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1. Nota Introdutória
O Projeto Curricular de Escola é “o conjunto de decisões articuladas, partilhadas pela equipa de uma
escola, tendentes a dotar de maior coerência a sua atuação, concretizando as orientações curriculares de
âmbito nacional em propostas globais de intervenção pedagógico-didática adequadas a um contexto
específico” (Carmen e Zabala, 1991). O Projeto Curricular de Escola é, assim, um conjunto de estratégias,
opções e linhas orientadoras que a escola adota, de acordo com o seu próprio contexto, e que visam o sucesso
educativo.
Com o Projeto Curricular de Escola pretende-se operacionalizar modalidades e estratégias de
organização e gestão curriculares, procurando realizar as melhores opções para os nossos alunos.
O Projeto que a seguir se apresenta, baseou-se no Projeto Educativo da nossa escola, no qual constam
os princípios orientadores da mesma, e servirá de ponto de partida à elaboração de todos os Planos Anuais de
Turma, que terão em atenção as especificidades da turma e, consequentemente, terão o importante papel de
encontrar as melhores vias para o sucesso de todos os intervenientes no processo de ensino e aprendizagem.

2. Enquadramento legal
O presente documento formaliza o Projeto Curricular da Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel
Ferreira Cabral. O seu conteúdo é desenvolvido, cumprindo, no essencial, as orientações estabelecidas no
Projeto Educativo de Escola e os princípios consignados na lei, definidos pelos Decreto-Lei 139/ 2012 de 5 de
julho, que é alterado através do Decreto-Lei 91/2013 de 10 de julho. Este procede à primeira alteração ao
Decreto -Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, que estabelece os princípios orientadores da organização e da gestão
dos currículos dos ensinos básico e secundário, da avaliação dos conhecimentos a adquirir e das capacidades
a desenvolver pelos alunos e do processo de desenvolvimento do currículo dos ensinos básico e secundário.
Cumpre-se, também, o regime jurídico da oferta formativa dos Cursos de Educação e Formação de Adultos e
dos Cursos Profissionais, estabelecido no Decreto Legislativo Regional n.º17/2005/M e na Portaria n.º 80/2008
de 27 de junho, alterados, respetivamente, pelas Portarias n.º 72/2011 e 74/2011 e pela Portaria n.º 74A/2013 de 15 de fevereiro. Relativamente ao Português Língua Não Materna (PLNM) do Ensino Básico e
Secundário consideraram-se os Despachos normativos n.º 12/2011 e 30/2007 respetivamente.
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3. Oferta educativa e orientações curriculares
3.1. Oferta formativa
A oferta educativa da escola inclui o 2.º e 3.º ciclo do ensino básico, 2 cursos secundários científicohumanísticos (ciências e tecnologias, línguas e humanidades) e 4 cursos profissionais do secundário (técnico de
multimédia, técnico de turismo ambiental e rural, restauração – Variante de Restaurante e Bar e de técnico de
mecatrónica). No ensino noturno, 1 curso de educação e formação de adultos - secundário escolar e 1 curso de
educação e formação de adultos – dupla certificação – técnico auxiliar de saúde e formações modulares de
inglês, alemão e tecnologias de informação e comunicação (TIC).
Os critérios que determinam a definição da oferta educativa prendem-se com as expetativas educativas
do meio envolvente, o que leva a que a maior parte da oferta se centre nos cursos orientados para o
prosseguimento de estudos. De entre estes, é o de ciências e tecnologias que acolhe um maior número de
alunos.
Os alunos encontram-se distribuídos por cerca de 32 turmas, 6 turmas no 2.º ciclo do ensino básico, 10
turmas no 3.º ciclo, sendo duas de percursos curriculares alternativos, 11 turmas no ensino secundário e, 3
turmas de ensino profissional todas a funcionar em regime diurno. No ensino noturno, 2 turmas e três grupos de
formandos nas formações modulares.
Os alunos que ingressam no ensino básico são maioritariamente provenientes das escolas do 1.º ciclo
da freguesia de santana.
No ensino secundário os alunos são, na sua larga maioria, os alunos que terminam o 3.º ciclo na escola
e que nela fazem a sua continuidade.

3.2. Organização curricular.
O presente projeto tem em conta as diretrizes seguidas pelo Despacho n.º 282/2016 qua aprova o
calendário escolar para o ano letivo de 2016/2017 dos estabelecimentos de ensino da rede pública da RAM e
legislação complementar: Despacho Normativo n.º 6/2014 que estabelece as condições e regras essenciais
relativas à organização dos horários dos alunos, constituição de turmas, turnos ou desdobramentos de turmas e
princípios de natureza pedagógica a observar nos estabelecimentos de ensino dos 2.º e 3.º ciclos do ensino
básico e do ensino secundário da rede pública e estabelecimentos de ensino privados; o normativo sobre a
revisão da estrutura curricular - Decreto-lei nº139/2012.
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3.3. Distribuição da carga letiva.
A carga letiva é distribuída atendendo aos seguintes pontos:
1. Equilíbrio entre as áreas curriculares disciplinares que requerem maior esforço mental e aquelas
que não implicam tanto desse esforço;
2. Distribuição das disciplinas, ao longo da semana, procurando não colocar aquelas que só têm dois
tempos letivos semanais em dias consecutivos;
3. Preocupação em distribuir equitativamente, ao longo da semana, a carga que os alunos têm de
transportar (livros, cadernos e outros materiais), procurando distribuir as disciplinas que requerem
maior quantidade desse material em equilíbrio com as que requerem menor quantidade;
4. As aulas das áreas curriculares disciplinares de caráter prático serão ao final dos turnos da manhã ou
da tarde, conforme as turmas a que se apliquem;
5. Nas disciplinas que se seguem, por funcionarem com carga horária semanal de 90 minutos, deverá
subdividir-se por duas unidades letivas de 45 minutos em dias diferentes, 7.º ano: História, 8.º ano:
Inglês 9.º ano: Francês;
6. Nas disciplinas de Ciências Naturais e Ciências Físico - Químicas, do 3.º Ciclo, desdobramento em
blocos de 90 minutos na mesma turma e no mesmo dia, quando o número de alunos da turma for igual
ou superior a 20;
7. Nos cursos científico – humanísticos, no tempo correspondente a um tempo de lecionação semanal
máximo de 135 minutos quando o número de alunos das turmas for superior a 15 alunos, nas
seguintes disciplinas: Biologia e Geologia, Física e Química A e na Língua Estrangeira (na formação
especifica do curso de Línguas e Humanidades);
8. Nos cursos científico – humanísticos no tempo correspondente a um tempo de lecionação semanal
máximo de 90 minutos quando o número de alunos da turma for superior a 15 alunos nas seguintes
disciplinas: Biologia, Física, Geologia e Química.
9. Evitar a distribuição da mesma disciplina em dias consecutivos e a sequência de disciplinas da mesma
área no mesmo dia/turno;
10. Os blocos de 90 minutos na disciplina de Educação Física não devem ser marcados logo após o
período de almoço;
11. Nas Expressões e Tecnologias, os 4 tempos da carga semanal, no 7.º e 8.º ano, serão distribuídos de
tal forma, 2 tempos serão obrigatoriamente partilhados entre TIC/Oferta de Escola (Expressão Plástica,
Expressão dramática, dança e música) e os outros 2 tempos para a disciplina de Educação Visual, sendo
que a atribuídos 3 tempos a Educação Física.
12. A matriz prevê apenas 45 minutos a atribuir a Educação Moral de Religiosa;
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13. O número máximo de turmas a funcionar em simultâneo na disciplina de Educação Física não deverá
ultrapassar as 3, dada a limitação na gestão dos espaços existentes.

3.4. Critérios gerais na formação de turmas.
Na constituição das turmas prevalecem critérios de natureza pedagógica definidos no projeto educativo da
escola, competindo ao órgão executivo aplicá-los num quadro de otimização dos recursos humanos e no respeito
pelas regras constantes na legislação em vigor.
A formação das turmas dos diversos ciclos de ensino obedecem aos seguintes critérios gerais:
1. A constituição das turmas reger-se-á, em qualquer ano de escolaridade, por um critério de
homogeneidade;
2. O número de alunos por turma deverá ser no máximo de 26, no 2.º e 3.º ciclo do ensino básico e ensino
secundário;
3. As turmas que contenham alunos com necessidades educativas especiais, 3 no máximo, quando
possível, não poderão ultrapassar 20 alunos;
4. No ensino secundário deverá evitar-se a junção de turmas, especialmente em disciplinas com uma
avaliação formal da oralidade ou da componente prática;
5. Dentro do possível, será estabelecido um equilíbrio entre o n.º de indivíduos do sexo masculino e
feminino;
6. Tendo como princípio a manutenção do núcleo turma, a aplicação do 1.º critério geral deverá basear-se
nas propostas do conselho de turma incluídas nas atas de final do 3.º período;
7. Os alunos com mais de 15 anos, retidos ou em risco de abandono, poderão ser integrados em turmas
sujeitas a um projeto específico e adequado ao seu perfil;
8. As turmas de 7.º ano serão formadas atendendo às opções vocacionais dos alunos.

3.5. Critérios do Serviço Docente
1. A distribuição do serviço docente deve ter como princípio orientador a defesa da qualidade de ensino e
os legítimos interesses dos alunos;
2. A distribuição do serviço docente será feita pelo órgão de gestão da escola, com base nas orientações
legais em vigor e nas propostas dos diferentes Departamentos Curriculares;
3. O órgão de gestão entregará a cada Coordenador de Departamento Curricular um mapa com indicação
das turmas previstas, das respetivas disciplinas, bem como do respetivo regime de funcionamento. Será,
igualmente, distribuída uma relação de professores que desempenharão cargos pedagógicos, do
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número de horas da respetiva redução da componente letiva, bem como todas as reduções (incluindo
APA já previstos no Plano Educativo do Aluno) que poderão fazer parte dos horários;
4. Dentro de cada ciclo de estudos, será dada prioridade ao acompanhamento dos alunos, pelos mesmos
professores, e pelo mesmo Diretor de Turma, ao longo dos anos desse curso, exceto por razões
devidamente justificadas;
5. Não podem ser distribuídas aos professores, turmas em que se encontrem familiares diretos;
6. As aulas de apoio ao estudo, cujo funcionamento se preveja para todo o ano, bem como as horas
atribuídas para atividades de complemento curricular ou extraescolares, serão integradas nos horários
das turmas e dos professores em final de turno;
7. Na distribuição de serviço docente a efetuar por cada grupo disciplinar e a propor ao órgão de gestão,
deverão ser tidos em conta os critérios atrás descritos, assim como princípios de consensualidade;
8. O Apoio ao Estudo deverá ser distribuído, prioritariamente, por docentes de Português e
Matemática. Caso não seja possível, por docentes de Inglês, História e Geografia de Portugal ou
Ciências da Natureza do Conselho de Turma;
9. Os professores que prevejam redução de serviço letivo num determinado período do ano
(maternidade, amamentação, …) deverão indicar na folha de pedido individual e de grupo o respetivo
período;
10. Os membros do Conselho Pedagógico e do Conselho da Comunidade Educativa não terão serviço
letivo distribuído nas tardes de quinta-feira, considerada a realização das reuniões destes dois órgãos;
11. As horas da componente não letiva dos horários dos professores, horas de escola, deverão servir
para:
a) permitir assegurar atividades de ocupação dos alunos em caso de ausência, prevista ou imprevista,
de qualquer professor;
b) reforço de mais 90 minutos aos diretores das turmas dos 2.º e 3.º ciclos, se possível;
c) todas as outras atividades legalmente previstas no âmbito das horas de escola;
d) projetos delineados pelos grupos/ departamentos;
e) horas para trabalho colaborativo no Departamento Curricular;
12. No número máximo de turmas disciplinares a distribuir a cada docente deve ter-se em consideração
os correspondentes programas, de forma a assegurar o necessário equilíbrio global, garantindo um
elevado nível de qualidade ao ensino.
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3.6. Opções curriculares.
Nas matrizes do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico é estabelecido um tempo mínimo e máximo às diversas
áreas disciplinares/componentes do currículo, ficando ao critério da escola a atribuição desse diferencial pelas
diversas disciplinas.
A organização em tempos de 45’/90’ é, sem dúvida, a solução mais adequada para o 3.º ciclo e ensino
secundária, como aliás provam as matrizes de referência publicadas pela tutela (Decreto Lei nº 139/2012 de 5
de Julho) permite uma maior concentração de atividades letivas no período da manhã (6 tempos).
Face a estes pressupostos:


A escola optou por uma grelha semanal organizada em tempos de 45 minutos, agrupados em blocos de
90 sempre que possível;



Reduzir os momentos de instabilidade (de 4 para 2), decorrentes das entradas e saídas dos alunos das
aulas. Se um segmento de 90 minutos tiver de ser utilizado por dois professores, sai um e entra outro,
sem que os alunos tenham necessidade de sair da sala;



Os intervalos, para alunos e professores, ao reduzirem-se em número, podem aumentar em tempo.
Assim, alunos e professores, têm em cada turno, dois intervalos, um de 20 minutos e outro de 10 minutos,
no turno da manhã e de 10 e 15 minutos no período da tarde.



Reserva-se obrigatoriamente como hora de almoço o último tempo da manhã ou o primeiro tempo da
tarde.
São assim distribuídos os tempos escolares:

Manhã
8:20h - 9:50h
Intervalo: 20 min.
10:10h - 11:40h
Intervalo: 10 min.
11:50h - 13:20h

Turnos
Tarde
13:25h - 14:55h
Intervalo: 10 min.
15:05h - 16:35h
Intervalo: 15 min.
16:50h - 18:20h

Noturno
19:30h - 21:00h
Intervalo: 15 min.
21:15h – 22:45h
Intervalo: 5 min.
22:50h - 23:35h

Pretende-se com esta medida rentabilizar melhor o tempo, facilitando uma maior variedade no tipo
de atividades na sala de aula; uma melhor combinação entre momentos de explicação com momentos de
trabalho efetivo; trabalho prático; trabalho laboratorial; utilização de tecnologias..., e, consequentemente,
uma melhoria na organização pessoal dos alunos, uma vez que têm menos disciplinas diferentes em cada
dia.
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3.7. Matriz Curricular
Matriz curricular dos novos planos de estudo do ensino básico e secundário segundo a Portaria
n.º243/2012, organizada em tempos de 45 minutos:

3.7.1. 2.ºCiclo do Ensino Básico
Componentes do currículo
Áreas disciplinares:

Carga horária semanal (45minutos)
5.ºano
6.ºano
Total do ciclo

Português

6

6

Inglês

3

3

História e geografia de Portugal

3

3

Matemática

6

6

Ciências Naturais

3

3

Educação Visual

2

2

Educação Tecnológica

2

2

Educação Musical

2

2

Educação Física

3

3

6

Educação Moral e Religiosa

1

1

2

Línguas e
Estudos sociais
Matemática e
Ciências
Educação
Artística e
Tecnológica

24

18

12

3.7.2. 3.ºCiclo do Ensino Básico
Componentes do currículo
Áreas disciplinares:

Carga horária semanal (45minutos)
7.ºano
8.ºano
9.ºano
Total do ciclo
5

5

5

Inglês

3

2

3

Francês

3

3

2

Ciências
Humanas e
Sociais
Matemática

História

2

3

3

Geografia

3

2

3

5

5

5

Ciências
Físicas e
Naturais

Ciências Naturais

3

3

3

Físico - Química

3

3

3

Educação Visual

2

2

3

TIC e Oferta de Escola

2

2

-

Educação Física

3

3

3

9

(1)

(1)

(1)

(3)

Português
Línguas
Estrangeiras

Expressões e
Tecnologias

Educação Moral e Religiosa (facultativo)
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3.7.3. Percursos Curriculares Alternativos
O Percurso Curricular Alternativo 7.ºano que se inicia no ano letivo 2016/2017 é fundamentado pela
necessidade de se implementarem medidas curriculares diversificadas que tenham em consideração as necessidades
dos alunos e definir estratégias de modo a colmatar as dificuldades de aprendizagem e desenvolver as suas
capacidades.

Formação

Componentes do currículo
Designação das disciplinas

Português
Francês
Inglês
Geografia
História
Escolar
Matemática
Ciências Naturais
Ciências Físico - químicas
Educação Física
Manutenção de Esp. Desportivos
Artística/
Manutenção de Esp. Verdes
Vocacional
Oficina de Restauro
Educação Moral e Religiosa (facultativo)

7.ºano
5
2
2
2
2
5
2
2
3
4
4
2
(1)

Carga horária semanal (45minutos)
8.ºano
9.ºano
Total do ciclo
5
2
2
2
2
5
2
2
3
4
4
2
(1)

5
2
2
2
2
5
2
2
3
4
4
2
(1)

15
6
6
6
6
15
6
6
9
12
12
6
(3)

O Percurso Curricular Alternativo 9.ºano
Componentes do currículo
Formação
Designação das disciplinas

Escolar

Artística/
Vocacional

Carga horária semanal (45minutos)
9.ºano

Português
Francês
Inglês
Geografia
História
Matemática
Ciências Naturais
Físico - Química
Educação Física
Formação Pessoal e Social
Ateliê de Artes

5
2
2
2
2
5
3
3
3
1
6

Ferramentas Digitais nas Artes Visuais

2

Educação Moral e Religiosa (facultativo)
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3.7.4. Ensino Secundário
O Ensino Secundário visa proporcionar formação e aprendizagens diversificadas e compreende:


Cursos científico-humanísticos, vocacionados para o prosseguimento de estudos de nível superior;



Cursos profissionais, vocacionados para a qualificação inicial dos alunos, privilegiando a sua
inserção no mundo do trabalho e permitindo o prosseguimento de estudos.
Curso Científico-Humanísticos de Ciências e Tecnologias

Componentes do currículo
Áreas disciplinares:

Componente
Geral

Carga horária semanal (45minutos)
10.ºano
11.ºano
12.ºano

Português

4

4

5

Língua estrangeira (Inglês ou Francês)

4

4

-

Filosofia

4

4

-

Educação Física

4

4

4

Matemática

6

6

6

6 ou 7
6 ou 7

6 ou 7
6 ou 7

-

-

-

4

-

-

4

(2)

(2)

(2)

Opção (a)
Física e Química A
Biologia e Geologia
Opção (b)
Componente
Física
especifica
Química
Biologia
Geologia
Opção (c)
Psicologia B
Apl. Informáticas B
Educação Moral e Religiosa (facultativo)
(a) O aluno escolhe duas disciplinas bienais.

