phrasal verb put 

 
A obra de leitura  
Extensiva 
 (“The Merchant of  
Venice”, de William 
Shakespeare, adapt. 
 pelas autoras do 
 manual) não é de 
 lecionação obrigatória na  

 

Seguir um pensamento mais elaborado, 
esforçando-se por expressar a sua opinião 
sobre os temas estudados, mantendo a 
integridade e humildade pessoal.  
 
Relacionar conhecimentos de forma a 
desenvolver criatividade em contexto: 
Pesquisar novas ideias e reinterpretar ideias 
existentes de modo a criar produtos 
adequados à sua realidade cultural e 
quotidiana que tenham impacto nos seus 
pares; Metodologia de projeto 
 Desenvolver a literacia em língua inglesa, 
lendo textos diversificados e textos de leitura 
extensiva para expressar a sua opinião;  
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: Procurar, discutir e selecionar 
estratégias de aprendizagem individuais que 
melhor se adequem ao seu estilo de 
aprendizagem, de modo a desenvolver uma 
atitude ativa e confiante relativamente à 
aprendizagem do Inglês;  
Monitorizar/avaliar progressos e dificuldades 
na língua inglesa, tendo consciência do seu 
nível de empenho e motivação pessoal, 
registando as suas aquisições e avaliar 
progressos e dificuldades na língua inglesa, 
registando as suas dificuldades linguísticas; 

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; 
Reformulação do trabalho, individual 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: 
Consciencialização de responsabilidades; 
Organização e realização autónoma de 
tarefas;  
Contratualização de tarefas; 
Apresentação de trabalhos com auto e 
heteroavaliação. 
Cumprimento de tarefas e funções que 
assumiu, dando conta aos outros.  
 
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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Selecionar estratégias de aprendizagem 
eficazes para superar estas dificuldades e 
consolidar as aprendizagens; 
Utilizar dicionários em diferentes suportes; 
Demonstrar uma atitude de resiliência face à 
aprendizagem; 
Realizar atividades simples de auto e 
heteroavaliação: portefólios, diários de 
aprendizagem e grelhas de progressão. 
 

Tomada de posição perante situações 
dilemáticas de ajuda a outros e de proteção 
de si; 
Disponibilidade para o 
autoaperfeiçoamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: Tendo em conta a carga semanal mais reduzida aplicada às turmas do Ensino Articulado, neste ano de escolaridade, serão utilizadas as estratégias que se 
seguem, a fim de permitir o cumprimento dos conteúdos programáticos previstos, o desenvolvimento das competências estabelecidas no PASEO e a execução 
da planificação definida, bem como o ajuste dos mesmos à carga letiva existente: 

1) Envio, por parte do docente e sempre que este o considere necessário, de material auxiliar acerca de determinados conteúdos abordados ou a abordar 
na aula. 

2) Envio, por parte do professor e sempre que este o considere necessário, de um guião de aprendizagem ou de apoio ao trabalho autónomo do aluno. 
3) Utilização, por parte do professor e sempre que este o considere necessário, da estratégia “Sala de aula invertida”. 
4) Seleção mais criteriosa, por parte do professor e sempre que este o considere necessário, das atividades propostas pelo manual ou outras atividades 

práticas definidas para este ano de escolaridade 
 
 

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 – 9º 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”/ “Regreso a clases” 

 

 Revisões  
 Repasos culturales, lexicales y  
  gramaticales 
Aspetos culturais de Espanha 
Geografia 
 Personajes 
Espanha no património     
 mundial da UNESCO 
Falsos amigos 
 

Unidade 2    

       “¿A qué te dedicas?” 
 

 Profissões - Consolidação e  
  alargamento do referido  

 

COMPETÊNCIA COMUNICATIVA 
 

Compreensão auditiva e audiovisual  
 Nível B1.1 

 
 

- Identificar as ideias principais e 
selecionar informação explícita em 
intervenções e discursos breves, de 
géneros e suportes diversos, 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, predomine um 
vocabulário frequente e a articulação seja 
clara. 
 Metodologia de Projeto 
 

 
 

 
Clube Europeu / Biblioteca escolar / 

Plano Nacional de Cinema 
 

- Rever as ações estratégicas dos anos 
anteriores nas atividades e tarefas de 
compreensão auditiva, audiovisual e escrita, 
adaptando-as aos novos documentos e 
situações trabalhados na aula.  
- Identificar, em documentos autênticos 
(gravações, anúncios, programas de tv, filmes, 
etc.; revistas, jornais, livros, banda desenhada, 
textos digitais, etc.), informações globais e 
específicas, ideias principais e secundárias, 
dados e opiniões sobre uma ampla gama de 
temas adequados ao seu desenvolvimento 

 

 

 

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

 

 

 

Exploração de vídeos 
explicativos e 

 
 
 
 

 
A, B, C, D, 

F, H, I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
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conteúdo lexical - 
Locais de trabalho 
Características profissionais 
Currículo Vitae e redação de  
  cartas para solicitar um  
  emprego 
 Expresiones coloquiales 
 Comunicações no Império Inca 
 Civilizações pré-hispânicas  
 Presente de indicativo / 
   Presente de subjuntivo - 
  Repaso / Continuación - 
 Posesivos - Repaso / 

Continuación -  
 Interrogativos - Repaso / 

Continuación - 
            

 

 Unidade 3    
“En cartelera” 

 

 Tempos livres  
 Espetáculos / Arte 
 Música 
Teatro 
 Pintura 
 Cinema  
 Festivais de cinema  
 Personalidades hispânicas 
 Expresiones coloquiales 

Compreensão escrita  
Nível B.1.2 

 

-Selecionar e associar informação 
relevante de sequências descritivas, 
explicativas, narrativas e argumentativas, 
em textos de géneros e suportes diversos, 
sobre situações do quotidiano, do mundo 
do trabalho e do lazer e assuntos da 
atualidade cultural, política e científica, 
sempre que as ideias sejam claras e bem 
estruturadas, predomine o vocabulário 
frequente e contenha expressões 
idiomáticas muito correntes. 
 Metodologia de Projeto 
 

 
Interação oral 

 Nível A2.2 
 

   Interagir em conversas curtas, bem 
estruturadas e ligadas a situações 
familiares, nas quais:  
- troca ideias, informações, opiniões e 
desejos sobre situações do quotidiano, 
experiências e interesses pessoais e temas 
da atualidade;  
- aconselha e orienta em tarefas e 
situações diversas;  
- se apoia, quando necessário, no discurso 
do interlocutor;  

cognitivo, à sua experiência e ao seu 
conhecimento do mundo.  
- Identificar, nos textos trabalhados, as 
dificuldades de compreensão devidas à 
homonímia, aos falsos amigos e à polissemia.  
- Identificar e utilizar estratégias pessoais de 
leitura para fomentar a autonomia.  
- Identificar as marcas que diferenciam o 
código oral do escrito. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Biblioteca escolar / 

Plano Nacional de Cinema 
 

- Rever as ações estratégicas dos anos 
anteriores nas atividades e tarefas de interação 
e produção oral, adaptando-as aos novos 
documentos e situações trabalhados na aula.  
- Expressar as suas ideias e contar experiências 
e projetos de forma coerente e mantendo um 
equilíbrio entre a correção formal e a fluência.  
- Conceber mensagens e textos (para 
descrever, comparar, contar experiências, 
histórias e projetos, expressar sensações e 
sentimentos, justificar e explicar, etc.) 

resolução de exercícios 
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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  Pretérito indefinido de 
indicativo  - Repaso / 
Continuación - 

  Pretérito imperfecto de 
indicativo - Repaso / 
Continuación -  

 Contraste - Pretérito indefinido / 
Pretérito imperfecto de 
indicativo - 

 
 

Unidade 4    
“Un mundo de tecnologías” 

 

 Tecnologias 
 Novas tecnologias 
 Invenções espanholas 
 Qualidade de vida 
 Expresiones coloquiales 
 Futuro imperfecto de indicativo - 

Repaso /  
   Continuación - 
 Futuro perfecto de indicativo  
 Orações condicionais reais   
 
 
 
 
 
 
 
 

- utiliza vocabulário e expressões 
idiomáticas muito frequentes e estruturas 
frásicas elementares;  
- pronuncia de forma suficientemente 
clara para ser entendido. 
 Metodologia de Projeto 

 
 
 

Produção oral 
 Nível A2.2 

 

    Exprimir-se, de forma simples, em 
monólogos curtos preparados 
previamente, nos quais:  
- descreve o meio envolvente e situações 
do quotidiano; 
 - conta experiências pessoais e 
acontecimentos reais ou imaginários, 
presentes ou passados; 
- apresenta opiniões, gostos, preferências, 
conselhos, desejos e hipóteses sobre 
assuntos do quotidiano e temas da 
atualidade;  
- utiliza vocabulário e expressões 
idiomáticas muito frequentes e estruturas 
frásicas elementares;  
- pronuncia de forma suficientemente 
clara para ser entendido. 
 Metodologia de Projeto 
 
 

considerando a intenção comunicativa e a 
situação de comunicação em que acontece.  
- Comparar as convenções linguísticas próprias 
da interação social com as utilizadas na língua 
materna, especialmente no que se refere à 
adequação ao registo e às características 
lexicais da língua usada.  
- Adequar o discurso ao interlocutor e à 
situação de comunicação, ainda que dispondo 
de fracos recursos linguísticos.  
- Avaliar a reação do(s) interlocutor(es) à 
interação ou ao monólogo.  
- Participar reflexiva e criticamente em 
diferentes situações comunicativas.  
- Utilizar e identificar estratégias pessoais de 
facilitação e compensação para ultrapassar 
dificuldades de interação e produção oral.  
- Procurar os meios mais adequados para 
conseguir maior fluência e correção.  
- Querer superar as interferências entre o 
Português e o Espanhol, desenvolvendo para 
isso as estratégias adequadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 

 
 

                       

 

        Ano Letivo 2021/22 Página | 4 de 14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interação escrita 
 Nível A2.2 

 

    Escrever cartas, emails, notas e 
mensagens diversas, em papel ou em 
aplicações digitais (chats, foros, redes 
sociais, entre outros), nos quais:  
- pede e dá informações sobre o meio 
envolvente, situações do quotidiano, 
experiências e interesses pessoais, 
acontecimentos reais ou imaginários, 
preferências e opiniões;  
- exprime opiniões, gostos, preferências, 
conselhos, desejos e hipóteses sobre 
assuntos do quotidiano e temas da 
atualidade;  
- aconselha e orienta em tarefas e 
situações diversas;  
- respeita as convenções textuais e 
sociolinguísticas das mensagens, 
adequando-as ao destinatário; 
- utiliza vocabulário e expressões 
idiomáticas muito frequentes e estruturas 
frásicas elementares;  
- articula as ideias com recursos 
elementares de coordenação e 
subordinação para gerar una sequência 
lógica de informações. 
 Metodologia de Projeto 
 
 

Biblioteca escolar / 
Plano Nacional de Cinema 

 

- Rever as ações estratégicas dos anos 
anteriores nas atividades e tarefas de interação 
e produção escrita, adaptando-as aos novos 
documentos e situações trabalhados na aula.  
- Comunicar, via Internet ou correio, com 
alunos espanhóis ou com pessoas com os 
mesmos interesses.  
- Conceber mensagens e textos (para 
descrever, comparar, contar experiências, 
histórias e projetos, expressar sensações e 
sentimentos, justificar e explicar, etc.) 
considerando a intenção comunicativa e a 
situação de comunicação em que acontece 
(mais ou menos formal, com maior ou menor 
presença de fraseologia e coloquialismos, com 
recursos ortográficos heterodoxos ou 
normativos, etc.).  
- Expressar as suas ideias e contar experiências 
e projetos de forma coerente e coesa e com a 
suficiente correção formal (gramatical e 
ortográfica).  
- Adequar o discurso ao interlocutor e à 
situação de comunicação, ainda que dispondo 
de fracos recursos linguísticos.  
- Escrever com correção ortográfica o 
vocabulário trabalhado, prestando especial 
atenção aos termos cuja grafia se confunde 
com a do Português.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

J 
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Produção escrita 
 Nível A2.2 

 

     Escrever textos simples diversos, em 
papel ou em aplicações digitais, nos quais:  
- descreve o meio envolvente e situações 
do quotidiano;  
- conta experiências pessoais e 
acontecimentos reais ou imaginários, 
presentes ou passados;  
- exprime opiniões, gostos, preferências, 
conselhos, desejos e hipóteses sobre 
assuntos do quotidiano e temas da 
atualidade;  
- utiliza vocabulário e expressões 
idiomáticas muito frequentes e estruturas 
frásicas elementares;  
- articula as ideias com recursos 
elementares de coordenação e 
subordinação para gerar una sequência 
lógica de informações;  
- respeita as convenções textuais dos 
géneros trabalhados previamente nas 
aulas. 
 Metodologia de Projeto 
 

 
 

COMPETÊNCIA INTERCULTURAL 
 

- Estabelecer relações entre os elementos 
do património cultural, das tradições e dos 

- Antecipar e avaliar a reação do(s) 
interlocutor(es) ao texto escrito.  
- Encontrar fruição na expressão escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clube Europeu / Biblioteca escolar / 
Plano Nacional de Cinema/ 

Clube de Geologia / Eco-Escolas 
 

 

- Participar na seleção, ampliação, 
transposição, exemplificação e ilustração de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

J 
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comportamentos sociais dos países 
hispanofalantes e relacioná-los com os de 
Portugal.  
- Expressar e responder a informações e 
conhecimentos relativos à língua, às 
sociedades e ao património cultural e 
artístico dos países hispanofalantes, 
usando-os em atividades diversificadas 
(trabalhos, apresentações, jogos, 
concursos, exposições, vídeos, artefactos, 
atividades de palco, etc.). 
 Metodologia de Projeto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

situações e temas para abordar na aula, 
relativamente a: aspetos sociais e culturais dos 
países onde se fala Espanhol; educação para a 
cidadania; o “eu” e os outros (aspirações, 
emoções e sentimentos); as relações humanas 
(a família, os amigos, pessoas da comunidade, 
grupos de jovens e grupos com afinidades 
comuns, relações de respeito e de intimidade); 
a escola (a escola em Portugal e em países 
hispanofalantes); o consumo (o vestuário e 
outros aspetos a selecionar); os desportos; os 
tempos livres (colaboração em atividades de 
solidariedade); cuidados corporais (saúde, 
doenças e aspetos relacionados); viagens e 
transportes (diferentes meios e 
possibilidades); serviços (programas para a 
juventude); a geografia, a organização 
administrativa, as cidades mais importantes e 
os ecossistemas de algum ou alguns países 
hispano-americanos; a biografia e a obra de 
alguma individualidade a selecionar; as línguas 
espanhola e portuguesa no mundo; etc.  
- Comparar e analisar as suas próprias 
experiências com as dos jovens dos países 
hispanos a partir dos materiais trabalhados na 
aula.  
- Utilizar diferentes tecnologias na exploração, 
organização, criação, partilha e divulgação de 
ideias, produtos e experiências, em formatos 
diversos. 
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COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA 

 

- Identificar os objetivos das atividades de 
aprendizagem propostas na aula.  
- Identificar as estratégias de comunicação 
e de aprendizagem que se ajustam ao seu 
perfil de aprendente, apoiando-se em 
questionários e outros documentos 
(Portefólio Europeu das Línguas, entre 
outros).  
- Utilizar recursos de aprendizagem 
variados (manuais, dicionários, 
enciclopédias, gramáticas, jornais, 
revistas, etc.), em suporte papel, digital e 
outros, em função dos objetivos das 
atividades propostas na aula.  
- Reconhecer os erros como parte 
integrante do processo de aprendizagem 
e propor formas de os superar.  
- Avaliar os progressos e carências, 
próprios e alheios, na aquisição da língua.  
- Aceder ao sentido de mensagens orais e 
escritas através de diversos indícios 
contextuais e textuais, alargar os recursos 
verbais e não-verbais.  
- Mobilizar suportes diversos (papel, 
digital e outros) nas tarefas de interação e 
de produção oral e escrita. 
 

 
 
 
 

 

- Rever as ações estratégicas relativas ao 
desenvolvimento da competência estratégica 
dos anos anteriores e adaptá-las aos novos 
objetivos e situações trabalhados na aula, 
tornando o seu uso mais automatizado e 
autónomo.  
- Reconhecer o seu próprio estilo de 
aprendizagem e experimentar diferentes 
técnicas.  
- Compreender como se aprendem as línguas e 
para que serve cada uma das atividades da 
aula.  
- Conhecer a estrutura dos manuais, dos 
dicionários e de outros materiais didáticos.  
- Tomar iniciativas na fixação e negociação dos 
objetivos e na seleção de temas, conteúdos e 
materiais a serem tratados nas aulas.  
- Redigir, de forma colaborativa, os critérios de 
classificação das atividades e tarefas da aula e 
avaliar as produções próprias e dos colegas.  
- Autocorrigir-se (com a ajuda do professor, de 
colegas ou de materiais didáticos). 
 
 
 
 

 
 

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

 
 

 
 

Unidade 5 
“¿En qué puedo ayudarlo?” 
 

 Serviços  
 Emergências   
 Saúde / Vida saudável 
A medicina e o corpo humano -    
  Consolidação e alargamento do  
  referido conteúdo lexical - 
 Correio 
 Correio na civilização Inca 
 Banco 
 Dinheiro nas civilizações pré-   
   hispânicas 
   Contraste - Pretérito perfecto 

de indicativo / Pretérito 
indefinido de indicativo - 
Repaso / Continuación - 

 Pretérito pluscuamperfecto de    
   indicativo 
  La apócope - Repaso /  
    Continuación -  

 

COMPETÊNCIA COMUNICATIVA 
 

Compreensão auditiva e audiovisual  
 Nível B1.1 

 
- Identificar as ideias principais e 
selecionar informação explícita em 
intervenções e discursos breves, de 
géneros e suportes diversos, 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, predomine um 
vocabulário frequente e a articulação seja 
clara. 
 Metodologia de Projeto 

 
Compreensão escrita  

Nível B.1.2 
 

-Selecionar e associar informação 
relevante de sequências descritivas, 

 
 
 

 Biblioteca escolar / 
Plano Nacional de Cinema 

 
 

- Rever as ações estratégicas dos anos 
anteriores nas atividades e tarefas de 
compreensão auditiva, audiovisual e escrita, 
adaptando-as aos novos documentos e 
situações trabalhados na aula.  
- Identificar, em documentos autênticos 
(gravações, anúncios, programas de tv, filmes, 
etc.; revistas, jornais, livros, banda desenhada, 
textos digitais, etc.), informações globais e 
específicas, ideias principais e secundárias, 
dados e opiniões sobre uma ampla gama de 
temas adequados ao seu desenvolvimento 
cognitivo, à sua experiência e ao seu 
conhecimento do mundo.  
- Identificar, nos textos trabalhados, as 
dificuldades de compreensão devidas à 
homonímia, aos falsos amigos e à polissemia.  

