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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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7.º ANO 

 

Disciplina UD N.º Título Período 
Início 

Período 
Fim 

Domínios Conteúdos 

Ciências 
Naturais 

1 Unidade didática 1 - Os 
minerais e as rochas 
sedimentares 

1.º Período 1.º Período 1. Dinâmica externa da Terra 1. Minerais como unidade básica das rochas 
2. Conceitos e processos relativos à formação das rochas sedimentares3. Paisagens sedimentares 

 
2 Unidade didática 2 - 

Tectónica de placas 
1.º Período 1.º Período 1. Estrutura e dinâmica interna 

da Terra 
1. Fundamentos da estrutura e da dinâmica da Terra 
2. Deformações das rochas  

3 Unidade didática 3 - A 
história da Terra 

2.º Período 2.º Período 1. A Terra conta a sua história 1. Os fósseis e a sua importância para a reconstituição da história da Terra 
2. Grandes etapas da história da Terra  

4 Unidade didática 4 - As 

rochas magmáticas e 

metamórficas 

2.º Período 2.º Período 1. Consequências da dinâmica 

interna da Terra 

2. Ciência geológica e 

sustentabilidade da vida na Terra 

1. Atividade vulcânica 
2. Formação das rochas magmáticas 
3. O metamorfismo como consequência da dinâmica interna da Terra 
4. Ciclo das rochas 
5. Paisagens magmáticas e metamórficas 
6. Formações litológicas em Portugal e a sua exploração sustentável  
7. O contributo do conhecimento geológico para a sustentabilidade da vida na Terra 

 
5 Unidade didática 5 - Os 

sismos e o interior da Terra 
3.º Período 3.º Período 1. Consequências da dinâmica 

interna da Terra 
1. Atividade sísmica 
2. Estrutura interna da Terra 

Educação 
Física 

1 Unidade Didática 1 - 
Mexendo na Energia 

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

Judo; 
Teste de condição física - fit escolas 
Merengue 
Ginástica de Aparelhos e Solo 
Voleibol e Andebol  

2 Unidade Didática 2 - 
Movimento e Ritmo 1 

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

Teste de Condição Física - fit escolas; 
Dança de Grupo; 
Tag Rugby e Voleibol; 
Ginástica Acrobática.   

3 Unidade Didática 3 - 
consolidação 1 

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

Testes de Condição Fìsica. - fit escolas 
Serão abordados os conteúdos onde os alunos revelem mais dificuldades. 

Educação 
Visual 

1 Unidade didática 1 – Zoom - 
exercício de ilustração da 
capa  

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

- Representação técnica  
- Representação expressiva  
- Formas geométricas  
- Design   

2 Unidade didática 2 –  Um 
outro Eu geométrico  

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

- Representação técnica  
- Representação expressiva  
- Formas geométricas  
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3 Unidade didática 3 –  

Geometrias  
3.º Período 3.º Período Apropriação e Reflexão 

Interpretação e Comunicação 
Experimentação e Criação 

- Representação técnica  
- Representação expressiva  
- Formas geométricas  

Espanhol 1 UD1 - Me Presento 1.º Período 1.º Período Competência Comunicativa 
Vocabulario 
Comprensión Escrita y Auditiva 
Gramática 
Escritura 
Comunicación 
Competência Intercultural 

Alfabeto, saludos y despedidas, datos personales, nacionalidades, nombres y apellidos, edad;  
Puntuación, ir a + infinitivo, numerales, interrogativos, tú o usted, presente de indicativo de los verbos 
llamarse, ser y tener; 
La importancia de aprender español; 

 
2 UD2 - Mi clase y mis 

compañeros 
1.º Período 2.º Período Competência Comunicativa 

Vocabulario 
Comprensión Escrita y Auditiva 
Gramática 
Escritura 
Comunicación 
Competência Intercultural 

