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CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO 

Critérios Gerais de Avaliação 

Domínios Cognitivo e Psicomotor 

Criar e Avaliar Muito Bom / 5 

70% Aplicar e analisar Bom / 4 

Recordar e Compreender Suficiente / 3 

Domínio das atitudes e 

desenvolvimento de competências: 

Perfil de Aluno 

• Responsabilidade 

• Autonomia 

• Interesse Cultural 

• Sentido Estético 

• Comunicação 

• Colaboração 

• Pensamento Crítico 

• Criatividade 

30% 

 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO POR DISCIPLINA 

A classificação sumativa no final de cada período será a média dos valores obtidos em cada domínio de aprendizagem (70%) e a média dos valores obtidos no 
perfil de aluno (30%) 
 
Os domínios serão avaliados preferencialmente pelos instrumentos de avaliação apresentados ou por outros que o docente considere necessários de acordo com 
a individualidade de cada aluno 
 
Os instrumentos de avaliação são formativos e fornecem pistas para a melhoria das aprendizagens a realizar pelo aluno e como evidências do conhecimento 
adquirido e o nível atingido pelo aluno. 
 
O perfil de aluno é apresentado de uma forma genérica na ficha individual do aluno na “Área de Competências Transversais”. Os  valores apresentados para cada 

aluno são uma reflexão entre todos os docentes. 

  Domínios de Aprendizagem Conteúdos Instrumentos de Avaliação Formativos Ponderação 
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De acordo com as 
planificações a seguir 

apresentadas 

De acordo com as 
planificações a seguir 

apresentadas 

Mini-teste 
Office 365 forms ou Escola Virtual 
Ficha formativa 
Questão de aula 
Exercício Prático 
Trabalho de pesquisa 
Teste 
Teste com consulta 
Diário Gráfico 
Trabalho Prático 
Relatório 
Criação 
Observação Direta 
Trabalho de pesquisa e investigação 
Apresentação Escrita Individual 
Apresentação Oral Individual 
Projeto 

70% 

  Perfil de Aluno Descritores Instrumentos de Avaliação Ponderação 
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• Responsabilidade 

• Autonomia 

• Interesse Cultural 

• Sentido Estético 

• Comunicação 

• Colaboração 

• Pensamento 
Crítico 

• Criatividade 

O perfil de alunos será 
avaliado de acordo com 

uma tabela de descritores 
comum a todos os 

docentes 

Observação direta 30% 
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9.º ANO 

 

Disciplina UD N.º Título Período 
Início 

Período 
Fim 

Domínios Conteúdos 

Ciências 
Naturais 

1 Unidade didática 1 - Saúde 
individual e comunitária 

1.º Período 1.º Período 1.Saúde individual e comunitária 1. Saúde e qualidade de vida 
2. Estratégias de promoção de saúde  

2 Unidade didática 2 - 
Alimentação saudável 

1.º Período 1.º Período 1. Organismo humano em 
equilíbrio 

1. Níveis estruturais do corpo humano 
2. Alimentação e sistema digestivo  

3 Unidade didática 3 - Sistema 
cardiorrespiratório 

2.º Período 2.º Período 1.Organismo humano em 
equilíbrio 

1. Sistema cardiovascular e linfático 
2. Sistema respiratório 
3. Suporte básico de vida  

4 Unidade didática 4 - A 
excreção  

2.º Período 2.º Período 1. Organismo humano em 
equilíbrio 

1. Função excretora 

 
5 Unidade didática 5 - Sistema 

neuro-hormonal, sistema 
reprodutor e genética 

2.º Período 3.º Período 1. Organismo humano em 
equilíbrio 
2. Transmissão da vida 

1. Sistema nervoso e hormonal 
2. Sistema reprodutor 
3. Conhecimento genético 

Educação 
Física 

1 Unidade Didatica 1 - 
Mexendo na energia 3 

1.º Período 1.º Período Aptidão Física; 
Jogos Coletivos Desportivos; 
Ginástica; 
Individuais; 
Dança. 

Aptidão Física - Teste de Condição Física; 
Jogos Coletivos Desportivos - Andebol Voleibol; 
Ginástica - Solo e Aparelhos; 
Individuais - Atletismo; 
Dança - cha cha cha.  

2 Unidade Didatica 2 - 
Movimento e Ritmo 3 

2.º Período 2.º Período Aptidão Física; 
Jogos Desportivos Coletivos; 
Ginástica; 
Individuais; 
Dança. 