(b) e (c) O aluno escolhe duas disciplinas anuais, sendo uma delas obrigatoriamente do conjunto de opções (b).
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Curso Científico-Humanísticos de Línguas e Humanidades
Componentes do currículo
Áreas disciplinares:

Componente
Geral

Carga horária semanal (45minutos)
10.ºano
11.ºano
12.ºano

Português

4

4

5

Língua estrangeira (Inglês ou Francês)

4

4

-

Filosofia

4

4

-

Educação Física

4

4

4

História A

6

6

6

6
6

6
6

-

-

-

4

-

-

4

(2)

(2)

(2)

Opção (a)
Geografia A
Matemática Aplicada
Componente
Sociais
especifica
Opção (b)
Psicologia B
Opção (c)
Apl. Informáticas B
Educação Moral e Religiosa (facultativo)

às

Ciências

(a) O aluno escolhe duas disciplinas bienais.
(b) e (c) O aluno escolhe duas disciplinas anuais, sendo uma delas obrigatoriamente do conjunto de opções (b).
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Curso Profissional Técnico de Multimédia
Portaria n.º 1 315/2006 de 23 de Novembro

Total de horas por ano de
formação

Componentes do currículo
Componentes
de formação

Sociocultural

Cientifica

Tecnológica

Prática

1.ºano

2.ºano

3.ºano

Total horas (a)
(ciclo
formação)

Língua Portuguesa

110

110

100

320

Língua estrangeira I (b) (Inglês)

76

72

72

220

Área de Integração

76

72

72

220

Tecnologias de Informação e
comunicação
Educação Física

100

---

---

100

50

50

40

140

Matemática

70

70

60

200

Física

100

---

---

100

História e Cultura das Artes

70
133

60
84

200

Design, Comunicação e Audiovisuais

70
109

Técnicas de Multimédia

83

140

223

446

Sistemas de informação

47

148

---

195

Projeto e Produção Multimédia

---

---

133

133

Formação em contexto de Trabalho

100

200

200

500

991

1065

1044

3100

Domínios de formação

Total

326

(a) Carga horária global, não compartimentada pelos três anos do ciclo de formação, a gerir pela escola no âmbito da sua
autonomia pedagógica, acautelando o equilíbrio da carga anual de forma a otimizar a gestão modular e a formação em
contexto de trabalho.
(b) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará,
obrigatoriamente, uma segunda língua no ensino secundário.
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Curso Profissional Técnico de Turismo Ambiental e Rural
Portaria n.º 1 287/2006 de 21 de Novembro

Total de horas por ano de
formação

Componentes do currículo
Componentes
de formação

Sociocultural

Cientifica

Tecnológica

Prática

1.ºano

2.ºano

3.ºano

Total horas (a)
(ciclo
formação)

Língua Portuguesa

105

110

105

320

Língua estrangeira I, II ou III (b)

76

72

72

220

Área de Integração

76

72

72

220

Tecnologias de Informação e
comunicação
Educação Física

100

---

---

100

60

40

40

140

Matemática

---

---

100

100

Geografia

99

61

40

200

História e Cultura das Artes

60
152

68
120

200

Ambiente e desenvolvimento rural

72
96

Turismo e técnicas de gestão

118

135

125

378

Técnicas de acolhimento e animação

88

88

88

264

Comunicar em Alemão

---

90

---

90

Formação em contexto de Trabalho

100

200

200

500

990

1080

1030

3100

Domínios de formação

Total

368

(a) Carga horária global, não compartimentada pelos três anos do ciclo de formação, a gerir pela escola no
âmbito da sua autonomia pedagógica, acautelando o equilíbrio da carga anual de forma a otimizar a gestão
modular e a formação em contexto de trabalho.
(b) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico,
iniciará, obrigatoriamente, uma segunda língua no ensino secundário.
(c) A disciplina a oferecer depende da opção da escola, no âmbito da sua autonomia.
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Curso Profissional Técnico de Mecatrónica
Portaria n.º 910/2005, de 26 de Setembro
Total de horas por ano de
formação

Componentes do currículo
Componentes
de formação

Sociocultural

Cientifica

Tecnológica

Prática

1.ºano

2.ºano

3.ºano

Total horas (a)
(ciclo
formação)

Português (b)

105

110

105

320

Língua estrangeira I ou II (c)

76

72

72

220

Área de Integração

76

72

72

220

Tecnologias de Informação e
comunicação
Educação Física

100

---

---

100

60

40

40

140

Matemática

100

100

100

300

Física e Química

100
154

---

200

Eletricidade e Eletrónica

100
112

98

364

Tecnologias de mecatrónica

132

96

128

356

Aplicações de mecatrónica

70

90

100

260

Desenho técnico

---

60

60

120

Formação em contexto de Trabalho

100

200

200

500

1031

1094

975

3100

Domínios de formação

Total

(a) Carga horária global não compartimentada pelos três anos do ciclo de formação, a gerir pela escola, de
acordo com o estabelecido na Portaria n.º 550-C/2004, de 21 de Maio, e demais regulamentação aplicável.
(b) Disciplina sujeita a avaliação sumativa externa, nos termos previstos no artigo 11.o do Decreto-Lei n.º
74/2004, de 26 de Março, conjugado com os artigos 26.º , 27.º e 30.º a 33.º da Portaria n.º 550-C/2004, de 21 de
Maio.
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Curso Profissional Técnico de Restauração – Variante Restaurante e Bar
Portaria n.º 1319/2006 de 23 de Novembro

Total de horas por ano de
formação

Componentes do currículo
Componentes
de formação

Sociocultural

Cientifica

Tecnológica

Prática

1.ºano

2.ºano

3.ºano

Total horas (a)
(ciclo
formação)

Língua Portuguesa

105

110

105

320

Língua estrangeira I, II ou III (b)

76

72

72

220

Área de Integração

76

72

72

220

Tecnologias de Informação e
comunicação
Educação Física

100

---

---

100

60

40

40

140

Matemática

100

100

---

200

Economia

100

100

---

200

Psicologia

--68

100

100

Tecnologia alimentar (c)

--72

---

140

Gestão e controlo (c)

---

60

80

140

Comunicar em Alemão

---

60

30

90

Serviços específicos de Restaurante e
Bar
Formação em contexto de Trabalho

230

250

250

730

100

200

200

500

Total

1019

1132

949

3100

Domínios de formação

(a) Carga horária global, não compartimentada pelos três anos do ciclo de formação, a gerir pela escola no
âmbito da sua autonomia pedagógica, acautelando o equilíbrio da carga anual de forma a otimizar a gestão
modular e a formação em contexto de trabalho.
(b) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico,
iniciará, obrigatoriamente, uma segunda língua no ensino secundário.
(c) Estas disciplinas contemplam módulos específicos para cada uma das variantes acima indicadas.
(d) A disciplina a oferecer depende da opção da escola, no âmbito da autonomia.
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3.7.5. Ensino Noturno.
O Ensino Noturno visa proporcionar cursos de educação e formação de adultos (EFA) e compreende:


Cursos EFA Escolar, dão a possibilidade de adquirir habilitações escolares;



Cursos EFA Secundário – dupla certificação, para além de possibilitar aquisição de habilitações
escolares permite ainda a obtenção de competências profissionais, com vista a uma (re) inserção
ou progressão no mercado de trabalho.



Formações modulares, integradas no âmbito da formação contínua de ativos, dão a possibilidade
aos adultos de adquirir mais competências escolares e profissionais, com vista a uma (re) inserção
ou progressão no mercado de trabalho.
Curso de Educação e Formação de adultos(EFA) secundário – Escolar

Desenho Curricular EFA – Tipo A – Formação Base
Áreas de competência chave

Núcleos geradores

Total horas (a)

NG1 – Liberdade e responsabilidade democráticas

Cidadania e
Profissionalidade (CP)

NG4 – Processos identitários
NG5 – Deontologia e princípios éticos

200

NG7 – Processos e técnicas de negociação
NG1 – Equipamentos – princípios de funcionamento

Sociedade, Tecnologia e
Ciência (STC)

NG5 – Redes de informação e comunicação
NG6 – Modelos de urbanismo e mobilidade

200

NG7 – Sociedade, tecnologia e ciência - fundamentos
NG1 – Equipamentos – impactos culturais e comunicacionais

Cultura, Língua e
comunicação (CLC)
Opção: Inglês
Portefólio Reflexivo de
Aprendizagem (PRA)

NG5 – Cultura, comunicação e média
NG6 – Culturas de urbanismo e mobilidade

200

NG7 – Fundamentos de cultura, língua e comunicação
Núcleos Geradores abordados em CLC

50

Acompanhamento do PRA

25

(a) Referentes ao ano letivo 2016/2017
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Desenho Curricular EFA – Tipo B – Formação Base
Áreas de competência - Núcleos geradores
chave
Cidadania e
NG7 – Processos e técnicas de negociação
Profissionalidade (CP)
Sociedade, Tecnologia e
Ciência (STC)
Cultura, Língua e
comunicação (CLC)
Opção: Inglês

NG6 – Modelos de urbanismo e mobilidade
NG7 – Sociedade, tecnologia e ciência - fundamentos

Total horas (a)
50
100

NG5 – Cultura, comunicação e média
NG6 – Culturas de urbanismo e mobilidade

150

NG7 – Fundamentos de cultura, língua e comunicação
Núcleos Geradores abordados em CLC

50

Portefólio Reflexivo de
Acompanhamento do PRA
Aprendizagem (PRA)
(a)Referentes ao ano letivo 2016/2017

13

Curso Profissional Técnico Auxiliar de Saúde
Desenho Curricular EFA – Tipo A
Áreas de competência Núcleos geradores /UFCD
chave
Cidadania e
NG1 – Liberdade e responsabilidade democráticas
Profissionalidade (CP)
Sociedade, Tecnologia e
NG7 – Sociedade, tecnologia e ciência - fundamentos
Ciência (STC)
Cultura, Língua e
NG7 – Fundamentos de cultura, língua e comunicação
comunicação (CLC)
Conteúdos da UFCD - Inglês Iniciação
Opção: Inglês
Portefólio Reflexivo de
Aprendizagem (PRA)

Formação Tecnológica

Total horas (a)
50
50
50
50

Acompanhamento do PRA

26

Rede Nacional de cuidados de saúde

50

Atividade profissional do/a Técnico/a Auxiliar de Saúde

25

Comunicação na prestação de cuidados de saúde

50

Comunicação na interação com o utente, cuidador e/ou família

50

Trabalho em equipas multidisciplinares na saúde

50

Prevenção e controlo da infeção: princípios básicos a
considerar na prestação de cuidados de saúde
Prevenção e controlo da infeção na higienização de roupas,
espaços, materiais e equipamentos
Noções gerais sobre o sistema neurológico, endócrino e órgãos
dos sentidos
Higiene, segurança e saúde no trabalho no setor da saúde

50
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Formações Modulares
Desenho Curricular EFA – Tipo B – Formação Base
Áreas de competência - Unidade de competência
chave
Tecnologias de
Informação e
Comunicação (TIC)

Inglês

Alemão

A- Operar,
em
segurança,
equipamento
tecnológico,
designadamente o computador;
B- Utilizar uma aplicação de folhas de cálculo;
C- Utilizar um programa de processamento de texto e de
apresentação de informação;
D- Usar a Internet para obter, transmitir e publicar informação.
A - Compreender, quando a linguagem é clara e estandardizada,
assuntos familiares e de seu interesse.
Produzir um discurso simples e coerente sobre assuntos familiares
B - Compreender as ideias principais de textos relativamente
complexos sobre assuntos concretos
Comunicar experiências e expor brevemente razões e justificações
para uma opinião ou um projeto.
A- Competências de interpretação
Ouvir/ Ver
Ler
B- Competências de produção
Falar/ Escrever
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4.

Construção Curricular
A construção curricular é feita atendendo às metas curriculares específicas de cada disciplina ou
área disciplinar, quando existam, e pelos objetivos e programas das disciplinas para as quais ainda não
existem as metas curriculares.

4.1. Conteúdos programáticos/temáticos no Ensino Regular
Os conteúdos programáticos/temáticos serão apresentados por ano de escolaridade.


2.ºCiclo do Ensino Básico – 5.º ano de escolaridade

Disciplina

História e Geografia de
Portugal

Ciências da Natureza

Matemática

Português

Conteúdos programáticos/temáticos
1. A Península Ibérica – dos primeiros povos à formação de Portugal
(séc. XII):
. Ambiente natural e primeiros povos;
. Os Romanos na Península Ibérica;
. Os Muçulmanos na Península Ibérica;
. A formação do Reino de Portugal.
2. Do século XIII à União Ibérica e Restauração (séc. XVII):
. Portugal no séc. XIII e a revolução de 1383/85;
. Portugal nos séculos. XV e XVI;
. O Império Português no séc. XVI;
. Da União Ibérica à Restauração.
1. A água, o Ar, as Rochas e o Solo:
. Importância das Rochas e do Solo na manutenção da vida;
. Importância da Água, para os Seres Vivos;
. Importância do Ar, para os Seres Vivos.
2. Diversidade de Seres Vivos e as suas interações com o meio:
. Diversidade nos Animais;
. Diversidade nas Plantas.
3. Unidade na Diversidade dos Seres Vivos:
. A Célula: unidade básica de vida;
. Níveis de organização hierárquica.
1. Expressões Algébricas e Propriedades das Operações,
2. Números Naturais;
3. Números racionais não negativos;
4. Propriedades geométricas;
5. Medida;
6. Representação interpretação de dado.
ORALIDADE
Interação discursiva
- Princípio de cooperação
- Informação, explicação; pergunta, resposta
Interpretação de texto
- Intenção do locutor; tema; assunto; informação essencial e acessória; facto e
opinião; deduções
- Manifestação de reação pessoal ao texto ouvido
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- Reconto; paráfrase
Pesquisa e registo de informação
Produção de texto
- Géneros escolares: apresentação oral; argumentação favorável e
desfavorável
- Planificação do discurso (tópicos)
- Vocabulário: adequação
- Estruturas gramaticais: concordância, adequação de tempos verbais,
expressões adverbiais de tempo.
- LEITURA E ESCRITA
Fluência de leitura: velocidade, precisão, prosódia
- Palavras e textos (consolidação e progressão)
Compreensão de texto
- Texto de características: narrativas; descritivas
- Retrato, texto de enciclopédia e de dicionário, entrevista, texto publicitário,
notícia, carta
- Sínteses parciais; questões intermédias; antecipação de conteúdos; foco da
pergunta ou da instrução
- Informação essencial e acessória (tomada de notas)
- Inferências: sentidos contextuais; relacionação de informações; relações de
semelhança e de oposição
- Opinião crítica textual e intertextual
Registo e organização da informação
- Aspetos nucleares do texto; intenção do autor
Ortografia e caligrafia
- Caligrafia
- Regras de ortografia e de acentuação
Produção de texto
- Géneros escolares: texto de características expositivas e texto de opinião
- Textos de características: narrativas; descritivas
- Guião de entrevista; carta
- Paráfrase
- Planificação de texto: registo, hierarquização e articulação de ideias
- Textualização: ortografia e acentuação; pontuação e tipos de frase;
parágrafos; construção frásica (concordância entre os elementos da frase);
coesão textual (repetições, substituições por sinónimos, por expressões
equivalentes e por pronomes pessoais, referência por possessivos,
conectores discursivos); vocabulário específico; apresentação do texto
- Revisão de texto: planificação, tema, categoria ou género, estrutura,
correção linguística.
- EDUCAÇÃO LITERÀRIA
Leitura e audição
- Textos da literatura param crianças e jovens, da tradição popular e
adaptações de clássicos (Lista em Anexo); outros textos literários
selecionados (Listagem PNL)
Compreensão de texto
- Texto poético: estrofe (terceto, quadra, quintilha) e verso rimado e livre;
sílaba métrica e sílaba gramatical; tema
- Texto narrativo: personagens (principal e secundária), narrador, contextos
temporal e espacial, ação; relações entre personagens e entre
acontecimentos
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Inglês

- Géneros literários: fábula e lenda
- Inferências
- Relações intertextuais: semelhanças e contrastes
- Sentidos da linguagem figurada; recursos expressivos: onomatopeia,
enumeração, personificação, comparação
- Expressão de sentimentos, ideias e pontos de vista
Produção expressiva (oral e escrita)
- Leitura e declamação de poema
- Reescrita de texto com alterações
- Composição de texto por imitação criativa
- GRAMÁTICA
Classes de palavras
Classes de palavras estudadas no ciclo anterior (retoma) 1
- Verbo: principal e auxiliar (dos tempos compostos)
- Advérbio de modo, de tempo, de lugar; interrogativo
Morfologia e Lexicologia
- Paradigmas flexionais dos verbos regulares
- Modos e tempos verbais (verbos regulares e verbos irregulares): formas
finitas – indicativo (pretérito mais-que-perfeito composto); formas não finitas –
infinitivo (impessoal) e particípio
- Palavras complexas; radical e afixos (alargamento)
- Derivação de palavras por afixação (prefixação e sufixação)
- Sinonímia e antonímia (alargamento)
- Famílias de palavras (alargamento)
Sintaxe
- Pronome pessoal em adjacência verbal: pronomes átonos em frases
afirmativas e negativas
- Funções sintáticas: sujeito (simples e composto), vocativo, complemento
direto, complemento indireto.
 Linguagem da sala de aula;
 O alfabeto;
 Os números (1-100);
 As cores e formas;
 Apresentação;
 Cumprimentos e despedidas;
 Idade;
 A família:
. Pronomes Pessoais no singular;
. O verbo «to be» na afirmativa no singular;
. Adjetivos Possessivos no singular.
 Países e Nacionalidades;
. Pronomes Pessoais;
. O verbo «to be» na afirmativa;
. Adjetivos Possessivos.
 Halloween - Vocabulário relacionado com o Halloween;
 Disciplinas da escola:
. Plural dos substantivos;
. O verbo «to be» na negativa e interrogativa e respostas curtas;
. Adjetivos para caracterizar disciplinas da escola;
. Objetos da sala de aula;
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. Pronomes interrogativos: who, what, where e how;
. Artigos: a, an, the;
. Pronomes Demonstrativos;
. Adjetivos para caraterizar objetos da sala de aula.
Natal;
Os animais;
Partes do corpo dos animais/ pessoas
. Vocabulário relacionado com o Natal;
. O verbo have got (afirmativa, negativa, interrogativa e frases curtas);
. O caso possessivo;
. How many?
As divisões de uma casa;
Os vários tipos de casa;
Mobília de casa:
. Preposições de lugar;
. O verbo there to be (afirmativa, negativa, interrogativa e frases
curtas.
A rotina diária;
As horas;
Partes do dia;
Dias da semana;
As refeições:
. Simple Present na afirmativa;
. Advérbios de frequência;
. Preposições de tempo
Desporto;
Estações do ano;
Meses do ano:
. Simple Present (negativa, interrogativa e frases curtas);
. Pronomes de complemento;
. Pronome interrogativo: When.
O tempo atmosférico;
Páscoa; Vocabulário relacionado com a Páscoa;
Os alimentos e as bebidas
. Substantivos quantificáveis;
. Some/ Any;
. verbo there to be (revisão);
. How much?/ How many?
Os lugares/ edifícios
. Imperativo;
. Let’s;
. Why don’t we…? / Can I…? / May I…?
Atividades de tempo livre:
. Can (afirmativa, negativa, interrogativa e frases curtas);
. And, but, or.
O vestuário;
As férias
. Present Continuous (afirmativa, negativa, interrogativa e frases
curtas);
. Regras - Ing form.
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Educação Física

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.

4.
Educação Visual
5.

6.
7.
1.

2.
3.

Educação Tecnológica

4.
5.
6.
7.
8.

Jogos Pré-desportivos;
Ginástica;
Atletismo;
Voleibol;
Natação; Futebol;
Condição Física.
Geometria: Formas e estruturas geométricas no envolvimento.
Forma:
. Elementos da forma;
. Relação entre a forma e os fatores que a condicionam.
Comunicação:
. Compreender a escrita na comunicação visual;
. Reconhecer a importância da utilização da imagem na comunicação
visual.
Luz/ Cor:
. Reconhecer a cor no envolvimento;
. Conhecer os valores simbólicos da cor.
Medida:
. Métodos de medição;
. Unidades de medida;
. Instrumentos de medição.
Estrutura:
. Estrutura das formas;
. Estrutura dos materiais.
Material:
. Origem e propriedade;
. Impacte ambiental.
Geometria:
. Formas e estruturas geométricas no envolvimento;
. Operações constantes na resolução de diferentes problemas:
traçados geométricos.
Trabalho:
. Relações técnicas/ materiais;
. Higiene e segurança.
Energia:
. Fontes de energia – recursos energéticos;
. Fontes de energia;
. Transformação de energia.
Espaço:
. Organização do espaço;
. Representação do espaço.
Estrutura:
. Estrutura das formas;
. Estrutura dos materiais.
Movimento:
. Tipos de movimento;
. Representação do movimento.
Material:
. Origem e propriedade;
. Impacte ambiental;
Transformação de matérias-primas.
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Educação Musical

EMRC



















1.
2.
3.
4.

