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GRÉMIO DE INSTRUÇÃO LIBERAL 

CAMPO DE OURIQUE 

DEPARTAMENTO ESCOLAR 

CONTRATO DE APRENDIZAGEM 
FRANCÊS 

3.º ciclo 9.º ano 

                                Prof.ª Teresa Pais 

PROGRAMAÇÃO 
 
 
 
 

Período 
Aulas 

previstas 
Conteúdos 

Instrumentos de 
Avaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.º 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 

 
Unité 0 - Vive la rentrée! 

 
• Révision des contenus lexicaux et grammaticaux de 8ème année 
• Carnet de vacances 
• La rentrée 

• Vie quotidienne 
 

Grammaire 

Révision des contenus de 8ème année: 
• Les mots interrogatifs 
• Le pluriel des adjectifs 
• Le féminin des adjectifs 
• Le présent de l’indicatif 
• Les déterminants possessifs 
• Les articles partitifs 
• Le passé composé 
• Les pronoms démonstratifs 
• Les prépositions 
• L’expression de la négation 
• L’imparfait de l’indicatif 

• Le futur simple 

Unité 1 - Études et vie active 

Vocabulaire 
• Le collège et l’avenir: 

− L’école 
− Les matières 
− L’emploi du temps 
− Le système éducatif français 
− Les métiers 
− Les goûts/Les préférences 

• La discrimination à l’école: 
− Le harcèlement 
− La discrimination 

Grammaire 

• Les nombres cardinaux et ordinaux 
• Le féminin des noms et des adjectifs 
• Le présent de l’indicatif 
• L’impératif 

 
Fichas de 
avaliação 

 
Grelhas de 
registo de 
trabalhos 
individuais, de 
pares ou de grupo 

 
-fichas de 
trabalho 
-questionários 

- trabalhos de 
pesquisa 
- apresentações 
orais 
- outros 

 
 

Observação 
direta das 
aptidões ao nível 
da: 
- compreensão 
oral 
- expressão oral 
- compreensão 
escrita 
- expressão 
escrita 
-leitura 
- pronúncia. 

 
Observação 
direta: 
- atitudes e 
comportamentos; 
- participação 
oral; 
- trabalho na sala 
de aula. 
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  Unité 2 - Culture et esthétique Avaliação de: 

Vocabulaire 
• Les célébrités francophones: 

− Les personnalités françaises et francophones 
• Les événements culturels: 

− Les festivals 
− Les différentes formes d’art 

- caderno diário; 
 

- trabalhos de 
pesquisa; 

 
- trabalhos de 
pares/grupos; 

Grammaire 

• L’imparfait de l’indicatif 
• Le passé composé 
• Le pluriel des noms et des adjectifs 

- trabalhos de 
casa; 

 
- exposições 
orais;   Unité 3 - Science et technologie 

   
Vocabulaire 
• Vers le futur: 

− Les sciences 

− Les inventions 

− Les découvertes 

− La découverte de l’espace 

− Les parcs thématiques 
• La technologie: 

− Les nouvelles technologies 

− Les réseaux sociaux 

- fichas de 
trabalho; 

 
- exercícios de 
ortografia. 

   

Grammaire 
 

  • Le futur simple 
• Les adverbes 
• L’expression de la négation 
• Les déterminants et les pronoms possessifs 
• Les déterminants et les pronoms démonstratifs 

 

2.º 30 Unité 4 - Solidarité et coopération internationale 
 

  
Vocabulaire 
• La solidarité: 

− Malala Yousafzai 

− Le bénévolat 

− Les mouvements de solidarité 
• La coopération internationale: 

− Les organisations de coopération internationale 

− Les programmes d’échanges européens 

 

  
Grammaire 

 

  • Le subjonctif présent 
• L’expression de but 
• L’expression de l’obligation 
• Les degrés des adjectifs 
• L’expression de la cause 
• Les pronoms y et en 
• Les pronoms relatifs 
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3.º 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 

Unité 5 - L’environnement 

 
Vocabulaire 
• Comment va la planète? 

− La pollution 

− L’écologie 

− Les mouvements pour la protection de l’environnement 
• Les bons gestes pour la planète 

− Les bons gestes pour l’environnement: les gestes écolos 

 
Grammaire 

• Les pronoms personnels 
COD/COI 

• Le conditionnel présent 
• Le gérondif 
• La voix passive 
• L’expression de l’opposition 
• L’expression de la conséquence 
• L’expression de l’hypothèse 

 

 

*A programação de conteúdos está sujeita a ajustamentos. 
 

 

1. Gerais 
 

Nas fichas de avaliação será adoptada a seguinte nomenclatura: 
 

Qualitativa Percentagem Nível 

Fraco de 0% a 19% 1 

Insuficiente de 20% a 49% 2 

Suficiente de 50% a 69% 3 

Bom de 70% a 89% 4 

Muito Bom de 90% a 100% 5 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
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2. Específicos 

 
 

D
O

M
ÍN

IO
S

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos 
70% 

- Compreensão oral: 
Compreender as ideias principais e informação relevante explícita em 
mensagens e textos orais curtos (anúncios públicos, mensagens 
telefónicas, noticiários, reportagens, publicidades, canções, clips, entre 
outros) sobre experiências pessoais e situações do quotidiano, interesses 
próprios e temas da atualidade, sempre que sejam constituídos, 
essencialmente, por frases simples e vocabulário muito frequente e sejam 
articulados de forma clara e pausada. 
- Compreensão escrita: 
Compreender as ideias principais e informação relevante explícita em 
mensagens e textos simples e curtos (cartas e mensagens, folhetos, 
ementas, horários, avisos, artigos de imprensa, textos literários, entre 
outros) que descrevam e/ou narrem experiências pessoais e situações do 
quotidiano, interesses próprios e temas da atualidade, sempre que sejam 
constituídos essencialmente por frases simples e vocabulário muito 
frequente. 
- Interação oral: 
Interagir em conversas curtas bem estruturadas e ligadas a situações 
familiares. Trocar ideias, informações e opiniões sobre situações do 
quotidiano e experiências pessoais, interesses próprios e temas da 
atualidade, tendo em conta o discurso do interlocutor e respeitando os 
princípios de delicadeza. Usar vocabulário muito frequente e frases 
simples mobilizando as estruturas gramaticais adequadas. Pronunciar de 
forma suficientemente clara para ser entendido. 
- Interação escrita: 
Escrever cartas e mensagens diversas (70-90 palavras). Pedir e dar 
informações sobre o meio envolvente, situações do quotidiano, 
experiências pessoais, acontecimentos reais ou imaginários, preferências 
e opiniões. Respeitar as convenções textuais e sociolinguísticas das 
mensagens e cartas, adequando-as ao destinatário. Utilizar vocabulário 
muito frequente e frases curtas, articulando as ideias com diferentes 
conetores de coordenação e subordinação. 
- Produção oral: 

Exprimir-se, de forma simples, em monólogos curtos preparados 
previamente. 
Descrever o meio envolvente e situações do quotidiano; contar 
experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes 
ou passados e exprimir opiniões, gostos e preferências sobre temas da 
atualidade. Usar vocabulário muito frequente e frases simples 
mobilizando estruturas gramaticais elementares. Pronunciar de forma 
suficientemente clara para ser entendido. 
- Produção escrita: 

Escrever textos diversos (70-90 palavras). Descrever situações do 
quotidiano; contar experiências pessoais e acontecimentos reais ou 
imaginários, presentes ou passados e exprimir opiniões, gostos e 
preferências. Respeitar as convenções textuais e utilizar vocabulário 
muito frequente e frases curtas, articulando as ideias com diferentes 
conetores de coordenação e subordinação. 
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Atitudes 

30% 

Responsabilidade e Autonomia 

Cumpre com a realização dos trabalhos de casa. 

Revela responsabilidade pelos materiais escolares. 

Apresenta o caderno diário organizado. 

Respeita o cumprimento de prazos. 

Comportamento e relação com os outros 

Demonstra comportamento correto, cumprindo regras. 

Intervém de forma oportuna e correta. 

Estabelece um relacionamento interpessoal adequado e cooperante. 

Respeita todos os membros da comunidade educativa e em todos os 

contextos. 

Participação e Empenho 

Participa nas aulas e nas atividades propostas. 

Contribui com o seu trabalho e ideias para tarefas comuns. 

 
 
 
 
 
 
 

 

1. Manual 
 

- À toi ! 9º ano + Cahier d’exercices (Texto Editores), Maria Gorete Fernandes 
 

2. Materiais de sala de aula 
 

- Dossier A4, folhas pautadas; material de escrita. 
 

3. Outros materiais 
 

- Dicionário de Francês/Português – Português/Francês (recomendado). 

MATERIAIS 
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 CONTRATO DE APRENDIZAGEM 
Português 

3.º ciclo                             9.º ano 

 

 

PROGRAMAÇÃO 

Período Conteúdos Avaliação 

1.º 
(68 aulas) 

 

Educação literária 

Texto literário. Crónica. Conto. Romance. 
Texto dramático (ato, cena, fala e indicação cénica). 
Tema. Ideias principais. 
Pontos de vista. Universos de referência. 
Narrativa: elementos constitutivos 

   (estrutura, ação, personagens, narrador, contextos espacial e 
temporal). 
Ponto de vista das personagens. 
Processos de construção ficcional (organização das sequências 

narrativas). 
Recursos expressivos (metáfora, comparação, hipérbole, 
antítese, ironia, alegoria, eufemismo). 
Sentido figurado. 
Sinais de pontuação – valores discursivos. 
Valores culturais, éticos e políticos manifestados. 
Contexto social, histórico, cultural e geográfico. 
Recriação de obra literária. 
Escrita para fruição estética. 
 
Leitura 
Texto narrativo, texto expositivo, texto de opinião, recensão de 

livro, descrição, retrato. 
Texto argumentativo (crítica, cartoon). 
Leitura expressiva. 
Tema. Ideias principais. 
Pontos de vista. 
Deduções e inferências. 
Estruturação do texto. 
Coerência e coesão textual. 
Título. 
Paratexto. 
Sentido global. 
Expressão idiomática. 
 
Escrita 
Texto narrativo (crónica). 

Texto argumentativo: comentário crítico. 

Coerência e coesão. Conectores discursivos. 