Teste de Condição Física; 
Dança de Grupo; 
Tag Rugby e Voleibol; 
Badminton; 
Ginástica Acrobática.  

3 Unidade didática 3 - 
Consolidação 3 

3.º Período 3.º Período Aptidão Física; 
Jogos Desportivos Coletivos; 
Ginástica; 
Individual; 
Dança. 

Testes de Condição Física. 
Serão abordados os conteúdos onde os alunos revelem mais dificuldades.  

Educação 
Visual 

1 Unidade didática 1 – Objeto 
de Design  

1.º Período 1.º Período Apropriação e Reflexão 
Interpretação e Comunicação 
Experimentação e Criação 

Representação técnica  
Perspetivas técnicas  
Perspetiva cónica  
Organização formal  
Forma  
Arte do nosso tempo  
Design   

2 Unidade didática 2 – 
Pai...mudei a casa!  

2.º Período 2.º Período Apropriação e Reflexão 
Interpretação e Comunicação 
Experimentação e Criação 

Representação técnica  
Perspetivas técnicas  
Organização formal  
Forma  
 Arte do nosso tempo  
- Arquitetura  
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3 Unidade didática 3 - Estudo 

de uma obra de Arte 
3.º Período 3.º Período Apropriação e Reflexão 

Interpretação e Comunicação 
Experimentação e Criação 

- Materiais e técnicas  
 - Perceção  
 - Arte do nosso tempo  
Património  

Espanhol 1 UD1 - Entre Portugal y 
España 

1.º Período 1.º Período Competência Comunicativa 
Vocabulario 
Comprensión Escrita y Auditiva 
Gramática 
Escritura 
Comunicación 
Competência Intercultural 

Tópicos sobre los españoles; características personales; 
"Somos realmente tan distintos?"; 
 Presente de Indicativo; Contraste entre Pretérito Perfecto y Pretérito Indefinido; Contraste entre 
Pretérito imperfecto y Pretérito Indefinido; 
Caracterizar portugueses y españoles; 
Escribir sobre el pasado común entre Portugal y España; 

 
2 UD2 - Una España, muchas 

Españas 
1.º Período 1.º Período Competência Comunicativa 

Vocabulario 
Comprensión Escrita y Auditiva 
Gramática 
Escritura 
Comunicación 
Competência Intercultural 

Vocabulario relacionado con España – geografía, referencias turísticas y culturales, espacios de las 
ciudades y de los pueblos, actividades de ocio; 
¿De dónde eres? 
Pronombres relativos, pretérito pluscuamperfecto de indicativo – regulares e irregulares; 
Conocimientos generales sobre España y los españoles (juego) 

 
3 UD3 - Vida Activa 2.º Período 2.º Período Competência Comunicativa 

Vocabulario 
Comprensión Escrita y Auditiva 
Gramática 
Escritura 
Comunicación 
Competência Intercultural 

Vocabulario relacionado con las vocaciones y profesiones – cursos, tareas, ventajas, inconvenientes; 
El sueño del chef. 
Indefinidos, Futuro Imperfecto de Indicativo – regular e irregular; 
Profesiones para todos los gustos 

 
4 UD4 - Solidaridad 2.º Período 2.º Período Competência Comunicativa 

Vocabulario 
Comprensión Escrita y Auditiva 
Gramática 
Escritura 
Comunicación 
Competência Intercultural 

Vocabulario relacionado con la solidaridad – Acciones y gestos solidarios, ONG, problemas Sociales; 
Segunda Oportunidad. 
Condicional simple – regular e irregular, Pretérito imperfecto de subjuntivo – regular e irregular; 
Eres una persona generosa?  

 
5 UD5 - Medio Ambiente 3.º Período 3.º Período Competência Comunicativa 

Vocabulario 
Comprensión Escrita y Auditiva 
Gramática 
Escritura 
Comunicación 
Competência Intercultural 

Vocabulario relacionado con el medio ambiente; 
Las Brigadas lumínicas" 
Repaso de Subjuntivo, El Imperativo Afirmativo y Negativo; 
Cosas que puedes hacer por la tierra; 

Físico-
Química 

1 Unidade didática 1 - 
Movimentos na Terra 

1.º Período 1.º Período Movimentos na Terra  
Forças e movimentos 
Forças, movimentos e energia  
Forças e fluidos 

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. Distinguir, numa travagem de um veículo, tempo de reação de 
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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 medir a sua intensidade com um dinamómetro, 
apresentando o resultado da medição no SI. Compreender, em situações do dia a dia e em atividades 
laboratoriais, 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. 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 
Verificar, experimentalmente, a Lei de Arquimedes, aplicando-a na interpretação de situações de 
flutuação ou de afundamento.  