Timbres do meio ambiente, vocal, corporal e instrumental; Instrumentos
de percussão: família das peles, madeiras e metais;
Pulsação;
Semínima e pausa da semínima;
Compasso quaternário;
Colcheia;
Altura definida e indefinida;
Agudo e grave;
Pauta musical;
Clave;
Notas dó (agudo) e lá;
Piano, mezzo forte e forte;
Elementos repetitivos e contrastantes;
Introdução;
Instrumentos da orquestra: Cordas, sopros de madeira, sopros de metal e
percussão;
Adagio, moderato e presto;
Ostinato;
Mínima e pausa da mínima;
Compasso binário; Notas sol, mi, ré e dó;
Escala pentatónica de dó maior;
Crescendo e diminuendo;
Volume sonoro: decibel;
Forma binária; Forma ternária;
Interlúdio;
Semibreve e pausa;
Accelerando e ritardando;
Anacruse;
Pausa da colcheia;
Compasso ternário; Ponto de aumentação; Contratempo;
Notas fá e si;
Escala diatónica de dó maior;
Melodia e harmonia;
Textura fina e densa.
Viver juntos;
Advento e Natal;
A família, comunidade de amor;
Construir a fraternidade.
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2.ºCiclo do Ensino Básico – 6.º ano de escolaridade

Disciplina

História e Geografia de
Portugal

Conteúdos programáticos/temáticos











































Império Português no Século XVIII;
Exploração económica;
O território e os recursos naturais;
Os movimentos da população.
O tráfico de escravos;
A monarquia absoluta no tempo de D. João V;
As invasões napoleónicas;
A saída da corte para o Brasil;
A resistência aos invasores e a intervenção inglesa;
Revolução liberal de 1820;
O espaço português no século XIX;
Os recursos naturais e as inovações tecnologias;
A indústria;
O nascimento do operariado;
A extração mineira;
A alteração da paisagem;
Transportes e comunicações;
A cultura;
A arte;
O ensino;
A defesa dos direitos humanos;
A vida quotidiana;
A vida nos campos;
A vida nas grandes cidades;
A demografia;
A Revolução Republicana e a queda da Monarquia;
A 1.ª República;
Golpe militar de 28 de maio;
Salazar e o Estado Novo;
A política de obras públicas;
As restrições às liberdades e a oposição ao regime;
A Guerra colonial;
O 25 de abril e a consolidação da democracia portuguesa;
A descolonização;
A Constituição de 1976;
Portugal nos dias de hoje;
O poder central;
Poder local;
Evolução da População e movimentos demográficos;
Sociedade rural e urbana;
As atividades económicas;
Portugal na Europa e no Mundo.
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Ciências Naturais

Matemática

1. Os alimentos como veículo de nutrientes;
2. Processos Vitais Comuns aos Seres Vivos
• Trocas nutricionais entre o organismo e o meio: nos animais
• Trocas nutricionais entre o organismo e o meio: nas plantas
• Transmissão de vida: reprodução no ser humano
• Transmissão de vida: reprodução nas plantas
3. Agressões do Meio e Integridade do Organismo
• Microrganismos.
1. Números naturais;
2. Números racionais;
3. Potências de expoente natural;
4. Sequências e regularidades;
5. Proporcionalidade direta;
6. Figuras geométricas planas: Perímetros e Áreas,
7. Sólidos geométricos;
8. Medida: Volumes;
9. Isometrias do plano;
10. Representação e tratamento de dados.















Português















Oralidade:
Interação discursiva
Princípio de cooperação
Interpretação de texto
Informação implícita e explícita
Deduções e inferências; sentido figurado
Manifestação e justificação de reação pessoal ao texto ouvido
Síntese
Pesquisa e registo da informação
Produção de texto
Géneros escolares: apresentação oral; argumentação
Planificação do discurso (hierarquização de tópicos)
Vocabulário: diversificação e adequação
Estruturas gramaticais: concordância, adequação de tempos verbais, expressões
adverbiais, pronominalizações, marcadores discursivos.
Leitura e escrita:
Fluência de leitura: velocidade, precisão, prosódia
Palavras e textos (consolidação)
Compreensão de texto
Textos de características: narrativas; descritivas
Retrato, texto de enciclopédia e de dicionário, entrevista e texto publicitário, notícia,
carta, roteiro
Sínteses parciais; questões intermédias; antecipação de conteúdos
Informação relevante, factual e não factual
Inferências: sentidos contextuais; relacionação de informações
Estrutura do texto; relações intratextuais de causa – efeito e de parte – todo; aspetos
nucleares do texto; síntese
Opinião crítica textual e intertextual
Pesquisa, registo e organização da informação
Produção de texto
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 Géneros escolares: texto de características expositivas, texto de opinião
 Texto de características narrativas
 Resumo de texto de características narrativas e de texto de características
expositivas
 Paráfrase
 Planificação de texto: objetivos, organização segundo a categoria ou género,
registo, organização e desenvolvimento de ideias
 Textualização: ortografia, acentuação, pontuação e sinais auxiliares de escrita;
construção frásica (concordância, encadeamento lógico); coesão textual (retomas
nominais, substituições por sinónimos e expressões equivalentes e por pronomes,
ordenação correlativa dos tempos verbais, conectores); marcadores discursivos;
vocabulário específico; Revisão de texto: planificação, tema, categoria ou género;
estrutura e desenvolvimento lógico do texto; correção linguística.
Educação literária:
- Textos da literatura para crianças e jovens, da tradição popular e adaptações de
clássicos (Lista em Anexo); outros textos literários selecionados (Listagem PNL)
- Compreensão de texto
- Texto poético: estrofe, rima (toante e consoante) e esquema rimático (rima
emparelhada, cruzada, interpolada)
- Texto dramático: organização estrutural (ato, cena e fala); sentido global
- Géneros literários: conto e poema (lírico e narrativo)
- Relação entre partes do texto e estrutura global (modos narrativo e lírico)
- Inferências
- Comparação de versões de um mesmo texto
- Literatura, cinema e teatro: relações textuais
- Universos de referência e valores
- Recursos expressivos: anáfora, perífrase, metáfora
- Linguagem: vocabulário, conotações, estrutura do texto
- Expressão de sentimentos, ideias e pontos de vista
- Produção expressiva (oral)
- Leitura dramatizada
- Apresentação de um texto
Gramática:
- Classes de palavras
- Verbo: principal (intransitivo e transitivo), copulativo e auxiliar (dos tempos
compostos e da passiva)
- Determinante interrogativo; Pronome indefinido; Interjeição
- Morfologia e lexicologia
- Modos e tempos verbais: formas finitas – condicional e conjuntivo (presente,
pretérito imperfeito e futuro); formas não finitas – infinitivo (impessoal e pessoal) e
gerúndio
- Derivação e composição; Sintaxe
- Pronome pessoal em adjacência verbal em frases que contêm uma palavra
negativa, frases iniciadas por pronomes e advérbios interrogativos
- Funções sintáticas: predicativo do sujeito, complemento oblíquo, complemento
agente da passiva e modificador
- Complemento direto e complemento indireto e pronomes correspondentes
- Frase ativa e frase passiva
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- Discurso direto e discurso indireto
- Frase simples e frase complexa.















Inglês













Linguagem da sala de aula;
O alfabeto;
Meses e datas;
Os números (cardinais/ ordinais);
Identificação pessoal;
Países e nacionalidades;
Família
. Pronomes pessoais;
. O verbo «to be»;
. Caso possessivo;
. Wh – questions.
Descrição física
. O verbo have got (afirmativa, negativa, interrogativa e frases curtas);
. O verbo there to be (afirmativa, negativa, interrogativa e frases curtas);
. Some/ any.
Habilidades:
. Can/ can’t / can you…?
. Imperativo.
Profissões
. Simple Present na afirmativa, negativa, interrogativa e respostas curtas;
. Pronomes interrogativos.
Vocabulário relacionado com o Halloween;
Tarefas domésticas
. Verb + gerund;
. Variações ortográficas;
. Pronomes possessivos;
. Whose…?
Atividades diárias
. Present continuous (afirmativa, negativa, interrogativa e frases curtas).
Meios de transporte
. Must – obrigação;
. Mustn’t – proibição;
. Can – permissão.
Vocabulário relacionado com o Natal;
Descrição de eventos passados;
Música e Instrumentos Musicais
. Verbo to be no passado (afirmativa e negativa);
. Pronomes interrogativos com was / were.
Férias / atividades de Férias
. Verbos no passado: afirmativa;
. Verbos no passado: variações ortográficas;
. Verbos no passado: Formas irregulares.
Vocabulário relacionado com a Páscoa;
Cinema
. Verbos regulares e irregulares no passado (negativa, interrogativa e respostas
curtas); Pronomes interrogativos.
Situar espaços geograficamente
. Adjetivos (comparativo e superlativo).
Festas de aniversário
. Be going to (afirmativa, negativa, interrogativa e respostas curtas);
. Expressões de tempo no futuro.

Rua Dr. Albino de Menezes; 9230 - 081 Santana; N.I.P.C.: 680 012 664
Email: geral@ebs-santana.pt; Site: www.ebs-santana.pt

Página 29 de 86
Mod. 105

Educação Física

Educação Visual

Educação Tecnológica

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Voleibol;
Ginástica;
Basquetebol;
Atletismo;
Natação;
Futebol;
Condição Física.

1. Geometria:
. Operações constantes na resolução de diferentes problemas: traçados
geométricos.
2. Forma:
. Elementos da forma;
. Valor estético da forma.
3. Comunicação:
. Compreender a escrita na comunicação visual;
. Reconhecer a importância da utilização da imagem na comunicação visual.
4. Luz/ Cor:
. Compreender características e qualidades da cor;
. Reconhecer a simbologia e o significado da cor;
. Considerar a cor na construção do sentido das mensagens;
. Reconhecer a influência da luz na perceção da cor na forma e no espaço.
5. Medida:
. Métodos de medição;
. Unidades de medida;
. Instrumentos de medição.
6. Estrutura:
. Estrutura das formas;
. Estrutura dos materiais.
7. Material:
. Origem e propriedade;
. Impacte ambiental
8. Trabalho:
. Relação técnicas/ materiais;
. Higiene e segurança.
9. Espaço:
. Organização do espaço;
. Representação do espaço
1. Geometria:
. Formas e estruturas geométricas no envolvimento;
. Operações constantes na resolução de diferentes problemas: traçados
geométricos.
2. Trabalho:
. Relação técnicas/ materiais;
. Higiene e segurança.
3. Energia:
. Fontes de energia – recursos energéticos;
. Fontes de energia;
. Transformação de energia.
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4. Espaço:
. Organização do espaço;
. Representação do espaço.
5. Estrutura:
. Estrutura das formas;
. Estrutura dos materiais.
6. Movimento:
. Tipos de movimento;
. Representação do movimento.
7. Material:
. Origem e propriedade;
. Impacte ambiental;
8. Transformação de matérias-primas.

Educação Musical

EMRC




























1.
2.
3.

Figuras musicais;
Notas na pauta e na flauta;
Andamentos;
Intensidades;
Compassos;
Melodia e Harmonia;
Anacruze;
Repetição e contraste de seções;
Introdução; Interlúdio e Coda;
Canções de Natal;
Compasso Ternário;
Ligadura de Prolongação;
Ponto de aumentação;
Suspensão;
Alterações musicais;
Intervalo Melódico e Harmónico;
Melodias Simultâneas (Cânone);
Acorde; Si benol e Fá sustenido;
Contratempo;
Polirrítmia e Monorrítmia;
Ataque, corpo e queda do som; Legato e Staccato;
Alteração Tímbrica;
Expressividade através de seleção Tímbrica; Sforzando e Tenuto;
Síncopa;
Escalas Maiores e Menores; Modos Maior e menor; Acordes Maiores e menores;
Ritmos Pontuados;
Rondó.
A pessoa humana;
Jesus, um Homem para os outros;
A partilha do Pão.
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3.ºCiclo do Ensino Básico – 7.º ano de escolaridade

Disciplina

Português

Conteúdos programáticos/temáticos
Oralidade
Interação discursiva
- Regras de interação; informação, explicação, esclarecimento; retoma e
resumo de ideias; apresentação de propostas e sugestões;
Interpretação de texto
- Tema, assunto; informação essencial e acessória; deduções e inferências
- Intencionalidade comunicativa
- Manifestação de ideias e pontos de vista;
Registo e tratamento de informação
- Ideias‐chave; notas; síntese
Produção de texto
- Narrativa
- Géneros escolares (complexidade crescente): apresentação de tema;
argumentação
- Planificação do texto (tópicos)
- Informação pertinente, pesquisa sob orientação; recurso pontual a suportes
tecnológicos - Vocabulário e estruturas frásicas: fluência e correção
- Géneros escolares: texto de características expositivas; artigo de opinião
- Textos de características: narrativas; descritivas
- Texto biográfico, comentário, reportagem, entrevista, texto publicitário
Interpretação de texto
- Antecipação de conteúdos e confronto com o texto
- Tema, ideia principal; pontos de vista e universos de referência
- Causa e efeito; facto e opinião
- Deduções e inferências
- Estrutura do texto (partes) e sentido global do texto
- Continuidade, progressão temática, coerência e coesão textual (repetições;
substituição por pronomes, por sinónimos e equivalentes; referência por
possessivos; conectores; ordenação correlativa de tempos verbais)
- Pontos de vista, apreciações críticas (expressão e fundamentação)
Organização e tratamento da informação
- Notas, tópicos; ideias‐chave
Escrita
Produção escrita
- Géneros escolares (complexidade crescente): texto de características
expositivas; texto de características argumentativas
- Texto de características narrativas
- Comentário
- Resumo e síntese de texto de características expositivas
- Expressão de conhecimentos: resposta a questões e a instruções de trabalho
Planificação, textualização e revisão
- Planificação: recolha de informação; objetivos; organização de informação
segundo categoria ou género
- Textualização: caligrafia; ortografia; pontuação; vocabulário e estruturas
sintáticas (diversificação); ordenação e hierarquização da informação;
estruturação do texto; adequação a diferentes públicos e finalidades
comunicativas; princípios do trabalho intelectual (identificação de fontes)
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- Revisão: correção, adequação e reformulação
- Textos literários, portugueses e estrangeiros, de diferentes épocas e de
géneros diversos (Lista em Anexo) Textos selecionados (Listagem PNL)
Educação Literária
Interpretação de texto
- Texto poético: estrofe, verso, refrão, rima, esquema rimático
- Tema, ideia principal, pontos de vista e universos de referência
- Estruturação do texto (partes) e sentido global do texto
- Comparação de textos de diferentes géneros
- Valores culturais
- Recursos expressivos estudados nos ciclos anteriores (retoma) 1
- Aliteração, pleonasmo e hipérbole; valor semântico da pontuação.
Produção oral e escrita
- Leitura expressiva: individual ou em grupo; recitação; dramatização
- Expressão de ideias pessoais sobre o texto
- Comentário de texto
- Escrita de textos diversos.
Gramática
Classes de palavras
- Classes de palavras estudadas nos ciclos anteriores (retoma) 1
- Verbo principal: transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto
Advérbio: de dúvida, de inclusão, de exclusão, de designação, relativo e
conectivo Determinante: indefinido, relativo e interrogativo
- Pronome relativo
- Conjunção coordenativa: copulativa, adversativa, disjuntiva, conclusiva e
explicativa
- Conjunção subordinativa: causal e temporal
- Locução: prepositiva, adverbial
Morfologia e lexicologia
- Modos e tempos verbais (simples e compostos)
- Paradigmas flexionais dos verbos regulares da 1.ª, da 2.ª e da 3.ª conjugação
(sistematização)
- Verbos irregulares; verbos defetivos (impessoais e unipessoais)
- Formação de palavras complexas: derivação (afixal e não‐afixal) e
composição (por palavras e por radicais)
- Palavras compostas: plural
- Palavras complexas: significado.
Sintaxe
- Funções sintáticas estudadas nos ciclos anteriores (retoma) 2
- Sujeito: subentendido e indeterminado
- Pronome pessoal em adjacência verbal: em frases afirmativas; em frases que
contêm uma palavra negativa; em frases iniciadas por pronomes e advérbios
interrogativos; com verbos antecedidos de certos advérbios
- Frase ativa e frase passiva (consolidação) Discurso direto e discurso indireto
(alargamento)
- Coordenação entre orações: coordenação sindética e assindética; orações
coordenadas copulativas, adversativas, disjuntivas, conclusivas e explicativas
- Subordinação entre orações: oração subordinante; orações subordinadas
adverbiais causais e temporais; orações subordinadas adjetivas relativas.
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Inglês (Nível III)

Linguagem da sala de aula;
Números ordinais e cardinais;
Dias da semana;
Meses do ano;
Estações do ano;
Pessoas e Lugares: Identificação pessoal, descrição física e psicológica,
preferências, países e nacionalidades, ações temporárias
. Pronomes pessoais: sujeito;
. Verbo to be: presente simples;
. Determinantes possessivos;
. Verbo to have got: presente simples;
. Ordem de adjetivos;
. Presente progressivo;
. Pronomes e advérbios interrogativos;
. Halloween.
 A família: Grau de parentesco; as profissões; vida familiar; a relação pais/
filhos, tarefas domésticas, rotina diária, indicação das horas/ tempo,
benefícios do voluntariado;
. Caso Possessivo;
. Whose;
. Pronomes pessoais: sujeito e objeto;
. Verbos no presente simples;
. Advérbios de frequência;
. Preposições de tempo;
. Phrasal verbs;
. Presente simples/ presente progressivo. Christmas;
 A Casa: partes da casa, tipos de habitação, casas típicas da GrãBretanha, espaço físico da casa, artigos de decoração, mobília, meios de
transporte, memórias de infância, experiências passadas;
. “There to be: presente simples;
. Some, any, no;
. Artigos: a/ an, the ou omissão do artigo;
. Preposições de lugar, direção e movimento;
. Passado simples: to be, verbos regulares e irregulares St.
Valentine’s Day;
 A Escola: Horário escolar, disciplinas / objetos, espaço físico, regras na
escola, opiniões sobre a escola, os amigos, a amizade, códigos,
atividades extracurriculares, clubes, bullying
. Adjetivo + preposição;
. Modal verbs: can, could, may, must and mustn´t;
. Plural dos nomes;
. Passado progressivo;
. When / while;
. A imperativa.
 Leitura extensiva – Robin Hood, adaptado por Sumara Gilanni e/ou
Wonders down under, por Jerry Jindrich;
Easter
 O mundo à nossa volta: a cidade e o campo, os espaços na cidade,
locais/serviços públicos; mundo dos países de expressão em língua
inglesa, uma cidade Americana: Nova York; compras: lojas e artigos;
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Francês (Nível I)