Sinais de pontuação. 

Guião para uma dramatização. 

Planificação do texto. 

Revisão do texto. 

Citação. 
 
Oralidade 
Registo e tratamento de informação: ideias-chave; tomar notas. 
Tema e assunto. 
Intencionalidade comunicativa. 

Fichas de avaliação 

 

Avaliação de diversos 

produtos: 

caderno diário; 

trabalhos de pesquisa; 

trabalhos de pares/ grupo; 

trabalhos de casa;  

exposições orais; 

fichas de leitura; 

fichas de trabalho; 

exercícios de ortografia. 

 

 

Observação direta: 

atitudes e comportamentos; 

participação oral; 

trabalho na sala de aula. 

 

GRÉMIO DE INSTRUÇÃO LIBERAL  

CAMPO DE OURIQUE 

DEPARTAMENTO ESCOLAR 
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Manifestação de ideias e pontos de vista. 
Apreciação crítica. 
Debate. 
Planificação do texto oral (tópicos). Argumentar. 
Variedades do português (contexto geográfico). 

   Utilização de ferramentas tecnológicas como suporte de 
intervenção oral. 
 
Gramática 
 

Formação de palavras. 
Palavras polissémicas. 
Relações semânticas: hiperonímia e holonímia. 
Classes de palavras (revisão): 

Adjetivo. 
Advérbio. 
Pronome. 
Determinante. Nome.  
Verbo (flexão). 

Preposição. 
Pronome pessoal em adjacência verbal. 
Discurso direto e indireto. 
Funções sintáticas (revisão): 

Sujeito. 
Predicado. 
Complemento direto. 
Complemento indireto. 
Complemento oblíquo. 
Complemento agente da passiva. 
Predicativo do sujeito. 
Modificador. 
Vocativo. 

Frase ativa e frase passiva. 
Arcaísmo. 
Processos fonológicos. 
Palavras divergentes e convergentes. 
Registos de língua.  
Variedade brasileira do português. 
Conectores. 

 

2.º 
(56 aulas) 

Educação Literária 

Texto literário.  
Texto dramático (estrutura). 
Epopeia (estrutura). 
Valores culturais, éticos e políticos manifestados. 
Contexto social, histórico, cultural e geográfico. 
Tema. Ideias principais. 
Pontos de vista. Universos de referência. 
Recursos expressivos (alegoria, ironia, eufemismo, antítese, 

personificação, hipérbato, perífrase, apóstrofe, símbolo, 
comparação). 

Sentido figurado. 
Relações de intertextualidade. 
Recriação de obra literária. 
Escrita para fruição estética (carta, notícia, entrevista, prefácio). 

 

Leitura 
 

Texto expositivo, texto de dicionário, cartoon, letra de canção.  
Tema. Ideias principais. 
Pontos de vista. 
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Deduções e inferências. 
Estruturação do texto. 
Coerência e coesão textual. 
Título. 
Sentido global. 
Expressão idiomática. 
 
Oralidade 
Registo e tratamento de informação: ideias-chave; tomar notas. 

Exposição oral. 

Reconto. 

Planificação do texto oral. 

Utilização de ferramentas tecnológicas como suporte de 
intervenção oral. 

Manifestação de ideias e pontos de vista. 

Argumentar. 

Variedades do português (contexto geográfico). 
 
Escrita 

 
Texto expositivo – planos, resumos e sínteses. 
Texto argumentativo. 
Comentário crítico. 
Paráfrase. 
Planificação do texto. 
Guião para uma dramatização. 
Pontuação e sinais auxiliares de escrita. 
 
Gramática 
Funções sintáticas: 

Modificador do nome restritivo e apositivo. 
Processos fonológicos.  
Evolução semântica. 
Formação de palavras. 
Palavras polissémicas. 
Campo semântico. 
Registos de língua.  
Frase simples e complexa. 
Divisão e classificação de orações. 
Coordenação (revisão). 
Subordinação: 

Orações subordinadas adverbiais (revisão). 
Oração subordinada adverbial concessiva. 

Oração subordinada adverbial consecutiva. 
Oração subordinada adjetiva relativa. 

Classes de palavras: 
Conjunção coordenativa e subordinativa. 
Locução conjuncional. 
Pronome. 

Arcaísmo. 
Palavras divergentes e convergentes. 
Discurso direto e indireto. 
Conectores. 

 

3.º 
(36 aulas) 

Educação Literária 

Texto literário.  
Epopeia. 
Poesia lírica (elementos constitutivos). 
Soneto (características). 
Valores culturais, éticos e políticos manifestados. 
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Contexto social, histórico e cultural. 
Tema. Ideias principais. 
Pontos de vista. Universos de referência. 
Recursos expressivos (comparação, hipérbole, perífrase, 
enumeração, apóstrofe, metáfora, antítese, símbolo, ironia, 
anáfora, sinédoque, pleonasmo). 
Relações de intertextualidade. 
Sinais de pontuação – valores discursivos. 
Escrita para fruição estética. 

 

Leitura 

Texto de opinião (crónica). 
Texto expositivo, texto científico, cartoon, letra de canção, 
comentário, entrevista.  
Leitura expressiva. 
Tema. Ideias principais. 
Pontos de vista. 

Deduções e inferências. 
Coerência e coesão textual. 

Estruturação do texto. 
Título. 
Organização da informação em tópicos. 
Sentido global.  

Paráfrase. 

 

Oralidade 

Debate. 
Descrição. 
Exposição de ideias e opiniões. 
Apreciação crítica. 
Argumentar. 
Registo e tratamento de informação: ideias-chave; tomar notas. 
Intencionalidade comunicativa. 

 

Escrita 

Texto expositivo. 
Síntese. 
Texto de opinião. 
Texto argumentativo (opinião). 
 
Gramática 
Formação de palavras (derivação não afixal). 
Valores de prefixos. 

Família de palavras. 

Expressão idiomática. 

Palavras polissémicas. 

Campo semântico. 

Relações semânticas entre palavras. 

Funções sintáticas (consolidação). 

Divisão e classificação de orações. 

Subordinação (consolidação). 

Oração subordinada substantiva relativa. 
Classes de palavras (consolidação). 

Processos fonológicos. 

Conectores. 

 

A programação de conteúdos está sujeita a ajustamentos. 
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________________________________CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO_____________________________ 

1. Gerais 

Nas fichase trabalhos avaliados será adoptada a seguinte nomenclatura:  

Qualitativa Percentagem Nível 

Fraco de 0% a 19% 1 

Insuficiente de 20% a 49% 2 

Suficiente de 50% a 69% 3 

Bom de 70% a 89% 4 

Muito Bom de 90% a 100% 5 

 
2. Específicos 

D
o

m
ín

io
s

 

Conhecimentos / 
capacidades 

70% 

ORALIDADE 
Interpretar discursos orais com diferentes graus de formalidade e complexidade. 
Consolidar processos de registo e tratamento de informação. 
Participar oportuna e construtivamente em situações de interação oral. 
Produzir textos orais corretos, usando vocabulário e estruturas gramaticais 
diversificados e recorrendo a mecanismos de coesão discursiva. 
Produzir textos orais de diferentes tipos e com diferentes finalidades. 
Reconhecer a variação da língua. 
 
LEITURA 
Ler em voz alta. 
Ler textos diversos. 
Interpretar textos de diferentes tipologias e graus de complexidade. 
Utilizar procedimentos adequados à organização e tratamento da informação. 
Ler para apreciar textos variados. 
Reconhecer a variação da língua. 
 
ESCRITA 
Planificar a escrita de textos. 
Redigir textos com coerência e correção linguística. 
Escrever para expressar conhecimentos. 
Escrever textos expositivos, argumentativos e outros tipos de textos. 
Rever textos escritos. 
 
EDUCAÇÂO LITERÀRIA 
Ler e interpretar textos literários. 
Apreciar textos literários. 
Situar obras literárias em função de grandes marcos históricos e culturais. 
Ler e escrever para fruição estética. 
 
GRAMÀTICA 
Explicitar aspetos da fonologia do português. 
Explicitar aspetos fundamentais da sintaxe do português. 
Reconhecer propriedades das palavras e formas de organização do léxico. 
 
 

Atitudes e Valores 
30% 

Responsabilidade e Autonomia  

Cumpre com a realização dos trabalhos de casa 

Revela responsabilidade pelos materiais escolares 

Apresenta o caderno diário organizado 

Respeita o cumprimento de prazos 

 

Comportamento e relação com os outros 

Demonstra comportamento correto, cumprindo regras 
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Intervém de forma oportuna e correta 

Estabelece um relacionamento interpessoal adequado e cooperante 

Respeita todos os membros da comunidade educativa e em todos os contextos 

 

Participação e Empenho 

Participa nas aulas e nas atividades propostas 

Contribui com o seu trabalho e ideias para tarefas comuns 
 
 

______________________________________MATERIAIS_____________________________________ 

 
 

1. Manual e caderno de atividades 
   
Diálogos 9, Fernanda Costa, Vera 

Magalhães, Porto Editora. 
 
2. Materiais de sala de aula 

Dossier A4 com folhas pautadas. 
Material de escrita 
 

 
 
 

 
 
 

3. Outros materiais 
 
 Sugestão de gramática a adquirir (facultativo):  
 
Gramática prática de Português - 3.º ciclo do 
Ensino Básico e Ensino Secundário- Da 
comunicação à expressão, M. Olga Azeredo, M. 
Isabel Freitas M. Pinto e M. Carmo Azeredo Lopes, 
Raiz Editora. 
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 CONTRATO DE APRENDIZAGEM 
HISTÓRIA 

3.º ciclo                             9.º ano 

 

 

PROGRAMAÇÃO 

Período Conteúdos Avaliação 

1.º 
(42 aulas) 

 

A EUROPA E O MUNDO NO LIMIAR DO SÉCULO XX 

Apogeu e declínio da influência europeia 
O Imperialismo no século XIX 
A 1.ª Grande Guerra 
 
As transformações políticas, económicas, sociais e culturais do 
após-guerra 
As transformações geopolíticas decorrentes da 1.ª Grande Guerra 
As transformações económicas do após-guerra 
A revolução Soviética 
Sociedade e cultura nas primeiras décadas do século XX 
 
Portugal: da 1ª República à Ditadura Militar 
Crise e queda da Monarquia Constitucional 
A 1ª República (1910-1914) 
Declínio e fim da 1.ª República 
 
DA GRANDE DEPRESSÃO À SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

Crise, ditaduras e democracia na década de 1930 
A Grande Depressão dos anos de 1930 
O(s) fascismo(s) nos anos de 1920 e 1930 

 

Fichas de avaliação 

(diagnósticas e formativas) 

Fichas de trabalho / 

questionários 

Registos de observação, 

apoiada em grelhas, dos 

procedimentos dos alunos 

durante a realização de 

atividades quer individuais, 

quer em trabalho de pares 

ou de grupo 

Grelhas de observação 

para apreciação de 

diversos produtos: 

- Caderno diário; 
- Portefólio; 
- Trabalhos de pesquisa: 
dossiers temáticos, 
biografias, glossários…; 
- Relatórios (atividades 
práticas, visitas de estudo) 
- Elaboração de mapas e 
frisos cronológicos; 
- Representações plásticas 
ou dramáticas; 
- Exposições orais. 
 
