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PLANIFICAÇÃO ANUAL 2019/2020 

DISCIPLINA: Físico-Química ANO DE ESCOLARIDADE: 8º ano 
 

1º PERÍODO 
DOMÍNIO

/TEMA 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 

DESCRITORES DO PERFIL 
DOS ALUNOS 

TEMPOS 
LETIVOS 

So
m

 

-Concluir, numa atividade laboratorial (como, 
por exemplo, ondas produzidas na água, numa 
corda ou numa mola), que uma onda resulta da 
propagação de uma vibração, identificando a 
amplitude dessa vibração. 
-Compreender que o som é produzido por 
vibrações de um material, identificando fontes 
sonoras. 
-Reconhecer que o som é uma onda de pressão e 
necessita de um meio material para se propagar. 
-Explicar a propagação do som e analisar tabelas 
de velocidade do som em diversos materiais 
(sólidos, líquidos e gases). 
-Aplicar os conceitos de amplitude, período e 
frequência na análise de gráficos que mostrem a 
periodicidade temporal de uma grandeza física 
associada a um som puro. 
 
 
 

Produção e 
Propagação do Som 
e Ondas 
•Produção de sons 
•Frequência da onda 
sonora/unidade SI 
•Propagação do som 
•Velocidade do som 
em sólidos, líquidos e 
gases 
•Definição e 
caraterísticas das 
ondas 
•Ondas sonoras  
•Período e amplitude 
de ondas sonoras 
 
 

Pretende-se que os alunos conheçam como se produz e deteta 
o som, as suas características e natureza, e as suas aplicações. 
Esta temática pode iniciar-se com a identificação de diferentes 
tipos de sons e de fontes sonoras. Os alunos nestas idades 
interessam-se por música. Sugerem-se os seguintes 
instrumentos musicais (tambor, xilofone, flauta, guitarra, viola) 
para classificá-los (percussão, sopro ou cordas), atendendo ao 
modo como os sons são produzidos. 
-Estudar a propagação do som em diferentes meios. 
-Para estudar as características das ondas( amplitude, 
frequência, período) sugere-se uma corda ou a tina de ondas. 
Usar uma mola para distinguir ondas longitudinais de ondas 
transversais. 
 
 
 
 
 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 
(A, B, G, I, J) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criativo 
(A, C, D, J) 
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1º PERÍODO 
DOMÍNIO

/TEMA 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 

DESCRITORES DO PERFIL 
DOS ALUNOS 

TEMPOS 
LETIVOS 

Lu
z 

 
-Relacionar, a partir de atividades 
experimentais, a intensidade, a altura e o timbre 
de um som com as características da onda, e 
identificar sons puros. 
-Interpretar audiogramas, identificando o nível 
de intensidade sonora e os limiares de audição e 
de dor. 
-Relacionar a reflexão e a absorção do som com 
o eco e a reverberação, interpretando o uso de 
certos materiais nas salas de espetáculo, a 
ecolocalização nos animais, o funcionamento do 
sonar e das ecografias. 
-Conhecer o espectro sonoro e, com base em 
pesquisa, comunicar aplicações dos ultrassons. 
-Identificar fontes de poluição sonora, em 
ambientes diversos, recorrendo ao uso de 
sonómetros, e, com base em pesquisa, avaliar 
criticamente as consequências da poluição 
sonora no ser humano, propondo medidas de 
prevenção e de proteção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Distinguir corpos luminosos de iluminados, 
concretizando com exemplos da astronomia e 
do dia a dia. 
-Reconhecer que a luz transporta energia e é 
uma onda (eletromagnética) que não necessita  
de um meio material para se propagar, 

 
Atributos do Som e sua 
Deteção pelo Ser 
Humano e Fenómenos 
Acústicos 

•Intensidade, altura 
e timbre 
•Sons puros e 
complexos 
•Constituição e 
funcionamento do 
ouvido 
•Espectro sonoro/ 
Sons audíveis, infra e 
ultrassons 
•Intensidade sonora 
•Fontes de poluição 
sonora e níveis de 
intensidade sonora 
•Reflexão e absorção 
do som 
•Eco e reverberação 
•Ecolocalização, 
sonar e ecografia 
•Refração do som 
•Prevenção da 
poluição sonora 
 
Ondas de luz e sua 
propagação 

•Luz visível e luz não 
visível 
•Corpos luminosos e 
iluminados 

-Estudar as propriedades dos sons (altura, intensidade e 
timbre). Também podem pesquisar sobre os instrumentos 
musicais. 
-Os alunos podem comparar diferentes materiais, identificando 
aqueles que são melhores isoladores sonoros. O 
comportamento dos materiais na transmissão do som pode ser 
associado à necessidade de isolamento sonoro de casas. 
-Sugere-se que os alunos identifiquem aplicações do som no 
dia-a-dia (rádio, radar, ecografia, sonar) e as expliquem. 
 
