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GRÉMIO DE INSTRUÇÃO LIBERAL 

CAMPO DE OURIQUE 

DEPARTAMENTO ESCOLAR 

CONTRATO DE APRENDIZAGEM 
FRANCÊS 

3.º ciclo 8.º ano 

                           Prof.ª Teresa Pais 

PROGRAMAÇÃO 

 

Período 
Aulas 

previstas 
Conteúdos 

Instrumentos de 
Avaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.º 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

Unité 0 - La rentrée 
 

Vocabulaire 
• La situation géographique de la France 
• La rentrée (fournitures scolaires ; les matières ; l’emploi du temps) 

• Les caractéristiques physiques et psychologiques 
 
Grammaire 
Révision des contenus de 7ème année : 
• Le présent de l’indicatif des verbes « être » et « avoir » 
• Le présent de l’indicatif 
• Les prépositions 
• Les articles définis/indéfinis 
• Les articles contractés 
• Les mots interrogatifs 
• Les déterminants possessifs 
• La forme négative « ne … pas » 
• Le féminin des adjectifs 
• Le pluriel des adjectifs 
• L’expression de cause 

• Le futur proche et le passé récent 

Unité 1 - La vie des jeunes 

Vocabulaire 
• Les jeunes et l’argent de poche : 
− Les vacances 
− Les loisirs 
− Les lieux de rencontre 
− Les goûts/Les préférences 
− L’argent de poche 
− Les nombres cardinaux 
− Les nombres ordinaux 

• Les jeunes et la mode : 
− Les vêtements et les accessoires 
− Les couleurs/Les motifs 

 

Grammaire 
• Les nombres cardinaux et ordinaux 
• Le présent de l’indicatif (verbes du 1er, 2ème et 3ème groupes) 
• Les déterminants et les pronoms possessifs 
• L’expression de la négation 

• L’expression de la cause 
• L’expression de la conséquence 

 
 
 

Unité 2 - Les jeunes communiquent 

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. 

 
 
 
 

 
Avaliação de: 
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Vocabulaire 
• Les transports : 
− Les moyens de transport 
− La sécurité routière 

• Les communications : 
− Les moyens de communication 

− Les nouvelles technologies 
Les réseaux sociaux 

 
Grammaire 

• L’expression de l’obligation 
• Les pronoms personnels 

COD/COI 
• L’expression du but 
• L’imparfait de l’indicatif 
• Le pluriel des adjectifs et des noms 
• Le passé composé 

• Les adverbes 

 

- caderno diário; 

 
 

- trabalhos de 
pesquisa; 

 
- trabalhos de 
pares/grupos; 

 

- trabalhos de 
casa; 

 
- exposições 
orais; 

 

- fichas de 
trabalho; 

 
- exercícios de 
ortografia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.º 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 

Unité 3 - À la maison 

 
Vocabulaire 
• Alimentation et santé : 
− Bonnes et mauvaises habitudes pour la santé 

− Les repas 
− Les aliments et les boissons 

− Les objets de la cuisine 

− La gastronomie française 
• Le logement : 
− Les types d’habitation 

− Les pièces de la maison 

− Les meubles 

 
Grammaire 
• L’impératif 
• Les articles partitifs 
• Le futur simple 
• Les prépositions 
• Les déterminants indéfinis 
• Le féminin des adjectifs et des noms 

• « Il a »/« Il y a » 

 
Unité 4 - La vie économique 
Vocabulaire 
• Les jeunes et le commerce : 
− Les magasins 

− Les courses 

− Les produits 
− Les prix 

− Les grands magasins français 
• Les jeunes et la publicité : 
− La publicité 

− Les slogans 

− Les grandes marques françaises 

 
 

 
Grammaire 
• L’expression « être en train de… » 
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  • Les degrés des adjectifs 
• Le conditionnel présent 
• L’expression de l’hypothèse 
• Les déterminants et les pronoms démonstratifs 

 

• Les pronoms relatifs 

 
 
 
 
 
 

 
3.º 

 Unité 5 - Pour bien vivre 

 
Vocabulaire 
• La vie en France 
− La ville/La campagne 

− La banlieue 
• La vie en communauté 
− Savoir-vivre et citoyenneté 

− Les endroits de la ville 

− Les collectivités locales 

Grammaire 
• Le plus-que-parfait de l’indicatif 
• Les discours direct et indirect 
• Les pronoms « y » et « en » 
• Le subjonctif présent 

 

 
Unité 7 - Fêtes et traditions 

• Noël et Jour de l’An 

• L’Épiphanie ou la Fête des Rois 

• La Chandeleur 

• Mardi Gras 

• Pâques 

• Poisson d’avril 

• La fête du 1er mai et du muguet 

• La fête des Mères 

• La fête des Pères 

• Le 14 Juillet 

  
 

 
18 

 
 
 

Tout au 
long de 
l´année 

 

 