2 Unidade Didática 2 - 
Electricidade 

3.º Período 3.º Período Eletricidade: 
Corrente elétrica, circuitos 
elétricos, efeitos da corrente 
elétrica e energia elétrica 

Corrente elétrica, circuitos elétricos, efeitos da corrente elétrica e energia elétrica  
Planificar e montar circuitos elétricos simples, esquematizando-os. Medir 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. Relacionar correntes elétricas em diversos pontos e tensões elétricas 
em circuitos simples e avaliar a associação de recetores em série e em paralelo. Verificar, 
experimentalmente, 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.  

3 Unidade didática 3 - 
Classificação dos Materiais 

2.º Período 2.º Período Estrutura atómica  
Propriedades dos materiais e 
Tabela Periódica (TP)  
Ligação química  

Estrutura atómica  
Identificar os marcos históricos do modelo atómico, caracterizando o modelo atual. 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. 
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. Distinguir metais de não metais com base na análise, realizada em 
atividade laboratorial, de algumas propriedades físicas e químicas de diferentes substâncias elementares. 
Identificar, com base em pesquisa e numa perspetiva interdisciplinar, a proporção dos elementos 
químicos presentes no corpo humano, avaliando o papel de certos elementos para a vida, comunicando 
os resultados.  
Ligação química  
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 
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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. 

Geografia 1 O desenvolvimento 
humano: contrastes, 
interdependências e 
soluções. 

1.º Período 1.º Período Contrastes de desenvolvimento Conceitos de crescimento económico e desenvolvimento 
Indicadores de crescimento económico e de desenvolvimento 
Diferenças de crescimento económico e de desenvolvimento no mundo (Países Desenvolvidos e Países 
em Desenvolvimento) 
Especificidades dos Países em Desenvolvimento: a OPEP, os BRICS, os NPI e os PMA 
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 
O Índice de Desigualdade de Género (IDG) 
O Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 
Os contrastes de desenvolvimento em Portugal 
Obstáculos ao desenvolvimento (naturais, históricos, políticos, sociais e económicos) 
Desigualdades no acesso à educação, saúde, emprego e habitação 
A estrutura do comércio mundial: a balança comercial e a degradação dos termos de troca  
A globalização do comércio 
A ajuda ao desenvolvimento (pública, privada, bilateral, multilateral, humanitária, de emergência)  
Os sucessos e insucessos da ajuda ao desenvolvimento 
A importância da ONU no atenuar dos contrastes de desenvolvimento 
As ONG (Organizações Não Governamentais) como pilares na ajuda ao desenvolvimento 
Os Objetivos do Desenvolvimento do Milénio/Objetivos do Desenvolvimento Sustentável   

2 Riscos Naturais e Mistos 2.º Período 3.º Período Ambiente e Sociedade Conceito de risco, suscetibilidade, vulnerabilidade, catástrofe, riscos naturais, riscos mistos. 
Furacões: conceito, caracterização, áreas afetadas, causas, consequências e medidas de proteção 
Tornados: conceito, caracterização, áreas afetadas, causas, consequências e medidas de proteção 
Secas: conceito, tipos, áreas afetadas, causas, consequências e medidas de prevenção/controlo 
Ondas de frio/calor: conceito, caracterização, áreas afetadas, causas, consequências e medidas de 
proteção 
Cheias/inundações: conceito, caracterização, tipos, áreas afetadas, causas, consequências e medidas de 
prevenção/controlo 
Movimentos de vertente/avalanches: conceito, caracterização, causas, consequências, áreas afetadas e 
medidas de prevenção 
A atmosfera terrestre: composição, funções, estrutura vertical e importância 
Radiação solar e radiação terrestre 
O balanço térmico da Terra 
O smog: conceito, causas, consequências e medidas de prevenção 
Chuvas ácidas: conceito, causas, consequências, áreas afetadas e medidas de prevenção 
O efeito de estufa: conceito, caracterização, causas e consequências do seu aumento, regiões/países que 
mais contribuem para o seu aumento, medidas de mitigação dos efeitos deste aumento 
Conceito de hidrosfera e a sua importância 
A distribuição dos recursos hídricos no planeta 
O consumo de água e o grau de desenvolvimento dos países 
Causas e consequências da escassez de água 
A degradação das águas continentais e marinhas 
Medidas de prevenção e mitigação da poluição da água 
Conceito de litosfera, biosfera, desertificação e degradação do solo 
A formação e evolução do solo 
Desertificação e degradação do solo: causas, consequências, áreas afetadas e medidas de mitigação 
As funções das florestas 
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Principais áreas florestais no mundo e em Portugal 
Composição florestal atual de Portugal 
Destruição das florestas: causas, consequências e soluções 
Conceito de incêndio florestal e fogo                                                                                                             
Incêndios: causas, consequências, áreas suscetíveis e medidas de prevenção  