Vocabulario del aula, asignaturas, horas, días de la semana, características físicas y psicológicas, colores, 
partes del cuerpo; 
Artículos determinados e indeterminados, artículos contractos, verbos hablar, leer y escribir en Presente 
de Indicativo, verbo gustar, comparativos regulares, determinantes y pronombres demostrativos;  
Comunicar en clase, describir personas y expresar gustos. 
A escola em Espanha e Portugal 

 
3 UD3 - Mi familia y mi casa 2.º Período 2.º Período Competência Comunicativa 

Vocabulario 
Comprensión Escrita y Auditiva 
Gramática 
Escritura 
Comunicación 
Competência Intercultural 

Familia, Fiestas, Habitaciones, muebles y objetos; 
Determinantes posesivos, Verbos en presente de indicativo: irregularidad de 1º persona, Haber / Estar, 
Marcadores espaciales; 
Tener hermanos es genial, Un ruido vale más que mil palabras; 
Costumbres españolas; 
Familia Típica española;  

 
4 UD4 - Mi Rutina Diária 3.º Período 3.º Período Competência Comunicativa 

Vocabulario 
Comprensión Escrita y Auditiva 
Gramática 
Escritura 
Comunicación 
Competência Intercultural 

Acciones cuotidianas; hábitos y costumbres; 
Presente de Indicativo – verbos reflexivos e irregulares; 
El niño más sucio del mundo; 
Un día en la vida de Selena Gomez;  

 
5 UD5 - De Ocio y de Compras 3.º Período 3.º Período Competência Comunicativa 

Vocabulario 
Comprensión Escrita y Auditiva 
Gramática 
Escritura 
Comunicación 
Competência Intercultural 

Actividades de tiempo libre; Consumo, Tiendas y productos; 
Gerundio, Estar + Gerundio, El Pretérito Perfecto e Indefinido; 
"Los zapatos Rojos"; 
De compras;  

Físico-
Química 

1 Unidade didática 1 - Espaço 1.º Período 2.º Período Universo e Distâncias no 
Universo 
Sistema solar 
A Terra, a Lua e as forças 
gravíticas 

Descrever a organização dos corpos celestes, localizando a Terra no Universo, construindo 
diagramas/mapas, através da recolha e sistematização de informação em fontes diversas. Explicar o papel 
da observação e dos instrumentos utilizados na evolução histórica do conhecimento do Universo, através 
de pesquisa e seleção de informação. Estabelecer relações entre as estruturas do Universo através da 
recolha de informação em fontes diversas e apresentar as conclusões. Descrever a origem e evolução do 
Universo com base na teoria do Big Bang. Resolver exercícios, envolvendo cálculos numéricos, utilizando 
as unidades de distância adequadas às várias escalas do Universo, designadamente ua e a.l., recorrendo à 
notação científica e às unidades SI. 
Localizar a Terra no sistema solar. Interpretar informação sobre planetas do sistema solar (em tabelas, 
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gráficos, textos, etc.) identificando semelhanças e diferenças (constituição, localização, períodos de 
translação e rotação) e o que faz da Terra um planeta com vida. Estabelecer relações entre astros, tendo 
em conta as suas dimensões e distâncias, e construir modelos do sistema solar. Relacionar os períodos de 
translação dos planetas com a distância ao Sol.  
Interpretar fenómenos que ocorrem na Terra como resultado dos movimentos no sistema Sol-Terra-Lua: 
comprimento de uma sombra, sucessão dos dias e das noites, estações do ano, fases da Lua e eclipses. 
Caracterizar a força gravítica reconhecendo os seus efeitos. Distinguir peso e massa de um corpo, 
relacionando-os a partir de uma atividade experimental, na qual constrói tabelas e gráficos. Relacionar a 
diminuição do peso de um corpo com o aumento da sua distância ao centro da Terra.  