 

 

 

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

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
A, B, C, D, 

F, H, I 
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Unidade 6      

 “Compras a distancia” 
 

 O comércio em Espanha  
 Compras na cidade / na Internet  
 Produtos  
 Objetos   
 Formas de pagamento 
 Expresiones coloquiales 
 Pronombres personales de 

objeto directo e indirecto  
Imperativo afirmativo y  
  negativo - Repaso /   
  Continuación - 
 Los monosílabos 
 

Unidade 7  
“¡Vamos a viajar!” 

 

 Costumbres y fiestas  
  tradicionales en España     
 -Repaso / Continuación - 
  Monumentos y lugares de 

interés turístico - Repaso / 
Continuación - 

 Meios de transporte  
 Lugares 
 Objetos  

explicativas, narrativas e argumentativas, 
em textos de géneros e suportes diversos, 
sobre situações do quotidiano, do mundo 
do trabalho e do lazer e assuntos da 
atualidade cultural, política e científica, 
sempre que as ideias sejam claras e bem 
estruturadas, predomine o vocabulário 
frequente e contenha expressões 
idiomáticas muito correntes. 
 Metodologia de Projeto 
 

 
Interação oral 

 Nível A2.2 
 

   Interagir em conversas curtas, bem 
estruturadas e ligadas a situações 
familiares, nas quais:  
- troca ideias, informações, opiniões e 
desejos sobre situações do quotidiano, 
experiências e interesses pessoais e temas 
da atualidade;  
- aconselha e orienta em tarefas e 
situações diversas;  
- se apoia, quando necessário, no discurso 
do interlocutor;  
- utiliza vocabulário e expressões 
idiomáticas muito frequentes e estruturas 
frásicas elementares;  
- pronuncia de forma suficientemente 
clara para ser entendido. 

- Identificar e utilizar estratégias pessoais de 
leitura para fomentar a autonomia.  
- Identificar as marcas que diferenciam o 
código oral do escrito. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca escolar / 
Plano Nacional de Cinema 

 
-Rever as ações estratégicas dos anos 
anteriores nas atividades e tarefas de interação 
e produção oral, adaptando-as aos novos 
documentos e situações trabalhados na aula.  
- Expressar as suas ideias e contar experiências 
e projetos de forma coerente e mantendo um 
equilíbrio entre a correção formal e a fluência.  
- Conceber mensagens e textos (para 
descrever, comparar, contar experiências, 
histórias e projetos, expressar sensações e 
sentimentos, justificar e explicar, etc.) 
considerando a intenção comunicativa e a 
situação de comunicação em que acontece.  
- Comparar as convenções linguísticas próprias 
da interação social com as utilizadas na língua 
materna, especialmente no que se refere à 

 

 

Exploração de vídeos 
explicativos e 
resolução de exercícios 
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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 Ciudades españolas - Madrid; 
Barcelona; Valencia; Granada; 
… - 

 Países hispanoamericanos 
 Gastronomia - Continuação - 
 El tapeo 
 Cozinheiros espanhóis 
 El condicional simple - 
   Repaso / Continuación - 
 El condicional compuesto 
 Orações adverbiais   
 
 

Unidade 8 
“¡Tierra, solo hay una!” 

 

 Natureza  
 Poluição  
 Catástrofes naturais 
 Ecologia 
 Animais em perigo de extinção  
 Tempo de decomposição do lixo 

na natureza  
 Contraste - Presente de 

subjuntivo / Presente de 
indicativo - Repaso / 
Continuación - 

 El pretérito pluscuamperfecto   
   de subjuntivo 
 Conectores del discurso    
  - Continuación - 

 Metodologia de Projeto 
 
 

Produção oral 
 Nível A2.2 

 

    Exprimir-se, de forma simples, em 
monólogos curtos preparados 
previamente, nos quais:  
- descreve o meio envolvente e situações 
do quotidiano; 
 - conta experiências pessoais e 
acontecimentos reais ou imaginários, 
presentes ou passados; 
- apresenta opiniões, gostos, preferências, 
conselhos, desejos e hipóteses sobre 
assuntos do quotidiano e temas da 
atualidade;  
- utiliza vocabulário e expressões 
idiomáticas muito frequentes e estruturas 
frásicas elementares;  
- pronuncia de forma suficientemente 
clara para ser entendido. 
 Metodologia de Projeto 
 
 

Interação escrita 
 Nível A2.2 

 

    Escrever cartas, emails, notas e 
mensagens diversas, em papel ou em 

adequação ao registo e às características 
lexicais da língua usada.  
- Adequar o discurso ao interlocutor e à 
situação de comunicação, ainda que dispondo 
de fracos recursos linguísticos.  
- Avaliar a reação do(s) interlocutor(es) à 
interação ou ao monólogo.  
- Participar reflexiva e criticamente em 
diferentes situações comunicativas.  
- Utilizar e identificar estratégias pessoais de 
facilitação e compensação para ultrapassar 
dificuldades de interação e produção oral.  
- Procurar os meios mais adequados para 
conseguir maior fluência e correção.  
- Querer superar as interferências entre o 
Português e o Espanhol, desenvolvendo para 
isso as estratégias adequadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Biblioteca escolar / 
Plano Nacional de Cinema 

 

- Rever as ações estratégicas dos anos 
anteriores nas atividades e tarefas de interação 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
A, B, C, D, 

E, F, G, H, I, 
J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

J 
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Unidade 9    
“Otros mundos, otras gentes” 

 

 Lugares  
 Paisagens 
 Objetos e materiais  
 Solidariedade 
 Expresiones coloquiales 
 Pretérito imperfecto de     
  subjuntivo  
 Discurso indireto   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aplicações digitais (chats, foros, redes 
sociais, entre outros), nos quais:  
- pede e dá informações sobre o meio 
envolvente, situações do quotidiano, 
experiências e interesses pessoais, 
acontecimentos reais ou imaginários, 
preferências e opiniões;  
- exprime opiniões, gostos, preferências, 
conselhos, desejos e hipóteses sobre 
assuntos do quotidiano e temas da 
atualidade;  
- aconselha e orienta em tarefas e 
situações diversas;  
- respeita as convenções textuais e 
sociolinguísticas das mensagens, 
adequando-as ao destinatário; 
- utiliza vocabulário e expressões 
idiomáticas muito frequentes e estruturas 
frásicas elementares;  
- articula as ideias com recursos 
elementares de coordenação e 
subordinação para gerar una sequência 
lógica de informações. 
 Metodologia de Projeto 
 
 

Produção escrita 
 Nível A2.2 

 

     Escrever textos simples diversos, em 
papel ou em aplicações digitais, nos quais:  

e produção escrita, adaptando-as aos novos 
documentos e situações trabalhados na aula.  
- Comunicar, via Internet ou correio, com 
alunos espanhóis ou com pessoas com os 
mesmos interesses.  
- Conceber mensagens e textos (para 
descrever, comparar, contar experiências, 
histórias e projetos, expressar sensações e 
sentimentos, justificar e explicar, etc.) 
considerando a intenção comunicativa e a 
situação de comunicação em que acontece 
(mais ou menos formal, com maior ou menor 
presença de fraseologia e coloquialismos, com 
recursos ortográficos heterodoxos ou 
normativos, etc.).  
- Expressar as suas ideias e contar experiências 
e projetos de forma coerente e coesa e com a 
suficiente correção formal (gramatical e 
ortográfica).  
- Adequar o discurso ao interlocutor e à 
situação de comunicação, ainda que dispondo 
de fracos recursos linguísticos.  
- Escrever com correção ortográfica o 
vocabulário trabalhado, prestando especial 
atenção aos termos cuja grafia se confunde 
com a do Português.  
- Antecipar e avaliar a reação do(s) 
interlocutor(es) ao texto escrito.  
- Encontrar fruição na expressão escrita. 
 
 

 

Exploração de vídeos 
explicativos e 
resolução de exercícios 
culturais, lexicais e 
gramaticais.   
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- descreve o meio envolvente e situações 
do quotidiano;  
- conta experiências pessoais e 
acontecimentos reais ou imaginários, 
presentes ou passados;  
- exprime opiniões, gostos, preferências, 
conselhos, desejos e hipóteses sobre 
assuntos do quotidiano e temas da 
atualidade;  
- utiliza vocabulário e expressões 
idiomáticas muito frequentes e estruturas 
frásicas elementares;  
- articula as ideias com recursos 
elementares de coordenação e 
subordinação para gerar una sequência 
lógica de informações;  
- respeita as convenções textuais dos 
géneros trabalhados previamente nas 
aulas. 
 Metodologia de Projeto 
 

 
COMPETÊNCIA INTERCULTURAL 

 

- Estabelecer relações entre os elementos 
do património cultural, das tradições e dos 
comportamentos sociais dos países 
hispanofalantes e relacioná-los com os de 
Portugal.  
- Expressar e responder a informações e 
conhecimentos relativos à língua, às 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Clube Europeu / Biblioteca escolar / 
Plano Nacional de Cinema/ 

Clube de Geologia / Eco-Escolas 
 

- Participar 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; educação para a 
cidadania; o “eu” e os outros (aspirações, 
emoções e sentimentos); as relações humanas 
(a família, os amigos, pessoas da comunidade, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

J 
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sociedades e ao património cultural e 
artístico dos países hispanofalantes, 
usando-os em atividades diversificadas 
(trabalhos, apresentações, jogos, 
concursos, exposições, vídeos, artefactos, 
atividades de palco, etc.). 
 Metodologia de Projeto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA 
 

 

- Identificar os objetivos das atividades de 
aprendizagem propostas na aula.  
- Identificar as estratégias de comunicação 
e de aprendizagem que se ajustam ao seu 
perfil de aprendente, apoiando-se em 

grupos de jovens e grupos com afinidades 
comuns, relações de respeito e de intimidade); 
a escola (a escola em Portugal e em países 
hispanofalantes); o consumo (o vestuário e 
outros aspetos a selecionar); os desportos; os 
tempos livres (colaboração em atividades de 
solidariedade); cuidados corporais (saúde, 
doenças e aspetos relacionados); viagens e 
transportes (diferentes meios e 
possibilidades); serviços (programas para a 
juventude); a geografia, a organização 
administrativa, as cidades mais importantes e 
os ecossistemas de algum ou alguns países 
hispano-americanos; a biografia e a obra de 
alguma individualidade a selecionar; as línguas 
espanhola e portuguesa no mundo; etc.  
- Comparar e analisar as suas próprias 
experiências com as dos jovens dos países 
hispanos a partir dos materiais trabalhados na 
aula.  
- Utilizar diferentes tecnologias na exploração, 
organização, criação, partilha e divulgação de 
ideias, produtos e experiências, em formatos 
diversos. 
  
 
 

 

- Rever as ações estratégicas relativas ao 
desenvolvimento da competência estratégica 
dos anos anteriores e adaptá-las aos novos 
objetivos e situações trabalhados na aula, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A, B, C, E, F, 
G, J 
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questionários e outros documentos 
(Portefólio Europeu das Línguas, entre 
outros).  
- Utilizar recursos de aprendizagem 
variados (manuais, dicionários, 
enciclopédias, gramáticas, jornais, 
revistas, etc.), em suporte papel, digital e 
outros, em função dos objetivos das 
atividades propostas na aula.  
- Reconhecer os erros como parte 
integrante do processo de aprendizagem 
e propor formas de os superar.  
- Avaliar os progressos e carências, 
próprios e alheios, na aquisição da língua.  
- Aceder ao sentido de mensagens orais e 
escritas através de diversos indícios 
contextuais e textuais, alargar os recursos 
verbais e não-verbais.  
- Mobilizar suportes diversos (papel, 
digital e outros) nas tarefas de interação e 
de produção oral e escrita. 
 
 

 

tornando o seu uso mais automatizado e 
autónomo.  
- Reconhecer o seu próprio estilo de 
aprendizagem e experimentar diferentes 
técnicas.  
- Compreender como se aprendem as línguas e 
para que serve cada uma das atividades da 
aula.  
- Conhecer a estrutura dos manuais, dos 
dicionários e de outros materiais didáticos.  
- Tomar iniciativas na fixação e negociação dos 
objetivos e na seleção de temas, conteúdos e 
materiais a serem tratados nas aulas.  
- Redigir, de forma colaborativa, os critérios de 
classificação das atividades e tarefas da aula e 
avaliar as produções próprias e dos colegas.  
- Autocorrigir-se (com a ajuda do professor, de 
colegas ou de materiais didáticos). 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

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 – 9º 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 
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 

Estudos e Vida 
Ativa 

Feminino dos 
nomes e 
adjetivos 

Plural dos 
nomes e 
adjetivos 

Presente do 
Indicativo 
Imperativo 
 
Unidade 2 

Cultura e 
Estética 

Passé Composé 

Imperfeito do 
indicativo 

COMPREENSÃO ORAL 
• Compreender as ideias principais e identificar a informação 
relevante explícita em documentos curtos (anúncios públicos, 
mensagens telefónicas, noticiários, reportagens, publicidade, 
canções, videoclipes, publicações digitais, entre outros), sobre o 
meio envolvente e situações variadas, constituídos essencialmente 
por frases simples e vocabulário muito frequente e articulados de 
forma clara e pausada. 
 
COMPREENSÃO ESCRITA 
• Compreender as ideias principais e identificar a 
informação relevante explícita em mensagens e textos simples e 
curtos (correspondência, folhetos, ementas, horários, avisos, 
artigos de imprensa, publicações digitais, textos literários, entre 
outros), sobre o meio envolvente e situações variadas e 
constituídos essencialmente por frases simples e vocabulário muito 
frequente. METODOLOGIA DE PROJETO 
 
INTERAÇÃO ORAL 
• Interagir, sobre o meio envolvente e situações variadas, em 
conversas curtas bem estruturadas, tendo em conta o discurso do 
interlocutor, respeitando os princípios de delicadeza e usando 
vocabulário muito frequente e frases com estruturas gramaticais 
elementares, com pronúncia suficientemente clara, para: trocar 
ideias e informações; descrever situações, narrar experiências 
pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes, passados 
ou futuros; - exprimir opiniões, gostos e preferências. 
 
INTERAÇÃO ESCRITA 

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; 

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 

 
 
 

10 
 
 
 
 
 

12 
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COMPETÊNCIA 
INTERCULTURAL 
 
 
 
COMPETÊNCIA 
ESTRATÉGICA 

 

• Escrever correspondência (60-80 palavras) sobre o meio 
envolvente e situações variadas, respeitando as convenções 
textuais e sociolinguísticas, utilizando vocabulário muito frequente 
e frases curtas, articulando as ideias com diferentes conetores de 
coordenação e subordinação para: pedir e dar informações; 
descrever e narrar experiências e acontecimentos reais ou 
imaginários, presentes, passados ou futuros; exprimir gostos e 
preferências. 
 
PRODUÇÃO ORAL 
• Exprimir-se, sobre o meio envolvente e situações variadas, 
de forma simples, em monólogos curtos preparados previamente, 
usando vocabulário muito frequente e frases com estruturas 
gramaticais elementares e pronunciando de forma suficientemente 
clara para: descrever situações, narrar experiências pessoais e 
acontecimentos reais ou imaginários, presentes, passados ou 
futuros; exprimir opiniões, gostos e preferências. METODOLOGIA DE 

PROJETO 
 
PRODUÇÃO ESCRITA 
• Redigir textos (60-80 palavras) em suportes diversos sobre o 
meio envolvente e situações variadas, respeitando as convenções 
textuais, utilizando vocabulário muito frequente e frases curtas e 
articulando as ideias com diferentes conetores de coordenação e 
subordinação para: descrever e narrar experiências e 
acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados ou 
futuros; exprimir opiniões, gostos e preferências. 
 
• Estabelecer relações entre as culturas da língua materna e da 
língua estrangeira, enriquecendo a sua visão do mundo e a 
interpretação das diferenças e das semelhanças. METODOLOGIA DE 
PROJETO 
 
• Identificar as estratégias de comunicação e de aprendizagem que 
se ajustam ao seu perfil de aprendente, apoiando-se em 
questionários e outros documentos (Portefólio Europeu das 
Línguas, entre outros). 
• Utilizar recursos de aprendizagem variados (manuais, dicionários, 
gramáticas em suporte papel, digital e outros) em função dos 
objetivos das atividades propostas na aula. METODOLOGIA DE 
PROJETO 

- autoavaliação e autocorreção em 

apresentações, dramatizações, simulações 

e 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- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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• Reconhecer os erros como parte integrante do processo de 
aprendizagem e propor formas de os superar. Aceder ao sentido de 
mensagens orais e escritas através de diversos indícios contextuais 
e textuais, alargar os recursos verbais e não-verbais e mobilizar 
suportes diversos (papel, digital e outros) nas tarefas de interação 
e de produção oral e escrita. 

verbais para superar as deficiências na 

receção e na produção.  

 

2º SEMESTRE - Ensino Regular 

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 3 
Ciência e 
Tecnologia 
Futuro simples 
Possessivos 
Demonstrativos 
 
Unidade 4 
Solidariedade e 
Cooperação 
Internacional 
Conjuntivo 
Expressões de 
fim e de 
obrigação 
Expressão de 
causa 
Adjetivos 
irregulares 
 
Unidade 5 

Ecologia e 
Poluição 

Condicional 

COMPREENSÃO ORAL 
• Compreender as ideias principais e identificar a informação 
relevante explícita em documentos curtos (anúncios públicos, 
mensagens telefónicas, noticiários, reportagens, publicidade, 
canções, videoclipes, publicações digitais, entre outros), sobre o 
meio envolvente e situações variadas, constituídos essencialmente 
por frases simples e vocabulário muito frequente e articulados de 
forma clara e pausada. 
 
COMPREENSÃO ESCRITA 
• Compreender as ideias principais e identificar a 
informação relevante explícita em mensagens e textos simples e 
curtos (correspondência, folhetos, ementas, horários, avisos, 
artigos de imprensa, publicações digitais, textos literários, entre 
outros), sobre o meio envolvente e situações variadas e 
constituídos essencialmente por frases simples e vocabulário muito 
frequente. METODOLOGIA DE PROJETO 
 
INTERAÇÃO ORAL 
• Interagir, sobre o meio envolvente e situações variadas, em 
conversas curtas bem estruturadas, tendo em conta o discurso do 
interlocutor, respeitando os princípios de delicadeza e usando 
vocabulário muito frequente e frases com estruturas gramaticais 
elementares, com pronúncia suficientemente clara, para: trocar 
ideias e informações; descrever situações, narrar experiências 
pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes, passados 
ou futuros; - exprimir opiniões, gostos e preferências. 