Registos de observação das 

atitudes 

Registos de autoavaliação 

 

2.º 
(33 aulas) 

 
Estado Novo em Portugal 
A era estalinista na URSS 
Os regimes demoliberais dos anos de 1930 
 
A 2ª Guerra Mundial: violência e reconstrução 
A 2.ª guerra Mundial 
As consequências da 2.ª Guerra Mundial 
 

DO SEGUNDO APÓS-GUERRA AOS ANOS DE 1980 

A Guerra Fria 
A nova “ordem mundial” 
Os efeitos da noca “ordem mundial” do após-guerra em Portugal 
Os movimentos de independência das colónias do após-guerra aos 
anos de 1970 

 

3.º 
(21 aulas) 

 
O Estado Novo e o processo de descolonização 
O dinamismo económico dos países capitalistas. 
As sociedades ocidentais 
A desagregação do Estado Novo 
A revolução democrática portuguesa 
Das crises petrolíferas ao colapso do bloco soviético 

Unidade e diversidade do mundo comunista 

 

GRÉMIO DE INSTRUÇÃO LIBERAL  
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O APÓS-GUERRA FRIA E A GLOBALIZAÇÃO 

 

Estabilidade e instabilidade num mundo bipolar 

Unilateralismo americano 

A globalização 

A integração portuguesa na CE/UE 

      A programação de conteúdos está sujeita a ajustamentos. 

 

________________________________CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO_____________________________ 

1. Gerais 

Nas fichas e trabalhos avaliados será adoptada a seguinte nomenclatura:  

Qualitativa Percentagem Nível 

Fraco de 0% a 19% 1 

Insuficiente de 20% a 49% 2 

Suficiente de 50% a 69% 3 

Bom de 70% a 89% 4 

Muito Bom de 90% a 100% 5 

 
2. Específicos 

D
o

m
ín

io
s

 

Conhecimentos / 
capacidades 

70% 

 
Compreensão temporal 
Usa unidades/convenções temporais, tabelas e frisos cronológicos para localizar 
no tempo os acontecimentos nas sociedades contemporâneas. 
Usa as datas essenciais para compreender as sociedades contemporâneas e as 
relações entre a história nacional, europeia e mundial. 
Reconhece ideias de mudança e continuidade. 
Compreensão espacial 
Usa diferentes formas de representação espacial (planisfério, globo, mapas…) 
para localizar no espaço territórios e movimentações inter-relações e conflitos de 
povos, desde finais do séc. XIX. 
Localiza em mapas elementos patrimoniais como sítios e edifícios. 
Compreensão histórica 
Explica acontecimentos e etapas da história desde o final do séc. XIX.  
Estabelece ligações entre a história nacional, europeia e mundial. 
Apresenta reflexões sobre contributos marcantes para a vida atual, de 
sociedades desde a pré-história até à atualidade. 
Aplica terminologia e conceitos da disciplina. 
Interpretação de fontes 
Identifica, pesquisa, seleciona e usa fontes diversificadas para compreender 
aspetos de diversas sociedades. 
Analisa a função social do saber historiográfico e avalia-o face a outras áreas do 
saber (jornalismo, arte, propaganda) 
Comunicação em História 
Comunica ideias por escrito e oralmente (produz ensaios, narrativas, relatórios de 
pesquisa, perguntas e respostas, participa em debates e grupos de trabalho). 
Utiliza as TIC (usa processamento de texto, correio eletrónico, participa em sites, 
blogs, constrói documentos em PowerPoint, blogs, multimédia, sites e publica 
podcasts).  
Utiliza expressões artísticas. 
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Atitudes e Valores 
30% 

Responsabilidade e Autonomia  

Cumpre com a realização dos trabalhos de casa 

Revela responsabilidade pelos materiais escolares 

Apresenta o caderno diário organizado 

Respeita o cumprimento de prazos 

 

Comportamento e relação com os outros 

Demonstra comportamento correto, cumprindo regras 

Intervém de forma oportuna e correta 

Estabelece um relacionamento interpessoal adequado e cooperante 

Respeita todos os membros da comunidade educativa e em todos os contextos 

 

Participação e Empenho  

Participa nas aulas e nas atividades propostas 

Contribui com o seu trabalho e ideias para tarefas comuns 

 
 

______________________________________MATERIAIS_____________________________________ 

 
 

1. Manual 
Novo Viva a História! 
Cristina Maia, Isabel, Cláudia Pinto Ribeiro, Isabel Afonso 
Porto Editora 
 
Caderno do Aluno 
Cristina Maia, Isabel, Cláudia Pinto Ribeiro, Isabel Afonso 
Porto Editora 

2. Materiais de sala de aula 
Dossier A4 com folhas pautadas. 
Materiais de escrita. 
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 CONTRATO DE APRENDIZAGEM 
EDUCAÇÃO VISUAL 

3.º ciclo                             9.º ano 

  

 

PROGRAMAÇÃO 

Período Conteúdos Avaliação 

1.º 
(28 aulas) 

 

Cor 

Conhecimentos Científicos: 

Mecanismos da visão e da construção das imagens (globo ocular; 

retina; nervo, ótico, cones e bastonetes; etc). 

Teorias da Gestalt. 

Figuras impossíveis e imagens ambíguas. 

 

 

Espaço 

Representação do espaço: 

Elementos da evolução histórica da representação em perspetiva; 

Perspetiva cónica  

- ponto de vista; 

- pontos de fuga; 

- linha de horizonte; 

- plano horizontal e do quadro; 

- raios visuais, etc. 

 

Observação e registo dos 

procedimentos e atitudes 

dos alunos durante a 

realização de atividades, 

quer individuais, quer em 

trabalho de pares ou de 

grupo. 

 

Apreciação de diversos 

produtos: 

- Objeto ou trabalho 

concretizado; 

- Caderno diário; 

- Trabalhos de pesquisa, 

dossiers temáticos, 

biografias; 

-Relatórios, … 

 

Fichas de trabalho, 

 

Fichas de avaliação. 

 

2.º 
(22 aulas) 

 

Espaço 

Vistas: cubo envolvente, sistema europeu. 

Perspetiva de observação (livre e rigorosa). 

Perspetivas Axonometrias.  

 

3.º 
(14 aulas) 

 

Forma 

Fatores que determinam a forma dos objetos. 

Perceção visual da forma. 

Interação dos elementos visuais.  

 Perceção visual da forma.  

 

Estrutura  

Textura e Proporção. 

Obra de arte. 

Proporções corretas (secção de ouro). 

 

      A programação de conteúdos está sujeita a ajustamentos. 

 

 

 

GRÉMIO DE INSTRUÇÃO LIBERAL  

CAMPO DE OURIQUE 

DEPARTAMENTO ESCOLAR 
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________________________________CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO_____________________________ 

1. Gerais 

Nas fichas e trabalhos avaliados será adoptada a seguinte nomenclatura:  

Qualitativa Percentagem Nível 

Fraco de 0% a 19% 1 

Insuficiente de 20% a 49% 2 

Suficiente de 50% a 69% 3 

Bom de 70% a 89% 4 

Muito Bom de 90% a 100% 5 

 
2. Específicos 

D
o

m
ín

io
s

 

Conhecimentos / 
capacidades 

60% 

Técnica 
- Compreender diferentes tipos de projeção. 

- Dominar técnicas de representação em perspetiva cónica. 

- Dominar procedimentos sistemáticos de projeção. 

Representação 

- Conhecer processos de construção da imagem no âmbito dos 

mecanismos da visão. 

- Relacionar processos de construção da imagem no âmbito da 

perceção visual. 

- Dominar a aquisição de informação intuitiva e de informação 

estruturada. 

Discurso 

- Reconhecer o âmbito da arte contemporânea. 

- Refletir sobre o papel das manifestações culturais e do 

património. 

- Compreender o conceito de museu e a sua relação com o 

conceito de coleção. 

- Reconhecer o papel das trajetórias históricas no âmbito das 

manifestações culturais. 

Projeto 

- Explorar princípios básicos da Engenharia e da sua 

metodologia. 

- Aplicar princípios básicos da Engenharia na resolução de 

problemas. 

- Reconhecer o papel da investigação e da ação no 

desenvolvimento do projeto. 

Atitudes e 
Valores 

40% 

Responsabilidade e Autonomia  

Cumpre com a realização dos trabalhos de casa. 

Revela responsabilidade pelos materiais escolares. 

Respeita o cumprimento de prazos. 

 

Comportamento e relação com os outros 

Demonstra comportamento correto, cumprindo regras. 

Intervém de forma oportuna e correta. 

Estabelece um relacionamento interpessoal adequado e cooperante. 

Respeita todos os membros da comunidade educativa e em todos os contextos. 

 

Participação e Empenho  

Participa nas aulas e nas atividades propostas. 

Contribui com o seu trabalho e ideias para tarefas comuns. 
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______________________________________MATERIAIS_____________________________________ 

1. Manual 
         Não foi adotado manual para a disciplina. 

  
2. Materiais de sala de aula  

Material específico para Educação Visual  

Este material ficará ao longo do ano guardado na sala de E.V.T. e consta da lista de material. 

