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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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8.º ANO 

 

Disciplina UD N.º Título Período 
Início 

Período 
Fim 

Domínios Conteúdos 

Ciências 
Naturais 

1 Unidade didática 1 - Sistema 
Terra: da célula à 
biodiversidade 

1.º Período 1.º Período 1. Sistema Terra: da célula à 
biodiversidade 

1. Condições da Terra que permitem a existência de vida e a exploração e transformação dos recursos 
naturais 
2. A Terra como um sistema capaz de gerar vida 
3. A célula como unidade básica da biodiversidade  

2 Unidade didática 2 - 
Ecossistemas 

1.º Período 2.º Período 1. Ecossistemas 1. Os níveis de organização biológica dos ecossistemas 
2. Dinâmicas de interação: seres vivos e o ambiente 
3. Dinâmicas de interação entre os seres vivos 
4. A importância dos fluxos de energia na dinâmica dos ecossistemas 
5. A importância dos principais ciclos de matéria nos ecossistemas 
6. A importância do equilíbrio dinâmico dos ecossistemas para a sustentabilidade do planeta Terra 
7. Gestão dos ecossistemas 
8. A influência das catástrofes no equilíbrio dos ecossistemas 
9. Medidas de proteção dos ecossistemas  

3 Unidade didática 3 - Gestão 
sustentável dos recursos 

3.º Período 3.º Período 1. Gestão sustentável dos 
recursos 

1. A classificação dos recursos naturais 
2. A exploração e transformação dos recursos naturais 
3. Ornamento e gestão do território 
4. Gestão de resíduos e da água e o desenvolvimento sustentável 
5. Desenvolvimento científico e tecnológico e a melhoria da qualidade de vida das populações humanas  

Educação 
Física 

1 Unidade Didática 1 - 
Mexendo na Energia 2 

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

Aptidão Física - Testes de condição física do Fit Escolas 
Jogos Coletivos Desportivos - Andebol Voleibol; 
Ginástica - Solo e Aparelhos; 
Individuais 
Judo;  

2 Unidade Didática 2 - 
Movimento e Ritmo 2 

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

Teste de Condição Física 
Dança: Rumba Quadrada 
Tag Rugby e Voleibol 
Ginástica Acrobática.   

3 Unidade Didática 3 - 
consolidação 2 

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

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

Educação 
Visual 

1 Unidade didática 1 – Círculo 
cromático - Painéis em 
movimento  

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

- Cor  
- Organização formal  
- Comunicação visua  

2 Unidade didática 2 – Janela 
do Passado  

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

- Cor  
 - Organização formal  
Forma  
- Comunicação visual  
 Arquitetura  
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3 Unidade didática 3 – Eco 

Design  
3.º Período 3.º Período Apropriação e Reflexão 

Interpretação e Comunicação 
Experimentação e Criação 

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

Espanhol 1 UD1 - La Salud en el Plato 1.º Período 1.º Período Competência Comunicativa 
Vocabulario 
Comprensión Escrita y Auditiva 
Gramática 
Escritura 
Comunicación 
Competência Intercultural 

Hábitos saludables y no saludables; comida sana y comida basura; alimentos; Falso amigos;  
En el Restaurante; 
Presente de Subjuntivo Regular e Irregular; Dar consejos; Si+ presente + presente; 
La Dieta Mediterránea; Comportamientos y hábitos de los jóvenes españoles;  

 
2 UD2 - Hábitos, Rutinas y 

Tareas Domésticas 
1.º Período 1.º Período Competência Comunicativa 

Vocabulario 
Comprensión Escrita y Auditiva 
Gramática 
Escritura 
Comunicación 
Competência Intercultural 

Tareas domésticas; Hábitos y Rutinas; Expresar gustos y preferencias; reparto de tareas; expresar 
opinión; 
La Batalla de cada día; 
Imperativo afirmativo y negativo; Pronombres personales – objeto directo e indirecto; 
Refranes y expresiones idiomáticas; 

 
3 UD3 - A la Hora de Comprar 2.º Período 2.º Período Competência Comunicativa 

Vocabulario 
Comprensión Escrita y Auditiva 
Gramática 
Escritura 
Comunicación 
Competência Intercultural 

