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PORTUGUÊS 

 
L. ESTRANG I - INGLÊS 

 
FILOSOFIA ED. FÍSICA 

Textos de carácter transacional e educativo: 
1º PERÍODO 

. Declaração 

. Contrato 

. Relatório 

. Regulamento  

. Requerimento 
Textos de carácter autobiográfico: 

. Memórias 

. Diários 

. Cartas 

. Retratos 

Textos literários de carácter autobiográfico: 
2º PERÍODO 

. Camões lírico 
Textos dos media: 

. Entrevistas 

. Crónicas 

. Resumos 

. Artigos de apreciação crítica 
Tipos de texto: 

. Resumo 

. Conto 

. Reconto 

. Icónico (leitura de imagens) 

Contos de autores do séc XX: 
3º PERÍODO 

 Um Vagabundo na Esplanada, de Manuel da Fonseca 
 Uma Esplanada sobre o Mar, de Vergílio Ferreira... 

Poetas do séc. XX : 
 Manuel Alegre, Miguel Torga, Alexandre O’Neill, ... 

Contrato de Leitura : ao longo do ano letivo. 
► Gramática: Morfologia, Sintaxe, Semântica, Léxico e 
Pragmática, de acordo com a planificação anual. 

“My World, My Friends”- Módulo zero  

1º PERÍODO 

-“Sports” - Present simple; present continuous; verb 
tenses 
 -“Music”- 
 

Past  simple; present perfect; verb tenses 

“ Many languages, Many Voices”- Módulo 1 
-“The importance of English” - British/American 
English; word formation; negative prefixes; 
prepositional verbs; reflexive pronouns 

Contrast clauses; adjectives followed by prepositions 
-“ Expanding our horizons” -  

-“ Youth, mobility and languages” - Adjective 
order; Past continuous; Past simple and continuous 

“Our Technological World” – Módulo 2 

2º PERÍODO 

-“ Technology and innovation” - Used to+ infinitive; 
verb tense revision; conjunctions; reported speech; 
Reporting statements 
- “ Social changes” - Multi-part verb- to put; plural 
form of nouns; modal verbs 
-“Exploring new worlds” -

 

 The Future: present 
continuous; Be + going to; will 

“Media and Global Communication” - Módulo3 
-“ Evolution of the Media” - Definite, Indefinite and 
Zero articles; adverbs; adjective degrees 
-“Internet and global communication” - Past 
perfect simple 
-“ Communication and ethics” - Passive voice  

“Teenage World”- Módulo 4 

3º PERÍODO 

-“Young people today” - Suffixes:- able, ible; ful; 
less; Second conditional; unless; veb tense revision 
-“ Teen looks” - Compound adjectives; I wish/ If 
only; Quantifiers; Third conditional; If + modals; 
gerund and infinitive 

Relative clauses: Defining/ Non- defining 
-“Young people and the future ” -  

I - Iniciação à Atividade Filosófica 
1º Período 

1 . Abordagem introdutória à filosofia e ao filosofar 
1.1.o que é a filosofia? uma resposta inicial 
1.2. as questões da filosofia 
1.3. dimensão discursiva do trabalho filosófico 
 
II – Ação humana  e os valores como questões 
filosóficas 
2.1. Análise e compreensão do agir 
2.1.1. A rede conceptual da ação  
2.1.2. Determinismo e liberdade na ação  
 
2.2. Análise e compreensão da experiência valorativa 
2.2.1.Valores e valoração – a questão dos critérios 
valorativos 
2.2.2. Valores e cultura – a diversidade e o diálogo de 
culturas 
 

Dimensões da ação humana e dos valores 
2º Período 

- A dimensão ético-política: análise e compreensão da 
experiência convivencial 
3.1. Intenção ética e norma moral 
3.2. A dimensão pessoal e social da ética – o si mesmo, o 
outro e as instituições 
3.3. A necessidade de fundamentação da moral – análise 
comparativa de duas perspetivas filosóficas 
3.4. Ética, Direito e Política – a liberdade, a igualdade, a 
diferença, a justiça social e a  
equidade 
 
3º Período    
 3.2. A dimensão religiosa: análise e compreensão da 
experiência religiosa 

(Optar por uma dimensão) 

3.2.1. A religião e o sentido da existência – finitude/ 
transcendência 
3.2..2. As dimensões pessoal e social das religiões 
3.2..3. Religião, razão e fé – tarefas e desafios da 
tolerância 
 
3.2. A dimensão estética: análise e compreensão da 
experiência estética 
3.2.1. A experiência e o juízo estético 
3.2.2. A criação artística e a obra de arte 
3.3.3. A arte: produção e consumo, comunicação e 
conhecimento 
 
4 – temas/ Problemas do mundo contemporâneo 
(Optar por o tema do manual, por temas do programa 
ou outro que o professor considere pertinente) 

 

 
1 º Período 

-Testes Condição 
Física 
-Atletismo 
    .Resistência 
    .Velocidade 
    .Estafetas 
    .Barreiras 
-Ginástica de solo 
-Ginástica 
acrobática 
-Dança 
-Voleibol 