 

Designação do Material 

Capa preta de elásticos A3 com: 

- Bloco de papel cavalinho A3 

- 5 folhas de papel vegetal de arquiteto A3   

- 2 micas 

- 6 folhas pautadas e 6 folhas quadriculadas 

Caixa de sapatos com: 

- Lápis n.º2 ou HB 

- Conjunto de lápis de grafite macia (B, 2B, 3B,…8B) ou os lápis 2B, 4B, 9B 

- Borracha branca 

- Apara-lápis com depósito 

- Compasso (preferencialmente com mecanismo de pressão ou roda central) 

- Aristo 

- Fita-cola 

- Tesoura 

- X-ato  

- Caixa com pelo menos 12 Lápis de cor  

- Caixa de canetas de feltro  

- Caneta gel de bico fino - cor preta 

- Caneta de acetato bico médio (M) ou fino (F) - cor preta 

- Cola líquida UHU em tubo  

- Cola batom 

- Pincéis de cerda n.º1, n.º3 e n.º6 (fino, médio e grosso) 

- Trincha de uma polegada 

- Paleta plástica 

- Pano de limpeza 

Régua de 50 cm 

Cartolina preta 

Para o desenvolvimento de projetos posteriores, poderão ser solicitados outros materiais ao longo do ano. 
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 CONTRATO DE APRENDIZAGEM 
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

3.º ciclo                             9.º ano 

 

PROGRAMAÇÃO 

Período Conteúdos Avaliação 

1.º 
(14 aulas) 

Tecnologia a Sociedade 

Tecnologia e desenvolvimento social 

Impacto social da tecnologia 

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 

Estruturas resistentes 

Movimento e mecanismos 

Acumulação e transformação de energia 

Regulação e controle 

Medição/ metrologia 

Materiais 

Informação/Comunicação 

Fabricação/Construção 

Organização, gestão e comercialização 

Higiene e segurança 

 

 

 

Materiais  

Materiais naturais e transformados  

Classificação e principais propriedades e características dos 

materiais (metais, madeira, cortiça, vidro, , argila, cimentos, borracha, 

plásticos, fibras têxteis, papel, peles,…) 

Aplicações técnicas e exploração dos materiais de uso comum 

Normalização industrial e comercial. 

Observação e registo dos 

procedimentos e atitudes 

dos alunos durante a 

realização de atividades, 

quer individuais, quer em 

trabalho de pares ou de 

grupo. 

 

Apreciação de diversos 

produtos: 

- Objeto ou trabalho 

concretizado; 

- Caderno diário; 

- Trabalhos de pesquisa, 

dossiers temáticos, 

biografias;  

-Relatórios, … 

- Fichas de trabalho. 

2.º 
(11 aulas) 

3.º 
(7 aulas) 

No desenvolvimento dos conteúdos, será implementada a metodologia de projeto, que assenta na 
flexibilidade das propostas e na intencionalidade das práticas didáticas, no sentido de focalizar a atividade 
dos alunos em experiências significativas. 
A programação de conteúdos está sujeita a ajustamentos. 

GRÉMIO DE INSTRUÇÃO LIBERAL  

CAMPO DE OURIQUE 

DEPARTAMENTO ESCOLAR 
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________________________________CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO_____________________________ 

1. Gerais 

Nas fichas e trabalhos avaliados será adoptada a seguinte nomenclatura:  

Qualitativa Percentagem Nível 

Fraco de 0% a 19% 1 

Insuficiente de 20% a 49% 2 

Suficiente de 50% a 69% 3 

Bom de 70% a 89% 4 

Muito Bom de 90% a 100% 5 

 
2. Específicos 

D
o

m
ín

io
s

 

Conhecimentos / 
capacidades 

60% 

Compreender e aplicar os conceitos específicos da disciplina enunciados nos 

conteúdos 

 

Resolução de problemas propostos/ Projetos  

- Capacidade de autonomia na procura de soluções. 

- Aplicabilidade e escolha dos materiais.  

- Domínio de técnicas e procedimentos. 

- Execução de projetos.  

- Criatividade. 

Atitudes e 
Valores 

40% 

Responsabilidade e Autonomia  

Cumpre com a realização dos trabalhos de casa. 

Revela responsabilidade pelos materiais escolares. 

Respeita o cumprimento de prazos. 

 

Comportamento e relação com os outros 

Demonstra comportamento correto, cumprindo regras. 

Intervém de forma oportuna e correta. 

Estabelece um relacionamento interpessoal adequado e cooperante. 

Respeita todos os membros da comunidade educativa e em todos os contextos. 

 

Participação e Empenho  

Participa nas aulas e nas atividades propostas. 

Contribui com o seu trabalho e ideias para tarefas comuns. 

 

 

______________________________________MATERIAIS_____________________________________ 

1. Manual 
         Não foi adotado manual para a disciplina. 

  
2. Materiais de sala de aula  
 

A lista inicial do material necessário para disciplina de Ed. Tecnológica consta no Contrato de Aprendizagem de 

Educação Visual.  O material solicitado ficará ao longo do ano guardado na sala de E.V.T.. 

Para o desenvolvimento dos projetos, poderão ser solicitados outros materiais. 
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 CONTRATO DE APRENDIZAGEM 
(EDUCAÇÃO FÍSICA) 

3.º ciclo                             9.º ano 
 

 

PROGRAMAÇÃO 

Período Conteúdos Avaliação** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.º 
(43 aulas) * 

A disciplina de Educação Física, aborda as matérias estabelecidas no programa 
nacional de Educação Física e no documento “Aprendizagens essências para a 
Educação de Educação Física”, as quais são lecionadas, de forma contínua e 
por etapas, ao longo do ano letivo. 
 

A) Área de Extensão da Educação Física - Atividades Desportivas  
 

1º Etapa – Diagnóstico 
  Avaliação de pré-requisitos e dos níveis de prestação motora; 
   Níveis de prática e necessidades individuais e coletivas  

Área: Atividade Física (Futebol; Basquetebol; Andebol; Voleibol; Ginástica; 
Atletismo; Badminton) 

 

2º Etapa – Desenvolvimento das matérias em função dos níveis individuais 
registados na 1ª etapa - Introdução ou Elementar  

Desenvolvimento das técnicas base; desenvolvimento e integração dos 
princípios estruturais e organizacionais da atividade;  
Subárea Jogos Desportivos Coletivos***: 
Futebol; Basquetebol; Andebol; Voleibol (condução de bola, passe, receção, 
remate, lançamento e drible, componente tática individual e coletiva);  
Subárea Ginástica***: 
Ginástica: Ginástica de solo, Ginástica de Aparelhos, Ginástica Acrobática 
(técnica e ajudas);  
Subárea Raquetes***: 
Badminton (técnica e tática individual).  
Subárea Atletismo***: 
Técnica de corrida, Saltos, Lançamentos 
Subárea Atividades Rítmico-expressivas***: 
Danças Tradicionais, ou Danças Sociais, ou Danças Urbanas, ou Aeróbica 
Outras Subáreas – Alternativas ***: 
Ténis de Mesa (pega da raquete, técnica individual, deslocamentos, jogos 
1x1)  
Lutas Amadoras (desenvolvimento da técnica base e dos princípios técnicos e 
estruturais (luta no solo e de pé); 
Orientação (princípios básicos; orientação do mapa; percursos; orientação 
geoespacial). 
 

3º Etapa – Consolidação das matérias em função da evolução dos níveis 
individuais registados na 2ª etapa  

Consolidação das técnicas base; desenvolvimento e integração dos princípios 
estruturais e organizacionais da atividade;  
Subáreas a desenvolver e a consolidar: as mesmas que foram abordadas e 
trabalhadas na 2ª etapa. 
 

B) Área de Extensão da Educação Física - Desenvolvimento das 
Capacidade Motoras – Aptidão Física  

 

Etapas de desenvolvimento e consolidação – Trabalho integrado com as 
subáreas atrás indicadas e/ou trabalho analítico, individual e/ou coletivo, das 
capacidades físicas – resistência, força, velocidade, flexibilidade, coordenação 
motora. 
Referencial de trabalho - Aptidão Física (Testes do Fitnessgram ou Fit-Escola) 
 

C) Área de Extensão da Educação Física – Conhecimentos (****) 
 

Regras das modalidades e descrição técnica dos gestos técnicos; Compre-
ensão dos aspetos técnico-táticos;  
Compreensão dos conceitos e da relação entre Aptidão Física e Saúde; 
Conceitos de Desporto e Atividade Física e Fatores de Risco para a Saúde 

- Grelhas de 
observação e de 
registo 
- Avaliação das 
competências 
motoras e dos 
elementos 
técnicos 
- Avaliação das 
capacidades 
física 
(Fitnessgram ou 
Fit-Escola) 
- Registos de 
comportamento e 
atitudes 
-Trabalhos 
escritos  
-Trabalhos 
individuais e 
coletivos 
-
Questionamentos 
orais 
-Relatórios de 
aula 
-Testes escritos 
dos 
conhecimentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.º 
(33 aulas)* 

3.º 
(23 aulas)* 

GRÉMIO DE INSTRUÇÃO LIBERAL  

CAMPO DE OURIQUE 

DEPARTAMENTO ESCOLAR 
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(*) O Nº de aulas por área e atividade, dependerá do nível de aprendizagem revelado pela turma / pelo aluno, bem como, das condições técnicas, 

materiais e logísticas existentes, e ainda da programação de atividades extracurriculares programadas no PAA;  

(**) Instrumentos previstos, todavia a serem utilizados em função do contexto de turma, ano e ciclo e/ou, em função da situação individual de cada 

aluno (ex.: alunos impossibilitados de realizar a componente prática da disciplina)  

(***) Em função da caracterização de turma e das condições técnicas e espaciais, será lecionada uma das opções indicadas.      

A programação de conteúdos está sujeita a ajustamentos. 

(****) As regras e os conteúdos trabalhados em cada subárea são abordados em todos os anos curriculares. Os restantes temas associados à 

Aptidão Física e Saúde, Organização do Desporto, Fatores de risco para a saúde podem ser abordados de forma diferenciada, em cada turma, em 

função dos contextos que esta apresenta. 