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; 

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 / 
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Expressão de 
consequência 

 
INTERAÇÃO ESCRITA 
• Escrever correspondência (60-80 palavras) sobre o meio 
envolvente e situações variadas, respeitando as convenções 
textuais e sociolinguísticas, utilizando vocabulário muito frequente 
e frases curtas, articulando as ideias com diferentes conetores de 
coordenação e subordinação para: pedir e dar informações; 
descrever e narrar experiências e acontecimentos reais ou 
imaginários, presentes, passados ou futuros; exprimir gostos e 
preferências. 
 
PRODUÇÃO ORAL 
• Exprimir-se, sobre o meio envolvente e situações variadas, 
de forma simples, em monólogos curtos preparados previamente, 
usando vocabulário muito frequente e frases com estruturas 
gramaticais elementares e pronunciando de forma suficientemente 
clara para: descrever situações, narrar experiências pessoais e 
acontecimentos reais ou imaginários, presentes, passados ou 
futuros; exprimir opiniões, gostos e preferências. METODOLOGIA DE 

PROJETO 
 
PRODUÇÃO ESCRITA 
• Redigir textos (60-80 palavras) em suportes diversos sobre o 
meio envolvente e situações variadas, respeitando as convenções 
textuais, utilizando vocabulário muito frequente e frases curtas e 
articulando as ideias com diferentes conetores de coordenação e 
subordinação para: descrever e narrar experiências e 
acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados ou 
futuros; exprimir opiniões, gostos e preferências. 
 
• Estabelecer relações entre as culturas da língua materna e da 
língua estrangeira, enriquecendo a sua visão do mundo e a 
interpretação das diferenças e das semelhanças. METODOLOGIA DE 

PROJETO 
 
• Identificar as estratégias de comunicação e de aprendizagem que 
se ajustam ao seu perfil de aprendente, apoiando-se em 
questionários e outros documentos (Portefólio Europeu das 
Línguas, entre outros). 
• Utilizar recursos de aprendizagem variados (manuais, dicionários, 
gramáticas em suporte papel, digital e outros) em função dos 

- 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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; 

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

 
 
COMPETÊNCIA 
INTERCULTURAL 
 
 
 
COMPETÊNCIA 
ESTRATÉGICA 
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objetivos das atividades propostas na aula. METODOLOGIA DE 

PROJETO 

• Reconhecer os erros como parte integrante do processo de 
aprendizagem e propor formas de os superar. Aceder ao sentido de 
mensagens orais e escritas através de diversos indícios contextuais 
e textuais, alargar os recursos verbais e não-verbais e mobilizar 
suportes diversos (papel, digital e outros) nas tarefas de interação 
e de produção oral e escrita. 

- mobilização de conhecimentos 

linguísticos, experiências e meios não- 

verbais para superar as deficiências na 

receção e na produção.  

 
 

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 – 9º 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 AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA OS 

REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 

9. A Europa e o 
Mundo no limiar 

do século XX 
 
 
 
 
 

 
(9.1) Hegemonia e declínio da influência europeia 
 
- Conhecer e compreender o imperialismo do século 
XIX; 
- Relacionar o ultimato inglês com o processo de 
expansão colonial europeu;  
Conhecer e compreender as causas e o desenrolar 
da I Grande Guerra; 
- Interpretar o primeiro conflito mundial à luz da 
rivalidade económica e do exacerbar dos 
nacionalismos;  
 
 
 
 

(9.2) As transformações do após-guerra 
 

1. Promover estratégias que envolvam 
aquisição de conhecimento, informação e 
outros saberes, relativos aos conteúdos das 
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 autónoma;  
- utiliza os conceitos operatórios da História 
para a compreensão dos diferentes 
contextos;  

1. Promover estratégias que 
envolvam aquisição de 
conhecimento, informação e outros 
saberes, relativos aos conteúdos das 
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;  
- formular hipóteses sustentadas em 
evidências, face a um acontecimento 
ou processo histórico, de forma 
autónoma;  
 
 

 
Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 
informado 

(A, B, G, I, J) 
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- Analisar as alterações políticas, sociais, 
económicas e geoestratégicas decorrentes da 
rutura que constituiu a I Guerra Mundial;  
- Identificar/aplicar os conceitos: Imperialismo; 
Nacionalismo; Colonialismo; Racismo; Ultimato; Paz 
precária; Fordismo; Taylorismo; Estandardização; 
Monopólio; Inflação.  
- Conhecer e compreender a Revolução Soviética; 
- Compreender que o modelo ideológico socialista, 
saído da revolução de outubro de 1917, resultou de 
antagonismos sociais e políticos;  
- Distinguir processos históricos daí resultantes;  
- Identificar/aplicar os conceitos: Soviete; 
Nacionalização; Ditadura do proletariado. 
- Conhecer e compreender as transformações 
socioculturais das primeiras décadas do século XX. 
- Relacionar a I Guerra Mundial com a aceleração 
das transformações operadas nos 
comportamentos, na cultura, nas ciências, nas artes 
e na literatura; 
- Identificar/aplicar os conceitos: Feminismo; 
Cultura de massas; Mass Media; Ciências Sociais; 
Futurismo; Abstracionismo; Modernismo. 
 

(9.3) Portugal: da I República à Ditadura Militar 
(a desenvolver em metodologia de projeto) 

- Conhecer os aspetos fundamentais da doutrina 
republicana;  

- utiliza 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. 
2. Promover estratégias que envolvam a 
criatividade dos alunos:  
- propor alternativas de interpretação a um 
acontecimento, evento ou processo, de 
forma autónoma;  
- promover a multiperspetiva em História, de 
forma autónoma; - usar meios diversos para 
expressar as aprendizagens;  
- criar soluções estéticas criativas e pessoais. 
3. 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;  
- organizar debates orientados que 
requeiram sustentação de afirmações, 
elaboração de opiniões ou análises de factos 
ou dados históricos;  

 
 
 
 
 
 
 
2. Promover estratégias que 
envolvam a criatividade dos alunos:  
- propor alternativas de interpretação 
a um acontecimento, evento ou 
processo, de forma autónoma;  
- usar meios diversos e criativos para 
expressar as aprendizagens;  
 
3. 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;  
- discutir conceitos ou factos numa 
perspetiva disciplinar e 
interdisciplinar, incluindo 
conhecimento disciplinar histórico, 
de forma autónoma;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criativo 
(A, C, D, J) 
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- Compreender a conjuntura económica, social e 
política que esteve na origem da implantação da I 
República;  
- Identificar as principais medidas governativas da I 
República;  
- Demonstrar que a participação de Portugal na I 
Guerra Mundial se relacionou com a questão 
colonial e com a necessidade de reconhecimento do 
regime republicano;  
- Avaliar as consequências políticas, económicas e 
financeiras da participação de Portugal na I Guerra 
Mundial;  
- Compreender que a instabilidade política e as 
dificuldades económicas e sociais concorreram para 
a intervenção militar em 28 de maio de 1926;  
- Identificar/aplicar os conceitos: Republicanismo; 
Ditadura; Partido político. 

- discutir conceitos ou factos numa 
perspetiva disciplinar e interdisciplinar, 
incluindo conhecimento disciplinar histórico, 
de forma autónoma;  
- analisar fontes históricas escritas com 
diferentes pontos de vista, 
problematizando-os. 
4. Promover estratégias que envolvam por 
parte do aluno:  
- selecionar fontes históricas fidedignas e de 
diversos tipos;  
- recolher e selecionar dados de fontes 
históricas relevantes para a análise de 
assuntos em estudo, aprendendo;  
- problematizar os conhecimentos 
adquiridos. 
5. 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. 
 
6. Promover estratégias que envolvam por 
parte do aluno:  
- planificar, sintetizar, rever e monitorizar;  
- registar seletivamente a informação 
recolhida em fontes históricas;  

- analisar fontes históricas escritas 
com diferentes pontos de vista, 
problematizando-os. 
 
 
 
 
 
 
4. Promover estratégias que 
envolvam por parte do aluno:  
- selecionar fontes históricas 
fidedignas e de diversos tipos;  
- recolher e selecionar dados de 
fontes históricas relevantes para a 
análise de assuntos em estudo, 
aprendendo;  
5. Promover estratégias que 
requeiram/induzam por parte do 
aluno:  
- aceitar e/ou argumentar diversos 
pontos de vista  
- confrontar ideias e perspetivas 
históricas distintas, respeitando as 
diferenças de opinião. 
 
 
6. Promover estratégias que 
envolvam por parte do aluno:  
- organizar de forma sistematizada o 
estudo autónomo 

 
 

Crítico/Analítico (A, 
B, C, D, G) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

Respeitador da 
diferença/ do outro 

(A, B, E, F, H) 
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- 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 acontecimentos e/ou 
processos históricos;  
- organizar de forma sistematizada o estudo 
autónomo. 
 
7. 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. 
 
8. Promover estratégias que impliquem por 
parte do aluno: - organizar o discurso oral 
ou escrito recorrendo a conceitos 
operatórios da História;  
- organizar o discurso oral ou escrito 
recorrendo a conceitos metodológicos da 
História;  
- comunicar uni, bi e multidirecionalmente;  

- organizar e registar seletivamente a 
informação recolhida; 
- elaborar pequenas 
sínteses/esquemas conceptuais com 
base em dados recolhidos de 
diversas fontes;  
- atividade: Comemoração de datas 
Históricas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Promover estratégias que 
impliquem por parte do aluno:  
- colocar questões-chave cuja 
resposta abranja um acontecimento 
ou processo histórico específico;  
 
 
 
 
8. Promover estratégias que 
impliquem por parte do aluno:  
- comunicar oralmente ou por escrito, 
de forma organizada, recorrendo a 
conceitos operatórios da História;  

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

 
 
 

10. Da «Grande 
Depressão» à II 
Guerra Mundial 

(10.1) Crise, Ditaduras e democracia na década de 
30 

 
- Conhecer e compreender a «Grande Depressão» 
dos anos 30 e o seu impacto social; 
- Conhecer e compreender a emergência e 
consolidação do(s) fascismo(s) nas décadas de 20 e 
30; 
- Relacionar a ascensão ao poder de partidos 
totalitários com as dificuldades económicas e 
sociais e com o receio da expansão do socialismo, 
realçando o papel da propaganda;  
- Descrever as principais características dos regimes 
totalitários;  
- Explicar o processo de implementação do Estado 
Novo em Portugal, destacando o papel de Salazar;  
- Comparar o Estado Novo com os principais 
regimes ditatoriais, estabelecendo semelhanças e 
diferenças;  
- Identificar consequências da aplicação do modelo 
económico estalinista;  
- Identificar formas democráticas de resposta à 
crise;  
- Problematizar a guerra civil espanhola, inserindo-
a no contexto ideológico da época; 
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- Identificar/aplicar os conceitos: Fascismo; 
Corporativismo; Nazismo; Totalitarismo; 
Antissemitismo; Estado Novo; Economia 
planificada; Coletivização; Culto da personalidade; 
Frente Popular; New Deal; 
 

(10.2) A II Guerra Mundial: violência e 
reconstrução 

(a desenvolver em metodologia de projeto) 
- Conhecer e compreender a origem, o decorrer e o 
desfecho do conflito; 
- Relacionar a II Guerra Mundial com o 
expansionismo das ditaduras, caracterizando 
sumariamente as principais etapas do conflito; 
- Conhecer e compreender as consequências 
demográficas, económicas e geopolíticas da II 
Guerra Mundial; 
- Indicar as principais alterações ocorridas no mapa 
político mundial do após II Guerra;  
- Analisar o papel da ONU;  
- Identificar/aplicar os conceitos: Genocídio; 
Resistência; Holocausto. 
 

- responder,, apresentar dados/informação, 
mostrar iniciativa;  
- usar meios diversos para expressar as 
aprendizagens. 
 
9. 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. 
10. 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. 

-responder, apresentar 
dados/informação, mostrar 
iniciativa;  
- usar meios diversos para expressar 
as aprendizagens. 
 
 
 
9. 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;  
 
10. Promover estratégias que criem 
oportunidades para o aluno:  
- colaborar com os pares e 
professores, no sentido de melhorar 
as suas ações;  
- trabalhar de forma colaborativa na 
organização das aprendizagens;  
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoavaliador 
(transversal às 

áreas) 
 
 
 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

5 
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11. Promover estratégias e modos de 
organização das tarefas que impliquem por 
parte do aluno:  
- assumir responsabilidades nas tarefas, 
atitudes e comportamentos;  
- assumir e cumprir compromissos; 
- apresentar trabalhos com auto e 
heteroavaliação;  
- dar conta a outros do cumprimento de 
tarefas e funções que assumiu. 
 
12. Promover estratégias que induzam:  
- valorizar a sensibilidade estética e a 
consciência ética, por forma a estabelecer 
consigo próprio e com os outros uma relação 
harmoniosa e salutar. 
 

 
 
11. Promover estratégias e modos de 
organização das tarefas que 
impliquem por parte do aluno:  
- assumir responsabilidades nas 
tarefas, atitudes e comportamentos;  
- trabalhar de forma rigorosa e 
honesta; 
- atividade: Visita de estudo ao 
Museu do Holocausto, na cidade do 
Porto. 
 
12. Promover estratégias que 
induzam:  
- valorizar a sensibilidade estética e a 
consciência ética, por forma a 
estabelecer consigo próprio e com os 
outros uma relação harmoniosa e 
salutar. 
 

 
 
 
 

 
Responsável/ 

autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuidador de si e do 
outro  

(B, E, F, G) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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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11. Do segundo 
após-guerra aos 

anos 80 

(11.1) A «Guerra Fria» - parte 1 
 

- Conhecer e compreender a nova «ordem mundial» 
do após-guerra; 
- Relacionar a afirmação dos EUA, enquanto 
potência hegemónica, com o auxílio económico 
prestado à Europa no após II Guerra e com o receio 
do avanço da influência comunista;  
- Compreender a Guerra Fria como resultado das 
tendências hegemónicas dos EUA e da URSS, dando 
origem à formação de blocos militares e a 
confrontos; 
- Destacar a luta de emancipação dos povos 
colonizados, nomeadamente o pioneirismo dos 
povos asiáticos, e o caso indiano, enquanto 
paradigma da não-violência;  
- Explicar o desenvolvimento económico e 
tecnológico dos EUA e a sua hegemonia no mundo 
capitalista;  
- Analisar as transformações sociais e culturais 
verificadas na sociedade ocidental;  
- Integrar a formação da CEE no período do após II 
Guerra;  
- Identificar/aplicar os conceitos: Guerra Fria; 
Movimentos de libertação; Descolonização; 
Neocolonialismo; Terceiro Mundo, Multinacional; 

1. Promover estratégias que envolvam 
aquisição de conhecimento, informação e 
outros saberes, relativos aos conteúdos das 
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 autónoma;  
- utiliza os conceitos operatórios da História 
para a compreensão dos diferentes 
contextos;  
- utiliza 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. 

1. Promover estratégias que 
envolvam aquisição de 
conhecimento, informação e outros 
saberes, relativos aos conteúdos das 
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;  
- formular hipóteses sustentadas em 
evidências, face a um acontecimento 
ou processo histórico, de forma 
autónoma;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 
informado 

 (A, B, G, I, J) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
15 
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Sociedade de consumo; Sociedade de abundância; 
Segregação racial; Democracia Popular; Maoísmo. 
 
 
 
 
 

(11.2) A «Guerra Fria» - parte 2 
(a desenvolver em metodologia de projeto) 

 
- Conhecer e compreender os efeitos da nova 
«ordem mundial» do após-guerra em Portugal; 
- Relacionar a manutenção do regime autoritário 
em Portugal com a Guerra Fria; - Distinguir períodos 
de estagnação e de desenvolvimento económico da 
II Guerra até 1974 (atraso do mundo rural e 
movimento migratório, medidas de fomento 
industrial e abertura a capitais estrangeiros);  
- Explicar a oposição interna ao regime; 
- Analisar a guerra colonial do ponto de vista dos 
custos humanos e económicos, quer para Portugal 
quer para os territórios coloniais, relacionando-a 
com a recusa em descolonizar;  
- Contextualizar a mudança de regime que ocorreu 
em 25 abril de 1974 com a crescente oposição 
popular à guerra colonial e à falta de liberdade 
individual e coletiva;  
- Realçar a importância do 25 de novembro para a 
estabilização do processo democrático;  

 
2. Promover estratégias que envolvam a 
criatividade dos alunos:  
- propor alternativas de interpretação a um 
acontecimento, evento ou processo, de 
forma autónoma;  
- promover a multiperspetiva em História, de 
forma autónoma; - usar meios diversos para 
expressar as aprendizagens;  
- criar soluções estéticas criativas e pessoais. 
 
3. 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;  
-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 autónoma;  
- analisar fontes históricas escritas com 
diferentes pontos de vista, 
problematizando-os. 

 
2. Promover estratégias que 
envolvam a criatividade dos alunos:  
- propor alternativas de interpretação 
a um acontecimento, evento ou 
processo, de forma autónoma;  
- usar meios diversos e criativos para 
expressar as aprendizagens;  
 
 
 
3. 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;  
- discutir conceitos ou factos numa 
perspetiva disciplinar e 
interdisciplinar, incluindo 
conhecimento disciplinar histórico, 
de forma autónoma;  
- analisar fontes históricas escritas 
com diferentes pontos de vista, 
problematizando-os. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Criativo 
(A, C, D, J) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crítico/Analítico (A, 
B, C, D, G) 
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- Analisar o processo de descolonização; - 
Compreender a complexidade do processo de 
democratização, do PREC à progressiva instalação 
e consolidação das estruturas democráticas;  
- Compreender a importância da entrada de 
Portugal na CEE para a consolidação do processo de 
democratização e para a modernização do país;  
- Identificar/aplicar os conceitos: Processo 
revolucionário; Poder autárquico; Descentralização. 
 

(11.3) A «Guerra Fria» - parte 3 
 
- Compreender a evolução ocorrida desde as «crises 
petrolíferas» até ao colapso do Bloco Soviético; 
- Conhecer e compreender a unidade e diversidade 
do mundo comunista, os seus bloqueios e ruturas; 
- Compreender as alterações ocorridas no mundo 
após a queda do muro de Berlim e o 
desmoronamento da URSS;  
- Analisar a dependência económica dos países em 
vias de desenvolvimento; 

4. Promover estratégias que envolvam por 
parte do aluno:  
- selecionar fontes históricas fidedignas e de 
diversos tipos;  
- recolher e selecionar dados de fontes 
históricas relevantes para a análise de 
assuntos em estudo, aprendendo;  
- problematizar os conhecimentos 
adquiridos. 
5. 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. 
 