Consumo y comprar, tiendas y productos, valor del dinero, formas de pago; 
De compras; 
Indefinidos, Condicionales – regular e irregular, expresar cantidad, hipótesis o probabilidad; 
La paga en España; 

 
4 UD4 - De Moda 2.º Período 2.º Período Competência Comunicativa 

Vocabulario 
Comprensión Escrita y Auditiva 
Gramática 
Escritura 
Comunicación 
Competência Intercultural 

Ropa y calzado, accesorios, tejidos, colores y patrones, diálogos en las tiendas; 
¡Mira qué fabuloso!; 
Comparativos – regulares e irregulares, estilo directo/indirecto, futuro imperfecto – regular e irregular;   
Prendas con historia; 

 
5 UD5 - De Fiestas y 

Vacaciones 
3.º Período 3.º Período Competência Comunicativa 

Vocabulario 
Comprensión Escrita y Auditiva 
Gramática 
Escritura 
Comunicación 
Competência Intercultural 

Vacaciones y Fiestas; Alojamientos, Actividades de vacaciones; 
Mis peores Vacaciones; 
Comparativos – Regulares e Irregulares, Futuro Imperfecto; 
Vacaciones y fiestas en España Prendas; 

 
6 UD6 - ¡Buen Viaje! 3.º Período 3.º Período Competência Comunicativa 

Vocabulario 
Comprensión Escrita y Auditiva 
Gramática 
Escritura 

Viajes, Destinos, Tipos de alojamiento, Medios de transporte; 
Viajando Solo; 
Posesivos, estar / llevar + gerundio; 
Destinos en España para pasarlo bomba;  
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Comunicación 
Competência Intercultural 

Físico-
Química 

1 Unidade didática 1 - 
Reações químicas 

2.º Período 3.º Período - Explicação e Representação de 
Reações Químicas 
-Tipos de Reações Químicas 
-Velocidade das Reações 
Químicas 

Explicação e Representação de Reações Químicas 
Explicar, recorrendo a evidências experimentais e a simulações, a natureza corpuscular da matéria. 
Interpretar a diferença entre sólidos, líquidos e gases com base na liberdade de movimentos dos 
corpúsculos que os constituem e na proximidade entre esses corpúsculos. Verificar, experimentalmente, 
que a temperatura de um gás, o volume que ocupa e a sua pressão são grandezas que se relacionam 
entre si, analisando qualitativamente essas relações. Descrever a constituição dos átomos, reconhecendo 
que átomos com igual número de protões são do mesmo elemento químico e que se representam por 
um símbolo químico. Definir molécula como um grupo de átomos ligados entre si e definir ião como um 
corpúsculo que resulta de um átomo ou grupo de átomos que perdeu ou ganhou eletrões, concluindo 
sobre a carga elétrica do ião. Relacionar a composição qualitativa e quantitativa de uma substância com a 
sua fórmula química, associando a fórmula à unidade estrutural da substância: átomo, molécula ou grupo 
de iões. Aferir da existência de iões, através da análise de rótulos de produtos do dia a dia e, com base 
numa tabela de iões, escrever a fórmula química ou o nome de compostos iónicos em contextos 
diversificados. Concluir, recorrendo a modelos representativos de átomos e moléculas, que nas reações 
químicas há rearranjos dos átomos dos reagentes, que conduzem à formação de novas substâncias, 
mantendo-se o número total de átomos de cada elemento. Verificar, através de uma atividade 
experimental, a Lei da Conservação da Massa, aplicando-a à escrita ou à leitura de equações químicas 
simples, sendo dadas as fórmulas químicas ou os nomes das substâncias envolvidas. 
Tipos de Reações Químicas  
Identificar os reagentes e os produtos em reações de combustão, distinguindo combustível e 
comburente, e representar por equações químicas as combustões realizadas em atividades laboratoriais. 
Concluir, a partir de pesquisa de informação, das consequências para o ambiente da emissão de 
poluentes provenientes das reações de combustão, propondo medidas para minimizar os seus efeitos, 
comunicando as conclusões. Reconhecer, numa perspetiva interdisciplinar, as alterações climáticas como 
um dos grandes problemas ambientais atuais e relacioná-las com a poluição do ar resultante do aumento 
dos gases de efeito de estufa. Determinar o carácter químico de soluções aquosas, recorrendo ao uso de 
indicadores e medidores de pH. Prever o efeito no pH quando se adiciona uma solução ácida a uma 
solução básica ou vice-versa, pesquisando aplicações do dia a dia (como, por exemplo, o tratamento da 
água das piscinas e de aquários), e classificar as reações que ocorrem como reações ácido‐base, 
representando-as por equações químicas. Caracterizar reações de precipitação, realizadas em atividades 
laboratoriais, como reações em que se formam sais pouco solúveis em água, representando-as por 
equações químicas e pesquisando, numa perspetiva interdisciplinar, exemplos em contextos reais 
(formação de estalactites e de estalagmites, de conchas e de corais). Pesquisar, numa perspetiva 
interdisciplinar, sobre a dureza da água de consumo da região onde vive, bem como as consequências da 
utilização das águas duras a nível doméstico e industrial e formas de as tratar, comunicando as 
conclusões. 
Velocidade das Reações Químicas  
Interpretar, recorrendo à experimentação, o conceito de velocidade de uma reação química como a 
rapidez de desaparecimento de um reagente ou aparecimento de um produto. Interpretar, em situações 
laboratoriais e do dia a dia, fatores que influenciam a velocidade das reações químicas: concentração dos 
reagentes, temperatura do sistema, estado de divisão dos reagentes sólidos e presença de um catalisador 
apropriado, concluindo sobre formas de controlar a velocidade de uma reação.  