*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: 
Identificar um número limitado de palavras e de frases simples em 
instruções, mensagens e textos orais simples e curtos (anúncios públicos, 
publicidades e canções, entre outros) relativos à identificação e 
caracterização pessoais, hábitos, necessidades do quotidiano e meio 
envolvente (família, escola, lugares, lazer, serviços), desde que o discurso 
seja muito claro, pausado e cuidadosamente articulado. 
- Compreensão escrita: 
Identificar palavras e frases simples em instruções, mensagens e textos 
ilustrados e curtos (instruções, mapas, cartazes, horários, publicidades, 
catálogos, receitas, ementas, postais, mensagens pessoais, banda 
desenhada entre outros), relativos à identificação e caracterização pessoais, 
hábitos e necessidades do quotidiano e do meio envolvente (família, escola, 
lugares, lazer e serviços). 
- Interação oral: 
Interagir em situações do quotidiano previamente preparadas. Estabelecer 
contactos sociais (cumprimentos, desculpas e agradecimentos), pedir ou dar 
informações (dados pessoais, hábitos, gostos e preferências, lugares, 
serviços, factos e projetos), apoiando-se no discurso do interlocutor. 
Pronunciar, geralmente, de forma compreensível, um repertório muito 
limitado de expressões e de frases simples com estruturas gramaticais muito 
elementares. 
- Interação escrita: 
Completar formulários com os dados adequados e escrever mensagens 
simples e curtas (30-40 palavras). Pedir e dar informações breves, 
agradecer, desculpar-se, felicitar (aniversários e outras celebrações) e 
aceitar ou recusar convites, respeitando as convenções textuais e 
sociolinguísticas das mensagens. Utilizar expressões e frases muito simples 
com estruturas gramaticais muito elementares. 
- Produção oral: 
Exprimir-se, de forma muito simples para falar de si, de outras pessoas, 
lugares, hábitos, factos e projetos. Apoiar-se num texto memorizado 
contendo um repertório muito limitado de palavras, expressões isoladas e 
frases curtas. 
Pronunciar geralmente de forma compreensível. 
- Produção escrita: 
Escrever textos simples e muito curtos (30-40 palavras). Apresentar-se, 
apresentar e descrever outras pessoas, hábitos, gostos, preferências, 
lugares e acontecimentos. Utilizar expressões e frases muito simples com 
estruturas gramaticais muito elementares 

 
 
 
 
 

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 
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1. Manual 
 

- À toi ! 8º ano + Cahier d’exercices (Texto Editores), Maria Gorete Fernandes e Dulce Magro 
 

2. Materiais de sala de aula 
 

- Dossier A4, folhas pautadas; material de escrita. 
 

3. Outros materiais 
 

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

MATERIAIS 



Página 1 de 6 
PORTUGUÊS 8.º ANO                                         Prof. Teresa Pais 

 
 

 CONTRATO DE APRENDIZAGEM 
Português 

3.º ciclo                             8.º ano 

                

 

PROGRAMAÇÃO 

Período Conteúdos Avaliação 

1.º 
(68 aulas) 

Unidade 0–Uma nova viagem 

Unidade 1-O mundo aqui tão perto 

Unidade 2–Literatura popular e tradicional 

Unidade 3–Narrativas juvenis 

 

Educação Literária* 

Sílaba métrica e sílaba gramatical. 
Recursos expressivos (repetição, perífrase, metáfora, enumeração, 
hipérbole). 

 

Leitura 

Texto literário e texto não literário. 
Texto narrativo não literário (notícia, reportagem). 
Texto narrativo literário (Conto tradicional. Mito. Fábula. Lenda. Romance 
tradicional. Romance juvenil. Diário.) 
Texto conversacional (entrevista). 
Texto argumentativo (crítica, cartoon, publicidade). 
Texto expositivo (de divulgação científica). 
Texto descritivo (roteiro, retrato). 
Intenção comunicativa. 
Facto e opinião. 
Deduções e inferências. 
Ponto de vista. 
Informação (localização, organização e tratamento). 
Paratexto. 
Categorias da narrativa. 
(Estrutura da narrativa. Organização das sequências narrativas.) 
Contexto. 
Intertextualidade. 
Leitura em voz alta. 

 

Escrita 

Plano do texto. 
Texto de opinião. 
Comentário crítico. 
Roteiro. 
Texto narrativo. 
Página de um diário. 
Registo formal/informal. 
Coerência e coesão. 
Sinais de pontuação.  
Sinais auxiliares da escrita.  
 

 

– Ficha de avaliação de 

diagnóstico; 

– Fichas de avaliação; 

– Fichas de autoavaliação; 

– Fichas de trabalho 

(compreensão escrita, 

gramática…); 

– Questionários de natureza 

diversa (Manual e Caderno 

de Atividades); 

- Fichas de leitura; 

- Exercícios de ortografia; 

- Produção de textos; 

 - Grelhas de avaliação da 

produção escrita; 

 - Fichas de compreensão 

oral; 

 - Grelhas e avaliação da 

expressão oral; 

- Trabalhos de pesquisa; 

 - Grelhas de 

observação/avaliação do 

trabalho de pares e de 

grupo; 

 - Caderno diário; 

 - Grelhas de verificação dos 

trabalhos de casa; 

 - Grelhas de 

observação/avaliação: 

 . Atitudes; 

. Trabalho em sala de aula; 

GRÉMIO DE INSTRUÇÃO LIBERAL  

CAMPO DE OURIQUE 

DEPARTAMENTO ESCOLAR 
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Oralidade 

Informação (registo e retenção: tomar notas). 
Características da fala espontânea. 
Princípios reguladores da interação discursiva. 
Opinião. 
Entrevista. 
Exposição oral. 
Reconto. 
Descrição de imagem. 
Diálogo. 
 