6. 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 acontecimentos e/ou 
processos históricos;  

 
 
4. Promover estratégias que 
envolvam por parte do aluno:  
- selecionar fontes históricas 
fidedignas e de diversos tipos;  
- recolher e selecionar dados de 
fontes históricas relevantes para a 
análise de assuntos em estudo, 
aprendendo;  
- atividade: Exposição da 
Liberdade/25 de Abril. 
 
5. Promover estratégias que 
requeiram/induzam por parte do 
aluno:  
- aceitar e/ou argumentar diversos 
pontos de vista  
- confrontar ideias e perspetivas 
históricas distintas, respeitando as 
diferenças de opinião. 
 
 
 
 
 
6. Promover estratégias que 
envolvam por parte do aluno:  
- organizar de forma sistematizada o 
estudo autónomo 
- organizar e registar seletivamente a 
informação recolhida; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
 

Respeitador da 
diferença/ do outro 

(A, B, E, F, H) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

12. O após 
«Guerra Fria» e 
a globalização  

 
(12.1) Estabilidade e instabilidade num mundo 

unipolar 
 

- Conhecer e compreender a emergência e os 
limites do unilateralismo americano;  
 - Indicar as principais potências emergentes, (ex.: o 
caso chinês);  
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- Conhecer os efeitos da integração portuguesa na 
Comunidade Europeia/União Europeia; 
- Caracterizar as relações de cooperação com os 
espaços lusófonos; 
- Analisar as dimensões da globalização (ex.: 
tecnologias de informação, comunicação e 
transportes, migrações); 
- Identificar/aplicar os conceitos: Qualidade de vida; 
Multiculturalismo/ 
Interculturalismo, Cidadania. 
 
 

- organizar de forma sistematizada o estudo 
autónomo. 
7. 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. 
8. Promover estratégias que impliquem por 
parte do aluno:  
- organizar o discurso oral ou escrito 
recorrendo a conceitos operatórios da 
História;  
- organizar o discurso oral ou escrito 
recorrendo a conceitos metodológicos da 
História;  
- comunicar uni, bi e multidirecionalmente;  
- responder,, apresentar dados/informação, 
mostrar iniciativa; - usar meios diversos para 
expressar as aprendizagens. 
9. 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;  

- elaborar pequenas 
sínteses/esquemas conceptuais com 
base em dados recolhidos de 
diversas fontes;  
7. Promover estratégias que 
impliquem por parte do aluno:  
- colocar questões-chave cuja 
resposta abranja um acontecimento 
ou processo histórico específico;  
8. Promover estratégias que 
impliquem por parte do aluno:  
- comunicar oralmente ou por escrito, 
de forma organizada, recorrendo a 
conceitos operatórios da História;  
- responder,, apresentar 
dados/informação, mostrar iniciativa;  
- usar meios diversos para expressar 
as aprendizagens. 
 
 
 
 
 
 
9. 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;  

 
Sistematizador/ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questionador  
(A, F, G, I, J) 
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- 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. 
10. 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. 
11. Promover estratégias envolvendo 
tarefas em que, com base em critérios, se 
oriente o aluno para:  
- assumir responsabilidades nas tarefas, 
atitudes e comportamentos;  
- assumir e cumprir compromissos; 
- apresentar trabalhos com auto e 
heteroavaliação;  
- dar conta a outros do cumprimento de 
tarefas e funções que assumiu. 
12. Promover estratégias que induzam:  
- valorizar a sensibilidade estética e a 
consciência ética, por forma a estabelecer 

- autoavaliar as aprendizagens 
adquiridas, os seus comportamentos 
e atitudes;  
 
 
 
 
 
10. Promover estratégias que criem 
oportunidades para o aluno:  
- colaborar com os pares e 
professores, no sentido de melhorar 
as suas ações;  
- trabalhar de forma colaborativa na 
organização das aprendizagens;  
 
 
11. Promover estratégias e modos de 
organização das tarefas que 
impliquem por parte do aluno:  
- assumir responsabilidades nas 
tarefas, atitudes e comportamentos;  
- trabalhar de forma rigorosa e 
honesta; 
 
 
12. Promover estratégias que 
induzam:  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoavaliador 
(transversal às 

áreas) 
 
 
 
 

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

 
 

Responsável/ 
autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 
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consigo próprio e com os outros uma relação 
harmoniosa e salutar. 

- valorizar a sensibilidade estética e a 
consciência ética, por forma a 
estabelecer consigo próprio e com os 
outros uma relação harmoniosa e 
salutar. 

 
 

Responsável/ 
autónomo 

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

 
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 – 9º 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. 
 
3 – Valores aproximados (o número de aulas previstas/planificadas pode ser alterado em função das características de cada turma). 
 

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 

 

9. A Europa e o 
Mundo no limiar 

do século XX 
 
 
 
 
 

 
(9.1) Hegemonia e declínio da influência europeia 
 
- Conhecer e compreender o imperialismo do século 
XIX; 
- Relacionar o ultimato inglês com o processo de 
expansão colonial europeu;  
Conhecer e compreender as causas e o desenrolar 
da I Grande Guerra; 
- Interpretar o primeiro conflito mundial à luz da 
rivalidade económica e do exacerbar dos 
nacionalismos;  
 
 
 
 

(9.2) As transformações do após-guerra 

1. Promover estratégias que envolvam 
aquisição de conhecimento, informação e 
outros saberes, relativos aos conteúdos das 
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 autónoma;  

1. Promover estratégias que 
envolvam aquisição de 
conhecimento, informação e outros 
saberes, relativos aos conteúdos das 
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;  
- formular hipóteses sustentadas em 
evidências, face a um acontecimento 
ou processo histórico, de forma 
autónoma;  
 

 
Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 
informado 

(A, B, G, I, J) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6 
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- Analisar as alterações políticas, sociais, 
económicas e geoestratégicas decorrentes da 
rutura que constituiu a I Guerra Mundial;  
- Identificar/aplicar os conceitos: Imperialismo; 
Nacionalismo; Colonialismo; Racismo; Ultimato; Paz 
precária; Fordismo; Taylorismo; Estandardização; 
Monopólio; Inflação.  
- Conhecer e compreender a Revolução Soviética; 
- Compreender que o modelo ideológico socialista, 
saído da revolução de outubro de 1917, resultou de 
antagonismos sociais e políticos;  
- Distinguir processos históricos daí resultantes;  
- Identificar/aplicar os conceitos: Soviete; 
Nacionalização; Ditadura do proletariado. 
- Conhecer e compreender as transformações 
socioculturais das primeiras décadas do século XX. 
- Relacionar a I Guerra Mundial com a aceleração 
das transformações operadas nos 
comportamentos, na cultura, nas ciências, nas artes 
e na literatura; 
- Identificar/aplicar os conceitos: Feminismo; 
Cultura de massas; Mass Media; Ciências Sociais; 
Futurismo; Abstracionismo; Modernismo. 
 

(9.3) Portugal: da I República à Ditadura Militar 
(a desenvolver em metodologia de projeto) 

- Conhecer os aspetos fundamentais da doutrina 
republicana;  

- utiliza os conceitos operatórios da História 
para a compreensão dos diferentes 
contextos;  
- utiliza 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. 
2. Promover estratégias que envolvam a 
criatividade dos alunos:  
- propor alternativas de interpretação a um 
acontecimento, evento ou processo, de 
forma autónoma;  
- promover a multiperspetiva em História, de 
forma autónoma; - usar meios diversos para 
expressar as aprendizagens;  
- criar soluções estéticas criativas e pessoais. 
3. 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;  
- organizar debates orientados que 
requeiram sustentação de afirmações, 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Promover estratégias que 
envolvam a criatividade dos alunos:  
- propor alternativas de interpretação 
a um acontecimento, evento ou 
processo, de forma autónoma;  
- usar meios diversos e criativos para 
expressar as aprendizagens;  
 
3. 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;  
- discutir conceitos ou factos numa 
perspetiva disciplinar e 
interdisciplinar, incluindo 
conhecimento disciplinar histórico, 
de forma autónoma;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criativo 
(A, C, D, J) 
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- Compreender a conjuntura económica, social e 
política que esteve na origem da implantação da I 
República;  
- Identificar as principais medidas governativas da I 
República;  
- Demonstrar que a participação de Portugal na I 
Guerra Mundial se relacionou com a questão 
colonial e com a necessidade de reconhecimento do 
regime republicano;  
- Avaliar as consequências políticas, económicas e 
financeiras da participação de Portugal na I Guerra 
Mundial;  
- Compreender que a instabilidade política e as 
dificuldades económicas e sociais concorreram para 
a intervenção militar em 28 de maio de 1926;  
- Identificar/aplicar os conceitos: Republicanismo; 
Ditadura; Partido político. 

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 autónoma;  
- analisar fontes históricas escritas com 
diferentes pontos de vista, 
problematizando-os. 
4. Promover estratégias que envolvam por 
parte do aluno:  
- selecionar fontes históricas fidedignas e de 
diversos tipos;  
- recolher e selecionar dados de fontes 
históricas relevantes para a análise de 
assuntos em estudo, aprendendo;  
- problematizar os conhecimentos 
adquiridos. 
5. 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. 
 
6. Promover estratégias que envolvam por 
parte do aluno:  
- planificar, sintetizar, rever e monitorizar;  

- analisar fontes históricas escritas 
com diferentes pontos de vista, 
problematizando-os. 
 
 
 
 
 
 
4. Promover estratégias que 
envolvam por parte do aluno:  
- selecionar fontes históricas 
fidedignas e de diversos tipos;  
- recolher e selecionar dados de 
fontes históricas relevantes para a 
análise de assuntos em estudo, 
aprendendo;  
5. Promover estratégias que 
requeiram/induzam por parte do 
aluno:  
- aceitar e/ou argumentar diversos 
pontos de vista  
- confrontar ideias e perspetivas 
históricas distintas, respeitando as 
diferenças de opinião. 
 
 
6. Promover estratégias que 
envolvam por parte do aluno:  
- organizar de forma sistematizada o 
estudo autónomo 

 
 
 

Crítico/Analítico (A, 
B, C, D, G) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

Respeitador da 
diferença/ do outro 

(A, B, E, F, H) 
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- 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 acontecimentos e/ou 
processos históricos;  
- organizar de forma sistematizada o estudo 
autónomo. 
 
7. 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. 
 
8. Promover estratégias que impliquem por 
parte do aluno: - organizar o discurso oral 
ou escrito recorrendo a conceitos 
operatórios da História;  
- organizar o discurso oral ou escrito 
recorrendo a conceitos metodológicos da 
História;  

- organizar e registar seletivamente a 
informação recolhida; 
- elaborar pequenas 
sínteses/esquemas conceptuais com 
base em dados recolhidos de 
diversas fontes;  
- atividade: Comemoração de datas 
Históricas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Promover estratégias que 
impliquem por parte do aluno:  
- colocar questões-chave cuja 
resposta abranja um acontecimento 
ou processo histórico específico;  
 
 
 
 
8. Promover estratégias que 
impliquem por parte do aluno:  
- comunicar oralmente ou por escrito, 
de forma organizada, recorrendo a 
conceitos operatórios da História;  

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 

10. Da «Grande 
Depressão» à II 
Guerra Mundial 

(10.1) Crise, Ditaduras e democracia na década de 
30 

 
- Conhecer e compreender a «Grande Depressão» 
dos anos 30 e o seu impacto social; 
- Conhecer e compreender a emergência e 
consolidação do(s) fascismo(s) nas décadas de 20 e 
30; 
- Relacionar a ascensão ao poder de partidos 
totalitários com as dificuldades económicas e 
sociais e com o receio da expansão do socialismo, 
realçando o papel da propaganda;  
- Descrever as principais características dos regimes 
totalitários;  
- Explicar o processo de implementação do Estado 
Novo em Portugal, destacando o papel de Salazar;  
- Comparar o Estado Novo com os principais 
regimes ditatoriais, estabelecendo semelhanças e 
diferenças;  
- Identificar consequências da aplicação do modelo 
económico estalinista;  
- Identificar formas democráticas de resposta à 
crise;  
- Problematizar a guerra civil espanhola, inserindo-
a no contexto ideológico da época; 
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- Identificar/aplicar os conceitos: Fascismo; 
Corporativismo; Nazismo; Totalitarismo; 
Antissemitismo; Estado Novo; Economia 
planificada; Coletivização; Culto da personalidade; 
Frente Popular; New Deal; 
 

(10.2) A II Guerra Mundial: violência e 
reconstrução 

(a desenvolver em metodologia de projeto) 
- Conhecer e compreender a origem, o decorrer e o 
desfecho do conflito; 
- Relacionar a II Guerra Mundial com o 
expansionismo das ditaduras, caracterizando 
sumariamente as principais etapas do conflito; 
- Conhecer e compreender as consequências 
demográficas, económicas e geopolíticas da II 
Guerra Mundial; 
- Indicar as principais alterações ocorridas no mapa 
político mundial do após II Guerra;  
- Analisar o papel da ONU;  
- Identificar/aplicar os conceitos: Genocídio; 
Resistência; Holocausto. 
 

- comunicar uni, bi e multidirecionalmente;  
- responder,, apresentar dados/informação, 
mostrar iniciativa;  
- usar meios diversos para expressar as 
aprendizagens. 
 
9. 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. 
10. 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;  

-responder, apresentar 
dados/informação, mostrar 
iniciativa;  
- usar meios diversos para expressar 
as aprendizagens. 
 
 
 
9. 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;  
 
10. Promover estratégias que criem 
oportunidades para o aluno:  
- colaborar com os pares e 
professores, no sentido de melhorar 
as suas ações;  
- trabalhar de forma colaborativa na 
organização das aprendizagens;  
 
 
 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoavaliador 
(transversal às 

áreas) 
 
 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

Subdepartamento de História 

 
 
 

                       

 

        Ano Letivo 2021/22 Página | 6 de 12 

 

- ser solidário nas tarefas de aprendizagem 
ou na sua organização; - estar disponível 
para se autoaperfeiçoar. 
 
11. Promover estratégias e modos de 
organização das tarefas que impliquem por 
parte do aluno:  
- assumir responsabilidades nas tarefas, 
atitudes e comportamentos;  
- assumir e cumprir compromissos; 
- apresentar trabalhos com auto e 
heteroavaliação;  
- dar conta a outros do cumprimento de 
tarefas e funções que assumiu. 
 
12. Promover estratégias que induzam:  
- valorizar a sensibilidade estética e a 
consciência ética, por forma a estabelecer 
consigo próprio e com os outros uma relação 
harmoniosa e salutar. 
 

 
 
11. Promover estratégias e modos de 
organização das tarefas que 
impliquem por parte do aluno:  
- assumir responsabilidades nas 
tarefas, atitudes e comportamentos;  
- trabalhar de forma rigorosa e 
honesta; 
- Visita de estudo ao Museu do 
Holocausto, na cidade do Porto. 
 
12. Promover estratégias que 
induzam:  
- valorizar a sensibilidade estética e a 
consciência ética, por forma a 
estabelecer consigo próprio e com os 
outros uma relação harmoniosa e 
salutar. 
 

 
 
 
 
 

 
Responsável/ 

autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuidador de si e do 
outro  

(B, E, F, G) 
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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 

 

11. Do segundo 
após-guerra aos 

anos 80 

(11.1) A «Guerra Fria» - parte 1 
 

- Conhecer e compreender a nova «ordem mundial» 
do após-guerra; 
- Relacionar a afirmação dos EUA, enquanto 
potência hegemónica, com o auxílio económico 
prestado à Europa no após II Guerra e com o receio 
do avanço da influência comunista;  
- Compreender a Guerra Fria como resultado das 
tendências hegemónicas dos EUA e da URSS, dando 
origem à formação de blocos militares e a 
confrontos; 
- Destacar a luta de emancipação dos povos 
colonizados, nomeadamente o pioneirismo dos 
povos asiáticos, e o caso indiano, enquanto 
paradigma da não-violência;  
- Explicar o desenvolvimento económico e 
tecnológico dos EUA e a sua hegemonia no mundo 
capitalista;  
- Analisar as transformações sociais e culturais 
verificadas na sociedade ocidental;  
- Integrar a formação da CEE no período do após II 
Guerra;  
- Identificar/aplicar os conceitos: Guerra Fria; 
Movimentos de libertação; Descolonização; 

1. Promover estratégias que envolvam 
aquisição de conhecimento, informação e 
outros saberes, relativos aos conteúdos das 
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 autónoma;  
- utiliza os conceitos operatórios da História 
para a compreensão dos diferentes 
contextos;  
- utiliza a metodologia específica da História 
para a análise de acontecimentos e 
processos;  
- valorizar o património histórico material e 
imaterial, regional e nacional;  

1. Promover estratégias que 
envolvam aquisição de 
conhecimento, informação e outros 
saberes, relativos aos conteúdos das 
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;  
- formular hipóteses sustentadas em 
evidências, face a um acontecimento 
ou processo histórico, de forma 
autónoma;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 
informado 

 (A, B, G, I, J) 
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Neocolonialismo; Terceiro Mundo, Multinacional; 
Sociedade de consumo; Sociedade de abundância; 
Segregação racial; Democracia Popular; Maoísmo. 
 
 
 
 
 

(11.2) A «Guerra Fria» - parte 2 
(a desenvolver em metodologia de projeto) 

 
- Conhecer e compreender os efeitos da nova 
«ordem mundial» do após-guerra em Portugal; 
- Relacionar a manutenção do regime autoritário 
em Portugal com a Guerra Fria; - Distinguir períodos 
de estagnação e de desenvolvimento económico da 
II Guerra até 1974 (atraso do mundo rural e 
movimento migratório, medidas de fomento 
industrial e abertura a capitais estrangeiros);  
- Explicar a oposição interna ao regime; 
- Analisar a guerra colonial do ponto de vista dos 
custos humanos e económicos, quer para Portugal 
quer para os territórios coloniais, relacionando-a 
com a recusa em descolonizar;  
- Contextualizar a mudança de regime que ocorreu 
em 25 abril de 1974 com a crescente oposição 
popular à guerra colonial e à falta de liberdade 
individual e coletiva;  

- valorizar o património histórico material e 
imaterial europeu, numa perspetiva de 
desenvolvimento da cidadania europeia. 
 
2. Promover estratégias que envolvam a 
criatividade dos alunos:  
- propor alternativas de interpretação a um 
acontecimento, evento ou processo, de 
forma autónoma;  
- promover a multiperspetiva em História, de 
forma autónoma; - usar meios diversos para 
expressar as aprendizagens;  
- criar soluções estéticas criativas e pessoais. 
 
