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TEMA DO MÓDULO: 1 - Física 

 

Conteúdos Competências/objetivos Recursos 

Processos de 

operacionalização/ 

Estratégias/Atividades 

Avaliação 
N.º 

aulas 

ESPAÇO  

Universo 

Sistema solar 

Distâncias no Universo 

A Terra, a Lua e forças 

gravíticas 

1. Conhecer e compreender a constituição do Universo, 

localizando a Terra, e reconhecer o papel da observação e dos 

instrumentos na nossa perceção do Universo. 

2. Conhecer e compreender o sistema solar, aplicando os 

conhecimentos adquiridos.  

3. Conhecer e compreender os movimentos da Terra e da Lua. 

Manuais de 7.º, 8.º 

e 9.º  

Fichas de trabalho 

Caderno diário 

Filmes 

Apresentações em 

powerpoint 

Simulações 

Animações 

 

 

 

Exposição 

Leitura  

Escrita 

Visionamento de filmes e 

apresentações 

Trabalhos em grupo 

Pesquisa 

Fichas de trabalho 

 

Diagnóstica 

 

Formativa e 

sumativa 
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ENERGIA 

Fontes de energia e 

transferências de energia 

1. Reconhecer que a energia está associada a sistemas, que se 

transfere conservando-se globalmente. 

2. 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. 

SOM 

Produção e propagação do 

som  

Som e ondas  

Deteção do som pelo ser 

humano  

 
 

1. Conhecer a produção e a propagação do som. 

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. 

3. Compreender como o som é detetado pelo ser humano. 

4. Compreender alguns fenómenos acústicos e suas aplicações 

e fundamentar medidas contra a poluição sonora. 
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LUZ 

Luz e sua propagação  

Fenómenos óticos  
 

1. Compreender fenómenos do dia em dia em que intervém a 

luz (visível e não visível). 

2. Compreender alguns fenómenos óticos e algumas das suas 

aplicações. 

MOVIMENTOS E 

FORÇAS  

Movimentos na Terra  

Forças e movimentos  

Forças e fluidos  

 

1. Compreender movimentos no dia-a-dia, descrevendo-os por 

meio de grandezas físicas. 

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. 

4. Compreender situações de flutuação ou afundamento de 

corpos em fluidos. 
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TEMA DO MÓDULO: 2 - Química 

 

Conteúdos Competências/objetivos Recursos 

Processos de 

operacionalização/ 

Estratégias/Atividades 

Avaliação 
N.º 

aulas 

MATERIAIS  
Constituição do 
mundo material  

Substâncias e 
misturas  
Transformações 
físicas e químicas  
Propriedades 
físicas e químicas 
dos materiais  
Separação das 
substâncias de 
uma mistura  

 

 
1. Reconhecer a enorme variedade de materiais com diferentes 
propriedades e usos, assim como o papel da química na 
identificação e transformação desses materiais.  
2. Compreender a classificação dos materiais em substâncias e 

misturas. 

3. Caracterizar, qualitativa e quantitativamente, uma solução.  

4. Reconhecer transformações físicas e químicas e concluir que as 

transformações de substâncias podem envolver absorção ou 

libertação de energia. 

5. Conhecer processos físicos de separação e aplicá-los na 

separação de componentes de misturas homogéneas e 

heterogéneas usando técnicas laboratoriais. 

Manuais de 7.º, 8.º 

e 9.º  

Fichas de trabalho 

Caderno diário 

Filmes 

Apresentações em 

powerpoint 

Simulações 

Animações 

 

 

 

Exposição 

Leitura  

Escrita 

Visionamento de filmes e 

apresentações 

Trabalhos em grupo 

Pesquisa 

Fichas de trabalho 

 

Diagnóstica 

 

Formativa e 

sumativa 
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REAÇÕES QUÍMICAS  
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.  

 
 