Gramática 

Classes de palavras. 
Nome (subclasses).  
Advérbio (subclasses). 
Adjetivo (subclasses). 
Pronome pessoal (reflexo e recíproco). 
Pronome pessoal em adjacência verbal. 
Verbo principal e verbo auxiliar. 
Determinante (subclasses). 
Quantificador. 
Interjeição. 
Flexão. 
Homografia. 
Relações semânticas. 
Polissemia. 
Família de palavras. 
Tipos de frase. 
Conectores discursivos. 
Discurso direto e indireto. 

 

. Participação oral; 

. Leitura; 

- Observação direta. 

 

 

2.º 
(56 aulas) 

Unidade 4 - Narrativas portuguesas do século XX 

Unidade 5 - Narrativas dos países de língua oficial 

portuguesa 

Unidade 6–Narrativas da literatura estrangeira 

 

Educação Literária* 

Texto literário – modo narrativo. 
Texto narrativo (crónica, conto, romance juvenil, diário). Categorias da 
narrativa. Estrutura. 
Recursos expressivos (onomatopeia, metáfora, perífrase, personificação, 
ironia, comparação, eufemismo). 
Tema. Ideias principais. Pontos de vista. 
Intertextualidade. 
Opinião. 
Recriações de obras literárias. 
Leitura em voz alta. 
 

Leitura 

Texto de opinião. 

Intenção comunicativa. 

Contexto. 

Conectores. 
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Inferências. 

Relações intratextuais. 

Sentido próprio e sentido figurado. 

Descrição (espaço e personagem). 

Sequência dialogal. 

Paratexto. 

 

Escrita 

Plano do texto. 
Resumo. 
Sequência narrativa. 
Descrição de emoções e personagem. 
Comentário crítico. 
Coerência textual 
Convenções e regras para a configuração gráfica. 
Pontuação e sinais auxiliares de escrita. 

Oralidade 

Informação (registo e retenção: tomar notas). 
Intencionalidade comunicativa. 
Princípios reguladores da interação discursiva. 
Exposição de opiniões. 
Debate. 
Narração. 
Reconto. 
Variedades do português. 

Gramática 

Afixação: derivação não afixal. 

Derivação. Composição.  

Flexão.  

Grupo nominal, grupo verbal, grupo adverbial, grupo preposicional, grupo 
adjetival. 
Sujeito (tipos). 

Predicado. 

Complemento direto. 

Complemento indireto. 

Complemento oblíquo. 

Complemento agente da passiva. 

Predicativo do sujeito. 

Modificador de frase e modificador do GV. 

Vocativo. 

Modificador do nome. 

Elipse. 

Frase ativa e frase passiva. 

Frase simples e complexa. 
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Subordinação: orações subordinadas adverbiais; oração subordinada 
substantiva completiva. 

Coordenação: orações coordenadas; coordenação assindética. 

Conjunções e locuções conjuncionais. 

Verbo (subclasses). 

Pronome pessoal em adjacência verbal. 

Variedade brasileira do português. 

Neologismo. 

3.º 
(36 aulas) 

Unidade 7 

Todos ao palco! 

. Vanessa vai à luta, Luísa Costa Gomes 

 

Unidade 8 

Cantar a língua portuguesa 

 

Educação Literária 

Texto literário – modos dramático e lírico. 
Elementos constitutivos do texto dramático. 
Diálogo, monólogo e aparte. 
Modo lírico. 
Elementos constitutivos da poesia lírica (estrofe, verso, refrão, rima, esquema 
rimático). 
Tema. Assunto. Ideias principais. Ponto de vista. Universo de referência. 
Intertextualidade. 
Recursos expressivos (comparação, anáfora, hipérbole, antítese, repetição, 
aliteração, metáfora, personificação, eufemismo, perífrase, ironia). 
Sinais de pontuação: valores discursivos. 
Recriações de obras literárias. 
Leitura em voz alta. Recitação. Dramatização. 

Escrita 

Plano do texto. 

Texto dramático. 

Convenções e regras para a configuração gráfica. 

Reescrita de texto (reformulação). 

Comentário crítico. 

Texto biográfico. 

Escrita lúdica (paráfrase; poema visual; texto poético a partir de imagem; 

calendário poético). 

Pontuação e sinais auxiliares de escrita. 

Oralidade 

Informação (registo e retenção: tomar notas). 
Descrição de imagem. 
Exposição oral. 
Debate e exposição de opiniões. 
Estratégias discursivas. 
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Gramática 

Frase simples e complexa. 
Subordinação: oração subordinada adjetiva relativa. 
Coordenação. 
Modificador do nome. 
Concordância. 
Classes de palavras (revisão). 
Polissemia. 
Campo semântico. 
Formação de palavras. 
Relações semânticas entre palavras. 

 

* Obras para leitura integral (Educação Literária): 

O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, Jorge Amado; 

Vanessa vai à luta, Luísa Costa Gomes 

 

*A programação de conteúdos está sujeita a ajustamentos. 