3. 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;  
-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 autónoma;  

 
 
2. Promover estratégias que 
envolvam a criatividade dos alunos:  
- propor alternativas de interpretação 
a um acontecimento, evento ou 
processo, de forma autónoma;  
- usar meios diversos e criativos para 
expressar as aprendizagens;  
 
 
 
3. 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;  
- discutir conceitos ou factos numa 
perspetiva disciplinar e 
interdisciplinar, incluindo 
conhecimento disciplinar histórico, 
de forma autónoma;  
- analisar fontes históricas escritas 
com diferentes pontos de vista, 
problematizando-os. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Criativo 
(A, C, D, J) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crítico/Analítico (A, 
B, C, D, G) 
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- Realçar a importância do 25 de novembro para a 
estabilização do processo democrático;  
- Analisar o processo de descolonização; - 
Compreender a complexidade do processo de 
democratização, do PREC à progressiva instalação 
e consolidação das estruturas democráticas;  
- Compreender a importância da entrada de 
Portugal na CEE para a consolidação do processo de 
democratização e para a modernização do país;  
- Identificar/aplicar os conceitos: Processo 
revolucionário; Poder autárquico; Descentralização. 
 

(11.3) A «Guerra Fria» - parte 3 
 
- Compreender a evolução ocorrida desde as «crises 
petrolíferas» até ao colapso do Bloco Soviético; 
- Conhecer e compreender a unidade e diversidade 
do mundo comunista, os seus bloqueios e ruturas; 
- Compreender as alterações ocorridas no mundo 
após a queda do muro de Berlim e o 
desmoronamento da URSS;  
- Analisar a dependência económica dos países em 
vias de desenvolvimento; 

- analisar fontes históricas escritas com 
diferentes pontos de vista, 
problematizando-os. 
4. Promover estratégias que envolvam por 
parte do aluno:  
- selecionar fontes históricas fidedignas e de 
diversos tipos;  
- recolher e selecionar dados de fontes 
históricas relevantes para a análise de 
assuntos em estudo, aprendendo;  
- problematizar os conhecimentos 
adquiridos. 
5. 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. 
 
6. 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;  

 
 
 
4. Promover estratégias que 
envolvam por parte do aluno:  
- selecionar fontes históricas 
fidedignas e de diversos tipos;  
- recolher e selecionar dados de 
fontes históricas relevantes para a 
análise de assuntos em estudo, 
aprendendo;  
- atividade: Exposição da 
Liberdade/25 de Abril. 
 
5. Promover estratégias que 
requeiram/induzam por parte do 
aluno:  
- aceitar e/ou argumentar diversos 
pontos de vista  
- confrontar ideias e perspetivas 
históricas distintas, respeitando as 
diferenças de opinião. 
 
 
 
 
 
6. Promover estratégias que 
envolvam por parte do aluno:  
- organizar de forma sistematizada o 
estudo autónomo 
- organizar e registar seletivamente a 
informação recolhida; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
 

Respeitador da 
diferença/ do outro 

(A, B, E, F, H) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

12. O após 
«Guerra Fria» e 
a globalização  

 
(12.1) Estabilidade e instabilidade num mundo 

unipolar 
 

- Conhecer e compreender a emergência e os 
limites do unilateralismo americano;  

5 
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 - Indicar as principais potências emergentes, (ex.: o 
caso chinês);  
- Conhecer os efeitos da integração portuguesa na 
Comunidade Europeia/União Europeia; 
- Caracterizar as relações de cooperação com os 
espaços lusófonos; 
- Analisar as dimensões da globalização (ex.: 
tecnologias de informação, comunicação e 
transportes, migrações); 
- Identificar/aplicar os conceitos: Qualidade de vida; 
Multiculturalismo/ 
Interculturalismo, Cidadania. 
 
 

- elaborar relatórios obedecendo a critérios 
e objetivos específicos; 
- elaborar planos específicos e esquemas;  
- sistematizar acontecimentos e/ou 
processos históricos;  
- organizar de forma sistematizada o estudo 
autónomo. 
7. 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. 
8. Promover estratégias que impliquem por 
parte do aluno:  
- organizar o discurso oral ou escrito 
recorrendo a conceitos operatórios da 
História;  
- organizar o discurso oral ou escrito 
recorrendo a conceitos metodológicos da 
História;  
- comunicar uni, bi e multidirecionalmente;  
- responder,, apresentar dados/informação, 
mostrar iniciativa; - usar meios diversos para 
expressar as aprendizagens. 
9. Promover estratégias envolvendo tarefas 
em que, com base em critérios, se oriente o 
aluno para: 

- elaborar pequenas 
sínteses/esquemas conceptuais com 
base em dados recolhidos de 
diversas fontes;  
7. Promover estratégias que 
impliquem por parte do aluno:  
- colocar questões-chave cuja 
resposta abranja um acontecimento 
ou processo histórico específico;  
8. Promover estratégias que 
impliquem por parte do aluno:  
- comunicar oralmente ou por escrito, 
de forma organizada, recorrendo a 
conceitos operatórios da História;  
- responder,, apresentar 
dados/informação, mostrar iniciativa;  
- usar meios diversos para expressar 
as aprendizagens. 
 
 
 
 
 
 
9. 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;  

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questionador  
(A, F, G, I, J) 
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 - 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. 
10. 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. 
11. Promover estratégias envolvendo 
tarefas em que, com base em critérios, se 
oriente o aluno para:  
- assumir responsabilidades nas tarefas, 
atitudes e comportamentos;  
- assumir e cumprir compromissos; 
- apresentar trabalhos com auto e 
heteroavaliação;  

- autoavaliar as aprendizagens 
adquiridas, os seus comportamentos 
e atitudes;  
 
 
 
 
 
10. Promover estratégias que criem 
oportunidades para o aluno:  
- colaborar com os pares e 
professores, no sentido de melhorar 
as suas ações;  
- trabalhar de forma colaborativa na 
organização das aprendizagens;  
 
 
11. Promover estratégias e modos de 
organização das tarefas que 
impliquem por parte do aluno:  
- assumir responsabilidades nas 
tarefas, atitudes e comportamentos;  
- trabalhar de forma rigorosa e 
honesta; 
 
 
12. Promover estratégias que 
induzam:  

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoavaliador 
(transversal às 

áreas) 
 
 
 
 

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

 
 

Responsável/ 
autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 
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- dar conta a outros do cumprimento de 
tarefas e funções que assumiu. 
12. Promover estratégias que induzam:  
- valorizar a sensibilidade estética e a 
consciência ética, por forma a estabelecer 
consigo próprio e com os outros uma relação 
harmoniosa e salutar. 

- valorizar a sensibilidade estética e a 
consciência ética, por forma a 
estabelecer consigo próprio e com os 
outros uma relação harmoniosa e 
salutar. 

 
 
 

Responsável/ 
autónomo 

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

 
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 – 9º 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 

 
CONTRASTES DE 

DESENVOLVIMENTO: 
Países desenvolvidos versus 
países em desenvolvimento 

 
Grau de desenvolvimento dos 

países 
 

Heterogeneidade dos PED 
 
 
 

Definir e avaliar o 
desenvolvimento 

Desenvolvimento humano 
 
 

Contrastes de desenvolvimento 
 
 

Distribuição mundial do IDH 
 

Limitações do IDH 
IDG, IPM 

- Distinguir crescimento económico de 
desenvolvimento. 
- Interpretar mapas temáticos (com 
duas ou mais variáveis), relativos ao grau 
de desenvolvimento dos países, usando 
o título e a legenda. 
- Comparar exemplos de evolução 
espaciotemporal do grau de 
desenvolvimento dos países, 
interpretando gráficos dinâmicos. 
- Distinguir formas de medir os níveis de 
desenvolvimento, evidenciando 
vantagens e constrangimentos dos 
índices compostos (IDH, IDG, IPM). 
- Comparar informação de Portugal com 
a de outros países para evidenciar 
situações de desigualdade demográfica, 
económica e social. 

− Ler e interpretar mapas de 
diferentes escalas. 

− Realizar a atividade do dia da 
APG | 46 TIC | Investigação de 
indicadores | Crescimento e 
desenvolvimento 

− 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.). 

- 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 

A; B; C; D; F; G; I 15 
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Disparidades de 
desenvolvimento à escala 

internacional e intranacional 
 
 

Retrato de Portugal 
 
 
 

- Relacionar os níveis de 
desenvolvimento com os fatores 
internos e externos que os condicionam. 
- Interdisciplinaridade com: Hist.) 
- Aplicar as Tecnologias de Informação 
Geográfica, para localizar, descrever e 
compreender contrastes de 
desenvolvimento humano. 
- Discutir as vantagens e os 
constrangimentos da utilização dos 
índices compostos a diferentes escalas. 
- Interdisciplinaridade com: TIC) 
- Apresentar situações concretas de 
desigualdades de desenvolvimento e 
possíveis formas de as superar. 
- Relatar medidas que promovam a 
cooperação entre os povos e culturas no 
âmbito dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. 
Participar e/ou desenvolver campanhas 
de solidariedade, tendo em vista 
transformar os cidadãos em 
participantes ativos na proteção dos 
valores dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. 

− Trabalho de pares- Conjunto de 
imagens (uma por aluno/grupo 
alunos) – Imagem 
Mentirosa_Chade. 

− 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. 

− 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 (por exemplo, 

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 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. 

Interdependência entre 
espaços com diferentes 

níveis de desenvolvimento 
 

Obstáculos ao desenvolvimento 

 

- Discutir sucessos e insucessos da ajuda 
ao desenvolvimento, tendo em 
consideração as responsabilidades dos 
países e as dos países recetores. 
- Enumerar soluções para atenuar os 
contrastes de desenvolvimento. 

A; B; C; D; F; G; I 11 
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Desigualdades sociais 

 

Cooperação  

Internacional 

 

Ajuda ao desenvolvimento 

Distribuição da APD 

 

Importância da ajuda 

 

O papel da ONU 

 

Agenda de desenvolvimento 

 

Organizações Não Governamentais 

 

Retrato de Portugal 

 

- Relatar medidas que promovam a 
cooperação entre os povos e culturas no 
âmbito dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. 

construção de sumários, ou registos 
de observações, ou relatórios de 
visitas segundo critérios e 
objetivos). 

− Realizar a Atividade da APG do 
dia | 50 | Devemos comprar roupa 
de marca. 
- Estabelecer relações intra e 

interdisciplinares. 

- Avaliar os conhecimentos prévios 

dos alunos. 

- Promover o diálogo vertical e 

horizontal. 

- Analisar o relatório "Food in a 

Green Light" 

 

 

 

 

- Realização do jogo “Darfur is 

dying”, acedendo a 

www.darfurisdying.com 

- Visualização do filme “Diamante 

de sangue” (guião no portefólio do 

professor). 

- Exploração da notícia “FAO 

recomenda insetos para combater a 

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

RISCOS, AMBIENTE E 
SOCIEDADE: 

Clima 
Centros de pressão e estado de 

tempo 
Fatores que influenciam a pressão 

atmosférica 
Humidade atmosférica 

Fatores que influenciam a 
humidade atmosférica 

Distribuição da precipitação no 
mundo e em Portugal 

Construção de um gráfico 
termopluviométrico 

Distribuição e características dos 
climas: quentes, temperados e frios 

 

- Elaborar gráficos termopluviométricos, 
descrevendo o comportamento dos 
elementos do clima, de estações 
meteorológicas de diferentes países do 
Mundo.  
- Compreender as características dos 
diferentes climas da superfície terrestre 
enumerando os elementos e os fatores 
climáticos que os distinguem. 
-  

C; D; E; F; G; H; I 6 

http://www.darfurisdying.com/
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fome” em euronews.com, 13 de 

maio de 2013. 

 - Exploração do videoclip “Grãos de 

uma romã” no Youtube. 

- Trabalho de grupo - “Cadeia do 

café” do portefólio do professor. 

- Jogo de papéis – “Conferência 

Mundial do Comércio – Posições de 

diferentes delegados” do 

portefólio. 

- Trabalho de pares:  “Fazer para 

aprender “- Fichas de trabalho: 

elaboração em excel  de um gráfico 

termopluviométrico com dados 

referentes aos diferentes distritos e 

respetiva análise. Elaboração de um 

mapa com posterior afixação. 

 

 

 

 

 

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 
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Riscos e 
catástrofes 
naturais – 

Riscos naturais 
 

Riscos 
meteorológicos: 

- Furacões 

- Tornados 

 

Riscos climáticos: 

- Secas 

 

Retrato de Portugal 

- Vagas de frio 

- Ondas de calor 

Retrato de Portugal 
 

Riscos hidrológicos: 

- Cheias 

- Inundações 

 

Retrato de Portugal 

Riscos 
geomorfológicos: 

- Avalanches, 

- Movimentos de 
vertentes 

Retrato de Portugal 

 

- Identificar os fatores de risco de 
ocorrência de catástrofes naturais, numa 
determinada região.  
- Aplicar as Tecnologias de Informação 
Geográfica, para localizar, descrever e 
compreender os riscos e as catástrofes 
naturais.  
Interdisciplinaridade com: TIC 
- Relacionar as condições meteorológicas 
extremas com os riscos e a ocorrência de 
catástrofes naturais.  
- Relacionar características do meio com a 
possibilidade de ocorrência de riscos 
naturais.  
- Investigar problemas ambientais 
concretos a nível local, nacional e 
internacional. 
- Relatar situações concretas de 
complementaridade e interdependência 
entre regiões, países ou lugares na gestão 
de recursos hídricos e na resposta a 
catástrofes naturais. 
Interdisciplinaridade com: TIC; Port. 
-Participar de forma ativa em campanhas 
de sensibilização da comunidade para as 
medidas de prevenção e mitigação 
relacionadas com os riscos naturais.  

− Ler e interpretar mapas de diferentes escalas. 

− Articular com rigor o uso consistente do 
conhecimento geográfico. 

− Realizar a atividade do dia da APG : Saraivada de 
maio (2019) através dos recursos :Internet, site do 
IPMA e Guião do aluno; 
http://www.aprofgeo.org/wp/?page_id=1792 

− 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.). 

− https://www.eea.europa.eu/pt 

− Aceder ao IPMA 

− https://rea.apambiente.pt/ 

− 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. 

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

− Realizar tarefas de memorização, verificação e 
consolidação, associadas a compreensão e uso de 

- 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 
projeto, havendo a proposta 
de pesquisa orientada em 

C; D; E; F; G; H; I 16 
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  saber, bem como à mobilização do memorizado, 
privilegiando a informação estatística e cartográfica 
(analógica e/ou digital). 

− Selecionar informação geográfica pertinente 
acedendo aos sítios da PORDATA e da Autoridade 
Nacional para a Proteção Civil. 

− 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. 

- Avaliar os conhecimentos prévios dos alunos. 

- Promover o diálogo vertical e horizontal. 

- Atividade TED.ED de visualização do filme “If you 
really, really want something… you can move 
mountains!” e responder a um conjunto de questões 
sobre o filme e depois no Google Earth (web) Seven 
Summits elaborar um quadro com as características 
dos 7 Summits. 
Tarefas: 
Atividade TED.ED 
1. Visualizar o filme 
2. Responder a um conjunto de questões sobre o 
filme. 
3. Pesquisar e aprofundar conhecimentos sobre o 
tema em questão utilizando as sugestões do Dig 
Deeper. 

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. 
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4. Debater questões relacionadas com a igualdade de 
género e cidadania ativa a partir das sugestões do 
Discuss. 
Atividade Google Earth (web) Seven Summits 
1. Percorrer os 7 Summits através do projeto. 
2. Preencher um quadro com as características do 7 
Summits (Atividade). 
- Exploração de fotografias de vagas de frio e ondas 

de calor pesquisando na Internet Heat wave Moscow 

2010 e Sonwfall Kashmir frozen. 

- Exploração do vídeo “Chuva recorde provoca 

enchentes e mortes na Alemanha” 

https://www.youtube.com/watch?v=G4i6jt7jS5M-

Exploração da notícia:”Vaga de frio provoca catátrofe 

no Texas apesar de três semanas de avisos  no Texas” 

https://www.jn.pt/mundo/vaga-de-frio-provoca-

catastrofe-no-texas-apesar-de-tres-semanas-de-

avisos-13372961.html. 

- Exploração da notícia:” Vagas de calor como a que 

assolou o Canadá devem vir a ser mais frequentes e 

intensas”https://www.publico.pt/2021/06/30/mund

o/noticia/vagas-calor-assolou-canada-frequentes-

intensas-1968568 

- Exploração do vídeo  pesquisado na internet sobre 

deslizamento des vertentes -Deslizamentos 

translacionais (Landslide) em Maierato, Calabria, 

Itáliahttps://www.youtube.com/watch?v=f9CeDGY5

QuQ 

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

https://www.jn.pt/mundo/vaga-de-frio-provoca-catastrofe-no-texas-apesar-de-tres-semanas-de-avisos-13372961.html
https://www.jn.pt/mundo/vaga-de-frio-provoca-catastrofe-no-texas-apesar-de-tres-semanas-de-avisos-13372961.html
https://www.jn.pt/mundo/vaga-de-frio-provoca-catastrofe-no-texas-apesar-de-tres-semanas-de-avisos-13372961.html
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- Exploração do vídeo Inundações mortíferas no 
centro da China 
https://www.youtube.com/watch?v=BBVCPxhPnLc  
- Realização do jogo acedendo a www.smogcity2.org 

- Análise de fotografias, diapositivos, vídeos... 

- Visualização do vídeo “Air pollution taking heavy 

toll”, no Youtube. 

- Visualização do filme “Dentro da tempestade” 

(guião no portefólio do professor. 

- Exploração de fotografias de vagas de frio e ondas 

de calor pesquisando na Internet Heat wave Moscow 

2010 e Sonwfall Kashmir frozen. 

- Exploração de fotografias das inundações na região 

da Baixa Áustria pesquisando na Internet “Austria 

anti-flood barrier”. 

- Exploração da notícia: Vaga de frio e onda de calor 

em outubro coincidiu com aumento da mortalidade, 

do portefólio do professor. 

- Exploração da fotografia de um movimento de 

vertente pesquisando na Internet “Markus Hell 

deslizamento”. 

- Exploração da notícia: “Sobe para 54 o número de 

mortos nas Filipinas devido a inundações e 

aluimentos”, do portefólio do professor. 

- Realização do jogo acedendo a www.smogcity2.org 

- Análise de fotografias, diapositivos, vídeos... 

http://www.smogcity2.org/
http://www.smogcity2.org/
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- Visualização do vídeo “Air pollution taking heavy 

toll”, no Youtube. 