 

________________________________CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO_____________________________ 

1. Gerais 

Nos indicadores de avaliação será adotada a seguinte nomenclatura:  

Qualitativa Percentagem Nível 

Fraco de 0% a 19% 1 

Insuficiente de 20% a 49% 2 

Suficiente de 50% a 69% 3 

Bom de 70% a 89% 4 

Muito Bom de 90% a 100% 5 
 

2. Específicos 
(a)

 

Á
re

a
 d

e
 E

x
te

n
s

ã
o

 d
a
 E

d
u

c
a
ç
ã
o

 F
ís

ic
a

 

Atividades 
desportivas 

70% 

Subáreas indicadas na 
programação. 

- Cada subárea será avaliada individualmente 
e o cálculo desta área resulta da média das 
avaliações das subáreas 

Aptidão Física 
5% 

Aptidão Física (Testes do 
Fitnessgram ou Fit-Escola)  

- Baterias dos protocolos aplicados 

Conhecimentos 
(b)

 
5% 

Conhecimento associado às 
subáreas 
Conhecimento associado aos 
temas que podem ser 
abordados e trabalhados em 
cada turma 

- Testes escritos 
- e/ou Relatórios / trabalhos 
- e/ou Questionamentos orais  
- e/ou Participação oral  

Atitudes e Valores 
20% 

Responsabilidade e Autonomia 

- Pontualidade; 
- Apresentação dos materiais necessários; 
- Organização do caderno diário 
- Realização dos trabalhos de casa; 
- Cumprimento de prazos. 

Empenho e Comportamento 

- Cumprimento de regras; 
- Respeito pelos outros; 
- Participação nas aulas/nas tarefas propostas; 
- Cooperação nas tarefas comuns. 

(a) No caso de alunos com atestado médico (impossibilidade de prática motora – permanente ou temporária), bem como no caso de alunos 

com PEI, deve-se prever a elaboração de um plano individual de avaliação, sendo que as ponderações indicadas podem ser alteradas, 

valorizando a área dos “conhecimentos”. Alunos abrangidos pelo Estatuto Alta Competição, podem ter plano alternativo de avaliação, ao 

abrigo desse estatuto. 

(b) Na área conhecimentos, admite-se aplicação diferenciada, em cada turma, em função do contexto, ano e ciclo e/ou, em função da situação 

individual de cada aluno (ex. Alunos impossibilitados de realizar a componente prática da disciplina). No caso de não existirem evidências 

globais de avaliação nesta subárea, ou de não ter sido aplicado qualquer instrumento de avaliação, a ponderação desta subárea será 

transferida para a subárea “Atividades desportivas”.   

 

______________________________________MATERIAIS_____________________________________ 

1. Manual 
 
Não adotado. Professor pode disponibilizar 
documentação de apoio.      

2.  Materiais de sala de aula 
 
Equipamento desportivo definido pelo 
Colégio. 
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 CONTRATO DE APRENDIZAGEM 
Físico-Química 

3.º ciclo                             9.º ano 

                             Prof. Vera Malaquias   

 

PROGRAMAÇÃO 

Período Conteúdos Avaliação 

1.º 
(42 aulas) 

 
Movimentos na Terra  
1. Compreender movimentos no dia a dia, descrevendo-os por meio 
de grandezas físicas. 
 
Forças e movimentos  
2. Compreender a ação das forças, prever os seus efeitos usando 
as leis da dinâmica de Newton e aplicar essas leis na interpretação 
de movimentos e na segurança rodoviária. 
 
Forças, movimentos e energia  
3. Compreender que existem dois tipos fundamentais de energia, 
podendo um transformar-se no outro, e que a energia se pode 
transferir entre sistemas por ação de forças. 
 
Forças e fluidos  
4. Compreender situações de flutuação ou afundamento de corpos 
em fluidos. 
 

Fichas de Avaliação 
 
Fichas de trabalho 
 
Trabalhos de grupo / 
individuais 
 
Relatórios de atividades 
experimentais 
 
Registo de ocorrências de 
atitudes. 

 

2.º 
(33  aulas) 

Forças e fluidos  (cont.) 
 
Corrente elétrica e circuitos elétricos  
 
1. Compreender fenómenos elétricos do dia a dia, descrevendo-os 
por meio de grandezas físicas, e aplicar esse conhecimento na 
montagem de circuitos elétricos simples (de corrente contínua), 
medindo essas grandezas. 
 
Efeitos da corrente elétrica e energia elétrica 
 
2. Conhecer e compreender os efeitos da corrente elétrica, 
relacionando-a com a energia, e aplicar esse conhecimento. 
 

3.º 
(21 aulas) 

 
Estrutura atómica  
1. Reconhecer que o modelo atómico é uma representação dos 
átomos e compreender a sua relevância na descrição de moléculas 
e iões. 
 
Propriedades dos materiais e Tabela Periódica  
2. Compreender a organização da Tabela Periódica e a sua relação 
com a estrutura atómica e usar informação sobre alguns elementos 
para explicar certas propriedades físicas e químicas das respetivas 
substâncias elementares. 
 
Ligação química  
 
3. Compreender que a diversidade das substâncias resulta da 
combinação de átomos dos elementos químicos através de 
diferentes modelos de ligação: covalente, iónica e metálica. 

 
      A programação de conteúdos está sujeita a ajustamentos. 

GRÉMIO DE INSTRUÇÃO LIBERAL  
CAMPO DE OURIQUE 
DEPARTAMENTO ESCOLAR 
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________________________________CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO_____________________________ 

1. Gerais 

Nas fichas e trabalhos avaliados será adoptada a seguinte nomenclatura:  

Qualitativa Percentagem Nível 

Fraco de 0% a 19% 1 

Insuficiente de 20% a 49% 2 

Suficiente de 50% a 69% 3 

Bom de 70% a 89% 4 

Muito Bom de 90% a 100% 5 

 
2. Específicos 

D
o

m
ín

io
s

 

Conhecimentos / 
capacidades 

70% 

 
-Compreender movimentos no dia a dia, descrevendo-os por meio de grandezas 
físicas. 
-Compreender a ação das forças, prever os seus efeitos usando as leis da 
dinâmica de Newton e aplicar essas leis na interpretação de movimentos e na 
segurança rodoviária. 
-Compreender que existem dois tipos fundamentais de energia, podendo um 
transformar-se no outro, e que a energia se pode transferir entre sistemas por 
ação de forças. 
-Compreender situações de flutuação ou afundamento de corpos em fluidos. 
-Reconhecer que o modelo atómico é uma representação dos átomos e 
compreender a sua relevância na descrição de moléculas e iões. 
-Compreender a organização da Tabela Periódica e a sua relação com a 
estrutura atómica e usar informação sobre alguns elementos para explicar certas 
propriedades físicas e químicas das respetivas substâncias elementares. 
-Compreender que a diversidade das substâncias resulta da combinação de 
átomos dos elementos químicos através de diferentes modelos de ligação: 
covalente, iónica e metálica. 
-Compreender fenómenos elétricos do dia a dia, descrevendo-os por meio de 
grandezas físicas, e aplicar esse conhecimento na montagem de circuitos 
elétricos simples (de corrente contínua), medindo essas grandezas. 
-Conhecer e compreender os efeitos da corrente elétrica, relacionando-a com a 
energia, e aplicar esse conhecimento. 

 

Atitudes e Valores 
30% 

Responsabilidade e Autonomia  

Cumpre com a realização dos trabalhos de casa 

Revela responsabilidade pelos materiais escolares 

Apresenta o caderno diário organizado 

Respeita o cumprimento de prazos 

 

Comportamento e relação com os outros 

Demonstra comportamento correto, cumprindo regras 

Intervém de forma oportuna e correta 

Estabelece um relacionamento interpessoal adequado e cooperante 

Respeita todos os membros da comunidade educativa e em todos os contextos 

 

Participação e Empenho  

Participa nas aulas e nas atividades propostas 

Contribui com o seu trabalho e ideias para tarefas comuns 
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______________________________________MATERIAIS_____________________________________ 

 
1. Manual 

 
Novo FQ 9 
CAVALEIRO, MARIA NELI GOMES  
BELEZA, MARIA DOMINGAS 

Ano da Edição/ 2015 Editora/ ASA      

2. Materiais de sala de aula 
Dossier A4 com separadores e folhas 
pautadas/quadriculadas ou caderno; 
 Estojo com caneta azul ou preta, lápis, borracha, 
apara-lápis com depósito, caneta de cor, lápis de cor 
e régua. 
 Calculadora científica 
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PROGRAMAÇÃO 
 

Conteúdos Objetivos  Avaliação 

NÚMEROS E OPERAÇÕES 

 

GEOMETRIA E MEDIDA  

 

FUNÇÕES 

 

SEQUÊNCIAS E SUCESSÕES 

 

ÁLGEBRA 

 

ORGANIZAÇÃO E 

TRATAMENTO DE DADOS 

 

SEGURANÇA, 

RESPONSABILIDADE E 

RESPEITO EM AMBIENTES 

DIGITAIS  

 

INVESTIGAR E PESQUISAR 

 

COLABORAR E COMUNICAR  

 

CRIAR E INOVAR 

• Desenvolver o raciocínio na resolução dos 

problemas e lógica na construção de robots e nas 

aplicações para o controlo dos mecanismos; 

• Estimular a criatividade no âmbito do cruzamento 

de saberes de diferentes áreas; 

• Construir e montar os robots e os cenários; 

• Estimular a curiosidade pela investigação; 

• Desenvolver métodos de trabalho e organização 

através do planeamento e envolvimento em 

projetos de robótica; 

• Entender a forma de funcionamento das 

linguagens de programação; 

• Aplicar as funções e potencialidades das 

linguagens de programação visual para criar 

soluções diversas, para os problemas 

identificados e para problemas do dia a dia; 

• Utilizar as linguagens de programação visual para 

interagir com os robots; 

• Explorar conceitos relacionados com as 

diferentes áreas do saber, nomeadamente, com a 

informática, a matemática, a geometria, 

português, geografia, entre outros que sejam 

necessários na implementação de cada projeto; 

• Promover a articulação com conteúdos 

abordados nas áreas curriculares e nas áreas 

transversais; 

• Fomentar a articulação com conteúdos abordados 

nas áreas curriculares e nas áreas transversais; 

• Adotar uma atitude crítica, refletida e responsável 

no uso de tecnologias, ambientes e serviços 

digitais; 

• Planificar estratégias de investigação e de 

pesquisa a realizar online; 

• Mobilizar estratégias e ferramentas de 

comunicação e colaboração;  

• Explorar ideias e desenvolver o pensamento 

computacional e produzir artefactos digitais 

criativos, recorrendo a estratégias e ferramentas 

digitais de apoio à criatividade. 