 

 

________________________________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 breves; 
- Utilizar procedimentos para registar e reter a informação; 
- Produzir discursos orais com diferentes finalidades e com coerência; 
- Apresentar argumentos. 
LEITURA E ESCRITA: 
- Ler em voz alta palavras e textos; 
- Ler textos diversos; 
- Compreender o sentido dos textos; 
- Fazer inferências a parir da informação contida nos textos; 
- Organizar a informação contida nos textos; 
- Avaliar criticamente textos; 
- Desenvolver o conhecimento da ortografia; 
- Planificar a escrita de textos; 
- Redigir corretamente; 
- Escrever textos narrativos; 
- Escrever textos informativos; 
- Escrever textos descritivos; 
- Escrever textos de opinião; 
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- Escrever textos diversos; 
- Rever textos escritos. 
EDUCAÇÃO LITERÁRIA: 
- Ler e interpretar textos literários; 
- Tomar consciência do modo como os temas, as experiências e os valores são 
representados nos textos literários; 
- Ler e escrever para fruição estética. 
GRAMÁTICA: 
- Explicitar aspetos fundamentais da morfologia; 
- Reconhecer e conhecer classes de palavras; 
- Analisar e estruturar unidades sintáticas; 
- 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 

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 
 

- Diálogos 8+ Caderno de 
Atividades (Porto Editora) – 
Fernanda Costa e Vera 
Magalhães 

2. Materiais de sala de aula 
 

- Dossier com, folhas pautadas;  
- Material de escrita  

3. Outros materiais 
 
- Dicionário de língua 
portuguesa (recomendado para 
consulta em casa); 
- Obras para leitura orientada. 
- 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 
EDUCAÇÃO VISUAL 

3.º ciclo                             8.º ano 

 

PROGRAMAÇÃO 

Período Conteúdos Avaliação 

1.º 
(28 aulas) 

Forma 

Perceção visual da forma 

- qualidades formais (interação dos elementos visuais; qualidades 

geométricas); 

Fatores que determinam a forma dos objetos 

- físicos (propriedades dos materiais); 

- funcionais 

Representação técnica de objetos 

- Concordâncias 

 

Cor 

A Cor- Luz no ambiente 

Conhecimentos Científicos: 

- espetro luminoso; 

- absorção e reflexão seletivas; 

- globo ocular; 

- Cor/Luz= síntese aditiva; 

- Cor/Pigmento =síntese subtrativa; 

- Cores complementares /contrastes; 

- simbologia da Cor. 

 

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) 

 

Cor 

Conhecimentos Científicos: 

- Cores complementares /contrastes; 

- Simbologia da Cor 

 

Comunicação 

Elementos visuais da comunicação 

Códigos de comunicação visual: 

- Banda Desenhada 

Papel da imagem na Comunicação 

 

3.º 
(14 aulas) 

 

Dinâmica e Movimento 

Movimento: 

- evolução/crescimento; 

- hipercorpo; 

- geratriz e diretriz; 

- rotação e translação 

 

Representação do Movimento 

Dinâmica /Tensão das formas  

      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 conceitos teórico-científicos do fenómeno luz-cor. 

- Reconhecer a importância da luz-cor na perceção do meio 

envolvente. 

- Distinguir características e diferenças entre a síntese aditiva e a 

síntese subtrativa. 

- Dominar a aquisição de conhecimento sincrónico e diacrónico. 

Representação 

- Conhecer elementos de expressão e de composição da forma. 

- Relacionar elementos de organização e de suporte da forma. 

- Distinguir elementos de organização na análise de composições 

bi e tridimensionais. 

Discurso 

- Reconhecer signos visuais, o poder das imagens e a imagem 

publicitária. 

- Aplicar e explorar elementos da comunicação visual.  

- Dominar processos de referência e inferência no âmbito da 

comunicação visual. 

Projeto 

- Explorar princípios básicos da Arquitetura e da sua metodologia. 

- Aplicar princípios básicos da Arquitetura na resolução de 

problemas. 

- Reconhecer o papel da análise e da interpretação 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 quadriculadas 

Caixa de sapatos com:  

- Lápis de grafite n.º2 ou HB 

- 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  

- Embalagem de pastel de óleo  

- Caneta gel de bico fino - cor preta 

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

- Cola líquida UHU em tubo 

- Cola batom 

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

- Godés ou paleta plástica 

- Pano de limpeza 

Régua de 50 cm 

2 cartolinas vermelhas 

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                             8.º ano 

 

PROGRAMAÇÃO 

Período Conteúdos Avaliação 

1.º 
(14 aulas) 

Tecnologia e Sociedade  
Impacto social da tecnologia  
A Política da Reciclagem  
Tecnologia e consumo 
 
Linguagens e instrumentos tecnológicos  
Sistemas de representação  
Instrumentos e normas de desenho técnico  
O desenho  
Cotagem  
Escalas e proporções  

 
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) 

Higiene e segurança no trabalho  
Sistemas de proteção e segurança  
Normas e regras de segurança  
 

Dinâmica e movimento 
Máquinas simples; tipos de alavancas  
Tipos de movimento  
 
Estruturas resistentes  
Esforços exercidos sobre as estruturas resistentes  
Elementos estruturais  
Perfis 

3.º 
(7 aulas) 

Medição 
Erros de medição  
Sistemas e Convenções Internacionais 
 
Informação, comunicação e representação gráfica  
A comunicação  
O desenho  
 
Energia  
Produção, transformação e acumulação de energia.  
Funcionamento das centrais elétricas  
Energias renováveis  
Energias não renováveis 

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 
HISTÓRIA 

3.º ciclo                            8.º ano 

 

 

PROGRAMAÇÃO 

Período Conteúdos Avaliação 

1.º 
(42 aulas) 

 
Expansão e mudança nos séculos XV e XVI 
 
O expansionismo europeu 

O pioneirismo português na Expansão europeia 

Os processos de expansão dos impérios peninsulares 

A multiculturalidade nos séculos XV e XVI 

O comércio à escala mundial 

Da União Ibérica à Restauração da Independência Portuguesa em 

1640 

 