2 Unidade didática 2 - Som e 
Luz 

1.º Período 2.º Período Som  
Produção e Propagação do Som 
e Ondas  
Atributos do Som e sua Deteção 

Som  
Produção e Propagação do Som e Ondas  
Concluir, numa atividade laboratorial (como, por exemplo, ondas produzidas na  água, numa corda ou 
numa mola), que uma onda resulta da propagação de  uma vibração, identificando a amplitude dessa 
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pelo Ser Humano e Fenómenos 
Acústicos  
Luz 
Ondas de luz e sua propagação  

vibração. Compreender que o som é produzido por vibrações de um material, identificando fontes 
sonoras. Reconhecer que o som é uma onda de pressão e necessita de um meio material para se 
propagar. Explicar a propagação do som e analisar tabelas de velocidade do som em diversos materiais 
(sólidos, líquidos e gases). Aplicar os conceitos de amplitude, período e frequência na análise de gráficos 
que mostrem a periodicidade temporal de uma grandeza física associada a um som puro. 
Atributos do Som e sua Deteção pelo Ser Humano e Fenómenos Acústicos  
Relacionar, a partir de atividades experimentais, a intensidade, a altura e o timbre de um som com as 
características da onda, e identificar sons puros. Interpretar audiogramas, identificando o nível de 
intensidade sonora e os limiares de audição e de dor. Relacionar a reflexão e a absorção do som com o 
eco e a reverberação, interpretando o uso de certos materiais nas salas de espetáculo, a ecolocalização 
nos animais, o funcionamento do sonar e das ecografias.  Conhecer o espectro sonoro e, com base em 
pesquisa, comunicar aplicações dos ultrassons. Identificar fontes de poluição sonora, em ambientes 
diversos, recorrendo ao uso de sonómetros, e, com base em pesquisa, avaliar criticamente as 
consequências da poluição sonora no ser humano, propondo medidas de prevenção e de proteção. 
Luz 
Ondas de luz e sua propagação  
Distinguir corpos luminosos de iluminados, concretizando com exemplos da astronomia e do dia a dia. 
Reconhecer que a luz transporta energia e é uma onda (eletromagnética) que não necessita de um meio 
material para se propagar, concluindo, experimentalmente, que se propaga em linha reta.  Ordenar as 
principais regiões do espetro eletromagnético, tendo em consideração a frequência, e identificar algumas 
aplicações das radiações dessas regiões. Fenómenos Óticos Concluir, através de atividades experimentais, 
que a luz pode sofrer reflexão (especular e difusa), refração e absorção, verificando as leis da reflexão e 
comunicando as conclusões. Representar, geometricamente, a reflexão e a refração da luz e interpretar 
representações desses fenómenos. Concluir, através de atividades experimentais, sobre as características 
das imagens em espelhos planos, côncavos e convexos e com lentes convergentes e divergentes, 
analisando os procedimentos e comunicando as conclusões. Explicar algumas das aplicações dos 
fenómenos óticos, nomeadamente objetos e instrumentos que incluam espelhos e lentes. Explicar a 
formação de imagens no olho humano e a utilização de lentes na correção da miopia e da hipermetropia, 
e analisar, através de pesquisa de informação, a evolução da tecnologia associada à correção dos defeitos 
de visão. Distinguir, experimentalmente, luz monocromática de policromática, associando o arco‐íris à 
dispersão da luz e justificar o fenómeno da dispersão num prisma de vidro com base na refração. 