. Pronomes indefinidos;
. Futuro simples: will + infinitive;
. Condicional: tipo I;
. Futuro: to be going to;
. To be going to / will, presente progressivo;
. Question tags;
 Desporto e tempo livre: desporto na escola, equipamento desportivo,
futebol profissional, atividades de tempos livres, férias de verão e
atividades de férias, luagres de interesse na Flórida (EUA);
. How often? – adverbial phrases of frequency;
. Pronomes reflexivos;
. Conetores;
. Pronomes relativos;
. Comparativo e superlativo;
. Inglês britânico e inglês americano;
. Present perfect;
. Present perfect vs past simple.
. Presente simples/ presente progressivo;
. Some, any, no;
. Artigos: a/ an, the ou omissão do artigo;
. Preposições de lugar;
. Passado simples: to be, verbos regulares e irregulares
 Bullying
. Adjetivo + preposição;
. Modal verbs: can, could, may, must and mustn´t;
. Plural dos substantivos;
. Passado progressivo;
. O Imperativo.
1. A Geografia da França: Territórios francófonos; as regiões francesas;
alguns aspetos da cultura e história da França;
. Dias da semana e meses do ano;
. Os sons e a grafia do Francês;
. O alfabeto;
. Os números de 1 a 40;
. A linguagem da Sala de aula.
3. Identificação pessoal: Fórmulas de cumprimento e apresentação; países
e nacionalidades;
. Presente do indicativo (verbos être/ avoir e verbos em ER);
. Artigos de definidos e indefinidos;
. Pronomes pessoais;
. O nome dos países e o masculino e feminino dos adjetivos das
nacionalidades;
. A expressão “C’est…”;
. A Interrogação com “Qui-est-ce…”.
4. A escola: Horários, disciplinas, material e atividades escolares, a
rotina diária;
. Verbos pronominais no presente;
. Os verbos faire e prendre no presente;
. A expressão il y a e il n’y a pas;
. As horas, os momentos do dia;
. O futur proche;
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História

Geografia

. Os pronomes pessoais tónicos;
. Os números de 40 a 1000.
5. Fazer o seu retrato: Caracterização física e psicológica; qualidades e
defeitos;
. As cores, partes do corpo, roupas e acessórios;
. O masculino e feminino dos adjetivos qualificativos;
Os comparativos e superlativos;
. A forma interrogativa;
. Os verbos porter e mettre no presente;
Os comparativos e superlativos;
. A forma interrogativa;
. Os verbos porter e mettre no presente;
. O plural dos nomes e dos adjetivos;
. Expressões para exprimir opiniões.
6. Os amigos e ocupação de tempos livres: Lazer, atividades,
desportos, hábitos alimentares;
. Os nomes de atividades e desportos;
. As preposições com os verbos “jouer” e “faire” no presente;
. Propor, aceitar e recusar uma saída;
. A expressão de negação;
. Os verbos vouloir, pouvoir, boire e manger no presente;
. Os partitivos na forma afirmativa e negativa;
. Os advérbios de frequência;
. O imperativo (afirmativo e negativo);
. Os determinantes demonstrativos.
7.A casa: Mobiliário, objetos, divisões da casa, as tarefas domésticas;
. O vocabulário da casa e tipos de casa;
. As preposições de lugar;
. Os verbos ranger, finir e venir;
. O passé récent;
. Os pronomes pessoais complemento direto;
. A expressão de condição.
1. Das sociedades recolectoras às primeiras civilizações:
. As sociedades recolectoras e as primeiras sociedades produtoras;
. Contributos das primeiras civilizações.
2. A herança do mediterrâneo antigo:
. Os gregos no séc. V a.c.: o exemplo de Atenas;
. O mundo romano no apogeu do império;
. O cristianismo: origem e difusão.
3. A formação da cristandade ocidental e a expansão islâmica:
. A europa cristã nos séculos VI a IX;
. O mundo muçulmano em expansão;
. A sociedade europeia nos séculos IX e XII;
. A península ibérica: dois mundos em presença.
4. Portugal no contexto europeu nos séculos XII a XIV:
. Desenvolvimento económico, relações sociais e poder político
nos séculos XII a XIV;
. A cultura portuguesa face aos modelos europeus.
1. A Terra: estudos e representações:
. A Geografia e o Território;
. A Representação da superfície terrestre;
. A Localização dos diferentes elementos da superfície terrestre.
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2. Meio natural:
. O clima;
. O relevo;
. A dinâmica de uma bacia hidrográfica;
. A dinâmica do litoral.

1.

Matemática

Ciências Naturais

Físico - química

Números Racionais
1.1. Números racionais
1.2. Expressões algébricas
1.3. Raízes quadradas e cúbicas
2. Funções
2.1. Generalidades sobre funções
2.2. Operações com funções numéricas
2.3. Problemas envolvendo funções de proporcionalidade direta.
2.4. Sequências e Sucessões
2.5. Problemas envolvendo sequências e sucessões
3. Equações algébricas
3.1. Equações numérica
3.2. Equações lineares
3.3. Problemas envolvendo equações lineares.
4. Figuras Geométricas
4.1.Linhas poligonais e polígonos
4.2. Quadriláteros
4.3. Áreas de quadriláteros
4.4. Problemas envolvendo triângulos e quadriláteros.
5. Paralelismo, congruência e semelhança
5.1. Isometrias e semelhança
5.2. Perímetros e áreas de figuras semelhantes
5.3 Homotetias
5.4 Problemas envolvendo semelhanças de triângulos e homotetias.
5.5 Medida.
6. Tratamento de dados
6.1 Medidas de localização
6.2 Mediana de um conjunto de dados numéricos
6.3 Problemas envolvendo tabelas, gráficos e medidas de localização
A Terra em transformação
1. Dinâmica externa da Terra
2. Dinâmica interna da Terra;
3. Consequências da dinâmica interna da Terra;
4. A Terra conta a sua história;
5. Ciência geológica e sustentabilidade da vida na Terra.
Domínio: Física.
1. Universo;
2. Sistema Solar;
3. Distâncias no Universo;
4. A Terra, a Lua e forças gravíticas.
Domínio: Química
1. Constituição do mundo material
2. Substâncias e misturas
3. Transformações físicas e Químicas;
4. Propriedades físicas e químicas dos materiais;
5. Separação das substâncias de uma mistura.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Educação Visual

Oferta de Escola

TIC

Expressão Plástica

Geometria;
Medição;
Instrumentos de Trabalho;
Traçados Geométricos;
Ângulos;
Linguagem e Gramática Visual:
6.1. Forma:
. Elementos estruturais da linguagem plástica: Ponto; Linha.
6.2. Qualidades expressivas:
. Plano/ Superfície;
. Volume;
. Texturas naturais e artificiais.
6.3. Cor:
. A cor no ambiente e representação do espaço;
. Misturas de pigmentos: Cores primárias, secundárias e
complementares; Simbologia da cor;
. Cores quentes e cores frias;
. Harmonia e Contrastes.
6.4. Estrutura:
. Estruturas naturais e artificiais;
. A estrutura do módulo – padrão.
6.5. Comunicação:
. Papel da imagem na comunicação.
6.6. Espaço:
. Representação do espaço;
. Relação Homem – espaço.
1. A informação, o conhecimento e o mundo das tecnologias;
2. Utilização do computador e/ou de dispositivos eletrónicos similares em
segurança;
3. Pesquisa de informação na Internet;
4. Análise da informação na Internet;
5. Produção e edição de documentos;
6. Produção e edição de apresentações multimédia.
Suportes/ Materiais:
 O papel:
 Cartão;
 Cartolinas;
 Madeira;
 Pasta de papel.
Instrumentos a usar:
 Riscadores e marcadores;
 Pincéis;
 Trinchas;
 Espátulas
Técnicas:
 Colagem;
 Pintura;
 Técnica mista;
 Colagem e carvão, marcadores, e outros materiais riscadores;
 Colagem e guache;
Colagem e tinta plástica.
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Educação Tecnológica
(semestral)



Tecnologia e Sociedade:
• Tecnologia e consumo.
Processo tecnológico:
• Objeto técnico;
• Planeamento e desenvolvimento de projetos e produtos;
• Pesquisa técnica e tecnológica;
• Comunicação de ideias de projetos e produtos;
• Resolução de problemas e tomada de decisão.
Conceitos, princípios e operadores tecnológicos:
• Movimento;
• Medição/ Metrologia;
• Materiais;
• Informação/ Comunicação;
• Fabricação/ Construção;
Higiene e Segurança

1. Expressão corporal.
2. Movimentos locomotores.
Dança
3. Movimentos não locomotores.
4. Invariantes da Dança (Energia, Tempo e Espaço).
1. Voleibol;
2. Natação;
3. Futebol;
4. Ginástica;
Educação Física
5. Basquetebol;
6. Andebol;
7. Badminton;
8. Atletismo;
9. Condição Física.
1. As origens.
2. As religiões.
EMRC
3. A riqueza e sentido dos afetos.
4. A Paz Universal.
3.ºCiclo do Ensino Básico – 8.º ano de escolaridade

Disciplina
Português

Conteúdos programáticos/temáticos
Oralidade:
Tema; Assunto;
Informação objetiva e informação subjetiva;
Intencionalidade comunicativa: informar, narrar, descrever, explicar e
persuadir;
Ideias, ideias-chave; Pontos de vista; Notas;
Síntese; Opiniões;
Princípios reguladores da interação discursiva;
Estruturas gramaticais correntes: concordâncias, adequação de tempos
verbais e expressões adverbiais de tempo;
Variação nos planos fonológicos, lexical e sintático; Contextos geográficos.
Leitura:
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Textos narrativos, biográficos, páginas de diários e de memórias, textos
expositivos, de opinião, críticas, comentários, descrições, cartas de
apresentação, currículos, reportagens, entrevistas e roteiros;
Temas e ideias principais;
Pontos de vista e universos de referência; Causas e efeitos;
Deduções e inferências; Elementos de persuasão; Diferentes partes e
subpartes;
Relações intratextuais: semelhança, oposição, parte- todo, causa
consequência e genérico - específico; Sentido global do texto;
Notas; Ideias-chave; O papel de diferentes suportes (papel, digital, visual
e espaços de circulação (jornal, internet…) na estruturação e receção dos
textos; Pontos de vista e apreciações críticas; Variação nos planos lexical e
sintático;
Contextos históricos e geográficos em que ocorrem diferentes variedades do
português.
Escrita:
Organização da informação segundo a tipologia do texto;
Ordenação e hierarquização da informação, tendo em vista a continuidade de
sentido, a progressão temática e a coerência global do texto;
Estrutura e formato adequados, respeitando convenções tipológicas e
(orto)gráficas estabelecidas;
Adequação dos textos a diferentes públicos e finalidades comunicativas;
Diversificação do vocabulário e das estruturas sintáticas;
Sinais de pontuação: os dois pontos (em introdução de citações e de uma
síntese ou consequência do anteriormente anunciado) e o ponto e vírgula;
Normas para citação;
. Potencialidades das tecnologias da informação e comunicação na
produção, na revisão e na edição de texto;
. Elaboração de planos, resumos e sínteses de textos informativos e
expositivos;
. Textos expositivos sobre questões objetivas propostas pelo professor,
respeitando: o predomínio da função informativa; a estrutura interna:
introdução ao tema; desenvolvimento expositivo,
sequencialmente encadeado e corroborado por evidências;
conclusão;
. Textos argumentativos com a tomada de uma posição; a apresentação
de razões que a justifiquem, com argumentos que diminuam a força das
ideias contrárias; e uma conclusão coerente;
. Textos biográficos, páginas de um diário e de memórias, cartas de
apresentação, roteiros, relatórios, comentários subordinados a tópicos
fornecidos;
. Correção e adequação do texto, procedendo a todas as reformulações
necessárias.
Educação Literária:
. Textos literários portugueses e estrangeiros, de diferentes épocas e de
géneros diversos;
. Temas, ideias principais, pontos de vista e universos de referência;
Sentido global do texto;
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Inglês (Nível IV)

. Elementos constitutivos do texto dramático (ato, cena, fala e indicação
cénica);
. Diálogos, monólogos e apartes;
. Ponto de vista de diferentes personagens; Estruturação do texto
(diferentes partes e subpartes);
. Valor dos recursos expressivos já estudados e ainda dos seguintes:
antítese, perífrase, eufemismo e ironia; Novidade de um texto em relação
a outro(s); Relações de intertextualidade;
. Valores culturais e éticos presentes nos textos; Comentário crítico a textos
lidos;
. Leitura em voz alta, recitação e dramatização de textos lidos; Recriações
de obras literárias com recurso a diferentes linguagens (por exemplo:
música, teatro, cinema, adaptações a séries de TV);
. Projetos e circuitos de comunicação escrita.
Gramática:
. Classes de palavras:
. Advérbio: de dúvida, de designação e relativo;
. Conjunção subordinativa: condicional, final, comparativa, consecutiva,
concessiva e completiva;
. Locução conjuncional;
. Regras de utilização do pronome pessoal em adjacência verbal: em
orações subordinadas; na conjugação do futuro e do condicional.
Funções sintáticas: modificador do nome restritivo e apositivo; Processos
de subordinação entre orações: subordinadas adverbiais condicionais
finais, comparativas, consecutivas e concessivas; subordinadas
substantivas completivas (função de complemento); Divisão e
classificação de orações;
. Neologismos;
. Palavras polissémicas e seus significados;
. Palavras polissémicas e monossémicas; Campo semântico;
. Relações semânticas: sinonímia, antonímia, hiperonímia e holonímia.
 Tempo livre/ entretenimento: atividades de tempos livres,
trabalho voluntário; desportos extremos; amizade
. Nomes coletivos;
. Presente simples vs. Present Continuous;
. Past Simple; Past Continous;
. Modal Verbs.
 Entretenimento / moda / música: filmes, teatro, shows de música;
tempo livre; moda, shows de moda; festas e concertos
. Determinantes possessivos
. Pronomes possessivos
. Formação de palavras
. Palavras compostas
. Pronomes relativos (who, which, whose, that)
. Futuro: will; be going to; present continuous
. Conetores (contrast, result, purpose).
 Celebrações: Halloween, Christmas
 Comida: preferências, palavras de origem americana/britânica; refeições,
restaurantes
. Quantificadores
. Nomes contáveis/não contáveis
. Palavras de expressão britânica e americana
. Adjetivos + preposições
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Casos especiais no plural
“so” + adjetivo
Celebrações: St. Valentines’s Day;
Os meios de comunicação: A imprensa escrita (jornais e revistas),
empregos relacionados, rádio, programas de rádio, TV, programas de TV
Condicionais (tipo 0º 1º)
. Present perfect (forma, verbos regulares e irregulares; advérbios de
tempo)
Present perfect VS Past simple
 Celebrações: Easter;
Leitura extensiva
“The Hound of the Baskervilles” de Sir Arthur Conan Doyle
 Além-fronteiras: Países de língua inglesa (Nova Zelândia, Africa do Sul,
As Caraíbas), Tempo livre, Ambiente e Eco voluntariado, O tempo e as
catástrofes ambientais
. Prepositional verbs
. Artigo definido
. Phrasal verbs
. Família de palavras
. “Used to” VS “usually”
1. Revisão de conteúdos essenciais
. A França no Património mundial
. Reconhecer elementos civilizacionais franceses
. Aplicar conhecimentos adquiridos
2. Profissões:
 Exprimir gostos
 Fazer projetos
 Exprimir necessidade
 Pedir informações
 Feminino de nomes e adjetivos
 Futuro simples
 Il faut + infinitivo
.
.



Francês (Nível II)

O passé composé;
.Os pronomes pessoais complemento direto e indireto;
.O Discurso direto no presente;
.O pretérito imperfeito do indicativo;
.A expressão de negação;
.Determinantes e pronomes demonstrativos;
.Pronomes adverbiais y e en.
3. Habitação: Tipos de casas, espaços, móveis e objetos; rotinas
domésticas
.O futuro simples;
.A expressão de consequência.
4. Alimentação: Alimentos e bebidas; refeições e hábitos alimentares; aspetos
típicos da gastronomia francesa
.Apreciar/ criticar e aconselhar;
.Exprimir gostos;
.Artigos partitivos;
.O imperativo;
.Advérbios.
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5. Serviços: Transportes: viagens e meios de transportes; correios e

telecomunicações, meios de comunicação social; saúde/ assistência
social
.Exprimir hipóteses e pedir informações;
.Exprimir sensações físicas;
.O condicional;
.A expressão de condição;
.Determinantes e pronomes possessivos;
.Os pronomes interrogativos;
.Os pronomes relativos;
.O plus-que-parfait;
.Discurso Indireto no passado.
6. A vida na cidade: Tipos de cidades; problemas ambientais; consciência
ecológica e cívica
.Descrever o lugar onde vive;
.Expressar desejo e vontade;
7. Expressar dúvida.

História

Geografia

Matemática

 Crises e revolução no século XIV (Transita do 7.º Ano);
 Expansão e mudança nos séculos XV e XVI;
 Expansionismo europeu;
 Renascimento e reforma;
 Portugal no contexto europeu dos séculos XVII e XVIII;
 O Império português e a concorrência internacional;
 O absolutismo e o mercantilismo numa sociedade de ordens;
 A cultura iluminista em Portugal;
 O arranque da revolução industrial e o triunfo das revoluções liberais;
 A revolução agrícola e o arranque da revolução industrial;
 As revoluções liberais;
 Civilização industrial no Século XIX;
 O mundo industrializado no séc. XIX;
 O caso português;
 Os novos modelos culturais.
1. População e povoamento:
. Evolução da população mundial;
. Distribuição da população mundial;
. Mobilidade da população;
. Cidades, principais áreas de fixação humana;
. Diversidade cultural.
2. Atividades económicas:
. Os recursos naturais;
. A agricultura;
. A pesca;
1. Teorema de Pitágoras
1.1.Decomposição de um triângulo retângulo pela altura referente à
hipotenus
1.2.Teorema de Pitágoras
2. Vetores, Translações e Isometrias
2.1.Segmentos orientados e vetores
2.2.Translação
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Ciências Naturais

Físico - química

Educação Visual

2.3.Composição de translações e adição de vetores
2.4. Reflexão deslizante. Propriedades das isometrias
3. Números racionais
3.1.Representação de números racionais
3.2.Potências de expoente inteiro
3.3.Notação científica
4. Dízimas infinitas não periódicas e números reais
4.1.Conjunto dos números reais
4.2.Operações com números reais
4.3. Relação de ordem em IR
5. Gráficos de funções afins
5.1.Equação de uma reta não vertical e gráfico de função linear ou
afim
5.2.Declive e ordenada na origem de uma reta não vertical
5.3.Declive de uma reta determinada por dois pontos com abcissas
distintas. Equação de uma reta vertical
6. Monómios, polinómios e equações do 2.º grau
6.1.Monómio
6.2.Polinómios
6.3. Casos notáveis da multiplicação de binómios
6.4. Equações do 2.º grau
7. Equações literais e sistemas
7.1.Equações literais
7.2.Sistemas de duas equações do 1.º grau com duas incógnitas
7.3.Interpretação geométrica de sistemas de duas equações do 1.º
grau com duas incógnitas
7.4. Resolução de sistemas de equações.
8. Organização e tratamento de dados (Diagramas de extremos e quartis)
8.1.Medidas de localização
8.2.Medidas de dispersão
1. Terra - Um Planeta com Vida
. Sistema Terra: da célula à biodiversidade
. Sustentabilidade na Terra
2. Ecossistemas
. Gestão sustentável dos recursos
Domínio: Química
. Explicação e representação da reações químicas
. Tipos de reações químicas
. Velocidade das reações
Domino: Física
. Fontes e formas de energia;
. Produção e propagação do som;
. Som e ondas;
. Atributos do som;
. Espetro sonoro e fenómenos acústicos;
. Ondas de luz e espetro eletromagnético;
. Fenómenos óticos.
1. Forma;
2. Estrutura;
3. Luz-cor;
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Oferta de Escola

4. Espaço;
5. Comunicação;
6. Expressão e decomposição da forma;
7. Design;
8. Comunicação visual;
9. Perceção visual e construção da imagem;
10. Arquitetura.
1. Conhecimento e utilização adequada e segura de diferentes tipos
de ferramentas de comunicação, de acordo com as situações de
comunicação e as regras de conduta e de funcionamento de cada
ambiente digital;
2. Uso da língua e adequação linguística aos contextos de
comunicação através da Internet;
TIC
3. Comunicação e colaboração em rede;
4. Pesquisa de informação;
5. Análise da informação;
6. Gestão da informação;
7. Exploração de ambientes computacionais;
8. Edição de vídeo.
1. Suportes/ Materiais:
. O papel: Cartão; Cartolinas; Madeira; Pasta de papel.
2. Instrumentos a usar:
. Riscadores e marcadores;
. Pincéis;
. Trinchas;
. Espátulas.
Expressão Plástica
3. Técnicas:
. Colagem;
. Pintura;
. Técnica mista;
. Colagem e carvão, marcadores, e outros materiais riscadores;
. Colagem e guache;
. Colagem e tinta plástica;
4. Modelagem.
1. Tecnologia e Sociedade:
. Tecnologia e consumo.
2. Processo tecnológico:
. Objeto técnico;
. Planeamento e desenvolvimento de projetos e produtos;
. Pesquisa técnica e tecnológica;
. Comunicação de ideias de projetos e produtos;
. Resolução de problemas e tomada de decisão.
Educação Tecnológica
3. Conceitos, princípios e operadores tecnológicos:
(semestral)
. Movimento;
. Medição/ Metrologia;
. Materiais;
. Informação/ Comunicação;
. Fabricação/ Construção.
4. Higiene e Segurança.
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Dança

Expressão dramática

Educação Física

EMRC



1. Expressão corporal.
2. Movimentos locomotores.
3. Movimentos não locomotores.
4. Invariantes da Dança (Energia, Tempo e Espaço).
1. O indivíduo e o grupo.
2. Sensações e emoções.
3. Corpo e voz.
4. Apreciação e juízo critico.
1. Natação;
2. Voleibol;
3. Andebol;
4. Ginástica;
5. Basquetebol;
6. Atletismo;
7. Futebol;
8. Desportos de Raquetas;
9. Condição Física.
1. O amor humano.
2. O Ecumenismo.
3. A liberdade.
4. Ecologia e Valores.