Renascimento, Reforma e Contrarreforma 

Renascimento 
A Reforma Protestante 
A reação da Igreja Católica à Reforma Protestante 
As transformações culturais e religiosas em Portugal 
 

O contexto europeu dos séculos XVII e XVIII 

O Antigo Regime europeu: regra e exceção 

Política e sociedade no Antigo Regime Europeu 
A economia do Antigo Regime 

Arte e cultura no antigo Regime 

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) 

 
A afirmação da Holanda e da Inglaterra 
Política, sociedade e economia em Portugal no século XVII e 
primeira metade do século XVIII 

 
Um século de mudanças (século XVIII) 

Os princípios do Iluminismo 
Portugal na segunda metade do século XVIII 

 

O arranque da “Revolução Industrial” e o triunfo dos 
regimes liberais conservadores 

 
Da “Revolução Agrícola” à “Revolução Industrial” 

O arranque da “Revolução Industrial” na Inglaterra 

A industrialização europeia de meados do século XVIII a inícios do 

século XIX 

Implicações ambientais das sociedades industrializadas 

 

Revoluções e Estados liberais conservadores 

A Revolução Americana e a Revolução Francesa 

O sistema político em Portugal: das invasões francesas ao triunfo do 

liberalismo 

 

GRÉMIO DE INSTRUÇÃO LIBERAL  

CAMPO DE OURIQUE 

DEPARTAMENTO ESCOLAR 
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3.º 
(21 aulas) 

A civilização industrial no século XIX 

Mundo industrializado e países de difícil industrialização 

A consolidação dos processos de industrialização 

A cultura do século XIX 

Sucessos e bloqueios na industrialização portuguesa 

 

Burgueses e proletários, classes médias e camponeses 

A evolução demográfica e urbana no século XIX 
Afirmação da burguesia e crescimento das classes médias 
A evolução do operariado 

 

      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 desde o séc. XV ao séc. XIX. 
Usa as datas essenciais para compreender as sociedades humanas 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 de povos, rotas de viagens 
desde o séc. XV ao séc. XIX. 
Localiza em mapas elementos patrimoniais como sítios arqueológicos e edifícios. 
Compreensão histórica 
Descreve sucintamente como viviam e interagiam indivíduos e povos nos séculos 
XV a XIX. 
Estabelece ligações entre a história nacional, europeia e mundial. 
Apresenta reflexões sobre contributos de indivíduos, grupos ou civilizações para 
as sociedades que lhes sucederam. 
Aplica terminologia e conceitos da disciplina. 
Interpretação de fontes 
Identifica, pesquisa, seleciona e usa fontes diversificadas para compreender 
aspetos de diversas sociedades nos séculos XV a XIX. 
Distingue discurso historiográfico de ficcional. 
Comunicação em História 
Comunica ideias por escrito e oralmente (produz ensaios, narrativas, perguntas e 
respostas, participa em debates e grupos de trabalho). 
Utiliza as TIC (usa processamento de texto, correio eletrónico, constrói 
documentos em PowerPoint, blogs, multimédia, sites…). 
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 FÍSICA) 

3.º ciclo                             8.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; 
Compreensão 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 
(24 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                             8.º ano 

                             Prof. Vera Malaquias   

 

PROGRAMAÇÃO 

Período Conteúdos Avaliação 

1.º 
(42 aulas) 

Explicação e representação de reações químicas  
1. Reconhecer a natureza corpuscular da matéria e a diversidade de 
materiais através das unidades estruturais das suas substâncias; 
compreender o significado da simbologia química e da conservação 
da massa nas reações químicas. 
 
Tipos de reações químicas  
2. Conhecer diferentes tipos de reações químicas, representando-as 
por equações químicas 

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

 

2.º 
(33 aulas) 

Tipos de reações químicas (cont.) 
 
Velocidade das reações químicas  
3. Compreender que as reações químicas ocorrem a velocidades 
diferentes, que é possível modificar e controlar. 
 
Produção e propagação do som  
1. Conhecer e compreender a produção e a propagação do som. 
 
Som e ondas  
2. Compreender fenómenos ondulatórios num meio material como a 
propagação de vibrações mecânicas nesse meio, conhecer 
grandezas físicas características de ondas e reconhecer o som 
como onda. 
 
Atributos do som e sua deteção pelo ser humano  
3. Conhecer os atributos do som, relacionando-os com as 
grandezas físicas que caracterizam as ondas, e utilizar detetores de 
som. 
 
4. Compreender como o som é detetado pelo ser humano. 
 
Fenómenos acústicos  
5. Compreender alguns fenómenos acústicos e suas aplicações e 
fundamentar medidas contra a poluição sonora. 

3.º 
(21 aulas) 

 
Ondas de luz e sua propagação  
1. Compreender fenómenos do dia em dia em que intervém a luz 
(visível e não visível) e reconhecer que a luz é uma onda 
eletromagnética, caracterizando-a. 
 
Fenómenos óticos  
2. Compreender alguns fenómenos óticos e algumas das suas 
aplicações e recorrer a modelos da ótica geométrica para os 
representar. 
 