Geografia 1 População e Povoamento 1.º Período 1.º Período População e Povoamento Demografia 
Indicadores demográficos (natalidade, mortalidade, mortalidade infantil, crescimento natural, saldo 
migratório, esperança média de vida) 
A evolução da população mundial 
O modelo de transição demográfica 
A estrutura etária de uma população 
Pirâmides etárias 
Políticas demográficas (natalistas e antinatalistas) 
A evolução e estrutura etária da população portuguesa 
A distribuição da população mundial e os fatores que a influenciam 
Focos e vazios humanos 
A distribuição da população portuguesa 
Movimentos e fluxos migratórios 
Causas e consequências das migrações 
As migrações em Portugal 
As cidades como áreas de fixação da população 
Os fatores de surgimento e crescimento das cidades 
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A urbanização mundial 
A expansão urbana 
Problemas urbanos e suas respetivas soluções 
Funções e áreas urbanas 
A organização do espaço urbano (plantas ortogonal, radiocêntrica e irregular) 
Os modos de vida urbano e rural 
A interdependência entre o espaço urbano e o espaço rural 
As potencialidades do espaço rural  

2 Diversidade Cultural 1.º Período 2.º Período População e Povoamento Multiculturalidade e Interculturalidade 
Os fatores de identidade de uma população (etnia, língua, religião, usos e costumes) 
Globalização 
Racismo e Xenofobia 
A cultura e tradições portuguesas 
O espaço lusófono (PALOP e CPLP)   

3 Atividades Económicas 2.º Período 3.º Período Atividades Económicas Os recursos naturais e a sua distribuição no globo e em Portugal 
A problemática dos combustíveis fósseis e os impactos da sua utilização 
Os recursos renováveis 
Os setores de atividade económica 
Distribuição da população por setores de atividade económica 
As atividades económicas em Portugal 
Tipos de agricultura (tradicional, moderna, biológica, sustentável) 
Fatores que condicionam a agricultura 
A pecuária 
A agricultura e pecuária em Portugal 
Tipos de pesca (artesanal, industrial, local, longínqua, de largo e costeira) 
Fatores que condicionam a pesca 
Os desafios do setor pesqueiro 
A aquacultura 
A pesca em Portugal 
A evolução industrial 
Fatores de localização industrial 
Tipos de indústria 
Os novos países industrializados 
A deslocalização industrial 
Os impactos da atividade industrial 
A indústria em Portugal 
A terciarização da economia 
Os serviços 
O turismo 
Fatores que influenciam o turismo 
Os principais destinos turísticos no mundo 
Os impactos da atividade turística 
As potencialidades do turismo 
O turismo em Portugal  

4 Redes e modos de 
transportes e 
telecomunicações 

3.º Período 3. º 
Período 

Atividades Económicas A importância dos transportes 
Os modos de transporte (terrestre, aéreo, aquático): rodoviário, ferroviário, tubular, aéreo, marítimo, 
fluvial 
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Os transportes em Portugal 
A intermodalidade 
Segurança rodoviária 
A evolução das telecomunicações 
Os meios de telecomunicação e as suas vantagens 
A importância da Internet 
As desvantagens das telecomunicações  
As desigualdades no acesso à informação 
As telecomunicações em Portugal 

História 1 Expansão e mudança nos 
séculos XV e XVI 

1.º Período 1.º Período Expansão e mudança nos séculos 
XV e XVI 

- O expansionismo europeu; 
- Renascimento, Reforma e Contrarreforma.  

2 O contexto europeu dos 
séculos XVII e XVIII 

2.º Período 2.º Período O contexto europeu dos séculos 
XVII e XVIII 

 
- O Antigo Regime europeu: regra e exceção; 
- A cultura portuguesa no contexto europeu; 
- Um século de mudanças (séc. XVIII).  