3 Proteção, controlo e gestão 
ambientais 

3.º Período 3.º Período Ambiente e Sociedade Conceito de desenvolvimento sustentável, resiliência e pegada ecológica 
Políticas ambientais de proteção, controlo e gestão ambiental 
A importância do equilíbrio entre ambiente, sociedade e economia 
A cooperação internacional na defesa do ambiente e na promoção do desenvolvimento sustentável  
Os Acordos Internacionais de defesa do ambiente: principais medidas a nível mundial e em Portugal 
As Organizações Não Governamentais Ambientais (ONGA) e o Programa das Nações Unidas para o 
Ambiente (PNUA) 
A preservação do património natural e cultural da humanidade 
A promoção da resiliência e da sustentabilidade ambiental 
A pegada ecológica e o desenvolvimento dos países 
A pegada ecológica portuguesa 
A pegada ecológica individual 

História 1 A Europa e Mundo no limiar 
do século XX 

1.º Período 1.º Período A Europa e Mundo no limiar do 
século XX 

- Apogeu e declínio da influência europeia; 
- As transformações políticas, económicas, sociais e culturais do pós-guerra; 
- Portugal: da 1ª República à Ditadura Militar.   

2 Da Grande Depressão à 2ª 
Guerra Mundial 

2.º Período 2.º Período Da Grande Depressão à 2ª 
Guerra Mundial 

- Crise, ditaduras e democracia na década de 1930; 
- A 2ª Guerra Mundial: violência e reconstrução.  

3 O segundo pós-guerra aos 
anos 80 

2.º Período 3.º Período Do segundo pós-guerra aos anos 
80.  

-A Guerra Fria; A desagregação do Estado Novo; A Revolução democrática portuguesa  

 
4 O pós-Guerra Fria e a 

Globalização 
3.º Período 3.º Período O pós-Guerra Fria e a 

Globalização 
- Estabilidade e instabilidade num mundo bipolar.  

Informática 1 9.1 Criar e Inovar - 
Dispositivos Móveis 

1.º Período 1.º Período Criar e Inovar 
Tendo como domínios 
transversais: 
Segurança, Responsabilidade e 
respeito em ambientes digitais 
Investigar e Pesquisar 
Comunicar e Colaborar 

Criar e Inovar 
O aluno conhece estratégias e ferramentas de apoio à criatividade, explora ideias e desenvolve o 
pensamento computacional e produz artefactos digitais criativos, sendo capaz de: Explorar conceitos de 
programação para dispositivos móveis; produzir, testar e validar aplicações para dispositivos móveis que 
correspondam a soluções para o problema enunciado; 

 
2 9.2 Criar e Inovar - 

Realidade Aumentada 
2.º Período 2.º Período Criar e Inovar 

Tendo como domínios 
transversais: 
Segurança, Responsabilidade e 
respeito em ambientes digitais 
Investigar e Pesquisar 
Comunicar e Colaborar 

Criar e Inovar 
O aluno conhece estratégias e ferramentas de apoio à criatividade, explora ideias e desenvolve o 
pensamento computacional e produz artefactos digitais criativos, sendo capaz de: Conhecer e explorar os 
conceitos de "Internet das coisas" e outras tecnologias emergentes, nomeadamente a realidade 
aumentada. 
Investigar e Pesquisar 
O aluno planifica uma investigação online, sendo capaz de: Formular questões que permitam orientar a 
recolha de dados ou informações pertinentes; Definir palavras-chave para localizar informação, utilizando 
mecanismos e funções de pesquisa; Utilizar o computador e outros dispositivos digitais como 
ferramentas de apoio ao processo de investigação e de pesquisa; Conhecer as potencialidades e 
principais funcionalidades de ferramentas, para apoiar o processo de investigação e pesquisa online; 
Realizar pesquisas, utilizando os termos selecionados e relevantes de acordo com o tema a desenvolver; 
Analisar criticamente a qualidade da informação; Utilizar o computador e outros dispositivos digitais, de 
forma a permitir a organização e gestão da informação.  
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3 9.3 Criar e Inovar – Dados e 