 
      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% 

 
-Reconhecer a natureza corpuscular da matéria e a diversidade de materiais 
através das unidades estruturais das suas substâncias; compreender o 
significado da simbologia química e da conservação da massa nas reações 
químicas. 
-Conhecer diferentes tipos de reações químicas, representando-as por equações 
químicas. 
-Compreender que as reações químicas ocorrem a velocidades diferentes, que é 
possível modificar e controlar. 
-Conhecer e compreender a produção e a propagação do som. 
-Compreender fenómenos ondulatórios num meio material como a propagação 
de vibrações mecânicas nesse meio, conhecer grandezas físicas características 
de ondas e reconhecer o som como onda. 
-Conhecer os atributos do som, relacionando-os com as grandezas físicas que 
caracterizam as ondas, e utilizar detetores de som. 
-Compreender como o som é detetado pelo ser humano. 
-Compreender alguns fenómenos acústicos e suas aplicações e fundamentar 
medidas contra a poluição sonora. 
-Compreender fenómenos do dia em dia em que intervém a luz (visível e não 
visível) e reconhecer que a luz é uma onda eletromagnética, caracterizando-a. 
-Compreender alguns fenómenos óticos e algumas das suas aplicações e 
recorrer a modelos da ótica geométrica para os representar. 

 

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 8 
CAVALEIRO, MARIA NELI GOMES  
BELEZA, MARIA DOMINGAS 

Ano da Edição/ 2014 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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#M@T_Robótica        8.º ano                                                                                      Prof. Ana Paula Almeida 

 
 

 

PROGRAMAÇÃO 
 

Conteúdos Objetivos  Avaliação 

NÚMEROS E OPERAÇÕES 

 

GEOMETRIA E MEDIDA  

 

FUNÇÕES 

 

SEQUÊNCIAS E SUCESSÕES 

 

ÁLGEBRA 

 

ORGANIZAÇÃO E 

TRATAMENTO DE DADOS 

 

 

• 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; 

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_Robótica   

3.º Ciclo                  8.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                             8.º ano 

                              

 

                                                                     PROGRAMAÇÃO 

Período Conteúdos Avaliação 

1.º 
Cerca de  
42 aulas 

Unit One – Summer is out 

 

Step One: School is in 

 

• Summer activities 

 

 

• Present Simple; 

• Present Continuous; 

• Present Simple / Present Continuous. 

 

Step Two: Weird holidays 

 

• Means of transport; 

• Places to stay. 

 

• Past Simple; 

• Used to / usually. 

 

 

 

Unit Two – Hanging out 

 

Step One: Let’s chill out! 

 

• Hanging out 

 

 

• Past Continuous; 

• Past Simple / Past Continuous. 

 

Step Two: Free time activities 

 

 

• Free time activities / hobbies 

 

• Gerund (-ing form); 

• Degrees of adjectives. 

 

- 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 – Food & Fashion 

 

Step One: On the menu 

 

 

• Food & Drinks 

 

 

• Quantifiers; 

• Future – To Be going to/ will. 

 

Step Two: On the catwalk 

 

 

• Fashion 

 

 

• Order of adjectives; 

• Zero and First Conditional sentences. 

 

Festivities and Traditions: 

• Halloween; 

• Guy Fawkes Day; 

• Christmas. 

 

Unit Four – Songs & Films 

 

Step One: Jukebox selection 

 

 

• Songs 

 

GRAMMAR: 

• Modal Verbs 

 

Step Two: Get your popcorn ready! 

 

• Films 

 

GRAMMAR: 

• Relative pronouns 

 

3.º 
Cerca de 
  21 aulas 

 

Unit Five – Media world 

 

Step One: It’s reading time! 
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• Magazines, newspapers and books 

 

 

• Reflexive pronouns 

 

Step Two: On the air 

 

 

• Radio & TV 

 

• Phrasal verbs 

 

Festivities and traditions: 

• Easter; 

• Valentine’s day. 

 

 

Unit Six – A greener world 

 

Step One: Planet Earth 

 

• Environmental issues 

 

 

• Present Perfect 

 

 

Step Two: How green are you? 

 

 

• Environmental protection 

 

• Past Simple / Present Perfect 

 

 

        Leitura extensiva: Something fishy (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 8 (Student’s Book) 
Isabel Teixeira, Paula Menezes 
Texto Editores 
 
Move On 8 (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                             8.º ano 

 

 

PROGRAMAÇÃO 

Período Conteúdos Avaliação 

1.º 
(42 aulas) 

 
TERRA – UM PLANETA COM VIDA 

 
Sistema Terra: da célula à biodiversidade 
- Condições da Terra que permitem a existência de vida 
- A Terra como um sistema capaz de gerar vida 
- A célula como unidade básica da biodiversidade 
 

SUSTENTABILIDADE NA TERRA 
 
Ecossistemas 
- Níveis de organização biológica dos ecossitemas 
- Dinâmicas de interação 
 - Seres vivos e o ambiente 
 - Entre os seres vivos 

- 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) 

- A importância dos fluxos de energia na dinâmica dos ecossistemas 
- A importância dos principais ciclos de matéria nos ecossistemas 
- A importância do equilíbrio dinâmico dos ecossitemas para a 
sustentabilidade no planeta Terra 
- Gestão dos ecossistemas 
- A influência das catástrofes no equilíbrio dos ecossitemas 
- Medidas de proteção dos ecossistemas 

3.º 
(21 aulas) 

 
Gestão sustentável dos recursos 
- A classificação dos recursos naturais 
- A exploração e transformação dos recursos naturais 
- Ordenamento e gestão do território 
 - Proteção e conservação da Natureza 
 - Associações e organismos públicos de proteção e 
conservação da Natureza 
- Gestão de resíduos e da água para um desenvolvimento 
sustentável 
- Desenvolvimento científico e tecnológico e a melhoria de vida das 
populações humanas. 
 