2 Unidade didática 2 - 
materiais 

2.º Período 3.º Período Constituição do mundo material 
Substâncias e misturas 
Transformações físicas e 
químicas 
Propriedades físicas e químicas 
dos materiais 
Separação das substâncias de 
uma mistura  

Constituição do mundo material 
Distinguir materiais e agrupá-los com base em propriedades comuns. Concluir que os materiais são 
recursos limitados e que é necessário usá-los bem, reutilizando-os e reciclando-os.  
Substâncias e misturas  
Compreender os conceitos de substância pura e mistura, analisando rótulos. Reconhecer que a maior 
parte dos materiais são misturas de substâncias, recorrendo a exemplos diversos. Distinguir, através de 
um trabalho laboratorial, misturas homogéneas e heterogéneas e substâncias miscíveis e imiscíveis. 
Distinguir os conceitos de solução, soluto e solvente bem como solução concentrada, diluída e saturada, 
recorrendo a exemplos. Caracterizar qualitativa e quantitativamente uma solução. Preparar, 
laboratorialmente, soluções aquosas com uma determinada concentração, em massa, a partir de um 
soluto sólido, selecionando o material de laboratório, as operações a executar, reconhecendo as regras e 
sinalética de segurança necessárias. 
Transformações físicas e químicas  
Distinguir transformações físicas de químicas, através de exemplos. Aplicar os conceitos de 
fusão/solidificação, ebulição/condensação e evaporação na interpretação de situações do dia a dia e do 
ciclo da água. Identificar, laboratorialmente e no dia a dia, transformações químicas através da junção de 
substâncias, por ação mecânica, do calor, da luz, e da eletricidade. Distinguir, experimentalmente e a 
partir de informação selecionada, reagentes e produtos da reação e designar uma transformação química 
por reação química, representandoa por “equações” de palavras. Justificar, a partir de informação 
selecionada, a importância da síntese química na produção de novos e melhores materiais, de uma forma 
mais económica e ecológica.  
Propriedades físicas e químicas dos materiais  
Reconhecer que (a uma dada pressão) a fusão e a ebulição de uma substância ocorre a uma temperatura 
bem definida. Construir e interpretar tabelas e gráficos temperaturatempo para materiais, identificando 
temperaturas de fusão e de ebulição e concluindo sobre os estados físicos dos materiais a uma dada 
temperatura. Relacionar o ponto de ebulição com a volatilidade das substâncias. Compreender o 
conceito de massa volúmica e efetuar cálculos com base na sua definição. Determinar, laboratorialmente, 
massas volúmicas de materiais sólidos e líquidos usando técnicas básicas. Constatar, recorrendo a valores 
tabelados que o grau de pureza de uma substância pode ser aferido através dos pontos de fusão e de 
ebulição ou da massa volúmica. Executar, laboratorialmente, testes químicos simples para detetar água, 
amido, glicose, dióxido de carbono e oxigénio. Justificar, a partir de informação selecionada, a 
importância das propriedades físico-químicas na análise química e na qualidade de vida.  
Separação das substâncias de uma mistura  
Identificar técnicas para separar componentes de misturas homogéneas e heterogéneas e efetuar a 
separação usando técnicas laboratoriais básicas, selecionando o material necessário. Conhecer, 
recorrendo a fontes documentais, as técnicas de separação necessárias no tratamento de águas para 
consumo e de efluentes e a sua importância para o equilíbrio dos ecossistemas e qualidade de vida. 
Pesquisar a aplicação do uso de técnicas de separação de misturas na indústria e em outras atividades e 
comunicar as conclusões. 
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3 Unidade didática 3 - Energia 3.º Período 3.º Período Fontes de energia e 

transferências de energia 
Fontes de energia e transferências de energia  
Identificar, em situações concretas, sistemas que são fontes ou recetores de energia, indicando o sentido 
de transferência da energia e concluindo que a energia se mantém na globalidade. Identificar diversos 
processos de transferência de energia (condução, convecção e radiação) no dia a dia, justificando 
escolhas que promovam uma utilização racional da energia. Distinguir fontes de energia renováveis de 
não renováveis e argumentar sobre as vantagens e desvantagens da sua utilização e as respetivas 
consequências na sustentabilidade da Terra. Distinguir temperatura de calor, relacionando-os através de 
exemplos. 

Geografia 1 O estudo da superfície 
terrestre: da paisagem ao 
globo. 