Estatística 
3.º Período 3.º Período Criar e Inovar 

Tendo como domínios 
transversais: 
Segurança, Responsabilidade e 
respeito em ambientes digitais 
Investigar e Pesquisa 

Criar e Inovar 
O aluno conhece estratégias e ferramentas de apoio à criatividade, explora ideias e desenvolve o 
pensamento computacional e produz artefactos digitais criativos, sendo capaz de: Conhecer e utilizar as 
aplicações digitais de representação de dados e estatística. 
Comunicar e Colaborar 
O aluno mobiliza as estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração, sendo capaz de:Identificar 
diferentes meios e aplicações que permitam a comunicação e a colaboração com públicos conhecidos;  
Selecionar as soluções tecnológicas mais adequadas para realização de trabalho colaborativo e 
comunicação que se pretendem efetuar no âmbito de atividades e/ou projetos; 
Utilizar diferentes meios e aplicações que permitem a comunicação e colaboração com públicos 
conhecidos, sob orientação e supervisão do professor; 
Apresentar e partilhar os produtos desenvolvidos utilizando meios digitais de comunicação e 
colaboração.  

4 9.4 Segurança, 
Responsabilidade e 
Respeito em Ambientes 
Digitais 

1.º Período 3.º Período Segurança, Responsabilidade e 
Respeito em Ambientes Digitais 

O aluno adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e serviços 
digitais, sendo capaz de ter consciência do impacto das tecnologias na sociedade e no dia a dia; Adotar 
práticas seguras de utilização dispositivos móveis; Analisar critérios para seleção e instalação de 
aplicações nos dispositivos móveis; 
Conhecer e utilizar as normas relacionadas com direitos de autor, propriedade intelectual e 
licenciamento relativas à utilização e criação de aplicações para dispositivos móveis.  

5 9.5 Investigar e Pesquisar 1.º Período 3.º Período Investigar e Pesquisar O aluno planifica uma investigação online, sendo capaz de: Formular questões que permitam orientar a 
recolha de dados ou informações pertinentes; Definir palavras-chave para localizar informação, utilizando 
mecanismos e funções de pesquisa; Utilizar o computador e outros dispositivos digitais como 
ferramentas de apoio ao processo de investigação e de pesquisa; Conhecer as potencialidades e 
principais funcionalidades de ferramentas, para apoiar o processo de investigação e pesquisa online; 
Realizar pesquisas, utilizando os termos selecionados e relevantes de acordo com o tema a desenvolver; 
Analisar criticamente a qualidade da informação; Utilizar o computador e outros dispositivos digitais, de 
forma a permitir a organização e gestão da informação.  

6 9.6 Comunicar e Colaborar 1.º Período 3.º Período Comunicar e colaborar O aluno mobiliza as estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração, sendo capaz de: Identificar 
diferentes meios e aplicações que permitam a comunicação e a colaboração com públicos conhecidos; 
Selecionar as soluções tecnológicas mais adequadas para realização de trabalho colaborativo e 
comunicação que se pretendem efetuar no âmbito de atividades e/ou projetos; Utilizar diferentes meios 
e aplicações que permitem a comunicação e colaboração com públicos conhecidos, sob orientação e 
supervisão do professor; Apresentar e partilhar os produtos desenvolvidos utilizando meios digitais de 
comunicação e colaboração. 

Inglês 1 Unidade Didática - Spice up 
your life  

1.º Período 1.º Período Competência Comunicativa 
Reading&Listening 
Grammar 
Writing 
Speaking 
Competência Intercultural 

Socializing; Student exchange programmes;  
Question tags; Verb tenses – revision;  
Talking about life enriching experiences;  
Interview; Postcard;  
Canada - Exchange students;  

 
2 Unidade Didática 2 - Heal 

the World  
1.º Período 1.º Período Competência Comunicativa 

Reading&Listening 
Grammar 
Writing 
Speaking 
Competência Intercultural 
  

Health problems, Non-governmental health organizations;  
News website article;  
First and second conditional  
Short comment;  
Kenya - World food programme  
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3 Unidade Didática 3- Make a 