3 Crescimentos e Ruturas no 
Mundo Ocidental nos 
séculos XVIII e XIX 

2.º Período 3.º Período Crescimentos e Ruturas no 
Mundo Ocidental nos séculos 
XVIII e XIX 

- Da "Revolução Agrícola" à "Revolução Industrial".  
- Revolução e Estados liberais conservadores (O triunfo das revoluções liberais). 

 
4 O Mundo Industrializado do 

séc. XIX 
3.º Período 3.º Período O Mundo Industrializado do séc. 

XIX 
 
- Mundo industrializado e países de difícil industrialização; 
- Burgueses e proletários, classes médias e camponeses.  
- O caso português. 

Informática 1 8.1 CRIAR E INOVAR - 
Arduíno 

1.º Período 1.º Período CRIAR E INOVAR Explorar ideias e desenvolver o pensamento computacional e produzir artefactos digitais criativos, 
recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade: Diferenciar as potencialidades e 
os constrangimentos de diferentes estratégias e aplicações para apoiar a criatividade e a inovação, 
aplicando critérios de análise pertinentes, previamente validados; Gerar e priorizar ideias, desenvolvendo 
planos de trabalho de forma colaborativa, selecionando e utilizando, de forma autónoma e responsável, 
as tecnologias digitais mais adequadas e eficazes para a concretização de projetos desenhados; Produzir, 
modificar e gerir artefactos digitais criativos, de forma autónoma e responsável, e de acordo com os 
projetos desenhados.   

3 8.3 CRIAR E INOVAR - 
Imagem 

3.º Período 3.º Período CRIAR E INOVAR Explorar ideias e desenvolver o pensamento computacional e produzir artefactos digitais criativos, 
recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade: Diferenciar as potencialidades e 
os constrangimentos de diferentes estratégias e aplicações para apoiar a criatividade e a inovação, 
aplicando critérios de análise pertinentes, previamente validados; Gerar e priorizar ideias, desenvolvendo 
planos de trabalho de forma colaborativa, selecionando e utilizando, de forma autónoma e responsável, 
as tecnologias digitais mais adequadas e eficazes para a concretização de projetos desenhados; Produzir, 
modificar e gerir artefactos digitais criativos, de forma autónoma e responsável, e de acordo com os 
projetos desenhados.   

4 8.4 Segurança, 
Responsabilidade e respeito 
em ambientes digitais 

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

Adotar uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e serviços digitais: 
Adotar práticas seguras de utilização das aplicações digitais e na navegação na Internet; Conhecer e 
utilizar critérios de validação da informação publicada online; Conhecer e utilizar as normas (relacionadas 
com direitos de autor, com propriedade intelectual e com licenciamento) relativas aos recursos e aos 
conteúdos que mobiliza nos seus trabalhos, combatendo o plágio; Conhecer e utilizar as recomendações 
relativas à acessibilidade, no âmbito da criação e da publicação de conteúdos digitais, mesmo que de 
forma elementar; Conhecer comportamentos que visam a proteção da privacidade; adotar 
comportamentos seguros na utilização de aplicações digitais.  
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5 8.2 CRIAR E INOVAR – Sítios 

na Internet 
2.º Período 2.º Período CRIAR E INOVAR Explorar ideias e desenvolver o pensamento computacional e produzir artefactos digitais criativos, 

recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade: Diferenciar as potencialidades e 
os constrangimentos de diferentes estratégias e aplicações para apoiar a criatividade e a inovação, 
aplicando critérios de análise pertinentes, previamente validados; Gerar e priorizar ideias, desenvolvendo 
planos de trabalho de forma colaborativa, selecionando e utilizando, de forma autónoma e responsável, 
as tecnologias digitais mais adequadas e eficazes para a concretização de projetos desenhados; Produzir, 
modificar e gerir artefactos digitais criativos, de forma autónoma e responsável, e de acordo com os 
projetos desenhados.    

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

6 8.6 Comunicar e Colaborar 1.º Período 3.º Período Comunicar e colaborar Mobilizar estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração: Identificar novos meios e aplicações 
que permitam a comunicação e a colaboração; Selecionar as soluções tecnológicas mais adequadas para 
a realização de trabalho colaborativo e comunicação síncrona e assíncrona que se pretendem efetuar, no 
âmbito de atividades e/ou projetos, utilizando de forma autónoma e responsável as soluções mais 
adequadas e eficazes para partilhar ideias, sentimentos, informações ou factos na concretização dos 
objetivos; Apresentar e partilhar os produtos desenvolvidos utilizando meios digitais de comunicação e 
colaboração. 