1.º Período 1.º Período A Terra: estudos e 
representações 

Conceito de Geografia 
O método de investigação geográfica 
A superfície terrestre: continentes e oceanos 
Paisagens naturais e humanas 
Formas de representação da superfície terrestre 
Tipos de mapas 
Escalas numéricas e gráficas 
Localização relativa 
Outras formas de orientação no espaço 
Localização absoluta 
Elementos geométricos da esfera terrestre (meridianos, meridiano de Greenwich, paralelos, Equador, 
hemisférios) 
Sistemas de Informação geográfica (SIG) 
Informação georreferenciada 
Os continentes: Europa (e União Europeia), a América, a África, a Ásia, a Oceânia e a Antártida  

2 O Clima 2.º Período 2.º Período O Meio Natural Clima e estado do tempo 
Elementos e fatores do clima 
A temperatura e os fatores que a influenciam 
Distribuição da temperatura 
A pressão atmosférica e os fatores que a influenciam 
Centros de pressão atmosférica e o respetivo estado de tempo 
A humidade e os fatores que a influenciam 
Distribuição da precipitação no globo 
Gráficos termopluviométricos 
As alterações climáticas 
Zonas climáticas do globo e a sua distribuição 
Biomas/Vegetação (Floresta Equatorial, Savana, Estepe, Desértico Quente, Floresta Mediterrânea, 
Floresta Caducifólia, Pradaria, Floresta de Coníferas, Tundra, vegetação de altitude) e a sua distribuição 
O clima de Portugal 
Formações vegetais em Portugal  

3 O Relevo 3.º Período 3.º Período O Meio Natural Formas de relevo e sua evolução (planície, colina, planalto, montanha, cordilheira e vale) 
O relevo mundial (e de cada continente) 
O relevo de Portugal 
A altitude 
Declive de vertentes 
Perfis topográficos 
A rede hidrográfica mundial 
As bacias hidrográficas 
Cursos de água (rio, afluente, nascente, foz) 
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Os perfis longitudinal e transversal de um rio 
Formas de relevo fluvial 
Erosão fluvial 
Regimes fluviais 
A rede hidrográfica de Portugal 
A gestão de bacias hidrográficas 
O relevo do litoral 
Formas específicas do litoral (e do litoral português): [arriba (morta e viva), praia, cabo, baía, península, 
ilha, arquipélago, restinga, ilha barreira, duna, sistema lagunar, restinga, tômbolo, estuário, delta] 
A ocupação e gestão do litoral 

História 1 Das sociedades recolectoras 
às primeiras civilizações 

1.º Período 1.º Período Das sociedades recolectoras às 
primeiras civilizações 

- Das sociedades recolectoras às primeiras sociedades produtoras; 
- O contributo das civilizações urbanas.   

2 A Herança do Mediterrâneo  
Antigo 

2.º Período 2.º Período A Herança do Mediterrâneo 
Antigo 

 
- O Mundo Helénico; 
- Roma e o Império;   

3 A formação da cristandade 
ocidental e a expansão 
islâmica 

2.º Período 3.º Período A formação da cristandade 
ocidental e a expansão islâmica. 

- A Europa do séc. VI ao séc. XII. 
- O mundo muçulmano em expansão. 

 
4 O contexto europeu dos 

séculos XII a XIV 
3.º Período 3.º Período O contexto europeu dos séculos 

XII a XIV. 
 
- Apogeu e desagregação da "ordem" feudal; 
- As crises do séc. XIV. 

Informática 1 7.1 CRIAR E INOVAR - 
Apresentações Multimédia 

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 
Explorar ideias e desenvolver o pensamento computacional e produzir artefactos digitais criativos, 
recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade: 
Compreender e utilizar técnicas elementares de produção de apresentações multimédia; Organizar e 
esquematizar uma apresentação; Produzir narrativas digitais, utilizando as técnicas e materiais 
adequados, tendo em vista soluções adequadas a um problema ou projeto; Mobilizar conhecimentos 
sobre as normas dos direitos de autor; Integrar conteúdos provenientes de diferentes tipos de fontes e 
suportes, para produzir artefactos digitais criativos para exprimir ideias, sentimentos e propósitos 
específicos. 
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 de 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.  