3.ºCiclo do Ensino Básico – 9.º ano de escolaridade

Disciplina
Português

Conteúdos programáticos/temáticos
Oralidade:
O tema e o assunto;
Tópicos;
Informação objetiva e informação subjetiva;
Ideias e pontos de vista pertinentes relativamente aos discursos ouvidos;
Ideias-chave;
Síntese;
Fluência e correção;
Vocabulário e estruturas utilizadas no discurso; Apreciações críticas;
Variação nos planos, fonológico, lexical e sintático;
Contextos geográficos em que ocorrem diferentes variedades do
português.
Leitura:
Textos narrativos, textos expositivos, textos de opinião, textos argumentativos,
textos científicos, críticas, recensões de livros, comentários, entrevistas;
Vocábulos clássicos, léxico especializado e vocabulário diferenciado da
esfera da escrita;
Temas e ideias principais;
Pontos de vista e universos de referência;
Estruturação do texto, atribuindo títulos a partes e subpartes;
Relações intratextuais: semelhança, oposição, parte – todo, causa
consequência, genérico – específico;
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Estruturação do texto, construção da significação e intenção do autor;
Sentido global do texto;
Ideias-chave;
Tópicos;
Pontos de vista e apreciações críticas suscitados pelos textos lidos em
diferentes suportes;
Papel de diferentes suportes (papel, digital, visual) e espaços de
circulação (jornal, internet…) na estruturação e receção dos textos;
Variação nos planos fonológico, lexical, e sintático;
Contextos históricos e geográficos em que ocorrem diferentes variedades
do português
Escrita:
Planificação de texto;
Continuidade de sentido, progressão temática e coerência global do texto;
Convenções tipológicas e (orto)gráficas;
Vocabulário e estruturas sintáticas utilizadas nos textos;
Regras de uso de sinais de pontuação para delimitar constituintes de frase
e para veicular valores discursivos;
Princípios do trabalho intelectual: produção de bibliografia;
Estratégias de revisão e aperfeiçoamento de texto, no decurso da
redação;
Planos, resumos e sínteses de textos expositivos e argumentativos; Textos
expositivos sobre questões objetivas propostas pelo professor, respeitando:
. O predomínio da função informativa documentada;
. A estrutura interna: introdução ao tema; desenvolvimento expositivo,
sequencialmente encadeado e corroborado por evidências; conclusão;
. O raciocínio lógico;
. O uso predominante da frase declarativa.
Textos argumentativos: tomada de uma posição; a apresentação de razões
que a justifiquem, com argumentos que diminuam a força das ideias
contrárias; e uma conclusão coerente;
Textos de argumentação contrária a outros propostos pelo professor; Guião
para uma dramatização ou filme;
Comentários subordinados a tópicos fornecidos.
Educação Literária:
. Textos literários, portugueses e estrangeiros, de diferentes épocas e de
géneros diversos;
. Temas, ideias principais, pontos de vista e universos de referência;
. Elementos constitutivos da narrativa (estrutura; ação e episódios;
personagens, narrador da 1.ª e 3.ª pessoa; contextos espacial e
temporal);
. Ponto de vista das diferentes personagens;
. Estruturação do texto, atribuindo títulos a partes e a subpartes; Processos
da construção ficcional relativos à ordem cronológica dos factos narrados
e à sua ordenação na narrativa;
. Valor dos recursos expressivos já estudados e, ainda, dos seguintes:
anáfora, símbolo, alegoria e sinédoque;
. Textos de diferentes géneros (epopeia, romance, conto, crónica, soneto,
texto dramático);
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. Valores culturais, éticos, estéticos, políticos e religiosos manifestados nos
textos;
Pontos de vista e apreciações críticas suscitados pelos textos lidos;
Contexto social, histórico e cultural;
Ideias e valores expressos em diferentes textos; Plano
do imaginário individual e coletivo.
- Gramática:
Processos fonológicos de inserção (prótese, epêntese e paragoge),
supressão (aférese, síncope e apócope) e alteração de segmentos (redução
vocálica, assimilação, dissimilação, metátese);
Regras de utilização do pronome pessoal em adjacência verbal em
todas as situações;
Funções sintáticas;
Orações substantivas relativas;
Orações;
. Neologismos e arcaísmos

Inglês (Nível V)

Francês (Nível III)

Revisão de conteúdos essenciais:
.Presente Simples;
.Presente progressivo e Passado Simples.
Os jovens e as Novas Tecnologias
.Used to + Infinitive;
.Present Perfect;
.Simple Past e Present Perfect;
.Verbos: to + Infinitivo;
.Futuro: Will/going to.
Saúde e Bem – Estar
Saúde e Bem – Estar
.Pronomes;
.Discurso Indireto;
.Adjetivos + preposições.
Os problemas dos jovens
.Voz Passiva;
.Conectores;
.Verbos + preposições;
.Frases Condicionais (primeiro e segundo condicionais);
.Phrasal verbs.
O Mundo do Trabalho
Verbos Modais;
.Present Perfect;
.Present Perfect Continuous;
.Formação de palavras;
.Comparativo e Superlativo;
.Adjectivos terminados em ed- ou ing-;
.Past Perfect;
.Discurso Indirecto;
.(Past simple e Past Perfect).
Revisão de conteúdos essenciais.
Números cardinais
Adjetivos
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História

Geografia

O presente do indicativo;
. O passé composé;
. O pretérito imperfeito do indicativo;
. O futur proche e passé récent.
Escolha da carreira: A escola, o sistema escolar e prosseguimento de
estudos; vida ativa, as profissões
. Expressar intenções;
. Definir-se face às opções escolares;
. Apreciar vantagens e desvantagens das profissões;
. As palavras interrogativas;
. Os determinantes e pronomes interrogativos variáveis;
. O futuro simples;
. Os pronomes e determinantes possessivos.
Cultura e estética: Arte: pintura, escultura, arquitetura, música; literatura;
teatro e cinema
. Expressar gostos e preferências;
. Referir hábitos de frequência;
. A frase relativa;
. A forma passiva;
. A expressão de oposição;
. O gerúndio.
Ciência e tecnologia: Descobertas e invenções; pesquisa científica e
desenvolvimento tecnológico; indústria de ponta
. A expressão de tempo;
. O presente do conjuntivo.
Cooperação Internacional: Organizações e movimentos de
solidariedade:
. A expressão de condição.
Qualidade de vida: A poluição; defesa do ambiente e movimentos
ecológicos
. A expressão de fim;
. O emprego dos tempos verbais.
1. A civilização industrial no século XIX:
. O mundo industrializado no século XIX;
. O caso português;
. Novos modelos culturais.
2. A Europa e o mundo no limiar do século XX:
. Hegemonia e declínio da influência europeia;
. Portugal: da 1.ª República à ditadura militar;
. Sociedade e cultura num mundo em mudança.
3. Da grande depressão à II Guerra Mundial:
. A grande crise do capitalismo nos anos 30;
. Regimes ditatoriais na Europa;
. A II Guerra Mundial.
4. Do Segundo após-guerra aos desafios do nosso tempo:
. O mundo saído da guerra;
. As transformações do mundo contemporâneo;
5. Portugal: do autoritarismo à democracia.
1. A Indústria.
2. Contrastes de desenvolvimento:
. Países com diferentes graus de desenvolvimento;
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. Interdependência entre espaços com diferentes níveis de desenvolvimento;
. Soluções para atenuar os contrastes de desenvolvimento.
3. Riscos ambiente e sociedade:
. Riscos naturais;
. Riscos mistos;
. Proteção, controlo e gestão ambiental para o desenvolvimento sustentável.
1. Números reais
1.1 Relação de ordem em IR
1.2 Intervalos de números reais
1.3 Interseção e reunião de intervalos
1.4 Operar com valores aproximados de números reais
2. Inequações
2.1 Inequações de 1.º grau a uma incógnita
2.2 Resolução de inequações
2.3 Resolução de problemas usando inequações
3. Funções
3.1 Proporcionalidade inversa
3.2 Função de proporcionalidade inversa

4.

5.
Matemática

6.

7.

3.3 Interpretação gráfica das soluções de equações do 2.º grau
Equações do 2.º grau
4.1 Equações do 2.º grau completas; completamento do quadrado;
4.2 Fórmula resolvente;
4.3 Problemas geométricos e algébricos envolvendo equações do 2.º
grau.
Axiomática, paralelismo, perpendicularidade e medida
5.1 Axiomatização da Geometria
 Vocabulário do método axiomático
 Axiomatização da Geometria
5.2 Paralelismo e perpendicularidade de retas e planos
 A Geometria euclidiana e o axioma das paralelas
 Paralelismo de retas e planos no espaço euclidiano
 Perpendicularidade de retas e planos no espaço euclidiano
 Problemas
5.3 Medida
 Distâncias a um plano de pontos, retas paralelas e planos
paralelos
 Volumes e áreas de superfícies de sólidos
Lugares geométricos e circunferência
6.1 Identificar lugares geométricos
6.2 Identificar outros lugares geométricos
6.3 Ângulo ao centro
6.4 Relação entre ângulos, arcos e cordas
6.5 Ângulos inscritos e outros ângulos excêntricos
6.6 Polígonos regulares
Trigonometria no triângulo retângulo
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Ciências Naturais

Físico - química

Educação Visual

Educação Física

7.1 Razões trigonométricas de um ângulo agudo
7.2 Determinação do comprimento do lado de um triângulo retângulo
7.3 Relação entre razões trigonométricas e razões trigonométricas
7.4 Determinação da amplitude de um ângulo agudo.
8. Organização e tratamento de dados
8.1 Organizar e representar dados em histogramas
8.2 Experiência aleatória
Domínio 1: Viver melhor na Terra
Subdomínio 1: Saúde individual e comunitária
- Importância da saúde individual e comunitária e estratégias de promoção
da saúde.
Subdomínio 2: Organismo humano em equilíbrio
- Organismo humano em ação;
- Regulação do organismo humano;
- Organismo humano em risco – Suporte Básico de Vida.
Subdomínio 3: Transmissão da Vida
- Sistema reprodutor;
- Conhecimento genético.
Domínio: Física
- Movimentos e forças:
 Movimentos na Terra;
 Forças e movimentos;
 Forças, movimentos e energia;
 Forças e fluidos.
- Eletricidade:
. Corrente elétrica e circuitos elétricos;
. Efeitos da corrente elétrica e energia elétrica.
Domínio: Química
- Classificação de materiais:
 Estrutura atómica;
 Propriedades dos materiais e Tabela Periódica;
 Ligação Química.
1. Forma;
2. Estrutura;
3. Luz-cor;
4. Espaço;
5. Comunicação;
6. Representação das formas geométricas;
7. Expressão e decomposição da forma;
8. Perspetiva;
9. Perceção visual e construção da imagem;
10. Arte e património;
11. Engenharia.
1. Natação;
2. Voleibol;
3. Basquetebol;
4. Ginástica;
5. Desportos de Raquetas;
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EMRC



6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.

Andebol;
Atletismo;
Futebol;
Condição Física.
A dignidade da vida humana.
Deus, o grande Mistério.
O projeto de Vida.

Percurso Curricular Alternativo (Manutenção de espaços) - 7.ºAno

Disciplina

Conteúdos programáticos

Português
Inglês

Conteúdos de Português de 7.º ano do Ensino Regular.
Conteúdos de Inglês de 7.º ano do Ensino Regular.

Francês

Conteúdos de Francês de 7.º ano do Ensino Regular.

História

Conteúdos de História de 7.º ano do Ensino Regular.

Geografia
Matemática

Conteúdos de Geografia de 7.º ano do Ensino Regular.
Conteúdos de Matemática de 7.º ano do Ensino Regular.

Ciências Físico - químicas Conteúdos de Física e química de 7.º ano do Ensino Regular.

Educação Física

Manutenção de espaços
Desportivos

1. Voleibol;
2. Badminton;
3. Natação;
4. Futebol;
5. Basquetebol;
6. Ginástica;
7. Atletismo;
8. Andebol.
1 - Tipos de instalações desportivas:
1.1. Artificiais
1.2. Naturais
1.3. Tipologia e contextos de definição
2. Tipos de atividades e técnicas de apoio à gestão de espaços,
instalações e equipamentos
2.1. Registo de acessos de utentes (praticantes, espectadores e
outros)
2.2. Requisitos técnicos e funcionais de instalações
2.3. Normativos desportivos – técnicas de verificação, controlo e
manutenção
2.4. Descrição técnica da instalação
2.5. Registo fotográfico da instalação
2.6. Tipos de ocorrências e sua Inventariação
2.7. Controlo e verificação de materiais
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2.8. Técnicas e tipos de manutenção de equipamentos e instalações
2.9. Registo e controlo de consumos
2.10. Relatórios técnicos de apoio à gestão
2.11. Contacto e receção de clientes e fornecedores
2.12. Lista de contactos da instalação - procedimentos de construção
de manutenção
2.13. Dispositivos de informação a utentes - regras de redação e de
organização

Manutenção de Espaços
verdes

Oficina de restauro

2.14. Procedimentos de adaptação de instalações a contextos de eventos
desportivos e não desportivos.
Conceito de Jardinagem e Manutenção de espaços verdes.
 Conceito de Jardinagem e Manutenção de espaços verdes.
 Limpeza, recuperação e manutenção de jardins.
 Lista de Ferramentas básicas de jardinagem, respetivas funções.
 Higiene e procedimentos de segurança no trabalho.
 Tipos de solo/ Tipos de plantas/ Plantio, poda e cuidados a ter com
as plantas.
 Constituição básica das plantas/ processo de fotossíntese.
 Adubos naturais e químicos/ preparação e tratamento de solos.
 Sistemas e técnicas de rega.
 Introdução ao Desenho de projeto (Método Europeu na
representação do espaço/ vista superior).
 Medição e divisão do espaço no projeto e terreno.
 Cálculo, avaliação e gestão de recursos materiais e humanos
 Cálculo, avaliação e gestão de recursos materiais e humanos.
Trabalhos especiais de Jardinagem:
 Jardinagem corporativa, de complexos hoteleiros, parques públicos/
desportivos e de grandes empresas.
 Construção e manutenção de campos de relva natural ou artificial.
 Conservação de Jardins privados.
 Conceção e instalação de estruturas florais.
Serviços de Jardinagem:
 Construção de parques e zonas ajardinadas, públicas e privadas.
 Restauração de zonas verdes urbanas degradadas.
 Recuperação ambiental e paisagística.
 Construção e gestão de pontos limpos.
 Instalação de redes de rega e drenagem.
 Construção de vias, pavimentações, sendas e corredores verdes.
 Instalações de iluminação, fontes ornamentais e sistemas de
bombagem.
 A madeira - conservar, tratar e prevenir problemas da madeira;
 Diagnóstico - análise do estado da peça;
 Projeto - execução plano;
 Tratamento da estrutura;
 Preparação das superfícies;
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EMRC



1.
2.
3.
4.

 Restauro - técnicas e passo-a-passo;
 Recuperação - processos de soluções criativas.
As Origens
As religiões
Riqueza e Sentido dos Afetos
A Paz Universal.

Percurso Curricular Alternativo (Artes) - 9.ºAno

Disciplina

Conteúdos programáticos

Português
Inglês

Conteúdos de Português de 9.º ano do Ensino Regular.
Conteúdos de Inglês de 9.º ano do Ensino Regular.

Francês

Conteúdos de Francês de 9.º ano do Ensino Regular.

História

Conteúdos de História de 9.º ano do Ensino Regular.

Geografia

Conteúdos de História de 9.º ano do Ensino Regular.

Matemática

Conteúdos de Matemática de 9.º ano do Ensino Regular.

Ciências Físico - químicas Conteúdos de Física e química de 9.º ano do Ensino Regular.

Educação Física

Ateliê de Artes

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Natação;
Futebol;
Basquetebol;
Voleibol
Ginástica;
Desportos de raqueta;
Andebol;
Atletismo.
 Luz-cor;
 Espaço;
 Comunicação;
 Representação das formas geométricas;
 Expressão e decomposição da forma; Perspetiva;
 Perceção visual e construção da imagem;
 Arte e património;
 Engenharia.
Processo tecnológico:
 Objeto técnico;
 Planeamento e desenvolvimento de projetos e produtos;
 Pesquisa técnica e tecnológica;
 Comunicação de ideias de projetos e produtos;
 Resolução de problemas e tomada de decisão.
Conceitos, princípios e operadores tecnológicos:
 Movimento;
 Medição/ Metrologia;
 Materiais;
 Informação/ Comunicação;
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Ferramentas digitais nas
artes visuais



Fabricação/ ConstruçãARTE CONTEMPORÂNEA
 As artes Visuais:
 Pintura / escultura / arte pública / fotografia, etc…
ARTE CONTEMPORÂNEA
 As artes Visuais:
 Pintura / escultura / arte pública / fotografia, etc…
O PATRIMÓNIO
 Património e identidade nacional
 Arte e património
 Museus e coleções
COMUNICAÇÃO VISUAL
 Visão e perceção visual: A visão e os olhos.
 Ver a cor e a forma
 As ilusões de ótica Figura-fundo
 Perceção visual
 Construção da imagem
ENGENHARIA
 Princípios básicos da Engenharia.
 Metodologia de trabalho.
 Banda desenhada.