NOTA: 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 

GRÉMIO DE INSTRUÇÃO LIBERAL  

CAMPO DE OURIQUE 

DEPARTAMENTO ESCOLAR 
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2. Específicos 
D

o
m

ín
io

s
 

Conhecimentos / 
Capacidades 

70% 

 

- Explicar as principais condições da Terra que permitiram o desenvolvimento e 

a manutenção da vida; 

- Relacionar a influência dos seres vivos com a evolução da atmosfera terrestre 

e o efeito de estufa na Terra; 

- Distinguir o sistema Terra dos seus subsistemas, identificando as 

potencialidades dos mesmos na geração da vida na Terra; 

- Relacionar as características do planeta Terra e a dinâmica dos seus 

subsistemas com a origem, evolução e equilíbrio da vida,  

- Reconhecer a célula como unidade básica dos seres vivos, distinguindo 

células eucarióticas de células procarióticas em observações microscópicas; 

- Distinguir os níveis de organização biológica dos seres vivos e dos 

ecossistemas; 

- Caracterizar e analisar dinâmicas naturais em ecossistemas locais; 

- Relacionar os fatores abióticos com a sua influência nos ecossistemas, 

apresentando exemplos de adaptações dos seres vivos a esses fatores; 

- Distinguir interações intraespecíficas de interações interespecíficas e explicitar 

diferentes tipos de relações bióticas; 

- Interpretar informação relativa a dinâmicas populacionais decorrentes de 

relações bióticas, avaliando as suas consequências nos ecossistemas; 

- Sistematizar cadeias tróficas de ambientes aquáticos e terrestres, indicando 

formas de transferência de energia; 

- Interpretar cadeias tróficas, partindo de diferentes exemplos de teias 

alimentares; 

- Analisar criticamente exemplos de impactos da ação humana que condicionem 

as teias alimentares, discutindo medidas de minimização dos mesmos nos 

ecossistemas; 

- Explicar o modo como as atividades dos seres vivos interferem nos ciclos de 

matéria e promovem a sua reciclagem nos ecossistemas; 

- Interpretar as principais fases dos ciclos da água, do carbono e do oxigénio; 

- Analisar criticamente exemplos teoricamente enquadrados acerca do modo 

como a ação humana pode interferir nos ciclos de matéria e afetar os 

ecossistemas; 

- Caracterizar as fases de uma sucessão ecológica; 

- Discutir causas e consequências da alteração dos ecossistemas, justificando a 

importância do equilíbrio dinâmico dos ecossistemas e do modo como a sua 

gestão pode contribuir para alcançar as metas de um desenvolvimento 

sustentável; 

- Discutir opções para a conservação dos ecossistemas e o seu contributo para 

as necessidades humanas, bem como a importância da ciência e da tecnologia 

na sua conservação; 

- Distinguir catástrofes de origem natural de catástrofe de origem antrópica, 

identificando as causas das principais catástrofes de origem antrópica; 

- Explicar o modo como a poluição, a desflorestação, os incêndios e as 

invasões biológicas podem afetar os ecossistemas; 

-Interpretar a influência de alguns agentes poluentes nos ecossistemas, 

partindo de problemáticas locais ou regionais e analisando criticamente os 

resultados obtidos; 

- Discutir medidas que diminuam os impactos das catástrofes de origem natural 

e de origem antrópica nos ecossistemas; 

- Distinguir recursos energéticos de recursos não energéticos e recursos 

renováveis de recursos não renováveis; 

- Caracterizar diferentes formas de exploração dos recursos naturais, indicando 
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as principais transformações dos recursos naturais.  

- Discutir os impactos da exploração/transformação dos recursos naturais e 

propor medidas de redução dos mesmos e de promoção da sua sustentabilidade; 

- Relacionar o papel dos instrumentos de ordenamento e gestão do território 

com a proteção e a conservação da Natureza; 

- Sistematizar informação relativa a Áreas Protegidas em Portugal e no mundo, 

explicitando medidas de proteção e de conservação das mesmas; 

- Identificar algumas associações e organismos públicos de proteção e 

conservação da Natureza existentes em Portugal; 

- Explicar a importância da recolha, do tratamento e da gestão sustentável de 

resíduos e propor medidas de redução de riscos e de minimização de danos na 

contaminação da água procedente da ação humana; 

- Relacionar a gestão de resíduos e da água com a promoção de um 

desenvolvimento sustentável; 

- Analisar criticamente os impactos ambientais, sociais e éticos de casos de 

desenvolvimento científico e tecnológico no desenvolvimento sustentável e na 

melhoria da qualidade de vida das populações humanas. 