2 7.2 CRIAR E INOVAR - 
Modelação 3D 

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 
Explorar ideias e desenvolver o pensamento computacional e produzir artefactos digitais criativos, 
recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade: Compreender e utilizar técnicas 
elementares modelação 3D;Desenhar objetos utilizando as técnicas e materiais adequados de 
modelação, tendo em vista soluções adequadas a um problema ou projeto; Mobilizar os conhecimentos 
sobre as normas dos direitos de autor; Integrar conteúdos provenientes de diferentes tipos de suportes, 
para produzir e modificar, de acordo com normas e diretrizes conhecidas, artefactos digitais criativos 
para exprimir ideias, sentimentos e propósitos específicos. 
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3 7.3 CRIAR E INOVAR - Vídeo 3.º Período 3.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 
Explorar ideias e desenvolver o pensamento computacional e produzir artefactos digitais criativos, 
recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade: Compreender e utilizar técnicas 
elementares de produção e edição de vídeo; Analisar que tipos de problemas podem ser resolvidos 
usando, imagem, vídeo e simulação; Decompor um objeto nos seus elementos constituintes; Desenhar 
objetos, utilizando as técnicas e materiais adequados, tendo em vista soluções adequadas a um problema 
ou projeto; Mobilizar os conhecimentos sobre as normas dos direitos de autor; Integrar conteúdos 
provenientes de diferentes tipos de suportes, para produzir e modificar, de acordo com normas e 
diretrizes conhecidas, artefactos digitais criativos para exprimir ideias, sentimentos e propósitos 
específicos.  
Comunicar e colaborar  
Identificar novos meios e aplicações que permitam a comunicação e a colaboração; 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 em ambientes digitais fechados; Apresentar e partilhar os 
produtos desenvolvidos, utilizando meios digitais de comunicação e colaboração em ambientes digitais 
fechados.   

4 7.4 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: 
Conhecer diferentes sistemas operativos e mecanismos de segurança; Adotar práticas seguras de 
instalação, atualização, configuração e utilização de ferramentas digitais; Conhecer comportamentos que 
visam a proteção da privacidade; adotar comportamentos seguros na utilização de ferramentas digitais; 
Adotar práticas seguras de utilização das ferramentas digitais e na navegação na Internet; Ler, 
compreender e identificar mensagens manipuladas ou falsas; Identificar os riscos do uso inapropriado de 
imagens, de sons e de vídeos; Respeitar as normas dos direitos de autor.  

5 7.5 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 de 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 7.6 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 
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 em 
ambientes digitais fechados; Apresentar e partilhar os produtos desenvolvidos, utilizando meios digitais 
de comunicação e colaboração em ambientes digitais fechados.  

Inglês 1 Unidade Didática 1 - About 
Myself 

1.º Período 1.º Período Vocabulary 
Reading&Listening 
Grammar 
Writing 
Speaking 
Intercultural Domain 

Family, pets, physical and psychological description;  
Chat room; Diary page;  
Present Simple; Personal, possessive and Reflexive pronouns; Connectors;  
Talking about my family;  
Comment on a chat;  
A Modern Family;   

2 Unidade didática 2 - School 
and Friends  

1.º Período 1.º Período Competência Comunicativa: 
Reading 

School subjects; Time; Bullying;   
Email; Blog comment; "Hold my hand";   
Adjectives + prepositions; Modal verbs; Phrasal verbs; Connectors; Comparative of adjectives;   
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Listening 
Grammar 
Writing 
Speaking 
Competência Intercultural 

Expressing opinion on school subjects; Agreeing/disagreeing; Describing school events;   
Informal email; Short story;   
Canada - Anti-bullying flashmob;   