Inglês 1 Unidade Didática 1 - Media 
and Technology  

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

Technology: computers, the internet, mobile phones, social networking;  
Blog comment; Web news article  
Present Simple&Present Continuous; Past Simple&Past Continuous; Used to/Didn’t use to;  
English speaking countries; Great Britain - The British press;  

 
2 Unidade Didática - Fashion 

and Body Image  
1.º Período 1.º Período Competência Comunicativa 

Reading&Listening 
Grammar 
Writing 
Speaking 
Competência Intercultural 

Clothes and accessories; Body image;  
Adjectives - adjective order and adjectives with prepositions;  
Newspaper article; Blog entry  
Australia - A body image campaign  

 
3 Unidade Didática 3 - 

Healthy Eating Habits 
2.º Período 2.º Período Vocabulary 

Reading&Listening 
Grammar 
Writing 
Speaking 
Intercultural Domain 

Food, Containers, Eating Habits, taste; 
Web article, Email; 
Countable and uncountable nouns, Quantifiers; 
Informal notes, SMS; 
USA – Fast Food Nation 

 
4 Unidade Didática 4 - The 

Environment 
2.º Período 2.º Período Vocabulary 

Reading&Listening 
Grammar 
Writing 
Speaking 
Intercultural Domain 

The environment, Environmental problems and solutions; 
A web article, short story; 
Conditional clauses, modal verbs; 
Short Story; 
India – Schools take action for Earth Day 



PLANIFICAÇÕES 18/19 

Página 9 de 9   Ano Letivo 18/19 

 
5 Unidade Didática 5 - Places 

to Visit 
3.º Período 3.º Período VocabularyReading&ListeningGr

ammarWritingSpeakingIntercultu
ral Domain 

Travelling, Places to Visit;   
A web article, Informal letter; 
Present Perfect;   
Informal letter; 
Scotland – Tourist attractions 

Matemática 1 C 2.8 Potências 6, 7 e 8 1.º Período 1.º Período Álgebra 
Números e Operações 

6.º ano – Potência de base racional não negativa 
7.º – Potências de base racional  
8.º – Potências de base racional; Notação Científica.   

2 8.1 Números Reais 1.º Período 1.º Período Números e operações  Dízimas finitas e infinitas 
Números Reais  

3 8.2 Polinómios. Equações. 
Pitágoras  

1.º Período 2.º Período Álgebra  
Geometria e Medida  
Números e operações  

Monómios e polinómios 
Casos notáveis da multiplicação 
Equações do 2.º grau  
Teorema de Pitágoras  
Representação de raízes quadradas de números naturais na reta numérica  

4 8.3 Isometrias  2.º Período 2.º Período Geometria e Medida Isometrias  
5 C 1.8 Organização e 

Tratamento de Dados - 5.º 
ano 9.º 

2.º Período 2.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   

6 8.4 Equações literais, 
sistemas de equações e 
funções 

3.º Período 3.º Período Álgebra Equações literais 
Sistemas de equações 
Equação de reta; gráfico de função linear ou afim 

Português 1 Unidade Didática 1 - Nos 
caminhos da poesia 8... 

1.º Período 1.º Período Educação literária 
Oralidade 

Poemas de autores selecionados 
Noções de versificação 
Recursos expressivos 
Expressão oral  

2 Unidade Didática 2 - A 
pérola, de John Steinbeck  

1.º Período 1.º Período Educação literária 
 
Gramática 
 
Escrita 

Leitura do texto narrativo A pérola, de John Steinbeck 
Compreensão e interpretação de texto 
Relações intertextuais 
Recursos expressivos 
Funções sintáticas 
Subordinação 
Planificação, produção e revisão de texto  

3 Unidade Didática 3 - O rapaz 
que ouvia as estrelas, de 
Tim Bowler 

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

Leitura extensiva: O rapaz que ouvia as estrelas, Tim Bowler 
Recursos expressivos 
Produção e revisão de texto 
Funções sintáticas 
Coordenação e subordinação 

 