 

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 

Descobrir a Terra 8 

(e respetivo caderno de atividades) 

Autores: Cristina Antunes; Manuela Bispo; 

Paula Guindeira 

Areal Editores 

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 
(DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA) 

3.º ciclo                             8.º ano 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO 

Período Conteúdos Avaliação 

1.º 
(14 aulas) 

 

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

solidariedade) 

 

Discriminação nas diferentes vertentes e os seus impactos 

 

Igualdade de género 

 

Organizações não-governamentais 

 

Voluntariado 

 

Bem estar animal 

 

 Diagnóstica 

FORMATIVA 

SUMATIVA 

Observação 

Trabalhos  
2.º 

(12 aulas) 

 

Desenvolvimento Sustentável 

 

Sexualidade (diversidade, direitos, saúde sexual e reprodutiva) 

 

Literacia financeira e educação para o consumo 

 

Voluntariado 

 

Bem estar animal 

 

3.º 
(6 aulas) 

 

Voluntariado 

 

Bem estar animal 

 

Direitos Humanos – conclusões  

 

Discriminação nas diferentes vertentes e os seus impactos 

 

 

      

 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% 

 
Competências 
Desenvolver competências pessoais e sociais  
Desenvolver competências de participação ativa 
Desenvolver conhecimentos em áreas não formais 
Promover pensamento crítico 
Promove o espirito cívico 
Manifesta a disponibilidade para ter em conta informação contraditória ou 

incompleta, sem rejeitar automaticamente nem precipitar-se a tirar conclusões 
prematuras. 

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  

Executa os seus deveres da forma mais perfeita que lhe é possível 

Revela responsabilidade pelos materiais escolares 

Apresenta o caderno diário organizado 

Apresenta o trabalho solicitado dentro do prazo 

Quando lhe entregam uma tarefa, cumpre-a fielmente, mesmo que surjam 

outras. 

Demonstra que assume a responsabilidade pelos seus erros 

 

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 

Respeita diferenças religiosas 

Respeito pelas diferenças de género 

Apresenta atitudes respeitosas para com as convicções, práticas e modos de    

vida adotados por outras pessoas, a não ser que estes violem os direitos 

humanos. 
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Participação e Empenho  

Participa nas aulas e nas atividades propostas 

Contribui com o seu trabalho e ideias para tarefas comuns 
Trabalha para formar consenso e alcançar as metas do grupo 
Mostra-se pronto a cooperar e trabalhar com as outras pessoas 
Respeita as obrigações e responsabilidades relativas à cidadania ativa. 
    

 
 
______________________________________MATERIAIS_____________________________________ 

 
 

1. Manual 
 

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 

 
 



Página 1 de 3 
 MATEMÁTICA        8º ANO                                                                                       Prof. Ana Paula Almeida 

 
 

 CONTRATO DE APRENDIZAGEM 
MATEMÁTICA 

3º ciclo                             8º ano 

                              

 

PROGRAMAÇÃO 

Período Conteúdos  Avaliação 

1.º 
(70 aulas) 

Números Racionais. Números Reais (NO8)  

▪ Representação de números racionais através de dízimas. 

▪ Conversão em fração de uma dízima infinita periódica. 

▪ Potências de expoente inteiro (regras operatórias; 

expressões numéricas). 

▪ Potência de base 10. Notação científica (comparação e 

ordenação, operações). 

▪ Números irracionais. Números reais (operações em ℝ, 

comparação e ordenação). 

 
 

 

Áreas e Volumes (GM8) 

▪ Analisar sólidos geométricos, incluindo pirâmides e cones. 

▪ Identificar propriedades e classificar os sólidos.  

▪ Reconhecer o significado de fórmulas para o cálculo de áreas 

da superfície e de volumes de sólidos. 

 
 

Teorema de Pitágoras (GM8) 

▪ Decomposição de um triângulo retângulo pela altura relativa 

à hipotenusa. 

▪ Teorema de Pitágoras. 

▪ Teorema recíproco do teorema de Pitágoras. 

▪ Aplicações do Teorema de Pitágoras. 

 
 

Vetores, Translações e Isometrias (GM8) 

▪ Segmentos orientados. Vetores. 

▪ Soma de um ponto com um vetor. Translação. 

▪ Composição de translações. Adição de vetores. 

▪ Reflexão deslizante. 

▪ Isometrias no plano. Propriedades.  

▪ Simetrias de translação e simetrias de reflexão deslizante. 

- Fichas de Avaliação; 

 

- Outros trabalhos: 

Trabalhos individuais; 

Fichas de trabalho;  

Questões de Aula; 

Trabalhos de Projeto; 

 

 

- Registos de observação 

de atitudes. 

GRÉMIO DE INSTRUÇÃO LIBERAL  

CAMPO DE OURIQUE 

DEPARTAMENTO ESCOLAR 
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2.º 
(55 aulas) 

Funções, Sequências e Sucessões (FSS8) 

▪ Gráficos de uma função linear e de função afim. 

▪ Equação de uma reta dados dois pontos ou um ponto e o 

declive. Equação de uma reta vertical. 

▪ Funções e gráficos em contextos diversos. 

 
 

Monómios e Polinómios (ALG8) 

▪ Monómios. Definições. Operações. 

▪  Polinómios. Definições. Operações. 

▪ Fórmula do quadrado de um binómio. 

▪ Fórmula da diferença de quadrados. 

▪ Factorização de polinómios. 

▪ Equações incompletas do 2.º grau. Lei do anulamento do 

produto.  

 
 

Medidas de dispersão (OTD8) 

▪ Quartis.  

▪ Diagrama de extremos e quartis. Amplitude interquartis. 

 

3.º 
(35 aulas) 

Equações literais e Sistemas (ALG8) 

▪ Equações literais do 1.º e do 2.º graus. 

▪ Sistemas de equações do 1.º grau com duas incógnitas. 

▪ Solução de um sistema e interpretação geométrica. 

▪ Resolução de sistemas pelo método de substituição. 

▪ Classificação e resolução de sistemas.  

▪ Resolução de problemas utilizando sistemas de equações. 

      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 8 
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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