-Outras 

 
2 º Período 

-Basquetebol 
-Andebol 
-Atletismo 
    .Salto em 
comprimento 
    .Salto em altura 
    .Lançamentos 
-Ginástica de 
Aparelhos 
-Natação 
-Outras  

 
3 º Período 

-Futsal 
-Natação 
-Desportos de 
raquetes 
-Testes Condição 
Física                        
 



                                           HISTÓRIA                                       10ºLH GEOGRAFIA MACS 
 

Módulo 0 – A História: Tempos e Espaços 
1º Período 

Módulo 1 – Raízes Mediterrânicas da Civilização europeia – Cidade, Cidadania e Império na 
Antiguidade Clássica 

1. O modelo ateniense 
1.1 A democracia antiga: os direitos dos cidadãos e o exercício dos poderes 
1.2 Uma cultura aberta à cidade 
2. O modelo romano 
2.1 Roma, cidade ordenadora de um império urbano 
2.2 A afirmação imperial de uma cultura urbana pragmática 
2.3 A romanização da península ibérica, um exemplo de integração de uma região periférica no 

universo imperial 
3. O Espaço civilizacional greco-latino à beira da mudança 

Módulo 2 – Dinamismo Civilizacional da Europa Ocidental nos Séculos XIII a XIV – Espaços, 
Poderes e Vivências 

1. A identidade civilizacional da Europa ocidental 
2.º Período 

1.1. Poderes e crenças – multiplicidade e unidade 
1.2. O quadro económico e demográfico – expansão e limites do crescimento 
2. O espaço português – a consolidação de um reino cristão ibérico 
2.1 A fixação do território – do termo da Reconquista ao estabelecimento e fortalecimento das 
fronteiras. 

       2.2 O país urbano e concelhio 
2.3 O país rural e senhorial 
2.4 O poder régio, fator estruturante da coesão interna do reino 
3. Valores, vivências e quotidiano 
3.1 Experiência urbana 
3.2 Vivência cortesã 
3.3 A difusão do gosto e da prática das viagens: peregrinações e romarias; negócio e missões 
político-diplomáticas 

 
Módulo 3 – A Abertura Europeia ao Mundo – Mutações nos Conhecimentos, Sensibilidades e 
Valores nos Séculos XV e XVI 

1. A geografia cultural europeia de Quatrocentos e QuinhentosO alargamento do 
conhecimento do mundo 

3.º Período 
1. A produção cultural 
1.1 Distinção social e mecenato. 
1.2 Os caminhos abertos pelos humanistas 
1.3 A reinvenção das formas artísticas 
2. A renovação da espiritualidade e religiosidade 
2.1 A Reforma protestante 
2.2 Contra Reforma e Reforma Católica 

As novas representações da humanidade 

MÓDULO INICIAL – A POSIÇÃO DE PORTUGAL NA EUROPA E NO 
MUNDO 

1º Período 

 A constituição do território nacional 
 A posição geográfica de Portugal 
 A inserção de Portugal em diferentes espaços 
TEMA 1. A POPULAÇÃO, UTILIZADORA DE RECURSOS E 
ORGANIZADORA DE ESPAÇOS 
1.1. A POPULAÇÃO PORTUGUESA: EVOLUÇÃO E DIFERENÇAS 
REGIONAIS 
 A evolução da população na segunda metade do século XX 
 As estruturas e comportamentos sociodemográficos 
 Os principais problemas sociodemográficos 
 O rejuvenescimento e a valorização da população 
1.2. A DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO EM PORTUGAL 
 Factores condicionantes da distribuição da população em Portugal 
 Os problemas mais marcantes da distribuição da população em Portugal 
 
TEMA 2. OS RECURSOS NATURAIS DE QUE A POPULAÇÂO DISPÕE: 
USOS, LIMITES E POTENCIALIDADES 
2.1. OS RECURSOS DO SUBSOLO 
 As áreas de exploração dos recursos minerais 
 A exploração e distribuição dos recursos energéticos 
 
 Os problemas na exploração dos recursos do subsolo 
 Novas perspectivas de exploração e utilização dos recursos do subsolo 
 

2.2. A RADIAÇÃO SOLAR 
2º Período 

 A variabilidade da radiação solar em Portugal 
 A distribuição da temperatura no território nacional 
 A valorização económica da radiação solar 
 
2.3. OS RECURSOS HÍDRICOS 
 A especificidade do clima português 
 

 As disponibilidades hídricas 
3º Período 

 A gestão dos recursos hídricos 
 
2.4. OS RECURSOS MARÍTIMOS 
 As potencialidades do litoral português 
 A actividade piscatória 
 A gestão do nosso espaço marítimo 
 A rentabilização do litoral e dos recursos marítimos 

 
 

 
1º Período 

- Percentagens 
(capítulo extra 
programa para 
o estudante 
recordar e 
aprofundar 
matérias 
essenciais ao 
estudo o 
mesmo) 
- Teoria 
matemática das 
eleições; 
- Teoria da 
partilha 
equilibrada 
 
 

 
2ºPeríodo 

- Teoria da 
partilha 
equilibrada 
(continuação) 
- Estatística 
 
 

 
3º Período 

- Estatística 
(continuação) 
- Modelos 
financeiros 
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