Observação e registo dos 

procedimentos e atitudes 

dos alunos durante a 

realização de atividades, 

quer individuais, quer em 

trabalho de pares ou de 

grupo. 

 

 

Apreciação de diversos 

produtos: 

 

 

- Trabalhos de pesquisa; 

 

- Fichas de trabalho; 

 

- Trabalhos 

individuais/grupo;  

 

- Trabalhos de Projeto; 

 

 

No desenvolvimento dos conteúdos, será implementada a metodologia de projeto, que assenta na flexibilidade das 

propostas e na intencionalidade das práticas didáticas, no sentido de focalizar a atividade dos alunos em 

experiências significativas. 

      A programação de conteúdos está sujeita a ajustamentos. 

 CONTRATO DE APRENDIZAGEM 

#M@T_TIC  

3.º Ciclo                  9.º ano            

GRÉMIO DE INSTRUÇÃO LIBERAL  

CAMPO DE OURIQUE 

DEPARTAMENTO ESCOLAR 
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________________________________CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO_____________________________ 

1. Gerais 

Nas fichas e trabalhos avaliados será adoptada a seguinte nomenclatura:  

Qualitativa Percentagem Nível 

Fraco de 0% a 19% 1 

Insuficiente de 20% a 49% 2 

Suficiente de 50% a 69% 3 

Bom de 70% a 89% 4 

Muito Bom de 90% a 100% 5 

 

2. Específicos 

D
o

m
ín

io
s

 

Conhecimentos / 

capacidades 

60% 

- Utilização do vocabulário científico da Matemática; 

- Domínio de técnicas de procedimentos de cálculo; 

- Interpretação de dados numa situação problemática; 

- Aptidão para desenvolver processos de resolução numa situação problemática; 

- Capacidade para decidir sobre a razoabilidade de um resultado; 

- Aptidão para analisar os erros cometidos e ensaiar estratégias alternativas; 

- Conhecimentos teórico-práticos; 

- Desenvolvimento de métodos de trabalho e organização através do   

planeamento e envolvimento em projetos de robótica. 

Atitudes e Valores 

40% 

Responsabilidade e Autonomia  

Cumpre com a realização dos trabalhos de casa 

Revela responsabilidade pelos materiais escolares 

Apresenta o caderno diário organizado 

Respeita o cumprimento de prazos 

 

Comportamento e relação com os outros 

Demonstra comportamento correto, cumprindo regras 

Intervém de forma oportuna e correta 

Estabelece um relacionamento interpessoal adequado e cooperante 

Respeita todos os membros da comunidade educativa e em todos os contextos 

 

Participação e Empenho  

Participa nas aulas e nas atividades propostas 

Contribui com o seu trabalho e ideias para tarefas comuns 

 

 

 

______________________________________MATERIAIS_____________________________________ 

 

 

1. Materiais de sala de aula 

 

Dossier A4 com separadores e folhas quadriculadas. 

Estojo com: caneta azul ou preta, caneta de cor para sublinhados, lápis, borracha, afia com depósito, 

calculadora científica (quando solicitada pela professora), material de desenho. 
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 CONTRATO DE APRENDIZAGEM 
INGLÊS 

3.º ciclo                             9.º ano 

                              

 

                                                                     PROGRAMAÇÃO 

Período Conteúdos Avaliação 

1.º 
Cerca de 
42 aulas 

 

Unit Zero – Check-in 

School is in 

• English-speaking countries; 

• Hobbies & School Triggers; 

• Summer holiday. 
 

• Present Simple and Present Continuous; 

• Past Simple. 
 
 

Unit One – Teens’ experiences 

Step 1 – Studying abroad 

• Studying abroad; 

• Exchange and volunteer programmes; 

• Airport travelling. 
 

• Past Continuous 
Step 2 – Volunteering 

• Volunteer work and organisations; 

• Giving back (vocabulary) 
 
Connectors (either…or / neither…nor) 

 

Unit Two – Tech teens 

Step 1 – Do you understand tech talk? 

• Tech talk; 

• New tech words. 
 

• Present Perfect; 

• Present Perfect / Past Simple. 
 

Step 2 – Technology in our lives 

• Technology now and in the future 
 

• Relative Pronouns 
 
Festivities and traditions: 

• Halloween; 

• Guy Fawkes Day; 
Christmas. 
 

- Fichas de Avaliação; 

- Fichas Formativas; 

- Fichas de Gramática; 

 

Apreciação de diversos 
recursos: 

- Caderno diário 

- Trabalhos escritos 

- Exposições orais 

- Trabalhos de pesquisa 

- Trabalho de pares e de 
grupo 

Grelhas de observação do 
trabalho na aula. 

Grelhas de observação de 
atitudes 

Observação diretas das 
metas curriculares 

GRÉMIO DE INSTRUÇÃO LIBERAL  

CAMPO DE OURIQUE 

DEPARTAMENTO ESCOLAR 
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2.º 
Cerca de 
33 aulas 

Unit Three – Healthy teens 

Step 1 – Healthy and unhealthy lifestyles 

• Healthy and unhealthy food & lifestyle; 

• Health problems. 
 
 

• Past Perfect 
 

 

Step 2 – How cool are you with you? 

 

• Body image and exercising 
 
 

• Conditional sentences (First and Second) 
 

 

Unit Four – Teens and work 

Step 1 – Part-time jobs  

 

• Part-time jobs; 

• Teen’s work. 
 
 

• Reported Speech: statements 
 

 

Step 2 – Future jobs and careers 

• Future jobs and careers; 

• Applying for a job; 

• Employment (CV, job centre, letter of application…) 
 
 

• Reported Speech: questions; 

• Reported Speech: orders, requests, warnings, advice or invitations. 
 
 
 
 
Festivities and traditions: 
Valentine’s Day & Easter 
 
 

 
3.º 

Cerca de 
  20 aulas 

 

 

Unit Five – Teens’ lives 

Step 1 – Teens’ addictions 
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• Teens’ addictions 
 
 

• Verbs + to – infinitive 

• Verbs + -ing form 
 

Step 2 – Teenage years 

• The world of teenagers 
 
 

• Connectors (and, besides, but, so, because, when…) 

• Question tags 
 

 

        Leitura extensiva: Diary of a Youtuber (2º Período) 

     A programação de conteúdos está sujeita a ajustamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO_____________________________ 

 

 

 

1. Gerais 

Nas fichas e trabalhos avaliados será adoptada a seguinte nomenclatura:  

Qualitativa Percentagem Nível 

Fraco de 0% a 19% 1 

Insuficiente de 20% a 49% 2 

Suficiente de 50% a 69% 3 

Bom de 70% a 89% 4 

Muito Bom de 90% a 100% 5 
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2. Específicos 

 

D
o

m
ín

io
s
 

Conhecimentos / 
capacidades 

70% 

-Compreende sons, entoações e ritmos de língua. 
-Compreende palavras, conceitos simples e frases isoladas. 
-Compreende palavras, frases e textos muito simples. 
-Utiliza dicionários elementares com imagens. 
-Exprime-se, com ajuda, de forma adequada a diferentes contextos. 
-Interage com os colegas em situações muito simples e previamente preparadas. 
-Produz, com ajuda, sons, entoações e ritmos de língua. 
-Expressa-se, com vocabulário muito limitado, em situações previamente 
preparadas. 
-Desenvolve o conhecimento da ortografia. 
-Produz, com ajuda, frases muito simples. 
-Produz um texto muito simples com vocabulário limitado. 
-Conhece aspetos culturais de países de expressão inglesa. 
-Localiza, no mapa, alguns países de expressão inglesa. 

-Compreende formas de organização do léxico e conhece algumas 
estruturas elementares do funcionamento da língua. 

 

Atitudes e Valores 
30% 

Responsabilidade e Autonomia  

Cumpre com a realização dos trabalhos de casa 

Revela responsabilidade pelos materiais escolares 

Apresenta o caderno diário organizado 

Respeita o cumprimento de prazos 

 

Comportamento e relação com os outros 

Demonstra comportamento correto, cumprindo regras 

Intervém de forma oportuna e correta 

Estabelece um relacionamento interpessoal adequado e cooperante 

Respeita todos os membros da comunidade educativa e em todos os contextos 

 

Participação e Empenho  

Participa nas aulas e nas atividades propostas 

Contribui com o seu trabalho e ideias para tarefas comuns 

 

 

 

______________________________________MATERIAIS_____________________________________ 

 
 

1. Manual 
Move On 9 (Student’s Book) 
Isabel Teixeira, Paula Menezes 
Texto Editores 
 
Move On 9 (Workbook) 
Isabel Teixeira, Paula Menezes 
Texto Editores 

2. Materiais de sala de aula 
 

Dossier A4 com folhas pautadas. 
Estojo com: caneta azul ou preta, caneta de cor, lápis/ 
lapiseira, borracha e afia.  
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 CONTRATO DE APRENDIZAGEM 
CIÊNCIAS NATURAIS 

3.º ciclo                             9.º ano 

 

 

PROGRAMAÇÃO 

Período Conteúdos Avaliação 

1.º 
(42 aulas) 

 
SAÚDE INDIVIDUAL E COMUNITÁRIA 

Indicadores do estado de saúde de uma população 
Evolução dos conceitos de saúde e de doença 
Principais fatores que influenciam a saúde 
Como se avalia o estado de saúde de uma população 

Medidas de promoção da saúde 
Hábitos de vida saudáveis 
Melhoria das condições de higiene e salubridade 
Ordenamento do território e qualidade ambiental 
Vacinação 
Rastreios 
Campanhas de sensibilização 
 

O ORGANISMO HUMANO EM EQUILÍBRIO 
Níveis estruturais do corpo humano 
Alimentação e equilíbrio do organismo 
Sistema digestivo 

Digestão dos alimentos e absorção dos nutrientes 
Utilização dos nutrientes pelo organismo 

Sistema cardirrespiratório 
Meio interno – sangue e linfa 
Função circulatória 

- Fichas de Avaliação 

- Outros Trabalhos: 

  Fichas de trabalho 

  Trabalhos de grupo / 

individuais 

  Relatórios de atividades 

experimentais 

- Registo de observação 

de atitudes 

2.º 
(33 aulas) 

Função ventilatória 
Trocas gasosas entre meio externo e meio interno 

Influência do ambiente e do estilo de vida na saúde do sistema 
cardiorrespiratório Medidas de suporte básico de vida 
A função excretora 

Sistema urinário e a formação da urina 
A pele e o suor 

Sistema neuro-hormonal 
Coordenação nervosa 
Coordenação hormonal 

3.º 
(21 aulas) 

 
TRANSMISSÃO DA VIDA 

Bases morfológicas e fisiológicas da reprodução 
Organização celular dos organismos 
Principais diferenças entre homens e mulheres 
Constituição do sistema reprodutor humano 
Início da vida 
Sexualidade 
Métodos contracetivos 
Infeções sexualmente transmissíveis 

Noções básicas da hereditariedade 
Localização do material genético na célula 
Mecanismo de transmissão dos caracteres hereditários 
Hereditariedade Humana 
Aplicações dos conhecimentos da Genética 
 

NOTA: A programação de conteúdos está sujeita a ajustamentos. 