 
3 Unidade Didática 3 - Sports 

and Hobbies 
2.º Período 2.º Período Vocabulary 

Reading&Listening 
Grammar 
Speaking 
Writing 
Intercultural Domain 

Hobbies and sports; 
School notices; News article; 
Past Simple – Regular and irregular verbs; 
Starting and finishing a conversation; inviting; Expressing opinion; 
Interview; 
South Africa – Sports Day and FIFA 2010 World Cup;   

4 Unidade Didática 4 - 
Shopping around Town 

2.º Período 2.º Período Vocabulary 
Reading&Listening 
Grammar 
Speaking 
Writing 
Intercultural Domain 

Shops, Shopping, Restaurants; 
Email; Menu; 
Past Simple and Past Continuous; 
Identifying shops, asking for things in shops, asking and giving prices, ordering in a restaurant;  
Dialogue in a restaurante, email; 
Dubai – The world's largest shopping mall;   

5 Unidade Didátice 5 - Around 
Town 

3.º Período 3.º Período Vocabulary 
Reading&Listening 
Grammar 
Writing 
Speaking 
Intercultural Domain 

Public facilities, giving directions, public signs; 
Public signs; 
Future Forms, Prepostions of movement, Word formation; 
Conversations at public places; 
Asking and giving directions; 
DOs and DON'Ts in England;   

6 Unidade Didática 6 - My life 
My home 

3.º Período 3.º Período Vocabulary 
Reading&Listening 
Grammar 
Writing 
Speaking 
Intercultural Domain 

Types of houses, furniture and daily routines; 
Fun things to do at a sleepover; Jay's tiny house tour; 
Comparing house, rooms and routines; 
Post in a blog; 
Ireland: Bono Vox 
Compound nouns; Adjectives - Superlatives. 

Matemática 1 7.1 Números Racionais  1.º Período 1.º Período Números e operações  
 Álgebra  

Simétrico da soma e da diferença de racionais. Multiplicação e divisão de números racionais;  
Propriedades da adição e da multiplicação em Q.  
Raiz quadrada e raiz cúbica   

2 C 2.7 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.   

3 7.2 Quadriláteros  1.º Período 1.º Período Geometria e Medida  Polígonos. Ângulos internos e ângulos externos  
Quadriláteros.  
Área do losango, papagaio e trapézio.   

4 C 1.7 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   

5 7.3 Funções, equações e 
sequências 

2.º Período 3.º Período Álgebra Funções: 
Funções. Função afim 
Equações: 
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Equação linear com uma incógnita 
Equação definida por um par de funções 
Primeiro  e segundo membro 
Soluções e conjunto-solução. 
 
Sequências: 
Sequências e Sucessões   

6 7.4 Semelhança 3.º Período 3.º Período Geometria e Medida Semelhança; Semelhança de polígonos 
Perímetros e áreas de figuras semelhantes 
Teorema de Tales 
Semelhança de triângulos 
Homotetias 
Comensurabilidade 

Português 1 Unidade Didática 1 - Nos 
caminhos da poesia 7... 

1.º Período 1.º Período Educação literária 
 
Leitura 
Oralidade 

Poemas de autores selecionados 
Noções de versificação 
Recursos expressivos 
Leitura de textos não literários 
Deduções, inferências e conclusões  
Expressão oral  

2 Unidade Didática 2 - O 
Cavaleiro da Dinamarca, de 
Sophia de Mello Breyner 
Andresen 

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

Leitura extensiva: O Cavaleiro da Dinamarca, Sophia de Mello Breyner Andresen 
Recursos expressivos 
Leitura de textos não literários 
Deduções, inferências e conclusões 
Produção e revisão de texto 
Funções sintáticas 
Classes de palavras 
Coordenação 
Compreensão oral 
Expressão oral  

3 Unidade Didática 3 - 
Leandro, rei da Helíria, de 
Alice Vieira 

3.º Período 3.º Período Leitura 
Educação literária 

 
Escrita 

Compreensão de textos não literários 
Deduções, inferências e conclusões 
Leitura do texto dramático Leandro, rei da Helíria, de Alice Vieira 
Compreensão e interpretação de texto 
Relações intertextuais 
Planificação, produção e revisão de texto 

 