 
 

Alterações ao 
ambiente 
natural 

 

Sistema Terra 
Atmosfera 

Estrutura vertical da 
atmosfera 

Equilíbrio térmico 
da Terra 
Poluição 

atmosférica 
Smog 

Chuvas ácidas 
Efeito de estufa 

Gases de efeito de 
estufa 

Alterações 
climáticas 

Camada de ozono 
Retrato de Portugal  

Hidrosfera 
Distribuição dos 
recursos hídricos 

Stress hídrico 
Disponibilidade 

hídrica 
Degradação das 

águas continentais e 
marinhas 

Retrato de Portugal 
Formação e 

evolução dos solos 
Degradação versus 

desertificação 

- Identificar a interferência do Homem no 
sistema Terra-Ar-Água (poluição 
atmosférica, smog, chuvas ácidas, efeito 
de estufa, rarefação da camada do ozono, 
desflorestação, poluição da hidrosfera, 
degradação do solo, desertificação).  
Interdisciplinaridade com: CN) 
- Identificar soluções técnico-científicas 
que contribuam para reduzir o impacte 
ambiental das atividades humanas (ex.: 
rearborização, utilização de produtos 
biodegradáveis, energias renováveis, 3Rs, 
etc.). 
- Aplicar as Tecnologias de Informação 
Geográfica, para localizar, descrever e 
compreender contrastes no 
desenvolvimento sustentável.  
Interdisciplinaridade com: TIC 
- Identificar situações concretas de 
complementaridade e interdependência 
entre lugares, regiões ou países na 
resolução de problemas ambientais.  
- Apresentar soluções para conciliar o 
crescimento económico, o 
desenvolvimento humano e o equilíbrio 
ambiental.  

− 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.). 

− DAC ”Agora eles, depois nós…”- 

Alterações no ambiente natural- Articulação com o 
Clube Europeu/Laboratório da Paisagem. 

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

− Exploração do atlas: Fonte: Atlas de risco  
hídrico. Disponível em Aqueduct Water Risk  Atlas 
(wri.org). 

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

C; D; E; F; G; H; I 18 
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Áreas mais 
suscetíveis à 

desertificação 
Retrato de Portugal 
O papel da floresta 

Desflorestação 
Retrato de Portugal 
Fogos e incêndios 

florestais 
Retrato de Portugal 
Desenvolvimento 

sustentável 
Pensamento 

resiliente 
Equilíbrio entre 

ambiente, 
sociedade e 
economia 
Acordos 

internacionais e 
medidas de defesa 

ambiental 
PNUA 
ONGA 

Preservação do 
património 

Pegada ecológica 
Retrato de Portugal 

- Consciencializar-se para a necessidade 
de adotar medidas coletivas e individuais, 
no sentido de preservar o património 
natural, incrementar a resiliência e 
fomentar o desenvolvimento sustentável. 
- Participar e/ou desenvolver campanhas 
de sensibilização ambiental tendo em 
vista transformar os cidadãos em 
participantes ativos na proteção dos 
valores da paisagem, do património e do 
ambiente.  
 

− Analisar o retrato de Portugal com acesso ao 
sítio:https://snirh.apambiente.pt/ 

− 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. 

- Avaliar os conhecimentos prévios dos alunos. 

- Promover o diálogo vertical e horizontal. 

Ler informação das flashcards sobre património 

natural de Portugal. 

http://www.cfpor.pt/moodle30/course/view.php?id

=62 | section-12 

- Localizar o património, a partir dos flashcards, no 

mapa do ICNF e pesquisar informação sobre cada um 

destes locais (trabalho de pares). 

- Fazer/traçar um percurso de visita de estudo no 

GoogleEarth web, passando por cada um destes 

lugares de património. 

- Responder ao QUIZIZZ. Jogar com os colegas para 

ver quem consegue ter pontuação mais alta no 

conhecimento destes lugares de 
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património.http://www.cfpor.pt/moodle30/course/

view.php?id=62 | section-12 

-Exploração notícia: “Ambientalistas denunciam 

poluição no Rio Paiva”, do portefólio do professor. 

- Exploração do vídeo oficial do Ano Internacional das 

Florestas, acedendo ao canal da Good Planet no 

Vimeo: https://vimeo.com/21106516. 

- Exploração notícia “Empresa de produtos florestais 

planta três árvores por cada uma que derruba” em 

greensavers.sapo.pt, 28 de maio de 2015. 

- Um exemplo de sustentabilidade: leitura e análise 

de um artigo online sobre a Vista Alegre a floresta da 

Amazónia. 

-Calcular, responder e refletir sobre a pegada 

ecológica acedendo ao endereço 

http:web.ist.utl.pt/list155390/escoladora/ 

- Exploração da fotografia  de uma clareira num 

mangal, na Nova Caledónia acedendo a 

www.yannarthusbertrand2.org. 

- Visualização do filme: “Juntos podemos para a 

degradação da terra”, da ONU Brasil, no Youtube. 

- Exploração do vídeo sobre reciclagem acedendo ao 

canal da “Sociedade Ponto Verde” no Youtube e 

procurar “Recicla mitos”. 

- Explorar a animação em Prezi: Os limites do planeta. 

- Investigar problemas ambientais, demográficos e 

sociais, utilizando guiões de trabalho e questões 

https://vimeo.com/21106516
http://www.yannarthusbertrand2.org/
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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, riscos e catástrofes. 

- 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. 

 
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: 
 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DE MEIRA 
DEPARTAMENTO CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

Subdepartamento de GEOGRAFIA 

 

 
 

                       

 

        Ano Letivo 2021/22 Página | 13 de 13 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

1º 32 2 2 36 

2º 34 2 2 38 
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Planificação Anual – 9º ano 
Nota:  
1-Cumprimento da meta do PE: 20% da Planificação em Metodologia de Projeto (PMP) 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/PROGRAMAS 

AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 

VIVER MELHOR 
NA TERRA 

Distinguir saúde de qualidade de vida, segundo a 
Organização Mundial de Saúde. 
Caracterizar as principais doenças provocadas pela ação 
de agentes patogénicos mais frequentes. 
Relacionar as consequências do uso indevido de 
antibióticos com o aumento da resistência bacteriana. 
Caracterizar, sumariamente, as principais doenças não 
transmissíveis, indicando a prevalência dos fatores de 
risco associados. (PMP) 
Interpretar informação sobre os determinantes do nível 
de saúde individual e comunitária, analisando a sua 
importância na qualidade de vida de uma população. 
Explicar o modo como as "culturas de risco" podem 
condicionar as medidas de capacitação das pessoas, 
pondo em causa a promoção da saúde. (PMP) 
Analisar criticamente estratégias de atuação na 
promoção da saúde individual, familiar e comunitária, 
partindo de questões enquadradas em problemáticas 
locais, regionais ou nacionais. 
 
 
 
 
 

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 

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 

- Manutenção da abordagem do 
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) 
- Realização de debates com recurso 
a diversos materiais como 
documentários ou relatos de casos 
verídicos (por videoconferência em 
regime misto ou à distância) 
- 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) 

- Apresentação numa sessão de 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado (A, B, G, 
I, J) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criativo (A, C, D, J) 
 
 
 
 
 
 

15 
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Caracterizar o organismo humano como sistema aberto, 
identificando os seus níveis de organização biológica, as 
direções anatómicas e as cavidades, discutindo o 
contributo da ciência e da tecnologia para esse 
conhecimento. 
Relacionar os elementos químicos mais abundantes no 
corpo humano com as funções desempenhadas. (PMP) 
Distinguir alimento de nutriente e nutriente orgânico de 
inorgânico, indicando as suas funções no organismo e 
identificando alguns nutrientes em alimentos. 
Relacionar a insuficiência de elementos traço (ferro, 
flúor, iodo) com os seus efeitos no organismo. 
Explicar o modo como alguns distúrbios alimentares - 
anorexia nervosa, bulimia nervosa e compulsão 
alimentar - podem afetar o organismo humano. (PMP) 
Relacionar a alimentação saudável com a prevenção de 
doenças da contemporaneidade, reconhecendo a 
importância da dieta mediterrânica na promoção da 
saúde. 
Caracterizar as etapas da nutrição, explicitando a função 
do sistema digestivo e a sua relação com o metabolismo 
celular. 
Relacionar os órgãos do sistema digestivo e as respetivas 
glândulas anexas com as funções desempenhadas, 
explicitando as transformações físicas e químicas da 
digestão. 
 
 
 
 
 

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; GES e Desporto Escolar 

 

- 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. 

 

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 

análises 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; 

videoconferência (ensino à distância)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
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Explicar a importância do microbiota humano, indicando 
medidas que contribuam para o bom funcionamento do 
sistema digestivo. 
Identificar os constituintes do sangue em preparações 
definitivas, relacionando-os com a função que 
desempenham no organismo. 
Analisar possíveis causas de desvios dos resultados de 
análises sanguíneas relativamente aos valores de 
referência. 
Relacionar o modo de atuação dos leucócitos com a 
função que desempenham no sistema imunitário. 
Identificar a morfologia e a anatomia do coração de um 
mamífero, explicitando os seus principais constituintes e 
as respetivas funções. 
Relacionar os constituintes do sistema cardiovascular 
com o ciclo cardíaco. 
Caracterizar a variação da frequência cardíaca e da 
pressão arterial em algumas atividades do dia a dia, 
articulando com saberes de outras disciplinas 
(ex.:Educação Física). (PMP) 
Relacionar a estrutura dos vasos sanguíneos com as suas 
funções e comparar as características do sangue venoso 
e do sangue arterial na circulação sistémica e na 
circulação pulmonar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- analisar factos, teorias, situações, identificando 

os seus elementos ou dados, em particular numa 

perspetiva disciplinar e interdisciplinar. 

 GES e Desporto Escolar 

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 de 

temáticas em estudo.  

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. GES e 

Desporto Escolar 

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 

 
 
 
 
Indagador/ 
Investigador 
(C, D, F, H, I) 
 
 
 
 
 
 
 
Respeitador da 
diferença/ do 
outro 
(A, B, E, F, H) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
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Identificar as principais doenças do sistema 
cardiovascular, inferindo contributos da ciência e da 
tecnologia para a minimização das referidas doenças e 
explicitando a importância da implementação de 
medidas que contribuam para o seu bom 
funcionamento. (PMP) 
Distinguir os diferentes tipos de linfa, explicitando a sua 
função e a importância dos gânglios linfáticos, bem 
como a necessidade de efetivar medidas que contribuam 
para o bom funcionamento do sistema linfático. 
 

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. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

3 

 

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 

 

VIVER MELHOR 
NA TERRA 

Identificar os principais constituintes do sistema 
respiratório de um mamífero e as respetivas funções. 
Distinguir respiração externa de respiração interna e 
descrever as alterações morfológicas ocorridas durante a 
ventilação pulmonar. 
Comparar a hematose alveolar com a hematose 
tecidular e reconhecer a sua importância no organismo. 
Discutir os efeitos do ambiente e dos estilos de vida no 
equilíbrio do sistema respiratório e na minimização da 
ocorrência de doenças, destacando as consequências da 
exposição ao fumo ambiental do tabaco e indicando 
medidas que contribuam para o seu bom 
funcionamento. (PMP) 
Explicar a importância da cadeia de sobrevivência no 

Promover estratégias que impliquem por parte 

do aluno: 

- ações de comunicação uni e bidirecional; 

- ações de resposta, apresentação, iniciativa; 

- ações de questionamento organizado. GES e 

Desporto Escolar 

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; 

- Manutenção da abordagem do 
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) 
- Realização de debates com recurso 
a diversos materiais como 
documentários ou relatos de casos 
verídicos (por videoconferência em 
regime misto ou à distância) 

Comunicador 
(A, B, D, E, H) 
 
 
 
 
Autoavaliador 
(transversal às áreas) 
 
 
 
 
 
 

7 
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aumento da taxa de sobrevivência em paragem 
cardiovascular. 
 
 
 
 
 
Efetuar o exame do paciente (adulto e pediátrico) com 
base na abordagem inicial do ABC (airway, breathing and 
circulation). 
Implementar procedimentos do alarme em caso de 
emergência e executar procedimentos de suporte básico 
de vida (adulto e pediátrico), seguindo os algoritmos do 
European Resuscitation Council. 
Simular medidas de socorro à obstrução grave e ligeira 
da via aérea e demonstrar a posição lateral de 
segurança. (PMP) 
Relacionar os constituintes do sistema urinário com a 
função que desempenham e caracterizar a anatomia e a 
morfologia do rim de um mamífero, explicitando as 
funções desempenhadas pelos seus constituintes. 
Relacionar as características da unidade funcional do rim 
com o processo de formação da urina, identificando 
alguns fatores que condicionam a sua formação. 
Caracterizar as funções da pele, explicitando medidas 
que podem contribuir para a eficácia da sua função 
excretora. 
Discutir a importância da ciência e da tecnologia na 
minimização de problemas da função renal e o 
contributo do cidadão na efetivação de medidas que 
contribuam para a eficiência da função excretora. 
(PMP) 
 
 
Identificar os constituintes e as funções do sistema 
nervoso central e periférico e relacionar a constituição 
do neurónio com o modo como ocorre a transmissão do 
impulso nervoso. 

- 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. 

Promover estratégias que criem oportunidades 

para o aluno: 

- colaborar com outros, apoiar terceiros em 

tarefas; 

- fornecer feedback para melhoria ou 

aprofundamento de ações; 

- apoiar atuações úteis para outros (trabalhos de 

grupo). 

Promover estratégias e modos de organização 

das tarefas que impliquem por parte do aluno: 

- colaborar com outros, apoiar terceiros em 

tarefas; 

- fornecer feedback para melhoria ou 

aprofundamento de ações; 

- apoiar atuações úteis para outros (trabalhos de 

grupo). 

Promover estratégias que induzam: 

-ações solidárias para com outros nas tarefas de 

aprendizagem ou na sua organização /atividades 

de entreajuda; 

- posicionar-se perante situações dilemáticas de 

ajuda a outros e de proteção de si; GES e 

Desporto Escolar 

- disponibilidade para o autoaperfeiçoamento. 

 

- 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) 

- Apresentação numa sessão de 
videoconferência (ensino à distância) 

 
 
 
 
 
 
 
 
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) 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
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Distinguir ato voluntário de ato reflexo, relacionando-os 
com o papel do sistema nervoso na regulação 
homeostática. 
Discutir o contributo da ciência e da tecnologia na 
identificação de doenças do sistema nervoso e o 
contributo do cidadão na efetivação de medidas que 
contribuam para o seu bom funcionamento. (PMP) 
 
Distinguir glândulas de hormonas e de células-alvo, 
identificando algumas glândulas endócrinas (hipófise, 
hipotálamo, pâncreas/ilhéus de Langerhans, ovário, 
placenta, suprarrenal, testículo, tiróide) e as principais 
hormonas por elas produzidas. 
Explicar a importância do sistema neuro-hormonal no 
organismo e o contributo da ciência e da tecnologia na 
identificação de doenças associadas, discutindo medidas 
que podem contribuir para o seu bom funcionamento. 
 
Comparar as estruturas dos órgãos reprodutores 
humanos com as funções desempenhadas, e explicar, 
sumariamente, os processos da espermatogénese e da 
oogénese. 
Caracterizar a coordenação ovárica e uterina, 
identificando o período fértil num ciclo menstrual. 
Distinguir as células reprodutoras humanas, a nível 
morfológico e a nível fisiológico, e o processo de 
fecundação do processo de nidação. 
Discutir questões relacionadas com o aleitamento 
materno e outras alternativas. (PMP) 
Discutir o papel da ciência e da tecnologia na 
identificação de infeções sexualmente transmissíveis e o 
contributo do cidadão na implementação de medidas 
que contribuam para o bom funcionamento do sistema 
reprodutor. (PMP) 
Analisar criticamente as vantagens e as desvantagens 
dos diferentes métodos contraceptivos. 
 
Discutir o contributo da ciência e da tecnologia na 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
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evolução do conhecimento genético e das suas 
aplicações na sociedade e interpretar informação 
relativa a estruturas celulares portadoras de material 
genético. 
Explicar a relação entre os fatores hereditários, a 
informação genética e o modo como a reprodução 
sexuada condiciona a diversidade intraespecífica e a 
evolução das  populações. (PMP) 
 

 
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 45 3  48 

2º 44 3  47 
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Planificação Anual – 9º ano 
Nota:  
1-Cumprimento da meta do PE: 20% da Planificação em Metodologia de Projeto (PMP) 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 
ATIVIDADES/PROJETOS/CLUBES/PROGRAMAS 

AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 

VIVER MELHOR 
NA TERRA 

Distinguir saúde de qualidade de vida, segundo a 
Organização Mundial de Saúde. 
Caracterizar as principais doenças provocadas pela ação 
de agentes patogénicos mais frequentes. 
Relacionar as consequências do uso indevido de 
antibióticos com o aumento da resistência bacteriana. 
Caracterizar, sumariamente, as principais doenças não 
transmissíveis, indicando a prevalência dos fatores de 
risco associados. (PMP) 
Interpretar informação sobre os determinantes do nível 
de saúde individual e comunitária, analisando a sua 
importância na qualidade de vida de uma população. 
Explicar o modo como as "culturas de risco" podem 
condicionar as medidas de capacitação das pessoas, 
pondo em causa a promoção da saúde. (PMP) 
Analisar criticamente estratégias de atuação na 
promoção da saúde individual, familiar e comunitária, 
partindo de questões enquadradas em problemáticas 
locais, regionais ou nacionais. 
 
 
 
 
 

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 

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 

- Manutenção da abordagem do 
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) 
- Realização de debates com recurso 
a diversos materiais como 
documentários ou relatos de casos 
verídicos (por videoconferência em 
regime misto ou à distância) 
- 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) 

- Apresentação numa sessão de 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado (A, B, G, 
I, J) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criativo (A, C, D, J) 
 
 
 
 
 
 

10 
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Caracterizar o organismo humano como sistema aberto, 
identificando os seus níveis de organização biológica, as 
direções anatómicas e as cavidades, discutindo o 
contributo da ciência e da tecnologia para esse 
conhecimento. 
Relacionar os elementos químicos mais abundantes no 
corpo humano com as funções desempenhadas. (PMP) 
Distinguir alimento de nutriente e nutriente orgânico de 
inorgânico, indicando as suas funções no organismo e 
identificando alguns nutrientes em alimentos. 
Relacionar a insuficiência de elementos traço (ferro, 
flúor, iodo) com os seus efeitos no organismo. 
Explicar o modo como alguns distúrbios alimentares - 
anorexia nervosa, bulimia nervosa e compulsão 
alimentar - podem afetar o organismo humano. (PMP) 
Relacionar a alimentação saudável com a prevenção de 
doenças da contemporaneidade, reconhecendo a 
importância da dieta mediterrânica na promoção da 
saúde. 
Caracterizar as etapas da nutrição, explicitando a função 
do sistema digestivo e a sua relação com o metabolismo 
celular. 
Relacionar os órgãos do sistema digestivo e as respetivas 
glândulas anexas com as funções desempenhadas, 
explicitando as transformações físicas e químicas da 
digestão. 
 