 

 

GRÉMIO DE INSTRUÇÃO LIBERAL  

CAMPO DE OURIQUE 

DEPARTAMENTO ESCOLAR 
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________________________________CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO_____________________________ 

1. Gerais 

Nas fichas e trabalhos avaliados será adoptada a seguinte nomenclatura:  

Qualitativa Percentagem Nível 

Fraco de 0% a 19% 1 

Insuficiente de 20% a 49% 2 

Suficiente de 50% a 69% 3 

Bom de 70% a 89% 4 

Muito Bom de 90% a 100% 5 

 

2. Específicos 

D
o

m
ín

io
s

 

Conhecimentos / 
Capacidades 

70% 

 

- Distinguir saúde de qualidade de vida, segundo a Organização Mundial de 

Saúde.  

- Caracterizar as principais doenças provocadas pela ação de agentes 

patogénicos mais frequentes.  

- Relacionar as consequências do uso indevido de antibióticos com o aumento 

da resistência bacteriana.  

- Caracterizar, sumariamente, as principais doenças não transmissíveis, 

indicando a prevalência dos fatores de risco associados.  

- Interpretar informação sobre os determinantes do nível de saúde individual e 

comunitária, analisando a sua importância na qualidade de vida de uma 

população.  

- Explicar o modo como as "culturas de risco" podem condicionar as medidas de 

capacitação das pessoas, pondo em causa a promoção da saúde.  

- Analisar criticamente estratégias de atuação na promoção da saúde individual, 

familiar e comunitária, partindo de questões enquadradas em problemáticas 

locais, regionais ou nacionais. 

- Caracterizar o organismo humano como sistema aberto, identificando os seus 

níveis de organização biológica, as direções anatómicas e as cavidades, 

discutindo o contributo da ciência e da tecnologia para esse conhecimento. 

- Relacionar os elementos químicos mais abundantes no corpo humano com as 

funções desempenhadas.  

- Distinguir alimento de nutriente e nutriente orgânico de inorgânico, indicando 

as suas funções no organismo e identificando alguns nutrientes em alimentos. 

- Relacionar a insuficiência de elementos traço com os seus efeitos no 

organismo.  

- Explicar o modo como alguns distúrbios alimentares podem afetar o organismo 

humano.  

- Relacionar a alimentação saudável com a prevenção de doenças da 

contemporaneidade, reconhecendo a importância da dieta mediterrânica na 

promoção da saúde.  

- Caracterizar as etapas da nutrição, explicitando a função do sistema digestivo 

e a sua relação com o metabolismo celular.  

- Relacionar os órgãos do sistema digestivo e as respetivas glândulas anexas 

com as funções desempenhadas, explicitando as transformações físicas e 

químicas da digestão. 

- Explicar a importância do microbiota humano, indicando medidas que 

contribuam para o bom funcionamento do sistema digestivo.  

- Identificar os constituintes do sangue em preparações definitivas, 



CIÊNCIAS NATURAIS      9.º ANO                              Prof. José C. Boto                                       Página 3 de 4 
 

 

relacionando-os com a função que desempenham no organismo.  

- Analisar possíveis causas de desvios dos resultados de análises sanguíneas 

relativamente aos valores de referência.  

- Relacionar o modo de atuação dos leucócitos com a função que 

desempenham no sistema imunitário.  

- Identificar a morfologia e a anatomia do coração de um mamífero, explicitando 

os seus principais constituintes e as respetivas funções.  

- Relacionar os constituintes do sistema cardiovascular com o ciclo cardíaco.  

- Caracterizar a variação da frequência cardíaca e da pressão arterial em 

algumas atividades do dia a dia. 

- Relacionar a estrutura dos vasos sanguíneos com as suas funções e comparar 

as características do sangue venoso e do sangue arterial na circulação sistémica 

e na circulação pulmonar. 

Identificar as principais doenças do sistema cardiovascular, inferindo contributos 

da ciência e da tecnologia para a minimização das referidas doenças e 

explicitando a importância da implementação de medidas que contribuam para o 

seu bom funcionamento.  

- Distinguir os diferentes tipos de linfa, explicitando a sua função e a importância 

dos gânglios linfáticos, bem como a necessidade de efetivar medidas que 

contribuam para o bom funcionamento do sistema linfático.  

- Identificar os principais constituintes do sistema respiratório de um mamífero e 

as respetivas funções.  

- Distinguir respiração externa de respiração interna e descrever as alterações 

morfológicas ocorridas durante a ventilação pulmonar.  

- Comparar a hematose alveolar com a hematose tecidular e reconhecer a sua 

importância no organismo.  

- Discutir os efeitos do ambiente e dos estilos de vida no equilíbrio do sistema 

respiratório e na minimização da ocorrência de doenças, destacando as 

consequências da exposição ao fumo ambiental do tabaco e indicando medidas 

que contribuam para o seu bom funcionamento.  

- Explicar a importância da cadeia de sobrevivência no aumento da taxa de 

sobrevivência em paragem cardiovascular. 

- Efetuar o exame do paciente (adulto e pediátrico) com base na abordagem 

inicial do ABC (airway, breathing and circulation).  

- Implementar procedimentos do alarme em caso de emergência e executar 

procedimentos de suporte básico de vida (adulto e pediátrico), seguindo os 

algoritmos do European Resuscitation Council.  

- Simular medidas de socorro à obstrução grave e ligeira da via aérea e 

demonstrar a posição lateral de segurança.  

- Relacionar os constituintes do sistema urinário com a função que 

desempenham e caracterizar a anatomia e a morfologia do rim de um mamífero, 

explicitando as funções desempenhadas pelos seus constituintes.  

- Relacionar as características da unidade funcional do rim com o processo de 

formação da urina, identificando alguns fatores que condicionam a sua formação. 

- Caracterizar as funções da pele, explicitando medidas que podem contribuir 

para a eficácia da sua função excretora.  

- Discutir a importância da ciência e da tecnologia na minimização de problemas 

da função renal e o contributo do cidadão na efetivação de medidas que 

contribuam para a eficiência da função excretora. 

- Identificar os constituintes e as funções do sistema nervoso central e periférico 

e relacionar a constituição do neurónio com o modo como ocorre a transmissão 

do impulso nervoso.  

- Distinguir ato voluntário de ato reflexo, relacionando-os com o papel do 

sistema nervoso na regulação homeostática. 

- Discutir o contributo da ciência e da tecnologia na identificação de doenças do 
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sistema nervoso e o contributo do cidadão na efetivação de medidas que 

contribuam para o seu bom funcionamento.  

- Distinguir glândulas de hormonas e de células-alvo, identificando algumas 

glândulas endócrinas e as principais hormonas por elas produzidas.  

- Explicar a importância do sistema neuro-hormonal no organismo e o contributo 

da ciência e da tecnologia na identificação de doenças associadas, discutindo 

medidas que podem contribuir para o seu bom funcionamento.  

- Comparar as estruturas dos órgãos reprodutores humanos com as funções 

desempenhadas, e explicar, sumariamente, os processos da espermatogénese e 

da oogénese. 

- Caracterizar a coordenação ovárica e uterina, identificando o período fértil num 

ciclo menstrual.  

- Distinguir as células reprodutoras humanas, a nível morfológico e a nível 

fisiológico, e o processo de fecundação do processo de nidação.  

- Discutir questões relacionadas com o aleitamento materno e outras 

alternativas.  

- Discutir o papel da ciência e da tecnologia na identificação de infeções 

sexualmente transmissíveis e o contributo do cidadão na implementação de 

medidas que contribuam para o bom funcionamento do sistema reprodutor.  

- Analisar criticamente as vantagens e as desvantagens dos diferentes métodos 

contraceptivos.  

- Discutir o contributo da ciência e da tecnologia na evolução do conhecimento 

genético e das suas aplicações na sociedade e interpretar informação relativa a 

estruturas celulares portadoras de material genético.  

- Explicar a relação entre os fatores hereditários, a informação genética e o 

modo como a reprodução sexuada condiciona a diversidade intraespecífica e a 

evolução das populações. 