Difference 
2.º Período 2.º Período Vocabulary 

Reading&Listening 
Grammar 
Writing 
Speaking 
Intercultural Domain 

Volunteering, volunteer work, organizations; 
Website article, Informal letter; 
Verb+infinitive, verb+ing, relative pronouns; 
An ad, informal letter; 
The Philippines – Tropical storms 

 
4 Unidade didática 4 - The 

Evolution of Technology 
2.º Período 2.º Período Vocabulary 

Reading&Listening 
Grammar 
Writing 
Speaking 
Intercultural Domain 

Technology, Inventions; 
Website article, news article; 
Connectors, Past Perfect; 
A short comment; 
The USA – Promoting Technological Evolution 

 
5 Unidade Didática 5 - The 

Magic of Reading 
3.º Período 3.º Período Vocabulary 

Reading&Listening 
Grammar 
Writing 
Speaking 
Intercultural Domain 

Books, famous authors, rhymes; 
Dialogues; 
Reported Speech; 
Short summary, Short story; 
India – A loud voice for girl's education 

Matemática 1 9.1 Trigonometria  1.º Período 1.º Período Geometria e Medida Trigonometria   
2 9.2 Probabilidades  1.º Período 1.º Período Organização e Tratamento de 

Dados 
Probabilidades 

 
3 9.3 Números Reais. 

Inequações  
1.º Período 1.º Período Números e Operações 

Álgebra 
Números reais: Relação de ordem e operações  
Intervalos de números reais  
Inequações do 1.º grau   

4 9.4 Sólidos 1.º Período 2.º Período Geometria e Medida Axiomatização das teorias matemáticas; Geometria Euclidiana.  
Paralelismo e perpendicularidade de retas e planos  
Volume da pirâmide, cone e esfera.  
Área da superfície de poliedros, da superfície lateral de cones retos e da superfície esférica  

5 9.5 Equações 2.º grau e 
Funções Algébricas  

2.º Período 2.º Período Álgebra Equações de 2.º grau completas; completamento do quadrado;  
Fórmula resolvente;  
Proporcionalidade inversa;  
Função de proporcionalidade inversa;  
Funções da família com f(x) = ax^2; Interpretação gráfica das soluções de equações do 2.º grau.   

6 9.6 Lugares Geométricos e 
Circunferência  

3.º Período 3.º Período Geometria e Medida Lugares geométricos 
Circunferência  

7 C 1.9 Organização e 
Tratamento de Dados - 5.º 
ano 9.º 

3.º Período 3.º Período Organização e Tratamento de 
Dados 

5.º - Referenciais cartesianos, ortogonais e monométricos; Tabelas de frequências absolutas e relativas; 
Gráficos de barras e de linhas; Média aritmética 
6.º - População, amostra e variáveis estatísticas; Média, moda e amplitude; Gráficos circulares.  
7.º - Medidas de localização central 
8.º - Diagrama de extremos e quartis 
9.º - Histogramas  

Português 1 Unidade Didática 1 - Nos 
caminhos da poesia 9... 

1.º Período 1.º Período Educação literária Mensagem, de Fernando Pessoa (seleção) 
Os Lusíadas, de Luís de Camões (introdução) 
Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente (introdução) 
Noções de versificação 
Recursos expressivos 
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2 Unidade Didática 2 - Auto 

da Barca do Inferno 
1.º Período 2.º Período Leitura 

Escrita 
Gramática 
Oralidade 

Compreensão de textos não literários 
Deduções, inferências e conclusões 
Leitura e audição do Auto da Barca do Inferno, Gil Vicente  
Compreensão e interpretação de texto 
Relações intertextuais 
Planificação, produção e revisão de texto 
Processos fonológicos 
Evolução da língua portuguesa 
Funções sintáticas 
Coordenação e subordinação 
Expressão e compreensão oral  

3 Unidade Didática 3 - Os 
Lusíadas 

2.º Período 3.º Período Leitura 
Educação literária 
Escrita 
Gramática 
Oralidade 

Compreensão de textos não literários 
Deduções, inferências e conclusões 
Leitura e audição de Os Lusíadas, Luís de Camões, e de outros textos  
Compreensão e interpretação de texto 
Relações intertextuais 
Planificação, produção e revisão de texto 
Pronome pessoal em adjacência verbal 
Classes de palavras 
Funções sintáticas 
Flexão verbal (tempos simples e compostos) 
Subordinação 
Expressão e compreensão oral 

 