Ensino Secundário – 10.ºano de escolaridade

Disciplina

Português

Conteúdos programáticos/temáticos
Textos informativos diversos dos domínios transacional e educativo:
. Artigos científicos e técnicos, declaração, requerimento, contrato,
regulamento, relatório;
. Textos de caráter autobiográfico: Imagem: autorretrato;
. Textos literários de caráter autobiográfico; Camões lírico
. Memórias, diários, cartas, retratos;
. Relato de experiências/vivências;descrição e interpretação de imagens.
. Textos expressivos e criativos: Poetas do século XX.
. Textos dos media;
. Entrevista, crónica, resumo, artigos de apreciação crítica; Artigos
científicos e técnicos;
. Crónicas literárias.
Textos narrativos e descritivos:
Conto, reconto;
Imagem: retrato, paisagem;
Contos de autores do século
XX; Documentários;
Síntese de texto informativo-expositivo
. Comunicação não-verbal;
. Atos ilocutórios;
. Adequação discursiva;
. Protótipos textuais;
. Lexicografia;
. Referência deítica;
. Interação discursiva;
. Princípios reguladores da interação discursiva;
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Modos de relato do discurso e verbos introdutores de relato do discurso;
Texto;
Nível prosódico;
Estruturas lexicais;
Paratextos;
Morfologia;
Classes de palavras;
Sintaxe;
Significação lexical;
Neologia;
Relações entre palavras — relações semânticas.

1.“O Meu Mundo”; “ Um Mundo de Muitas Línguas”;
“A Importância do Inglês”; “Os Jovens e as Línguas”
. Tempos e formas verbais. Simple Present, Present Continuous, Present
Perfect, Past Simple and Continuous;
Pronomes relativos;
Rephrasing;
Estrutura textual;
Formação de palavras;
Classes gramaticais;
Verbos seguidos de preposição;
Artigos definidos e indefinidos;
Adjetivos;
. Past Perfect Simple and Continuous;
Discurso direto e indireto
2.“O Mundo e as Tecnologias”;
“Inovações Tecnologicas”; “Mudanças Sociais”; “Exploração Espacial”:
Voz passiva e ativa;
Phrasal verbs;
Be used to+ing e Used to+infinitive;
Inglês

. Purpose Clauses;
. Formas do futuro.
“Os media e a Comunicação Global”;
“Evolução dos Media”;
“A Internet e a comunicação global”; “Comunicação e ética”:
. Conectores;
. Locuções preposicionais;
. Orações relativas restritivas e não restritivas;
. Condicional (zero, um, dois e três);
. Future Continuous;
. Adjetivos em –ed e em –ing;
. “Collocations”;
. Verbo + complemento + preposição
“Os Jovens numa era Global”;
“A Juventude de hoje”;
“A Linguagem dos Jovens”;
“O Futuro dos Adolescentes”:
. Graus Comparativo e Superlativo dos adjetivos e advérbios;
. Verbos modais;
. If Only… I wish…;

Rua Dr. Albino de Menezes; 9230 - 081 Santana; N.I.P.C.: 680 012 664
Email: geral@ebs-santana.pt; Site: www.ebs-santana.pt

Página 56 de 86
Mod. 105

. Verbo +infinitivo e gerúndio;
. Had better/would rather;
. O grau dos adjetivos;
. Dupla comparativa;
. Advérbios.
Leitura Extensiva:
. Underwater, de Antoinette Moses e/ou The Hunger Games, adaptado por
Suzanne Collins.
“O meu percurso em línguas”

Francês

Filosofia

O mundo francófono
Grupos de pertença e de referência: A família, os grupos, locais de partilha e
entreajuda, aprendizagens; culturas
Os possessivos;
Os pronomes relativos;
A interrogação;
O presente do indicativo;
Os adjectivos;
“L’impératif,”
As preposições;
Os pronomes pessoais;
. O “imparfait” do indicativo e o futuro;
“Le passé composé”;
O lugar dos pronomes pessoais;
As expressões de tempo.
Experiência e percurso: Inserção social, marginalização, a formação, o
emprego e as condições de trabalho, as experiências profissionais e as novas
profissões;
As expressões em causa.
. A expressão de consequência;
. Os conetores explicativos;
. O gerúndio;
. Os demonstrativos;
. Os verbos impessoais;
. O “conditionnel présent”;
. O presente do conjuntivo;
. Os pronomes “y” e “en”;
. A expressão de oposição;
. O discurso indirecto;
. A condição;
. A expressão de fim;
. A negação;
. Os advérbios de modo;
. Estudo da obra de leitura integral: Le petit Nicolas de Sempé et
Goscinny.
1. Iniciação à Atividade Filosófica.
. Abordagem introdutória à filosofia e ao filosofar:
- O que é a filosofia? – Uma resposta inicial;
- Quais são as questões da filosofia? – Alguns exemplos;
- A dimensão discursiva do trabalho filosófico.
- A ação humana e os valores.
. A ação humana – Análise e compreensão do agir:
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- A rede conceptual da ação;
- Determinismo e liberdade na ação humana.
. Os valores – Análise e compreensão da experiência valorativa:
- Valores e valoração – a questão dos critérios valorativos;
- Valores e cultura – a diversidade e o diálogo de culturas.
. Dimensões da ação humana e dos valores:
- Intenção ética e norma moral;
-A dimensão pessoal e social da ética - o si mesmo, o outro e as
instituições;
- A necessidade de fundamentação da moral – análise comparative de duas
perspetivas filosóficas;
- Ética, direito e política – liberdade e justiça social;
igualdade e diferenças; justiça e equidade.
Opção por um dos seguintes temas:
. A dimensão estética – Análise e compreensão da experiência estética:
- A experiência e o juízo estético;
- A criação artística e a obra de arte.
- A arte – produção e consumo, comunicação e conhecimento
. A dimensão religiosa – Análise e compreensão da experiência religiosa:
- A religião e o sentido da existência – a experiência da finitude e a
abertura à transcendência;
- As dimensões pessoal e social das religiões;
- Religião, razão, e fé – tarefas e desafios da tolerância.
Temas/ Problemas do mundo contemporâneo: Opção por um tema/ problema
- Os direitos humanos e a globalização;
- Os direitos das mulheres como direitos humanos;
- A responsabilidade ecológica;
- A manipulação e os meios de comunicação de massa;
- O racismo e a xenofobia;
- A dessacralização do mundo;
A paz mundial e o diálogo inter religioso; Outros

História A

1. A História: tempos e espaços;
2. Raízes mediterrânicas da civilização europeia – cidade, cidadania e
império na antiguidade clássica:
. O modelo ateniense;
. O modelo romano;
. O espaço civilizacional greco-latino à beira da mudança.
3. O dinamismo civilizacional da Europa ocidental nos séculos XIII e XIV
espaços, poderes e vivências:
. A identidade civilizacional da Europa ocidental;
. O espaço português – a consolidação de um reino cristão;
. Valores, vivências e quotidiano.
4. A abertura europeia ao mundo – mutações nos conhecimentos,
sensibilidades e valores nos séculos XV e XVI:
. A geografia cultural europeia de quatrocentos e quinhentos;
. O alargamento do conhecimento do mundo;
. A produção cultural;
. A renovação da espiritualidade e da religiosidade;
. As novas representações da humanidade.
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Geografia A

Matemática

Física e Química A

Posição de Portugal na Europa e no Mundo:
. A Constituição do Território Nacional;
. A Posição Geográfica de Portugal Continental e Insular;
. A Inserção de Portugal em Diferentes Espaços.
A População Utilizadora de Recursos e Organizadora de Espaços:
. A População: Evolução e Diferenças Regionais;
. Distribuição Da População.
Os Recursos Naturais de que a População Dispõe: Usos, Limites e
Potencialidades:
. Os Recursos Do Subsolo;
. A Radiação;
. Os Recursos Hídricos;
. Os Recursos Marítimos.
1. Introdução à lógica bivalente e à Teoria dos conjuntos.
1.1 Proposições.
1.2 Condições e Conjuntos.
2. Radicais. Potências de expoente racional.
2.1 Radicais.
2.2 Potências de expoente racional.
3. Polinómios.
3.1 Operações com polinómios.
3.2 Teorema do resto.
3.3 Decomposição de polinómios em fatores.
4. Geometria analítica.
4.1 Referenciais cartesianos.
4.2 Distância entre dois pontos.
4.3 Coordenadas do ponto médio de um segmento de reta.
4.4 Conjuntos de pontos do plano definido por condições.
4.5 Conjuntos de pontos do espaço definidos por condições.
4.6 Cálculo vetorial no plano e no espaço.
5. Funções.
5.1 Generalidades acerca de funções.
5.2 Generalidades acerca de funções reais de variável real.
5.3 Estudo elementar de funções.
5.4 Operações com funções.
6. Estatística: características amostrais.
6.1 Somatórios.
6.2 Características amostrais.
Componente de Química
1. Elementos químicos e sua organização:
1.1. Massa e tamanho dos átomos;
1.2. Energia dos eletrões nos átomos;
1.3. Tabela Periódica.
2. Propriedades e transformações da matéria:
2.1. Ligação Química;

Rua Dr. Albino de Menezes; 9230 - 081 Santana; N.I.P.C.: 680 012 664
Email: geral@ebs-santana.pt; Site: www.ebs-santana.pt

Página 59 de 86
Mod. 105

Biologia e Geologia

MACS

Educação Física

EMRC



2.2. Gases e dispersões;
2.3. Transformações químicas
Componente de Física
1. Energia e sua conservação:
1.1. Energia e movimentos.
1.2. Energia e fenómenos elétricos;
1.3. Energia, fenómenos térmicos e radiação.
Componente da Geologia
- A Geologia, os geólogos e os métodos;
- A Terra, um planeta muito especial;
- Compreender a dinâmica e estrutura da Geosfera.
Componente da Biologia
- Diversidade da Biosfera;
- Obtenção de matéria;
- Distribuição da matéria;
- Transformação e utilização da energia pelos seres vivos;
- Regulação nos seres vivos.
1. Teoria Matemática das eleições;
. Métodos de apoio à decisão;
. Teoria da partilha equilibrada;
. Estatística;
2. Modelos Financeiros.
Turma 1 e 2: Futebol, Badminton, Basquetebol, Natação, Voleibol,
Caminhadas.
Turma 3: Andebol, Badminton, Basquetebol, Natação, Voleibol, Caminhadas.
Turma 4: Futebol, Badminton, Andebol, Natação, Voleibol, Caminhadas.
1. Politica, Ética e religião.
2. A civilização do Amor.
3. Um sentido para a vida.

Ensino Secundário – 11.ºano de escolaridade

Disciplina

Português

Conteúdos programáticos/temáticos
1. Textos informativos diversos e dos domínios transacional e educativo:
Artigos científicos e técnicos, comunicado, reclamação/
protesto; Documentários de índole científica.
2. Sermão de Santo António aos Peixes (excertos), Padre António Vieira
Objetivos programáticos da
eloquência; Estrutura argumentativa do
sermão; Crítica social;
Eficácia persuasiva;
Sermão, exposição, outros textos expositivoargumentativos; Discurso político;
Documentários;
Exposição;
Textos de apreciação crítica.
Frei Luís de Sousa, Almeida Garrett (leitura integral):
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Inglês

Categorias do texto
dramático; Intenção
pedagógica; Sebastianismo;
Valor simbólico de alguns elementos;
Drama, textos argumentativos, expositivo-argumentativos e
resumo; Romantismo;
Dramatização;
Resumo de textos expositivo-argumentativos.
3. Romance de Eça de Queirós: Categorias do texto narrativo; Contexto
ideológico e sociológico; Valores e atitudes culturais; Caraterísticas da
prosa queirosiana; Romance, debate, síntese;
Caricaturas, desenhos humorísticos (função crítica da imagem).
4. Cesário Verde:
O repórter do quotidiano;
A oposição cidade/ campo;
Textos líricos, editorial, artigos de apreciação crítica,
textos publicitários;
Textos dos media; imagens (função argumentativa); textos
publicitários.
Processos fonológicos;
- Interação discursiva;
- Processos interpretativos inferenciais;
- Tempo e aspeto; modalidade;
- Texto;
- Paratextos;
- Expressões nominais;
- Tipologia textual;
-Estruturas lexicais;
- Neologia;
- Ordem de palavras;
- Sintaxe;
- Figuras de sintaxe;
- Funções sintáticas;
- Semântica lexical, frásica, pragmática e linguística textual.
O Mundo à Nossa Volta
. Ameaças ao ambiente; desastres ecológicos; poluição; indústria
abusiva; consciência cívica; proteção ambiental; ativismo;
programas escolares; cidadania;
. Desenvolvimento genético; clonagem; medicina alternativa;
vegetarianismo;
. Conetores;
. Formas verbais do passado;
. O artigo definido;
. Advérbios e locuções adverbiais.
O Jovem e o Consumo
. Fama e popularidade;
. Sucesso;
. Criar uma celebridade;
. Os mass media;
. A posse;
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. Publicidade;
. Anúncios publicitários;
. Estratégias de marketing;
. Hábitos de consumo;
. Proteção do consumidor;
. Marketing ético;
. Marketing agressivo;
. Publicidade juvenil
- Verbos auxiliares de modo;
- Expressões idiomáticas;
- Palavras compostas;
- Frases no condicional (tipo 3);
- Inversão do sujeito e do verbo;
- Uso causal de have.
Um Mundo de Muitas Culturas
. Multiculturalismo;
. Diversidade;
. Países de expressão em língua inglesa;
. Estereótipos;
. Educação;
. Liberdade;
. Sonhos dos imigrantes;
. Refugiados;
. Imigração nos Estados Unidos;
. Discriminação e xenofobia;
. Sentimentos humanos
- Phrasal verbs e verbos preposicionais;
- Voz passiva;
- Dupla comparativa;
- Orações realtivas: sentential.
O Mundo do Trabalho;
. Tipos de emprego e ocupação;
. Novas tecnologias;
. A revolução laboral;
. Trabalho a partir de casa;
. Empregos ligados à medicina;
. Trabalhos de férias e de fim de semana;
. Trabalho e diversão;
. Carreira futura;
. À procura de trabalho;
. Empregos futuros;
. Sonhos e esperanças;
. Voluntariado;
. Caridade
- Verbos modais e passiva; Orações relativas: restritivas e não
restritivas (defining e non-defining);
- Verbos modais + have – passado hipotético;
- Short Story ou Short Stories adotadas: “Shock Tactics”.
Francês

Revisão de alguns conteúdos morfosintáticos essenciais
. Tempos verbais;
. Expressões de tempo, causa e consequência;
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. Advérbios de modo;
. Os pronomes pessoais;
. Os pronomes relativos: qui e que.
Informação e Comunicação: Diversidade e globalização, sedução e
manipulação, vida privada e direito à informação
. Tempos simples e compostos;
. A conjugação verbal dos verbos dire e lire; introduire;
. Os pronomes pessoais;
. Os determinantes e pronomes demonstrativos;
. A nominalização;
. Os pronomes relativos.
Ciência, Tecnologia e Ambiente: Investigação científica e
tecnologia/aplicações, problemas ambientais e comportamentos ecológicos,
ética e qualidade de vida
. O condicional e a expressão de condição;
. Os verbos impessoais;
. Os determinantes e pronomes possessivos;
. Exceções na conjugação dos verbos em -ER no presente do
indicativo;
. O particípio presente e gerúndio.
. Estudo da obra de leitura Integral: Le Petit Prince d’ Antoine de
Saint Éxupéry.
-

Filosofia

Racionalidade argumentativa e Filosofia:
. Argumentação e lógica formal (Obs. Opção pela abordagem
segundo os paradigmas da lógica aristotélica ou da lógica
proposicional.):
- Distinção validade – verdade;
- Formas de inferência válida;
- Principais falácias.
. Argumentação e retórica:
- O domínio do discurso argumentativo – a procura de adesão do
auditório;
- O d iscu rso argumentativo – principais tipos de argumentos e
falácias informais.
. Argumentação e Filosofia:
- Filosofia, retórica e democracia;
- Persuasão e manipulação ou os dois usos da retórica;
- Argumentação, verdade e ser.
- Conhecimento e a racionalidade científica e tecnológica:
. Descrição e interpretação da atividade cognoscitiva:
- Estrutura do ato de conhecer;
- Análise comparativa de duas teorias explicativas do conhecimento.
. Estatuto do conhecimento científico:
- Conhecimento vulgar e conhecimento científico;
- Ciência e construção – validade e verificabilidade das hipóteses;
- A racionalidade científica e a questão da objetividade;
- Temas/ problemas da cultura científico – tecnológica.
- Desafios e horizontes da Filosofia: (Opção por um tema/ problema)
. A Filosofia na cidade:
- Espaço público e espaço privado;
- Convicção, tolerância e diálogo – a construção da cidadania.
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1. Europa nos séculos XVII e XVIII – sociedade, poder e dinâmicoloniais:
. População da Europa nos séculos XVII e XVIII: crises e crescimento;
. A Europa dos estados absolutos e a Europa dos parlamentos;
. Triunfo dos estados e dinâmicas económicas nos séculos XVII e XVIII;
. Construção da modernidade europeia.

História A

Geografia A

2. O liberalismo – ideologia e revolução, modelos e práticas nos
séculos XVIII e XIX:
. A revolução americana, uma revolução fundadora;
. A revolução francesa – paradigma das revoluções liberais e burguesas;
. A geografia dos movimentos revolucionários na primeira
metade do século XIX: as vagas revolucionárias liberais e
nacionais;
. A implantação do liberalismo em Portugal;
. O legado do liberalismo na primeira metade do século XIX.
3. A civilização industrial – economia e sociedade, nacionalismos e choques
imperialistas:
. As transformações económicas na Europa e no mundo;
. A sociedade industrial e urbana;
. Evolução democrática, nacionalismo e imperialismo;
4. Portugal, uma sociedade capitalista dependente;
5. Os caminhos da cultura.
1. Os Espaços organizados pela População
1.1. As áreas rurais em mudança
1.1.1. As fragilidades dos sistemas agrários
1.1.2. A agricultura portuguesa e a Política Agrícola Comum
1.1.3. As novas oportunidades para as áreas rurais
1.2. As áreas urbanas: dinâmicas internas
1.2.1. A organização das áreas urbanas
1.2.2. A expansão urbana
1.2.3. Problemas urbanos
1.3. A rede urbana e as novas relações cidade-campo
1.3.1. As características da rede urbana
1.3.2. A reorganização da rede urbana
1.3.3. As parcerias entre cidades e o mundo rural
2. A População, como se movimenta e comunica
2.1. A diversidade dos modos de transporte e a desigualdade espacial das
redes
2.1.1. A competitividade dos diferentes modos de transporte
2.1.2. A distribuição espacial das redes de transporte
A inserção nas redes transeuropeias
2.2. A revolução das telecomunicações e o seu impacto nas relações
interterritoriais
2.2.1. A distribuição espacial das redes de comunicação
2.2.2. O papel das TIC no dinamismo dos diferentes espaços geográficos
2.3. Os transportes e as comunicações e a qualidade de vida da população
2.3.1. A multiplicidade dos espaços de vivência
Os problemas de segurança, de saúde e ambientais
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3. A integração de Portugal na União Europeia: novos desafios, novas
oportunidades.
Os desafios, para Portugal, do alargamento da União Europeia
3.1. A valorização ambiental em Portugal e a Política Ambiental Comunitária
As regiões portuguesas no contexto das políticas regionais da União Europeia.