 

Atitudes e Valores 
30% 

Responsabilidade e Autonomia  

Cumpre com a realização dos trabalhos de casa 

Revela responsabilidade pelos materiais escolares 

Apresenta o caderno diário organizado 

Respeita o cumprimento de prazos 

 

Comportamento e relação com os outros 

Demonstra comportamento correto, cumprindo regras 

Intervém de forma oportuna e correta 

Estabelece um relacionamento interpessoal adequado e cooperante 

Respeita todos os membros da comunidade educativa e em todos os contextos 

 

Participação e Empenho  

Participa nas aulas e nas atividades propostas 

Contribui com o seu trabalho e ideias para tarefas comuns 

 
______________________________________MATERIAIS_____________________________________ 

1. Manual 
À descoberta do Corpo Humano 

(e respetivo caderno de atividades) 

Autores: Zélia Delgado e Paula Canha 

Texto Editora 

2. Materiais de sala de aula 
Dossier A4 com folhas pautadas. 

Estojo com caneta azul ou preta, lápis, borracha, 

afia, caneta de cor, lápis de cor e régua. 
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 CONTRATO DE APRENDIZAGEM 
(DIREITO CONSTITUCIONAL E CIDADANIA) 

3.º ciclo                             9.º ano 

 

 

PROGRAMAÇÃO 

Período Conteúdos Avaliação 

1.º 
(14 aulas) 

 

Direito Constitucional - noção e importância 

 

- Noção de Constituição 

 

- Enquadramento Histórico das Constituições até actualidade 

 

- Caraterísticas da CRP 

 

- CRP 1976 

 

   - Órgãos de Soberania 

 

- União Europeia 

 

DIgnóstica 

FORMATIVA 

SUMATIVA 

Observação 

Trabalhos 

2.º 
(12 aulas) 

 

- Direitos humanos (civis e políticos, económicos, sociais e culturais, 

solidariedade) 

 

- Direitos, Liberdades e Garantias 

 

- Valores Fundamentais da Democracia 

 

- Democracia 

 

- Relação do Direito Constitucional com os Direitos humanos 

3.º 
(6 aulas) 

 

Cidadão do Mundo 

 

Interculturalidade (diversidade cultural e religiosa) 

 

Desenvolvimento Sustentável 

 

Sexualidade (diversidade, direitos, saúde sexual e reprodutiva) 

 

Valores Contitucionais, humanos e de cidadania – saber ser 

 

 

 

 
      A programação de conteúdos está sujeita a ajustamentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRÉMIO DE INSTRUÇÃO LIBERAL  
CAMPO DE OURIQUE 
DEPARTAMENTO ESCOLAR 
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________________________________CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO_____________________________ 

1. Gerais 

Nas fichas e trabalhos avaliados será adoptada a seguinte nomenclatura:  

Qualitativa Percentagem Nível 

Fraco de 0% a 19% 1 

Insuficiente de 20% a 49% 2 

Suficiente de 50% a 69% 3 

Bom de 70% a 89% 4 

Muito Bom de 90% a 100% 5 

 
 
 
2. Específicos 

D
o

m
ín

io
s

 

Conhecimentos / 
capacidades 

70% 

 
Conhecimento de conceitos, princípios e regras básicas do Direito 
- Mobilizar conhecimento jurídico para a compreensão da sociedade portuguesa 
- Compreender o sistema jurídico como produto da sociedade a que pertence, 

dos seus valores e fins, contribuindo para a educação para a cidadania, para a 
mudança e para o desenvolvimento. 

- Introdução na vida ativa e cívica, de acordo com o sistema democrático 
- Desenvolver competências pessoais e sociais  
- Desenvolver competências de participação ativa 
- Desenvolver conhecimentos em áreas não formais 
- Promover pensamento crítico 
- Promove o espirito cívico 
- Conhecimento e compreensão crítica do mundo  
- Consegue explicar os perigos de generalizar comportamentos individuais, 

atribuindo-os a toda uma cultura. 
- Consegue refletir criticamente sobre como a sua visão pessoal do mundo é 

apenas uma de muitas. 
- Consegue reflectir criticamente sobre as crenças, valores, práticas e 

experiências dos seguidores das religiões.  
 
  

Atitudes e Valores 
30% 

Responsabilidade e Autonomia  

Cumpre com a realização dos trabalhos de casa 

Revela responsabilidade pelos materiais escolares 

Apresenta o caderno diário organizado 

Respeita o cumprimento de prazos 

 

Comportamento e relação com os outros 

Demonstra comportamento correto, cumprindo regras 

Intervém de forma oportuna e correta 

Estabelece um relacionamento interpessoal adequado e cooperante 

Respeita todos os membros da comunidade educativa e em todos os contextos 

 

Participação e Empenho  

Participa nas aulas e nas atividades propostas 

Contribui com o seu trabalho e ideias para tarefas comuns 
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______________________________________MATERIAIS_____________________________________ 

 
 

1. Manual 
 
Constituição da Republica Portuguesa 
(gratuito) 
 
Documentação em suporte papel sobre os 
diversos temas abordados.  

2. Materiais de sala de aula 
 
Dossier A4 com folhas pautadas. 
 
Estojo com: caneta azul ou preta, caneta de cor para 
sublinhados, lápis, borracha, afia, régua pequena, 
tesoura, cola baton, alguns lápis de cor.  
 
5 Micas 
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 CONTRATO DE APRENDIZAGEM 
MATEMÁTICA 

3º ciclo                             9º ano 

                              

 

PROGRAMAÇÃO 

Período Conteúdos Avaliação 

1.º 
(70 aulas) 

Números reais. Inequações (ALG9) 
▪ Conjunto dos números reais. Reta real. 
▪ Operações em IR. Valores exatos e valores aproximados. 
▪ Intervalos de números reais. Interseção e reunião de 

intervalos. 
▪ Inequações em IR. 
▪ Conjunção e disjunção de inequações. Resolução de 

problemas envolvendo inequações. 
 

Funções (FSS9)  
▪ Proporcionalidade inversa. 
▪ As funções de proporcionalidade inversa e os seus gráficos. 
▪ As funções de proporcionalidade e as suas representações 

gráficas.  
▪ As funções de proporcionalidade e as suas tabelas. 
▪ As relações de proporcionalidade em contexto reais. 

▪ As funções em contextos reais. As funções do tipo 𝑦 = 𝑎𝑥2. 
 

Equações (ALG9)  
▪ Equações do 2º grau. Definição. 
▪ Equações do 2º grau incompletas. 
▪ Equações do 2º grau completas. Fórmula resolvente. 
▪ Equações do 2º grau e fórmula resolvente.  
▪ Número de soluções de uma equação do 2º grau.  
▪ Resolução de problemas envolvendo equações do 2º grau. 

- Fichas de Avaliação; 

 
- Outros trabalhos: 

Trabalhos individuais; 
Fichas de trabalho;  
Questões de Aula; 
Trabalhos de Projeto; 

 
 

- Registos de observação 
de atitudes. 

2.º 
(55 aulas) 

Circunferência (GM9) 
▪ Lugares geométricos no plano. 
▪ Resolução de problemas evolvendo lugares geométricos no 

plano.  
▪ Circunferência e triângulos. 
▪ Lugares geométricos no espaço.  
▪ Retas e circunferências.  
▪ Ângulo ao centro de uma circunferência. Arco e cordas   

correspondentes. 
▪ Ângulo inscrito numa circunferência. Outros ângulos 

excêntricos. 
▪ Ângulos excêntricos com vértice no interior e no exterior de 

uma circunferência. 
▪ Ângulos internos e externos de um polígono. 
▪ Polígonos inscritos numa circunferência.  

 

Trigonometria no triângulo retângulo (GM9) 
▪ Razões trigonométricas de um ângulo agudo.  
▪ Determinação da amplitude ângulos utilizando a calculadora.  
▪ Resolução de triângulos retângulos 
▪ Determinação de distâncias inacessíveis utilizando a 

trigonometria do triângulo retângulo 
▪ Resolução de problemas utilizando trigonometria 
▪ Relação entre as razões trigonométricas do mesmo ângulo. 

GRÉMIO DE INSTRUÇÃO LIBERAL  

CAMPO DE OURIQUE 

DEPARTAMENTO ESCOLAR 
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3.º 
(35 aulas) 

Probabilidade (OTD9) 
▪ Experiências aleatórias. Espaço de resultados. 
▪ Acontecimentos. Classificação de acontecimentos.  
▪ Operações com acontecimentos.  
▪ Probabilidade de um acontecimento. Regra de Laplace.  
▪ Aplicação da regra de Laplace em experiências compostas.  
▪ Definição frequencista da probabilidade. 
▪ Propriedades da probabilidade.  
▪ Resolução de problemas envolvendo a noção de 

probabilidade. 
 

Preparação para a Prova Final. 
 
Revisão geral dos conteúdos programáticos de 7.º e 8.º. 

      A programação de conteúdos está sujeita a ajustamentos. 
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________________________________CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO_____________________________ 

1. Gerais 

Nas fichas e trabalhos avaliados será adoptada a seguinte nomenclatura:  

Qualitativa Percentagem Nível 

Fraco de 0% a 19% 1 

Insuficiente de 20% a 49% 2 

Suficiente de 50% a 69% 3 

Bom de 70% a 89% 4 

Muito Bom de 90% a 100% 5 

 
2. Específicos 

D
o

m
ín

io
s

 

Conhecimentos / 
capacidades 

70% 

- Utilização do vocabulário científico da Matemática; 
- Domínio de técnicas de procedimentos de cálculo; 
- Interpretação de dados numa situação problemática; 
- Aptidão para desenvolver processos de resolução numa situação problemática; 
- Capacidade para decidir sobre a razoabilidade de um resultado; 
- Aptidão para analisar os erros cometidos e ensaiar estratégias alternativas; 
- Conhecimentos teórico-práticos. 

Atitudes e Valores 
30% 

Responsabilidade e Autonomia  

Cumpre com a realização dos trabalhos de casa 

Revela responsabilidade pelos materiais escolares 

Apresenta o caderno diário organizado 

Respeita o cumprimento de prazos 

 

Comportamento e relação com os outros 

Demonstra comportamento correto, cumprindo regras 

Intervém de forma oportuna e correta 

Estabelece um relacionamento interpessoal adequado e cooperante 

Respeita todos os membros da comunidade educativa e em todos os contextos 

 

Participação e Empenho  

Participa nas aulas e nas atividades propostas 

Contribui com o seu trabalho e ideias para tarefas comuns 
 

 
 

______________________________________MATERIAIS_____________________________________ 

 
 

1. Manual 
Matemática 9 
Maria Augusta Ferreira Neves e António 

Pinto Silva 
Porto Editora             
 
Caderno de Atividades 
Maria Augusta Ferreira Neves e António 

Pinto Silva 
Porto Editora             
 

2. Materiais de sala de aula 
Dossier A4 com separadores e folhas quadriculadas. 
Estojo com: caneta azul ou preta, caneta de cor para 
sublinhados, lápis, borracha, afia com depósito, 
calculadora científica (quando solicitada pela 
professora), material de desenho. 
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