 
 
 
 

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; GES e Desporto Escolar 

 

- 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. 

 

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 

análises 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; 

videoconferência (ensino à distância)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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Explicar a importância do microbiota humano, indicando 
medidas que contribuam para o bom funcionamento do 
sistema digestivo. 
Identificar os constituintes do sangue em preparações 
definitivas, relacionando-os com a função que 
desempenham no organismo. 
Analisar possíveis causas de desvios dos resultados de 
análises sanguíneas relativamente aos valores de 
referência. 
Relacionar o modo de atuação dos leucócitos com a 
função que desempenham no sistema imunitário. 
Identificar a morfologia e a anatomia do coração de um 
mamífero, explicitando os seus principais constituintes e 
as respetivas funções. 
Relacionar os constituintes do sistema cardiovascular 
com o ciclo cardíaco. 
Caracterizar a variação da frequência cardíaca e da 
pressão arterial em algumas atividades do dia a dia, 
articulando com saberes de outras disciplinas 
(ex.:Educação Física). (PMP) 
Relacionar a estrutura dos vasos sanguíneos com as suas 
funções e comparar as características do sangue venoso 
e do sangue arterial na circulação sistémica e na 
circulação pulmonar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- analisar factos, teorias, situações, identificando 

os seus elementos ou dados, em particular numa 

perspetiva disciplinar e interdisciplinar. 

 GES e Desporto Escolar 

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 de 

temáticas em estudo.  

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. GES e 

Desporto Escolar 

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 

 
 
 
 
Indagador/ 
Investigador 
(C, D, F, H, I) 
 
 
 
 
 
 
 
Respeitador da 
diferença/ do 
outro 
(A, B, E, F, H) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
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Identificar as principais doenças do sistema 
cardiovascular, inferindo contributos da ciência e da 
tecnologia para a minimização das referidas doenças e 
explicitando a importância da implementação de 
medidas que contribuam para o seu bom 
funcionamento. (PMP) 
Distinguir os diferentes tipos de linfa, explicitando a sua 
função e a importância dos gânglios linfáticos, bem 
como a necessidade de efetivar medidas que contribuam 
para o bom funcionamento do sistema linfático. 
 

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. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

2 

 

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 

 

VIVER MELHOR 
NA TERRA 

Identificar os principais constituintes do sistema 
respiratório de um mamífero e as respetivas funções. 
Distinguir respiração externa de respiração interna e 
descrever as alterações morfológicas ocorridas durante a 
ventilação pulmonar. 
Comparar a hematose alveolar com a hematose 
tecidular e reconhecer a sua importância no organismo. 
Discutir os efeitos do ambiente e dos estilos de vida no 
equilíbrio do sistema respiratório e na minimização da 
ocorrência de doenças, destacando as consequências da 
exposição ao fumo ambiental do tabaco e indicando 
medidas que contribuam para o seu bom 
funcionamento. (PMP) 
Explicar a importância da cadeia de sobrevivência no 

Promover estratégias que impliquem por parte 

do aluno: 

- ações de comunicação uni e bidirecional; 

- ações de resposta, apresentação, iniciativa; 

- ações de questionamento organizado. GES e 

Desporto Escolar 

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; 

- Manutenção da abordagem do 
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) 
- Realização de debates com recurso 
a diversos materiais como 
documentários ou relatos de casos 
verídicos (por videoconferência em 
regime misto ou à distância) 

Comunicador 
(A, B, D, E, H) 
 
 
 
 
Autoavaliador 
(transversal às áreas) 
 
 
 
 
 
 

5 
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aumento da taxa de sobrevivência em paragem 
cardiovascular. 
 
 
 
 
 
Efetuar o exame do paciente (adulto e pediátrico) com 
base na abordagem inicial do ABC (airway, breathing and 
circulation). 
Implementar procedimentos do alarme em caso de 
emergência e executar procedimentos de suporte básico 
de vida (adulto e pediátrico), seguindo os algoritmos do 
European Resuscitation Council. 
Simular medidas de socorro à obstrução grave e ligeira 
da via aérea e demonstrar a posição lateral de 
segurança. (PMP) 
Relacionar os constituintes do sistema urinário com a 
função que desempenham e caracterizar a anatomia e a 
morfologia do rim de um mamífero, explicitando as 
funções desempenhadas pelos seus constituintes. 
Relacionar as características da unidade funcional do rim 
com o processo de formação da urina, identificando 
alguns fatores que condicionam a sua formação. 
Caracterizar as funções da pele, explicitando medidas 
que podem contribuir para a eficácia da sua função 
excretora. 
Discutir a importância da ciência e da tecnologia na 
minimização de problemas da função renal e o 
contributo do cidadão na efetivação de medidas que 
contribuam para a eficiência da função excretora. 
(PMP) 
 
 
Identificar os constituintes e as funções do sistema 
nervoso central e periférico e relacionar a constituição 
do neurónio com o modo como ocorre a transmissão do 
impulso nervoso. 

- 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. 

Promover estratégias que criem oportunidades 

para o aluno: 

- colaborar com outros, apoiar terceiros em 

tarefas; 

- fornecer feedback para melhoria ou 

aprofundamento de ações; 

- apoiar atuações úteis para outros (trabalhos de 

grupo). 

Promover estratégias e modos de organização 

das tarefas que impliquem por parte do aluno: 

- colaborar com outros, apoiar terceiros em 

tarefas; 

- fornecer feedback para melhoria ou 

aprofundamento de ações; 

- apoiar atuações úteis para outros (trabalhos de 

grupo). 

Promover estratégias que induzam: 

-ações solidárias para com outros nas tarefas de 

aprendizagem ou na sua organização /atividades 

de entreajuda; 

- posicionar-se perante situações dilemáticas de 

ajuda a outros e de proteção de si; GES e 

Desporto Escolar 

- disponibilidade para o autoaperfeiçoamento. 

 

- 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) 

- Apresentação numa sessão de 
videoconferência (ensino à distância) 

 
 
 
 
 
 
 
 
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) 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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Distinguir ato voluntário de ato reflexo, relacionando-os 
com o papel do sistema nervoso na regulação 
homeostática. 
Discutir o contributo da ciência e da tecnologia na 
identificação de doenças do sistema nervoso e o 
contributo do cidadão na efetivação de medidas que 
contribuam para o seu bom funcionamento. (PMP) 
 
Distinguir glândulas de hormonas e de células-alvo, 
identificando algumas glândulas endócrinas (hipófise, 
hipotálamo, pâncreas/ilhéus de Langerhans, ovário, 
placenta, suprarrenal, testículo, tiróide) e as principais 
hormonas por elas produzidas. 
Explicar a importância do sistema neuro-hormonal no 
organismo e o contributo da ciência e da tecnologia na 
identificação de doenças associadas, discutindo medidas 
que podem contribuir para o seu bom funcionamento. 
 
Comparar as estruturas dos órgãos reprodutores 
humanos com as funções desempenhadas, e explicar, 
sumariamente, os processos da espermatogénese e da 
oogénese. 
Caracterizar a coordenação ovárica e uterina, 
identificando o período fértil num ciclo menstrual. 
Distinguir as células reprodutoras humanas, a nível 
morfológico e a nível fisiológico, e o processo de 
fecundação do processo de nidação. 
Discutir questões relacionadas com o aleitamento 
materno e outras alternativas. (PMP) 
Discutir o papel da ciência e da tecnologia na 
identificação de infeções sexualmente transmissíveis e o 
contributo do cidadão na implementação de medidas 
que contribuam para o bom funcionamento do sistema 
reprodutor. (PMP) 
Analisar criticamente as vantagens e as desvantagens 
dos diferentes métodos contraceptivos. 
 
Discutir o contributo da ciência e da tecnologia na 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
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evolução do conhecimento genético e das suas 
aplicações na sociedade e interpretar informação 
relativa a estruturas celulares portadoras de material 
genético. 
Explicar a relação entre os fatores hereditários, a 
informação genética e o modo como a reprodução 
sexuada condiciona a diversidade intraespecífica e a 
evolução das  populações.  
(PMP) 
 

 
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 30 3  33 

2º 30 3  33 
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Planificação Anual – 9ºano 
Nota:  
1-Cumprimento da meta do PE: 25% 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 

 

MOVIMENTOS E 
FORÇAS 

 

Movimentos na Terra 
 
Compreender movimentos retilíneos do dia a dia, 
descrevendo-os por meio de grandezas físicas e unidades 
do Sistema Internacional (SI).  
 
Construir gráficos posição-tempo de movimentos 
retilíneos, a partir de medições de posições e tempos, 
interpretando-os.  
 
Aplicar os conceitos de distância percorrida e de rapidez 
média na análise de movimentos retilíneos do dia a dia.  
 
Classificar movimentos retilíneos, sem inversão de 
sentido, em uniformes, acelerados ou retardados a partir 
dos valores da velocidade.  
Construir e interpretar gráficos velocidade-tempo para 
movimentos retilíneos, sem inversão de sentido, 
aplicando o conceito de aceleração média.  
 

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;  
- análise de fenómenos da natureza e situações do 
dia a dia com base em leis e modelos;  
- estabelecimento de relações  interdisciplinares, 
nomeadamente com a disciplina de Matemática 
para a construção e interpretação de gráficos de 
posição-tempo, velocidade-tempo e aceleração 
tempo;  aplicação de fórmulas utilizando 
equações de 1º grau. 
- mobilização dos conhecimentos dos 7.º e 8.º 
anos, designadamente nos domínios Espaço e 
Som e Luz para enquadrar as novas 
aprendizagens;  
- mobilização de diferentes fontes de informação 
científica na resolução de problemas, incluindo 

Explorar documentos em diversos formatos 
(textos, gráficos, tabelas, 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 de propostas de resolução 
de problemas (incluindo gráficos, tabelas, 
esquemas, diagramas) do manual e/ou 
interativos (escola virtual, quizz, googleforms, 
etc.) (regime misto e à distância) 
 
Abordagem dos temas “Distância de 
segurança rodoviária” e “Leis da dinâmica – 
segurança rodoviária”” em metodologia de 
projeto, havendo a proposta de pesquisa 
sustentada por guiões de trabalho, orientada 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 
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Distinguir, numa travagem de um veículo, tempo de 
reação de tempo de travagem, discutindo os fatores de 
que depende cada um deles.  
 
Aplicar os conceitos de distâncias de reação, de travagem 
e de segurança, na interpretação de gráficos velocidade-
tempo, discutindo os fatores de que dependem. 
 

 

 

 

 

 

Forças e movimentos  
 
Representar uma força por um vetor, caracterizando-a, e, 
apresentando o resultado da medição no SI. Identificar o 
aparelho de medida. 
 
Compreender, em situações do dia a dia e em atividades 
laboratoriais demonstrativas, as forças como resultado da 
interação entre corpos. 
 
Aplicar as leis da dinâmica de Newton na interpretação de 
situações de movimento e na previsão dos efeitos das 
forças. Justificar a utilização de apoios de cabeça, cintos 
de segurança, airbags, capacetes e materiais deformáveis 
nos veículos com base nas leis da dinâmica.  
 

gráficos, tabelas, esquemas, diagramas e 
modelos. 
- tarefas de memorização, verificação e 
consolidação, associadas a compreensão e uso de 
saber. 
 
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;  
- descrever processos de pensamento usados 
durante a realização de uma tarefa ou abordagem 
de um problema;  
- considerar o feedback para melhoria ou 
aprofundamento de saberes;  
 
 
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 previsões sobre a evolução de fenómenos 
naturais e a evolução de experiências em 
contexto laboratorial;  
- usar modalidades diversas para expressar as 
aprendizagens (por exemplo, relatórios, 

em pares /grupos à distância e apresentação 
presencial dos trabalhos por 
videoconferência (regime à distância) 
Saber trabalhar em grupo, desempenhando 
diferentes papéis, respeitando e sabendo 
ouvir todos os elementos do grupo (regime à 
distância) 
 
Elaborar relatórios a partir da visualização de 
tutorais de atividades práticas (regimes misto 
e à distância) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enviar e explorar documentos em diversos 
formatos (textos, gráficos, tabelas, esquemas, 
vídeos explicativos dos conteúdos, de 
atividades experimentais demonstrativas e 
simulações (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 
problemas (incluindo gráficos, tabelas, 
esquemas, diagramas) do manual e/ou 
interativos (escola virtual, quizz, googleforms, 
etc.) (regime misto e à distância) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Autoavaliador 
(transversal às áreas); 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

Criativo (A, C, D, J) 
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Explicar a importância da existência de atrito no 
movimento e a necessidade de o controlar em variadas 
situações, através de exemplos práticos e comunicar as 
conclusões e respetiva fundamentação. Interpretar e 
analisar regras de segurança rodoviária, justificando-as 
com base na aplicação de forças e seus efeitos e, 
comunicando os seus raciocínios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forças, movimentos e energia  
 
Analisar diversas formas de energia usadas no dia a dia a 
partir dos dois tipos fundamentais de energia: potencial e 
cinética.  
 
Concluir sobre transformações de energia potencial 
gravítica em cinética, e vice-versa, no movimento de um 
corpo sobre a ação da força gravítica.  
 
Concluir que é possível transferir energia entre sistemas 
através da atuação de forças. Forças e fluidos. 
 

esquemas, textos, maquetes), recorrendo às TIC, 
quando pertinente;  
- criar situações que levem à consciencialização 
dos problemas de segurança e eficiência do 
transporte de pessoas e bens, visando uma 
utilização mais segura e ecológica dos 
transportes. 
- mobilização dos conhecimentos do 7.º ano, 
designadamente no domínio do Espaço. 
 
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;  
- descrever processos de pensamento usados 
durante a realização de uma tarefa ou abordagem 
de um problema;  
- considerar o feedback para melhoria ou 
aprofundamento de saberes;  
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 previsões sobre a evolução de fenómenos 
naturais e a evolução de experiências em 
contexto laboratorial;  

Enviar e explorar vídeos explicativos dos 
conteúdos e de atividades experimentais 
demonstrativas (regime misto e à distância) 
Elaborar relatórios a partir da visualização de 
tutorais de atividades experimentais 
demonstrativas (regimes misto e à distância) 
 
Enviar aos alunos apresentações eletrónicas 
com gravação da explicação dos conteúdos 
(regime à distância) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Autoavaliador 
(transversal às áreas); 

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

 
 
 
 
 
 
 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 
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Verificar a Lei de Arquimedes, aplicando-a na 
interpretação de situações de flutuação ou de 
afundamento. 
 

- mobilização dos conhecimentos do 7.º ano, 
designadamente no domínio da Energia. 
 
 
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;  
- descrever processos de pensamento usados 
durante a realização de uma tarefa ou abordagem 
de um problema;  
- considerar o feedback para melhoria ou 
aprofundamento de saberes. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Autoavaliador 
(transversal às áreas); 

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

ELETRICIDADE 

Corrente elétrica, circuitos elétricos, efeitos da 
corrente elétrica e energia elétrica  
 
Planificar e montar circuitos elétricos simples, 
esquematizando-os.  -Metodologia de Projeto 

 
Demonstrar como se medem as grandezas físicas 
elétricas (tensão elétrica, corrente elétrica, resistência 
elétrica, potência e energia) recorrendo a aparelhos de 
medição e usando as unidades apropriadas, verificando 
como varia a tensão e a corrente elétrica nas 
associações em série e em paralelo. -Metodologia de 
Projeto 
 

 

 
 

Promover estratégias que envolvam, por parte 
do aluno:  
- mobilização de conhecimentos para questionar 
uma situação;  
- incentivo à procura e aprofundamento de 
informação;  
 - argumentar sobre temas científicos atuais, 
aceitando pontos de vista diferentes dos seus;  
- fazer previsões sobre a evolução de experiências 
em contexto laboratorial;  
- tarefas de pesquisa enquadrada por questões 
problema e sustentada por guiões de trabalho; 
- metodologia de projeto. 
 
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;  

Enviar aos alunos de propostas de resolução 
de problemas (incluindo gráficos, tabelas, 
esquemas, diagramas) do manual e/ou 
interativos (escola virtual, quizz, googleforms, 
etc.) (regime misto e à distância) 
 
Manutenção da abordagem deste tema 
“Segurança elétrica” em metodologia de 
projeto, havendo a proposta de pesquisa 
sustentada por guiões de trabalho, orientada 
em pares /grupos à distância e apresentação 
presencial dos trabalhos (regime misto) ou 
por videoconferência (regime à distância) 
 
Saber trabalhar em grupo, desempenhando 
diferentes papéis, (regimes misto e à 

distância). 

Questionador/ 
Investigador  

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

Comunicador / 
Interventor (A, B, D, E, 

G, H, I)  
 
 
 

 
 

Autoavaliador 
(transversal às áreas); 

Participativo/ 
colaborador 
(B, C, D, E, F)  
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- descrever processos de pensamento usados 
durante a realização de uma tarefa ou abordagem 
de um problema;  
- considerar o feedback para melhoria ou 
aprofundamento de saberes. 

 
 
 
 
 

2º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 
ATIVIDADES/PROJETOS/CLUBES/PROG

RAMAS 

AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 
 
 
 
 
 
ELETRICIDADE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relacionar correntes elétricas em diversos pontos e 
tensões elétricas em circuitos simples e avaliar a 
associação de recetores em série e em paralelo.  
(aulas lecionadas em metodologia de projeto) 
 
Verificar os efeitos químico, térmico e magnético da 
corrente elétrica e identificar aplicações desses efeitos.  
 
Comparar potências de aparelhos elétricos, explicando 
o significado dessa comparação e avaliando as 
implicações em termos energéticos.  
 
Justificar regras básicas de segurança na utilização e 
montagem de circuitos elétricos, comunicando os seus 
raciocínios. 
 
 
 

Promover estratégias que envolvam, por parte 
do aluno:  
- mobilização de conhecimentos para questionar 
uma situação;  
- mobilização dos conhecimentos do 7.º ano, 
designadamente no domínio dos Materiais; 
- incentivo à procura e aprofundamento de 
informação;  
 - argumentar sobre temas científicos atuais, 
aceitando pontos de vista diferentes dos seus;  
(Impacto ambiental dos equipamentos - Projeto 
Eco-Escola.) 
 
- tarefas de pesquisa enquadrada por questões 
problema e sustentada por guiões de trabalho; 
- metodologia de projeto. 
 