Matemática

Física e Química A

1. Trigonometria e funções trigonométricas
1.1. Extensão da trigonometria a ângulos retos e obtusos e resolução de
triângulos.
1.2. Ângulos orientados e rotações.
1.3. Razões trigonométricas dos ângulos generalizados.
1.4. Medidas de ângulos em radianos.
1.5. Funções trigonométricas.
1.6. Funções trigonométricas inversas.
1.7. Equações trigonométricas.
2. Geometria analítica.
2.1. Declive e inclinação de uma reta do plano.
2.2. Produto escalar.
2.3. Equações de planos no espaço
3. Sucessões
3.1. Majorantes e minorantes de um conjunto não vazio, de números reais.
3.2. Generalidades acerca de sucessões.
3.3. Princípio de indução matemática.
3.4. Progressões aritméticas e geométricas.
3.5. Limite de uma sucessão
4. Funções reais de variável real
4.1.Funções racionais
4.2.Limites segundo Heine de funções reais de variável real
4.3. Continuidade de funções.
4.4. Assíntotas ao gráfico de uma função.
4.5. Derivadas de funções reais de variável real
5. Estatística:
5.1. (10.º ano) Características amostrais
5.2. Reta dos mínimos quadrados
5.3. Amostras bivariadas e coeficiente de correlação.
Componente de Física:
1. Mecânica:
1.1. Tempo, posição e velocidade;
1.2. Interações e seus efeitos;
1.3. Forças e movimentos;
2. Ondas e eletromagnetismo:
2.1. Sinais e ondas;
2.2. Eletromagnetismo;
2.3. Ondas eletromagnéticas.
Componente de Química:
1. Equilíbrio químico:
1.1. Aspetos quantitativos das reações químicas;
1.2. Equilíbrio químico e extensão das reações químicas;
2. Reações em sistemas aquosos:
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2.1. Reações ácido-base;
2.2. Reações de oxidação-redução;
2.3. Soluções e equilíbrio de solubilidade.
Componente da Biologia
- Crescimento e renovação celular;
- Reprodução;
- Evolução e Biológica;
- Sistemática dos seres vivos;
Componente da Geologia
- Geologia, problemas e materiais do quotidiano.
1. Modelos matemáticos.
. Modelos de grafos
. Modelos populacionais
2. Modelos de probabilidade
3. Introdução à Inferência Estatística
Turma 1 e 2: Futebol, Badminton, Basquetebol, Natação, Voleibol, Caminhadas.
Turma 3: Dança, Badminton, Basquetebol, Natação, Voleibol, Caminhadas.
1. Valores e Ética Cristã
2. Ética e economia.

Ensino Secundário – 12.ºano de escolaridade

Disciplina

Português

Conteúdos programáticos/temáticos
1. Fernando Pessoa ortónimo e heterónimos
. Ortónimo
- O fingimento artístico;
- A dor de pensar;
- A nostalgia da infância.
. Heterónimos
- Alberto Caeiro: a poesia das sensações; a poesia da natureza;
- Ricardo Reis: o neopaganismo; o Epicurismo e o Estoicismo;
- Álvaro de Campos: a vanguarda e o sensacionismo; a abulia
e o tédio;
. Textos líricos, textos de reflexão
(argumentativos/expositivo- argumentativos), exposição;
. Textos informativos diversos
2. Os Lusíadas, de Luís de Camões e Mensagem, de Fernando Pessoa
. Os Lusíadas;
- Visão global;
- Mitificação do herói;
- Reflexões do Poeta: críticas e conselhos aos Portugueses.
. Mensagem;
- Estrutura e valores simbólicos;
- O sebastianismo e o mito do Quinto Império;
- Relação intertextual com Os Lusíadas;
. Textos épicos e lírico-épicos, textos de reflexão;
. Textos informativos diversos;
. Documentários; excertos de filmes; registos áudio e audiovisuais;
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. Exposição oral, recitação, dramatização;
3. Felizmente Há Luar!, de Luís de Sttau Monteiro
. Modo dramático;
. Paralelismo entre o passado representado e as condições
históricas dos anos 60: denúncia da violência e da opressão;
. Valores da liberdade e do patriotismo;
. Aspetos simbólicos;
. Drama, debate, dissertação;

História A

Matemática

Física

Biologia

. Textos informativos diversos;
4. Memorial do Convento, de José Saramago
. Categorias do texto narrativo;
. Estrutura;
. Dimensão simbólica/ histórica;
. Visão crítica;
. Linguagem e estilo;
. Romance, dissertação, exposição, debate;
. Textos informativos diversos.
5. Textos do domínio profissional (curriculum vitae);
Texto; Tipologia textual.
1. Crises, embates ideológicos e mutações culturais na primeira metade
do século XX:
. As transformações das primeiras décadas do século XX:
. O agudizar das tensões políticas e sociais a partir dos anos 30:
. A degradação do ambiente internacional.
2. Portugal e o mundo da Segunda Guerra Mundial ao início da Década de
80 – opções internas e contexto internacional:
. Nascimento e afirmação de um novo quadro geopolítico;
. Portugal do autoritarismo à democracia;
. As transformações sociais e culturais do terceiro quartel do século
XX.
3. Alterações geoestratégicas, tensões políticas e transformações
socioculturais no mundo atual:
. O fim do sistema internacional da Guerra Fria e a
persistência da dicotomia Norte-Sul;
. A viragem para uma outra era;
. Portugal no novo quadro internacional.
1. Probabilidades e combinatória;
2. Introdução ao cálculo diferencial II;
3. Trigonometria e números complexos.
1. Cinemática e dinâmica da partícula a duas dimensões;
2. Centro de massa e momento linear de sistemas de partículas;
3. Fluidos;
4. Campo gravítico;
5. Campo elétrico;
6. Ação de campos magnéticos sobre cargas em movimento e correntes
elétricas;
7. Introdução à física quântica;
8. Núcleos atómicos e radioativos.
1. Reprodução e Manipulação da Fertilidade;
2. Património Genético;
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3. Imunidade e Controlo de Doenças;
4. Produção de Alimentos e Sustentabilidade;
Preservação e Recuperação do Meio Ambiente.
1. A teoria da deriva dos continentes à teoria da tectónica de placas. a

3.

dinâmica da litosfera.
 Génese e evolução histórica da Teoria da Deriva dos
Continentes;
 A Teoria da Tectónica de Placas;
 Dinâmica da litosfera e grandes estruturas geológicas
A história da Terra e da Vida
 A medida do tempo história da Terra.
 Exemplos de métodos de datação
 Tabela cronostratigráfica. Equivalência entre unidades
cronostratigráficas e geocronológicas;
 Geohistória. A vida no Pré-câmbrico, no Paleozóico, no
Mesozóico, no Cenozóico. Evolução paleogeográfica
 A história geológica de uma região
A Terra ontem, hoje e amanhã
 Terra antes do aparecimento do Homem.
 Paleoclimas e dinâmica litosférica
 Mudanças ambientais na história da Terra e evolução da espécie
humana
 O Homem como agente de mudanças ambientais
 Que cenários para o século XXI? Mudanças ambientais regionais
e globais.
Estrutura e propriedades dos metais;
Degradação dos metais;
Metais, ambiente e vida;
Combustíveis fosseis: o carvão, o crude e o gás natural;
De onde vem a energia dos combustíveis;
Os plásticos e os materiais poliméricos;
Polímeros sintéticos e a indústria dos polímeros;
Novos materiais.
A entrada na vida (Qual é a especificidade do ser humano?):
. Antes de mim: A genética, o cérebro e a cultura.
. Eu: A mente e os processos mentais.
. Eu com os outros: As relações precoces e interpessoais;
. Eu nos contextos: O modelo ecológico do desenvolvimento.
A Procura da Mente (Qual é a especificidade da psicologia?):
. Problemas e conceitos teóricos estruturadores da psicologia:
- Do mentalismo do século XIX ao mentalismo do século XXI.
. A psicologia aplicada:
A psicologia aplicada em Portugal.

1.
2.
3.
4.

Introdução à programação;
Introdução à teoria da interatividade;
Conceitos básicos de multimédia;
Utilização de sistemas de multimédia.

2.

Geologia

3.

Química

Psicologia B

Aplicação Informática B

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.

2.
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Educação Física

Turma 1: Voleibol, Desportos de Raquetas, Caminhadas, Futebol,
Basquetebol, Natação
Turma 2: Voleibol, Caminhadas, Natação, Badminton, Futebol, Atletismo
Turma 3: Voleibol, Desportos de Raquetas, Andebol, Natação, Futebol,
Caminhadas

4.2. Conteúdos programáticos/temáticos no Ensino Profissional
Curso profissional – TÉCNICO DE MULTIMÉDIA
Componentes de
Formação

Disciplinas

Português

Conteúdos Programáticos (1.ºAno)
Módulo 1
Domínio Educação Literária
1.Poesia Trovadoresca (Cantigas de amigo, Cantigas de Amor
e Cantigas de Escárnio e Maldizer);
2. Crónica de D. João I de Fernão Lopes.
Módulo 2
Domínio Educação Literária
3.Gil Vicente, Farsa de Inês Pereira;
4. Rimas de Camões.
Módulo 3
Domínio Educação Literária
5. Os Lusíadas de Camões;
6.História Trágico-Marítima: “As terríveis aventuras de Jorge de
Albuquerque Coelho (1565) ” (excertos).
Domínio Oralidade/ Leitura/ Escrita (comuns nos 3 módulos)
- Síntese; Exposição sobre um tema; Apreciação Crítica;
Artigo de Divulgação científica
Domínio Gramática (comum aos 3 módulos)
- O português: génese, variação e mudança;
- Sintaxe;
- Lexicologia

Sociocultural

Inglês
Área de
Integração
Tec. de
Informação
Comunicação
Educação
Física

01 - Eu e o mundo profissional
02 - Um mundo de muitas línguas
03 - O mundo tecnológico
01 - Pessoa, Sociedade, Mundo I
02 - Pessoa, Sociedade, Mundo II
01 - Folha de cálculo
02 - Gestão de base de dados
03 - Criação de páginas Web
01 - Jogos desportivos coletivos I - Futsal
02 - Ginástica I
03 - Atletismos, desportos de raquete e patinagem I
04 - Dança I
06 - Aptidão física I
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AV01 - Cultura da Ágora
AV02 - Cultura do Senado
AV03 - Cultura do Mosteiro
AV04 - Cultura da Catedral
A2 - Funções polinomiais
Matemática B1 - Funções periódicas e não periódicas
A3 - Estatística
F1 - Forças e movimentos
F2 - Hidrostática e hidrodinâmica
F3 - Luz e fontes de luz
Física
F4 - Circuitos elétricos
F5 - Termodinâmica
F6 - Som
Sistemas de 01 - Redes e Protocolos
Informação
02 - Linguagem de Programação I
Desenho,
01 - Fotografia Digital
Comunicação 02 - Teoria do Design
e Audiovisuais 03 - Comunicação Visual
04 - Design Multimédia
História da
Cultura e
das Artes

Científica

Técnica

Técnicas de
Multimédia

01 - Edição Bitmap
02 - Edição Vetorial

CURSOPROFISSIONAL– Técnico de Turismo Ambiental e Rural2.ºANO
Componentes de
Formação

Disciplinas

Conteúdos Programáticos (2.ºAno)

Português

05 - Textos dos media II
06 - Textos argumentativos
07 - Textos de teatro I
08 - Textos narrativos/ descritivos e textos líricos

Inglês

Sociocultural

02 - Choisir un espace de vie
03 - Chercher du travail
Área de Integração 03 - Pessoa, Sociedade, Mundo III
04 - Pessoa, Sociedade, Mundo IV
Francês

Educação
Física

Científica

04 - Os media e a comunicação global
05 - Os jovens na era global
06 - O mundo à nossa volta

Geografia

07 - Jogos desportivos coletivos II - Basquetebol
08 - Ginástica II
10 - Dança II
- Badminton
- Rugby
12 - Aptidão física II
B4 - Portugal - a população
B5 - Portugal - as áreas urbanas
B6 - Portugal - as áreas rurais
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História da Cultura e AV05 - Cultura do Palácio
AV06 - Cultura do Palco
das Artes
AV07 - Cultura do Salão

Técnica

Ambiente e
Desenvolvimento
Rural

Turismo e Técnicas
de Gestão

Técnicas de
Acolhimento e
Animação

Alemão

05 - Ambiente e recursos naturais
06 - Direito e política do ambiente
07 - Ordenamento do território
08 - Áreas protegidas
09 - Proteção do ambiente
10 - Caracterização da atividade agrária
07 - Legislação turística
08 - Marketing turístico
09 - Itinerários e circuitos turísticos
10 - Gestão da qualidade em turismo
11 - A empresa
12 - Legislação comercial
05 - Sociologia do lazer
06 - Animação turística
07 - Tipos de animação e sua dinamização
08 - Técnicas de animação
01 - A vida quotidiana
02 - Compras e serviços
03 - Locais de interesse turístico e ocupação de tempos
livres
04 - Atendimento/ acolhimento

CURSO PROFISSIONAL – RESTAURAÇÃO – Variante RESTAURANTE E BAR
Componentes de
Formação

Disciplinas

Português

Inglês

Sociocultural

Francês
Área de Integração

Educação Física

Conteúdos Programáticos (3.ºano)
09 - Textos Líricos
10 - Textos épicos e textos épico-líricos
11 - Textos de teatro II.
12 - Textos narrativos/descritivos.
07 - Os jovens e o consumo
08 - O mundo do trabalho.
09- A comunicação no mundo profissional.
04 - Être au courant
05 - Profiter de la vie.
05 - Pessoa, Sociedade, Mundo V
06 - Pessoa, Sociedade, Mundo VI
13 - Jogos desportivos coletivos III - Andebol
14 - Ginástica III
16 - Dança III
- Badminton
- Rugby
18 - Aptidão física III
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Científica

Psicologia

Gestão e Controlo
Comunicar em
Alemão
Técnica

Serviços Específicos
de Restaurante-Bar

01 - Descobrindo a psicologia
02 - O desenvolvimento
04 - Processos relacionais e comportamento
profissional.
07 - Construção do futuro e gestão da carreira
03 - Comunicação e marketing
04 - Análise das vendas
05 - A ementa.
03 - Restaurante-Bar
18 - Preparações e confeções de sala
19 - Serviços de queijos
20 - Serviços de frutas
21 - Serviços especiais
22 - Serviços de vinhos velhos e espumantes
23 - Serviços de sala
24 - Bebidas simples
25 - Bebidas compostas

CURSO PROFISSIONAL – Técnico de Mecatrónica
Componentes de
Formação

Disciplinas

Português

Inglês
Sociocultural

Área de
Integração

Educação Física

Científica

Técnica

Matemática
Aplicada

Eletricidade e
Eletrónica

Conteúdos Programáticos (3.ºAno)
09 - Textos Líricos
10 - Textos épicos e textos épico-líricos
11 - Textos de teatro II.
12 - Textos narrativos/descritivos.
07 - Os jovens e o consumo
08 - O mundo do trabalho.
09 - A comunicação no mundo profissional.
Pessoa, Sociedade, Mundo V
Pessoa, Sociedade, Mundo VI
13 - Jogos desportivos coletivos III - Andebol
14 - Ginástica III
16 - Dança III
- Badminton
- Rugby
18 - Aptidão física III
A7 - Probabilidades
A8 - Modelos discretos
A9 - Funções de crescimento
A10 - Otimização
11 - Sistemas de numeração
12 - Circuitos lógicos
13 - Circuitos combinatórios
14 - Circuitos sequenciais
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Tecnologia
Mecatrónica

Aplicações de
Mecatrónica

Desenho Técnico

09 - Autómatos programáveis
10 - Autómatos – projetos
11 - Electropneumática
B- Hidráulica (opção)
08 - Atomatismos eletromecanicos
09 - Aplicações de microcontroladores
10 - Máquinas elétricas I
11 - Máquinas elétricas II
03 - Desenho assistido por computador (CAD)
04 - A-Desenho esquemático de circuitos elétricos (opção)
B- Desenho aplicado à mecânica
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5. Atividade de Complemento do Currículo
A nossa escola oferece a todos os alunos atividades que lhes permitem a ocupação dos tempos
não letivos/ livres, contribuindo para um maior envolvimento por parte dos mesmos na dinâmica escolar.
Estas atividades, de natureza lúdica, cultural e/ou desportiva, são de escolha facultativa.
5.1. Clubes.
Clubes/Projetos

Objetivos

Alimentação
Saudável (REBES)

Objetivos Gerais do clube:
 Aumentar o consumo de alimentos saudáveis
pela comunidade escolar;
 Envolver a comunidade educativa nas
atividades.
 Objetivos Específicos:
 Aumentar a variedade de alternativas
“saudáveis”;
 Reduzir a variedade e a quantidade de
alguns alimentos;
 Retirar alimentos não saudáveis do bar dos
alunos;
- Valorizar a alimentação individual e
coletiva;
 Disponibilizar dados relacionados
com a alimentação;
 Aprofundar conhecimentos básicos sobre
alimentação e nutrição;
 Divulgação de uma alimentação saudável;
 Divulgar as atividades do clube através do site;
 Partilhar experiências.
Sensibilizar os alunos para a importância das
ciências naturais no dia-a-dia;
 Desenvolver o espírito crítico e criativo dos alunos;
 Estimular o trabalho cooperativo, através do
trabalho de grupo/ individuais;

Promover a interdisciplinaridade; -Promover a

Destinatários

Alunos do 2.º, 3.ºciclos
e secundário



Ciências

Alunos de 2.ºCiclo

disciplina.

Matemática 3D

Eco - escolas

Desenvolver o pensamento matemático;
 Exercitar a capacidade de resolução de
problemas;
 Colmatar as dificuldades dos alunos
através da componente lúdica/didática,
 Descobrir o gosto pela matemática;
 Envolver todos os alunos nos desafios propostos;
 Despertar a curiosidade matemática;
 Desenvolver o cálculo mental.
 Educar e criar cidadãos conscientes e ativos na
defesa
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do Ambiente;
 Consciencializar os alunos para a necessidade de
uma intervenção ativa a nível ambiental;
 Promover a capacidade de iniciativa e
criatividade nos alunos, de uma forma
responsável, solidária e crítica;
 Promover ativamente a participação dos alunos no
processo de decisão do programa.

Master Voice

Rádio Escola

Adquire comportamentos de “saber estar” e de
“bem estar”;
 Adquire uma postura corporal correta;
 Desenvolve a concentração e a memória auditiva;
 Cultiva hábitos saudáveis de respiração;
 Adquire consciência da envolvência do corpo no
canto;
 Desenvolve competências que visem um
desempenho técnico progressivo e saudável da
voz;
 Utiliza a voz com naturalidade;
 Trabalha a desinibição/ socialização;
 Conhece/ interpreta repertório vocal
tradicional e diversificado;
 Vivencia a música (vocal) de forma lúdica;
 Cria hábitos de escuta de música polifónica coral/
música clássica;
 Desenvolve competências auditivo-sensoriais e
afetivas;
 Desenvolve o sentido rítmico (Tempo);
 Desenvolve o sentido harmónico (afinação);
 Desenvolve o sentido melódico (entoação);
 Desenvolve a acuidade auditiva (timbre);
 Desenvolve o sentido estético.
Promover a Cultura e a Língua Portuguesa e os
valores que exprimem a identidade nacional;
 Desenvolver a consciência de uma identidade
regional;
 Desenvolver a criatividade e
responsabilidade nos alunos;
 Explorar potencialidades pedagógicas da rádio
para difusão de conteúdos escolares;
 Contribuir para a formação do público,
favorecendo o reconhecimento da cidadania;
 Divulgar as atividades que são dinamizadas na
escola.
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5.2. Projetos.
Alguns Projetos têm origem na nossa escola e ostentam planos de atividades, que poderão ser
consultados em pormenor no Plano Anual de Escola (PAE) outros dependem da Direção regional de Educação.
Entidade Promotora

Projetos

Agente X;
Atlante;
Baú de Leitura;
Carta da Convivialidade;
Direção Regional de
Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos;
Educação
Educação Sexual e dos Afetos;
Parlamento Jovem Nacional;
Parlamento Jovem Regional;
Plano Regional de Educação Rodoviária.
Alimentação Saudável (REBES)
Projeto Escola de Sucesso;
Projeto Bem;
Aquoponia (Prémio da Fundação Ilídio Pinho)
Escola
Projeto Mindfulness;
“Um por todos, Todos por um”.
Os Projetos não apresentam aqui os seus objetivos, uma vez que não se trata, de clubes e
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ultrapassam a simples ideia de ocupação de tempos livres. Também, em alguns casos, os Projetos têm uma
ligação ao exterior da escola e, por essa razão, estão dependentes de outras entidades.
O Projeto E s c o l a d e S u c e s s o , pelas suas especificidades, tendo uma dinâmica muito
própria e não se tratando propriamente de um projeto de atividades de enriquecimento do currículo, não se
inclui neste documento.
O Projeto “Um por todos, todos por um” não possui um planeamento próprio, pois irá ser
desenvolvido por atividades propostas por outros clubes, projetos, grupos disciplinares ou departamentos.
O Plano de Emergência, apesar de não se considerar propriamente um projeto de atividades
de enriquecimento do currículo, inclui a sua planificação de atividades neste documento.