 

Enviar e explorar vídeos explicativos dos 
conteúdos e de atividades experimentais 
demonstrativas (regime misto e à 
distância) 
 
Enviar aos alunos de apresentações 
eletrónicas com gravação da explicação 
dos conteúdos (regime à distância) 
 
Enviar aos alunos propostas de resolução 
de problemas (incluindo gráficos, tabelas, 
esquemas, diagramas e modelos) do 
manual e/ou interativos (escola virtual, 
quizz, googleforms, etc.) (regime misto e 
à distância) 
 

 

Respeitador da 
diferença/ do outro  

(A, B, E, F, H) 
 

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

Comunicador / 
Interventor (A, B, D, E, G, 

H, I)  
 

 
 
 

 
6 

 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DE MEIRA 
DEPARTAMENTO CIENTÍFICO-NATURAL 

Subdepartamento de Físico-Química  

 

 
 

                       

 

        Ano Letivo 2021/22 Página | 6 de 9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLASSIFICAÇÃO 
DOS MATERIAIS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrutura atómica  
 
Identificar os marcos históricos do modelo atómico, 
caracterizando o modelo atual.  
(aulas lecionadas em metodologia de projeto) 
 
Relacionar a constituição de átomos e seus isótopos e 
de iões monoatómicos com simbologia própria e 
interpretar a carga dos iões.  
 
Prever a distribuição eletrónica de átomos e iões 
monoatómicos de elementos (Z ≤ 20), identificando os 
eletrões de valência.  
 

 

 

 

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;  
- descrever processos de pensamento usados 
durante a realização de uma tarefa ou abordagem 
de um problema;  
- considerar o feedback para melhoria ou 
aprofundamento de saberes;  
 
 
 
 
Promover estratégias que envolvam, por parte 
do aluno:  
- tarefas de síntese;  
- tarefas de planificação, de implementação, de 
controlo e de revisão;  
- tarefas de pesquisa enquadrada por questões 
problema e sustentada por guiões de trabalho; 
- metodologia de projeto; 
- registo seletivo e organização da informação 
(por exemplo, construção de sumários, registos 
de observações, relatórios de atividades 
laboratoriais demonstrativas). 
 

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;  

 

 

 

 

 
Enviar e explorar vídeos explicativos dos 
conteúdos e de atividades experimentais 
demonstrativas (regime misto e à 
distância) 
 
Enviar aos alunos de apresentações 
eletrónicas com gravação da explicação 
dos conteúdos (regime à distância) 
 
Enviar aos alunos propostas de resolução 
de problemas (incluindo gráficos, tabelas, 
esquemas, diagramas e modelos) do 
manual e/ou interativos (escola virtual, 
quizz, googleforms, etc.) (regime misto e 
à distância) 

 

 

 

 

 

 

 

Autoavaliador 
(transversal às áreas); 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Comunicador / 

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

 
Sistematizador/organiza

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

Autoavaliador 
(transversal às áreas); 

Participativo/ 
colaborador 
(B, C, D, E, F)  
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Propriedades dos materiais e Tabela Periódica (TP)  
Relacionar a distribuição eletrónica dos átomos dos 
elementos com a sua posição na TP.  
 
Localizar na TP os elementos dos grupos 1, 2, 17 e 18 e 
explicar a semelhança das propriedades químicas das 
substâncias elementares do mesmo grupo.  -
Metodologia de Projeto 
 
 
Distinguir metais de não metais com base na análise de 
algumas propriedades físicas e químicas de diferentes 
substâncias elementares. -Metodologia de Projeto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ligação Química 
 

- descrever processos de pensamento usados 
durante a realização de uma tarefa ou abordagem 
de um problema;  
- considerar o feedback para melhoria ou 
aprofundamento de saberes;  
 

Promover estratégias que impliquem, por parte 
do aluno:  
- mobilização dos conhecimentos dos 7.º e 8º 
anos, designadamente nos domínios dos 
Materiais e Reações Químicas; 
- comunicar resultados 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 socio-ambientais.  
- metodologia de projeto; 
- a partir da explicitação de feedback do 
professor, reorientar o seu trabalho. 

 
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;  
- descrever processos de pensamento usados 
durante a realização de uma tarefa ou abordagem 
de um problema;  
- considerar o feedback para melhoria ou 
aprofundamento de saberes;  
Promover estratégias que criem oportunidades 
para o aluno:  

 

 

Manutenção da abordagem do tema 
“Tabela Periódica” em metodologia de 
projeto, havendo a proposta de pesquisa 
sustentada por guiões de trabalho, 
orientada em pares /grupos à distância e 
apresentação presencial dos trabalhos 
(regime misto) ou por videoconferência 
(regime à distância) 

 
 
 
 
 
 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 
 
 

Comunicador / 
Interventor (A, B, D, E, G, 

H, I)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Autoavaliador 
(transversal às áreas); 

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

 
 
 
 
 
 

Participativo/ 
colaborador (B,C,DE, F) 

 

 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
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Identificar os vários tipos de ligação química e relacioná-
los com certas classes de materiais: substâncias 
moleculares e covalentes (diamante, grafite e grafeno), 
compostos iónicos e metais. 
 
Identificar hidrocarbonetos saturados e insaturados 
simples atendendo ao número de átomos e ligações 
envolvidas. Avaliar, com base em pesquisa, a contribuição 
da Química na produção e aplicação de materiais 
inovadores para a melhoria da qualidade de vida, 
sustentabilidade económica e ambiental, recorrendo a 
debates. 
 

- fornecer feedback para melhoria ou 
aprofundamento do trabalho;  
- realizar trabalho colaborativo em diferentes 
situações (resolução de problemas e atividades 
experimentais).  
- 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 à sua concretização, identificando quais 
os obstáculos e formas de os ultrapassar;  
- dar conta a outros do cumprimento de tarefas e 
funções que assumiu.  

 
- Promover estratégias que induzam para:  
     - 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. 
 

 
 
 

Responsável/ autónomo  
(C,D,E,F,G,I,J) 

 
 

 
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 
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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 39 3 5 47 

2º 38 3 5 46 
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Planificação Anual - Educação Visual - 9ºano 
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 

COMPE
TÊNCIA

S 
DO 

PERFIL 
DOS 

ALUNO
S 

 
GESTÃO DO 

TEMPO 
 

 
 
Apropria
ção  
e   
Reflexão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º SEMESTRE 
 
Visão 
- Ilusões de ótica. 

 

Arquitetura e engenharia: 

- Arquitetura: 

contextualização histórica; 

- Projeto de arquitetura; 

disciplinas da arquitetura; 

áreas da arquitetura. 

- Engenharia: 
contextualização; método da 
engenharia; ramos da 
engenharia; a engenharia e as 
artes. 
 

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 expressivas: pintura, 
escultura, desenho, design, 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comunicação Visual 
- Retórica visual; 

- Publicidade. 

 
Design de comunicação/ 

gráfico: 

- Identidade visual ou 

corporativa - logótipo, cartaz, 

tipografia, editorial; 

- Web design; 

- ilustração - infografia; 

- Design sustentável: funções 

do design sustentável. 

 
 
Técnicas e Figuras Humanas 
- Técnicas de impressão: 

linogravura; 

- Desenho (revisão); 

- O cânone: proporções do 

corpo humano, representação 

do rosto. 

 

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. 

 Interrogar os processos artísticos 
para a compreensão da arte 
contemporânea. 

 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. 

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 

 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. 

 Selecionar, de forma autónoma, 
processos de trabalho e de registo 
de ideias que envolvam a 

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: 
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pesquisa, investigação e 
experimentação. 

 
 

 

 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; 

 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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2º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

DOMÍNIO/ TEMA 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

Conhecimentos, Capacidades e 
Atitudes 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 
ATIVIDADES/PROJETOS/CLUBES/PRO

GRAMAS 

AÇÕES 
ESTRATÉTICAS PARA 
OS REGIMES MISTOS 

E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO 
TEMPO 

 
 
Apropri
ação  
e   
Reflexã
o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpr
etação 
e 

2º SEMESTRE 
 

Geometria 
- Perspetiva cónica: breve história 

- Princípios da perspetiva cónica: 

marcas visuais de profundidade;  

- Perspetiva cónica frontal e angular; 

- Perspetiva cónica na arte; 

- Diferenças entre perspetivas 

cónicas e axonométricas. 

 
 
 
 
Tecnologias Digitais 
- Vídeo: argumento; guião/ 

storyboard; logística; filmagem; 

sequencia, cena e plano; escala de 

planos; contraplano, ângulos de 

filmagem; movimentos de câmara; 

edição;  

 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 
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 

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 
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 

Conhecedor/sa
bedor/culto/inf
ormado 
(A, B, G, I, J) 
 
 
 
 
 
 
 
Criativo 
(A, C, D, J) 
 
 

 
 
 
Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) 

32 
tempos 
letivos de 
50 
minutos 
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Comuni
cação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Animação: técnicas de animação. 

 
 
Artes Visuais 
- Instalação, site-specific, 

performance, land’art, pop art, urban 

art, arte multimédia e arte digital; 

- Escultura e pintura: técnicas; 

- Banda Desenhada e ilustração.  

 
Património e Manifestações 
Culturais 
- Da coleção ao museu: tipos de 

museu; arquitetura dos museus. 

 
 
 

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. 

 Interrogar os processos 
artísticos para a compreensão 
da arte contemporânea. 

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

 

 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; 

presencial, síncrono 
e/ou assíncrono do 
professor). 
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Experi
mentaç
ão e 
Criação 

 

 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. 

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

 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 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: 
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 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; 

 Criar o seu portefólio com vista à 
autoavaliação. 

Promover estratégias que induzam: 

 A organização dos espaços e dos 
materiais, de acordo com as regras 
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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. 

 
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: 
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Planificação Anual - REGIME PRESENCIAL/ MISTO* - 9º 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 

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; 
- Triplo Salto; 
- Lançamento do Disco. 
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  
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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, com salto e na 
passada, posição base defensiva, 
enquadramento defensivo/ ofensivo, 
marcação, desmarcação, ressalto 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; 
- 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. 

B, D, E, F, G, J 
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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 

 

BADMINTON 

- Realizar com oportunidade e correção as 
ações técnico-táticas elementares, nos jogos 
de raquetes (Badminton), garantindo a 
iniciativa e ofensividade em participações 
«individuais» e «a pares», adequando as suas 
ações a esse conhecimento e aplicando as 
regras, não só como jogador, mas também 
como árbitro: 
- deslocar-se e posicionar-se corretamente, 
executando os diferentes tipos de batimentos 
(clear, lob, drive e amortie), remate, serviço 
(curto/comprido). 
Metodologia de projeto 
 

- Explorar materiais, espaço, 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. 

- 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;  
- Estabelecer objetivos, traçar 
planos e concretizar projetos, 
com sentido de responsabilidade 
e autonomia;  
- Adotar comportamentos que 
promovam a saúde e o bem-

B, D, E, F, G, J 

 

FUTEBOL 

- Cooperar com os companheiros para o 
alcance do objetivo, nos JOGOS DESPORTIVOS 
COLETIVOS (Futebol), 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: passe/receção, 
condução de bola, drible, remate, marcação, 

- 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; 

B, D, E, F, G, J 
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desmarcação e situação de jogo reduzido/ 
condicionado. 
Metodologia de projeto 

- 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. 

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. 

VOLEIBOL 

- 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 em apoio de 
frente, passe em apoio de costas, manchete, 
serviço por baixo, serviço por cima, remate 
(apoio/suspensão) e situação de jogo reduzido/ 
condicionado. 
Metodologia de projeto 

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

B, D, E, F, G, H, 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". 
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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 - REGIME PRESENCIAL/ MISTO* - 9º 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 Articulado 

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 

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; 
- Triplo Salto; 
- Lançamento do Disco. 
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  
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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, com salto e na 
passada, posição base defensiva, 
enquadramento defensivo/ ofensivo, 
marcação, desmarcação, ressalto 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; 
- 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. 

B, D, E, F, G, J 
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2º SEMESTRE - Ensino Articulado 

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 

 

BADMINTON 

- Realizar com oportunidade e correção as 
ações técnico-táticas elementares, nos jogos 
de raquetes (Badminton), garantindo a 
iniciativa e ofensividade em participações 
«individuais» e «a pares», adequando as suas 
ações a esse conhecimento e aplicando as 
regras, não só como jogador, mas também 
como árbitro: 
- deslocar-se e posicionar-se corretamente, 
executando os diferentes tipos de batimentos 
(clear, lob, drive e amortie), remate, serviço 
(curto/comprido). 
Metodologia de projeto 
 

- Explorar materiais, espaço, 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. 

- 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;  
- Estabelecer objetivos, traçar 
planos e concretizar projetos, 
com sentido de responsabilidade 
e autonomia;  
- Adotar comportamentos que 
promovam a saúde e o bem-

B, D, E, F, G, J 

 

FUTEBOL 

- Cooperar com os companheiros para o 
alcance do objetivo, nos JOGOS DESPORTIVOS 
COLETIVOS (Futebol), 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: passe/receção, 
condução de bola, drible, remate, marcação, 

- 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; 

B, D, E, F, G, J 
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desmarcação e situação de jogo reduzido/ 
condicionado. 
Metodologia de projeto 

- 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. 

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. 

VOLEIBOL 

- 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 em apoio de 
frente, passe em apoio de costas, manchete, 
serviço por baixo, serviço por cima, remate 
(apoio/suspensão) e situação de jogo reduzido/ 
condicionado. 
Metodologia de projeto 

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

B, D, E, F, G, H, 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". 
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NOTA: Tendo em conta a carga semanal mais reduzida aplicada às turmas do ENSINO ARTICULADO, neste ano de escolaridade, o cumprimento dos conteúdos 
programáticos previstos e da planificação definida será ajustada à carga letiva existente. Serão utilizadas as seguintes estratégias: 
1)     Ensino mais individualizado, por parte do docente e sempre que este o considere necessário, aos alunos que demonstrarem mais dificuldades de 
aprendizagem, por forma a promover melhorias ao nível do seu rendimento.  
2)     Ajustamentos, por parte do professor e sempre que necessário, das atividades práticas definidas para este ano de escolaridade em função do espaço físico 
disponível e do material desportivo. 
 
 

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 – 9º 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 

 

Direitos 
Humanos 

Educar para os direitos humanos e liberdades 
fundamentais, em todos os aspetos da vida. 
(Metodologia de Projeto) 
 
 
-Conhecer os direitos das crianças. 
(Metodologia de Projeto) 
 
 
 

- Visualização de filmes: 
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-abolicao-
da-pena-de-morte-em-portugal/  
 
https://ensina.rtp.pt/temas-
artigo/direitos-humanos/  
 
-Análise da Declaração
 Universal dos Direitos 
Humanos. 
- Fóruns de discussão sobre os artigos da 
Declaração. 
 
- Elaboração de mensagens baseadas 
nos direitos das crianças. 
-Exposição dos trabalhos realizados. 
 

 

 

 

 

 

X 

 

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

(I), (J).) 

17 aulas 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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-Elaboração de ilustrações 
sobre artigos da Declaração Universal 
do Direitos. 
- Orientação vocacional. (SPO) 

Media 
 
Tema:
 
As redes digitais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientação 
Vocacional- 
Programa de 
Intervenção 
Vocacional em 
 Classe (CIM do 
AVE) 

- Conhecer e compreender o funcionamento 
das principais redes sociais. (Metodologia de 
Projeto) 

 
 
-Fomentar comportamentos adequados a uma 
utilização crítica e segura da internet e redes 
sociais. (Metodologia de Projeto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Realização de um inquérito sobre o 
tempo que os alunos passam nas redes 
sociais, internet, telemóvel, 
videojogos... 

-Análise estatística dos dados. 

-Apresentação dos resultados aos alunos 
do 5ºano. 

-Visualização de vídeos e análise de 
textos sobre: as principais redes sociais 
digitais (vantagens e inconvenientes). 

Início | SeguraNet 

-Debate sobre o fenómeno do 
Cyberbullying/Sexting e identificação de 
formas de o combater. 

-Participação na ação “Internet Segura”. 

 

-  Exploração de atividades em contexto 
turma  

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

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

(I), (J). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(D) e (F) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

about:blank
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(Serviço de 
Psicologia) 
 

- conhecer os fatores que facilitam/ 
condicionam um processo de decisão de 
carreira; 
-  refletir sobre o autoconceito relacionado 
com os interesses, rendimento escolar e 
restantes experiências;  
- facilitar o compromisso dos alunos com uma 
opção, de acordo com as alternativas para o 
ensino secundário. 

 

 

 

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 

 

• Saúde 
 
 
Tema:Educação 
alimentar 
Subtemas: 
Alimentação, 
nutrição e saúde; 
Alimentação em 
meio escolar; 
Higiene e saúde. 

Reconhecer a alimentação como um dos 
principais determinantes da saúde. 
(Metodologia de Projeto) 

 
 
-Relacionar a alimentação com a prevenção e 
desenvolvimentos das principais doenças 
crónicas (diabetes, doença cardiovascular e 
oncológica). (Metodologia de Projeto) 
 

 
-Reconhecer a escola como um espaço próprio 
para a promoção da alimentação saudável e 

- Visualização de filmes sobre a 
temática: 
 
https://ensina.rtp.pt/temas-
artigo/saude/  
 
-Elaboração de uma roda dos 
alimentos para colocar na cantina. 

 
-Fazer um levantamento do número 
de alunos que frequentam a cantina. 

-Análise estatística dos dados. 
 
- Realização de uma palestra sobre a 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

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

(I), (J).) 

17 aulas 
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adoção de comportamentos alimentares 
equilibrados. (Metodologia de Projeto) 
 

alimentação. (C.N.) 
 
- Palestra: Primeiros socorros/suporte 
básico de vida (PES, Bombeiros 
Voluntários de Guimarães…) 

 
-Comemorações “Onda Rosa” 
– atividades de intervenção na 
escola (PES) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Domínio: 
Sexualidade 
 
Tema: 
Afetos e 
educação 
para a 
sexualidade. 
 
• Subtem

a: 
Identida
de e 
género; 
Desenv
olvimen
to da 
sexualid
ade; 
Relaçõe

 
-Desenvolver a consciência de ser uma pessoa 
única no que respeita à sexualidade, à 
identidade, à expressão de género e à 
orientação sexual. (Metodologia de Projeto) 

 
 
-Ser capaz de aceitar e integrar as mudanças 
físicas e emocionais associadas à sexualidade, 
ao longo da vida. (Metodologia de Projeto) 
 

 
-Reconhecer a importância dos afetos no 
desenvolvimento individual. (Metodologia de 
Projeto) 

 

 
 
-Visualização de vídeos e análise de 
textos sobre o tema. 
https://youtu.be/pygtEAm7gbg  
 

https://youtu.be/XlcaDhRu1AQ  
 
https://youtu.be/X2LfuVUcl44    
 
-Debate sobre as mudanças 
físicas e sexuais ao longo da vida 
e a valorização do aspeto físico. 
(PES) 

 
-Elaboração e distribuição de 
mensagens de afeto. (Equipa MAIS) 

 
 

 
 
 
 

X 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

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

(I), (J). 
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s 
afetivas 

 
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 
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