5.3. Desporto Escolar
O desporto escolar ao proporcionar o acesso a prática desportiva regular de qualidade, visa contribuir
para a promoção do sucesso escolar dos alunos, dos estilos de vida saudável, de valores e princípios associados
a uma cidadania ativa.
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As atividades do programa do desporto escolar desenvolvem:
. A melhoria da aptidão física, elevando as capacidades físicas de modo harmonioso e adequado;
. O reforço das aprendizagens de um conjunto de matérias representativas das diferentes atividades
físicas;
. A promoção do gosto pela prática regular da atividade física e aprofundar a compreensão da sua
importância como fator de saúde e de cultura, na sua dimensão individual e social;
. A aquisição de hábitos, atitudes e conhecimentos relativos à participação nas estruturas sociais, no
seio das quais se desenvolvem as atividades físicas.
A planificação, coordenação e organização destas atividades (quadros competitivos, convívios,
ações de formação) é da responsabilidade da Divisão de Serviços do Desporto Escolar, estrutura integrada
na DRE - SRERH, nalguns casos, em articulação com instituições do sistema desportivo ou privadas.
Em termos operacionais, a organização das referidas atividades é da competência dos
estabelecimentos de ensino, das equipas/ grupos participantes e daqueles onde se realiza a atividade, sob
supervisão da Divisão de Serviços do Desporto Escolar.
As atividades externas destinam-se a todos os escalões e sexo, exceto o escalão Juniores/Seniores
nos campeonatos das modalidades coletivas, bem como nas modalidades de raquete (ténis de mesa e
badminton).

Andebol

Badminton

Patinagem

Ginástica
Massiva

Voleibol

Atividades Internas
Desenvolvem-se através de um quadro de atividades regulares e sistemáticas processadas de acordo
com o horário semanal e especificadas num plano e programa anual de trabalho.
Essas práticas podem assumir diferentes tipos de organização em função das suas características,
tais como: núcleos; campeonatos interturmas; dias ou semanas de modalidade; atividades de aventura e
exploração da natureza; colóquios; formação de árbitros, monitores, etc.
Para além destas, poderão ainda ser efetuados intercâmbios desportivos com outras escolas, a nível
local/ concelhio ou de proximidade geográfica. Esta forma de organização deverá mesmo ser reforçada
fundamentalmente entre as escolas cujas equipas não sejam apuradas para as fases finais das competições
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regulares, estando a Divisão de Serviços do Desporto Escolar disponível para apoiá-las. As atividades internas
destinam-se a todos os escalões e sexo.
Objetivos dos torneios interturmas
. Envolver os membros da comunidade escolar em atividades fora do contexto da sala de aulas;
. Contribuir para o desenvolvimento pleno e harmonioso da personalidade do aluno;
. Promover a prática regular de atividade física e assegurar a sua importância como fator de saúde e
componente da cultura, na dimensão individual e social;
. Cooperar com os companheiros escolhendo as ações favoráveis ao êxito pessoal e do grupo, admitindo as
indicações que lhe dirigem e aceitando as opções e falhas dos seus colegas;
. Aceitar as decisões da arbitragem, identificando os respetivos sinais e tratar com igual cordialidade e
respeito os companheiros e os adversários, evitando ações que ponham em risco a sua integridade física,
mesmo que isso implique desvantagem no jogo;
. Conhecer o objetivo do jogo, a função e o modo de execução das principais ações técnico-táticas e as
suas principais regras.
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6. Orientações para alunos com dificuldades na aprendizagem/ Necessidades
Educativas Especiais/ Insucesso escolar repetido/ Risco de abandono escolar
precoce.
No quadro da equidade educativa, o sistema e as práticas educativas devem assegurar a gestão
da diversidade da qual decorrem diferentes tipos de estratégias que permitam responder às necessidades
educativas dos alunos, visando a garantia da igualdade no acesso e nos resultados.
No sentido de promover o sucesso escolar, são estabelecidas e desenvolvidas atividades de apoio
e complemento educativos visando contribuir para a igualdade de oportunidades, sendo aplicados
prioritariamente na escolaridade obrigatória. Assim, a Escola assegura os seguintes tipos de apoio:
.

Apoio ao Estudo no 2.ºCiclo;

.

Acompanhamneto Pedagógico Individual;

.

Apoio Matemática de 3.ºCiclo;

.

Apoio nas disciplinas específicas do ensino secundário;

.

Atividades de ensino específico da Língua Portuguesa para alunos oriundos de países estrangeiros,
nomeadamente Português Língua Não Materna;

.

Apoio psicológico e orientação escolar e profissional;

.

Apoio a alunos com Necessidades Educativas Especiais/ apoio pedagógico personalizado;

.

Adequações curriculares individuais;

.

Adequações no processo de matrícula;

.

Adequações no processo de avaliação;

.

Tecnologias de apoio;

.

Currículo Específico Individual;

.

Turmas de Percurso Curricular Alternativo;

.

Cursos de Educação e Formação (CEF);

.

Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA).

6.1.

Apoio ao Estudo de 2.ºciclo.
O Apoio ao Estudo visa a aquisição de ferramentas que permitam a apropriação, pelos alunos,

de métodos de estudo e hábitos de trabalho.
Princípios orientadores:
. Deve atender às reais necessidades dos alunos diagnosticadas em conselho de turma;
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. Deve proporcionar o desenvolvimento de capacidades que favoreçam a autonomia na
realização de aprendizagens;
. Pretende-se que favoreça o desenvolvimento de técnicas de interpretação, análise, síntese,
recolha de informação, tratamento de dados e resolução de problemas e fomente a autonomia
e a autoconfiança do aluno;
. Deve proporcionar acompanhamento em todas as áreas disciplinares, preferencialmente em
Português, Matemática e Inglês.
FINALIDADES
. Ajudar o aluno na identificação e análise
de estratégias de estudo em função das
suas características individuais;
. Estimular no aluno a capacidade de
reconhecer as suas motivações e
interesses e de concretizá-los em
atividades;
. Desenvolver o gosto pelo trabalho e
pelo estudo;
. Desenvolver a iniciativa, a persistência
e a responsabilidade;
. Capacitar o aluno para uma
aprendizagem mais autónoma.

6.2.

PAPEL DOS PROFESSORES RESPONSÁVEIS
. Acompanhar nas tarefas propostas no Plano Anual
Pedagógico Individual (PAPI);
. Atividades de reforço da aprendizagem, nomeadamente
pelo acompanhamento da realização dos trabalhos de
casa;
. Esclarecer dúvidas sobre os conteúdos
programáticos das disciplinas curriculares;
. Proporcionar condições para os alunos melhorarem
as aprendizagens e consolidarem conhecimentos;
. Orientar o estudo e a realização trabalhos de casa,
trabalhos individuais e/ou trabalhos de grupo;
. Incentivar e ensinar os alunos a organizarem-se
face às tarefas;
. Desenvolver estratégias de abordagem adequadas
aos desafios;
. Ser animador, criativo e dinâmico;
. Ter uma grande aproximação com os alunos;
. Ser comunicativo e cooperante com os outros;
Induzir os alunos na resolução de problemas.

Acompanhamento Pedagógico Individual
o plano de Acompanhamento Pedagógico Individual (API) pretende em cada sessão de 45 minutos

semanais o acompanhamento sistemático de alunos com dificuldades de aprendizagem, risco de abandono
escolar, problemas de comportamento, absentismo, desmotivação e desorganização. Esta atuação pressupõe
uma intervenção personalizada e continuada do docente do acompanhamento pedagógico, numa perspetiva de
curto e médio prazo e de forma a obter resultados satisfatórios até ao termo do ano letivo .
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6.3.

Apoio na disciplina de Matemática de 3.º Ciclo.
As aulas de apoio na disciplina de matemática de 3.º Ciclo constituem-se como a atividade desenvolvida

pelo docente, fora da aula regular. As aulas de Apoio são lecionadas por um professor de Matemática, em horário
que será elaborado em função das disponibilidades das turmas. Todos os alunos do 7.º ano de escolaridade,
vindos do 6º ano com classificação final inferior a três a Matemática, o mesmo acontecendo aos alunos de 7.º e
8.º ano no ano letivo anterior são automaticamente designados para terem aulas de apoio de matemática, com
caráter prioritário relativamente a outros alunos da turma. Além dos alunos referidos no ponto anterior, qualquer
aluno que pretenda esclarecer dúvidas poderá frequentar.

6.4.

Apoio da Educação Especial
A Lei fundamental do Estado Português – a Constituição da República garante uma educação

igual e de qualidade para todos os alunos, pretendendo uma igualdade de oportunidades que promova o
seu sucesso escolar. Todos os alunos têm direito à educação de forma gratuita e igual em termos de
sucessos escolar.
Com vista a facilitar a inclusão e contribuir para o esbatimento de diferenças nos alunos, o serviço
de Educação Especial tem como trabalho apoiar as dificuldades dos alunos com necessidades educativas
especiais, procurando parcerias com todos os intervenientes no processo educativo. O objetivo primordial
do professor da Educação Especial na escola é colocar o aluno com NEE num patamar de igualdade em
relação aos outros alunos no acesso à aprendizagem e ao sucesso escolar.
OBJETIVOS
. Apoiar os alunos com Necessidades
Educativas Especiais, contribuindo para a
igualdade de oportunidades de sucesso
educativo, promovendo a existência de
respostas pedagógicas, diversificadas e
adequadas;
. Colaborar no desenvolvimento das medidas
previstas no Decreto-lei n.33/2009, relativas
aos alunos com N.E.E;
. Promover o despiste/ acompanhamento
médico, psicológico, de motricidade humana,
de serviço social e terapêutico;
. Intervir no processo que leve ao envolvimento
dos pais na educação dos seus filhos;
. Desenvolver programas que facilitem o
encaminhamento e a integração pessoal e
social do aluno com NEE;

ESTRATÉGIAS/ ATIVIDADES
. Recolha de informação, consulta de documentos
e elaboração de registos para estudo de casos;
. Realização dos procedimentos necessários à
intervenção de outros técnicos ou outros apoios
da comunidade;
. Participação nos concelhos de turma ou outras
reuniões sempre que sejam abordados aspetos
relacionados com os alunos com NEE;
. Colaboração com os diretores de turma e outros
docentes das turmas com alunos com NEE;
. Elaboração de Programas Educativos Individuais
para alunos com graves dificuldades que não
possam seguir o currículo comum;
. Elaboração de relatórios trimestrais do apoio
educativo prestado;
. Realização de reuniões com encarregados de
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. Desenvolver e implementar programas de
intervenção que vão ao encontro das NEE dos
alunos;
. Avaliar e reformular quando necessário os
planos de intervenção;
. Atuar em estreita colaboração com a psicóloga
escolar no estudo de casos, nomeadamente na
observação e avaliação de alunos, na definição
de pedagogias diferenciadas e no
encaminhamento de alunos.

Educação;
Dinamização e orientação de ações de
sensibilização aos docentes e/ou encarregados
de educação;
Implementação, avaliação, reflexão e
reformulação das estratégias e metodologias
adotadas nos programas de intervenção
individualizados;
Reavaliação de diagnóstico e encaminhamentos.

6.5. Apoio Psicopedagógico e Orientação.
Conforme o Decreto Legislativo Regional n.º 29/2006/M, o técnico superior da área de psicologia, no
quadro do Projeto Educativo da Escola e no âmbito do Serviço de Psicologia e Orientação respetivo,
desempenha funções de apoio socioeducativo, intervindo nas áreas do apoio psicopedagógico, na orientação
escolar e profissional, no acompanhamento das outras modalidades de formação e no apoio ao
desenvolvimento do sistema de relações da comunidade.
Na sua intervenção, o psicólogo rege-se pelos seguintes princípios:
a) Conceber o indivíduo como um ser relacional em desenvolvimento, cujas experiências anteriores
e seus significados deverão ser tidos em linha de conta;
b) Analisar os diferentes contextos de vida do indivíduo e o grau de satisfação percebido pelo próprio
enquanto ator dos mesmos – pessoa, aluno, filho, cidadão;
c) Considerar os domínios sócio afetivo, c ognitivo e motor do funcionamento psicológico como
interdependentes e indissociáveis e perceber a lógica do seu funcionamento;
d) Ajudar a formular objetivos de vida realistas bem como promover o envolvimento e compromisso face
aos mesmos;
e) Contribuir para o crescimento pessoal do indivíduo através do incentivo à participação em atividades
significativas para o próprio;
f) Recorrer aos membros significativos para melhor identificação do problema e suporte na sua resolução.
No desempenho das suas funções, deverá cumprir as condições éticas que constam no Código de
Ética para Psicólogos da Federação Europeia das Associações de Psicólogos Profissionais, destacando-se o
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respeito pelos direitos e dignidade da pessoa, a responsabilidade, a privacidade e confidencialidade e o
consentimento informado.

6.5.1. Áreas de Intervenção
Apoio psicopedagógico:
a) Contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos e para a construção da sua identidade pessoal;
b) Participar na definição de estratégias e na aplicação de procedimentos de orientação educativa para o
acompanhamento do aluno ao longo do seu percurso escolar;
c) Intervir, a nível psicológico e psicopedagógico, na observação, orientação e apoio dos alunos,
promovendo a cooperação de professores, pessoal não docente, pais e encarregados de educação, em
articulação com recursos da comunidade;
d) Participar nos processos de avaliação multidisciplinar e, tendo em vista a elaboração de programas
educativos individuais, acompanhar a sua concretização;
e) Proceder à avaliação global de situações relacionadas com problemas de desenvolvimento, com
dificuldades na aprendizagem, com competências e potencialidades específicas e prestar o apoio
psicopedagógico mais adequado;
f) Colaborar com os professores, prestando apoio psicopedagógico às atividades educativas;
g) Identificar e analisar as causas de insucesso escolar e propor as medidas tendentes à sua eliminação;
h) Articular modalidades de complemento pedagógico, de compensação educativa e de educação
especial, tendo em vista tanto a individualização do ensino e a organização de grupos de alunos, como
a adequação de currículos e de programas;
i)

Propor, de acordo com os pais e em colaboração com os serviços competentes, o encaminhamento de
alunos com necessidades especiais para modalidades adequadas de resposta educativa.

Orientação escolar e profissional:
a) Apoiar os alunos no processo de desenvolvimento da sua identidade pessoal e do seu projeto de vida;
b) Planear e executar atividades de orientação escolar e profissional, nomeadamente através de
programas a desenvolver com grupos de alunos ao longo do ano letivo, e de apoio individual ao seu
processo de escolha;
c) Realizar ações de informação escolar e profissional sob modalidades diversas, garantindo a participação
ativa dos alunos na exploração das técnicas e materiais utilizados;
d) Colaborar na planificação e acompanhamento de visitas de estudo, experiências de trabalho, estágios
e outras formas de contacto dos alunos com o meio e o mundo das atividades profissionais;
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e) Colaborar com outros serviços, designadamente do Instituto Regional de Emprego, na organização de
programas de informação e orientação profissional;
f) Desenvolver ações de informação e sensibilização dos pais e da comunidade em geral no que respeita
à problemática que as opções escolares e profissionais envolvem.
Outras Modalidades de Formação:
a) Intervir no acesso e na identificação dos alunos candidatos aos cursos de educação e formação,
percursos curriculares alternativos e cursos profissionais, através de um processo de orientação
escolar e profissional;
b) Colaborar na organização dos cursos, designadamente, na identificação dos interesses dos alunos
da comunidade educativa, no levantamento das necessidades de formação e das saídas profissionais
emergentes na comunidade local, bem como, na divulgação da oferta educativa e formativa
das escolas que abrange e na articulação com outros estabelecimentos de ensino, de forma a
contribuir para uma rede diversificada e complementar de ofertas de cursos a nível local;
c) Contribuir, em colaboração com a equipa pedagógica, para a definição e aplicação de estratégias
infusivas ou aditivas de orientação e estratégias psicopedagógicas, apoiando a elaboração e aplicação
de programas de desenvolvimento de competências, cognitivas, sociais, de empregabilidade e de
gestão de carreira;
d) Apresentar, em colaboração com o diretor do curso, em fase de candidatura, um plano de transição
para a vida ativa de forma estruturada e intencional mas flexível, de modo a permitir possíveis
reformulações e/ou ajustes sempre que necessário e em consonância com as características,
necessidades e evolução do grupo-turma;
e) Colaborar, direta ou indiretamente, com o professor acompanhante de estágio e com o diretor do
curso no acompanhamento dos alunos em situação de formação em contexto de trabalho.
Desenvolvimento do sistema de relações da comunidade educativa:
a) Colaborar, na sua área de especialidade, com os órgãos de direção, administração e gestão da
escola em que se inserem;
b) Coadjuvar em todas as ações comunitárias destinadas a eliminar e prevenir a fuga à escolaridade
obrigatória, o abandono precoce e o absentismo sistemático;
c) Articular a sua ação com outros serviços especializados, nomeadamente das áreas da saúde e da
Segurança Social, de modo a contribuir para o correto diagnóstico e avaliação sócio-médicoeducativa de crianças e jovens com necessidades especiais e planear as medidas de intervenção
mais adequadas;
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d) Estabelecer articulações com outros serviços de apoio socioeducativo necessários ao
desenvolvimento de planos educativos individuais;
e) Cooperar em ações de formação e participar na realização de experiências pedagógicas;
f) Auxiliar, na sua área de especialidade, com professores, pais ou encarregados de educação e outros
agentes educativos, na perspetiva do seu aconselhamento psicossocial;
g) Propor a celebração de protocolos com diferentes serviços, empresas e outros agentes comunitários
a nível local;
h) Desenvolver ações de informação e sensibilização dos pais e encarregados de educação e
da comunidade em geral no que respeita às condicionantes do desenvolvimento e da aprendizagem;
i)

Participar em experiências pedagógicas, bem como em projetos de investigação e em ações
de formação de pessoal docente e não docente, com especial incidência nas modalidades de
formação centradas na escola;

j)

Acompanhar o desenvolvimento de projetos e colaborar no estudo, conceção e planeamento
de medidas que visem a melhoria do sistema educativo.
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7. Avaliação
A avaliação do Projeto Curricular de Escola terá um caráter permanente e sistemático, de modo a
permitir uma constante atualização, em função quer dos resultados alcançados, quer das necessidades
evidenciadas pelos meios escolar e extraescolar envolventes. A tarefa de uma constante reformulação cabe,
de um modo geral, a todos os intervenientes e de um modo particular, e a um nível mais formal, ao Conselho
Pedagógico. Efetuar-se-ão, sempre que se tornar imperativo, reformulações provenientes de uma avaliação
interna levada a cabo por uma Equipa de Acompanhamento. Esta será constituída pelos Coordenadores
de Departamento Curricular, Coordenadores de Ciclo, Presidente do Conselho Pedagógico e moderada pela
Presidente do Conselho Executivo.
O Conselho Pedagógico procederá a uma avaliação periódica e final de ano letivo do Projeto
Curricular de Escola.
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