-Os alunos podem medir os níveis sonoros nas diversas zonas 
da escola, usando um sonómetro. É importante discutir os 
problemas de audição que surgem quando há exposição a 
fontes sonoras com intensidade elevada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Pretende-se que os alunos compreendam as propriedades e o 
comportamento da luz, bem como as suas aplicações. 
-A luz é fundamental quer para nos permitir ver tudo aquilo 
que nos cerca quer para nos comunicar informação. Pedir aos 
alunos que identifiquem objetos luminosas e iluminados. 

 
 
 
 
 
 
 
Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questionador/ 
Investigador 
(A, C, D, F, G, I, J) 
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1º PERÍODO 
DOMÍNIO

/TEMA 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 

DESCRITORES DO PERFIL 
DOS ALUNOS 

TEMPOS 
LETIVOS 

concluindo, experimentalmente, que se propaga 
em linha reta. 
-Ordenar as principais regiões do espetro 
eletromagnético, tendo em consideração a 
frequência, e identificar algumas aplicações das 
radiações dessas regiões. 
-Concluir, através de atividades experimentais, 
que a luz pode sofrer reflexão (especular e 
difusa), refração e absorção, verificando as leis 
da reflexão e comunicando as conclusões. 
-Representar, geometricamente, a reflexão e a 
refração da luz e interpretar representações 
desses fenómenos. 
-Concluir, através de atividades experimentais, 
sobre as características das imagens em 
espelhos planos, côncavos e convexos e com 
lentes convergentes e divergentes, analisando 
os procedimentos e comunicando as conclusões. 
-Explicar algumas das aplicações dos fenómenos 
óticos, nomeadamente objetos e instrumentos 
que incluam espelhos. 

•Ondas 
eletromagnéticas e 
ondas mecânicas 
•Caraterísticas das 
ondas (T, f e v de 
propagação) 
•Espectro 
eletromagnético 
•Velocidade da luz 
•Materiais 
transparentes, 
opacos e translúcidos 
Fenómenos Óticos 
•Reflexão da luz 
•Imagens reais e 
virtuais 
•Reflexão em espelhos 
planos  
•Espelhos côncavos e 
convexos 
•Focos e imagens em 
espelhos côncavos e 
convexos 

-É importante que os alunos observem ondas e distingam entre 
transferência de energia por ondas mecânicas (do mar, 
sonoras, sísmicas) de transferência de energia por ondas 
electromagnéticas (rádio, luz visível, radiação ultravioleta). 
-As ondas que fazem a televisão funcionar transportam energia 
e informação desde a central de transmissão até nossas casas. 
 
 
 
 
-Realizar experiências de modo a estudar a reflexão 
(usando diferentes tipos de superfícies e de espelhos). 
 
 
 
-Incentivar os alunos a pesquisar as várias aplicações dos vários 
fenómenos óticos. 
 

 
 
Respeitador da 
diferença/ do outro 
(A, B, E, F, H) 
 
 
 
 
 
 
Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 
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2º PERÍODO 
DOMÍNIO

/TEMA 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 

DESCRITORES DO PERFIL 
DOS ALUNOS 

TEMPOS 
LETIVOS 

Lu
z 

-Explicar a formação de imagens no olho 
humano e a utilização de lentes na correção da 
miopia e da hipermetropia, e analisar, através 
de pesquisa de informação, a evolução da 
tecnologia associada à correção dos defeitos de 
visão. 
-Distinguir, experimentalmente, luz 
monocromática de policromática, associando o 
arco‐íris à dispersão da luz e justificar o 
fenómeno da dispersão num prisma de vidro 
com base na refração. 
-Concluir, através de atividades experimentais, 
sobre as características das imagens com lentes 
convergentes e divergentes, analisando os 
procedimentos e comunicando as conclusões. 
-Explicar algumas das aplicações dos fenómenos 
óticos, nomeadamente objetos e instrumentos 
que incluam lentes. 

Fenómenos Óticos 
•Refração da luz 
•Lentes 
convergentes e 
lentes divergentes 
•Caraterísticas das 
imagens formadas 
com lentes 
•Potência focal e 
distância focal de 
uma lente 
•Componentes do 
olho 
humano/Defeitos de 
visão 
•Luz monocromática 
e policromática 
•Formação do arco-
íris 
•Cor de objetos 
opacos 

-A pesquisa sobre a constituição do olho humano, as doenças 
de visão e o modo de as prevenir, assim como a evolução da 
tecnologia associada a este campo da saúde constitui um 
assunto importante a ser explorado pelos alunos. 
 
 
-Apresentar a dispersão da luz, identificar as cores do espectro e 
relacionar com o arco-íris.  

 
 
-Realizar experiências de modo a estudara refração da luz 
(usando diferentes tipos de lentes).  
 
-Incentivar os alunos a pesquisar as várias aplicações dos vários 
fenómenos óticos. 
 
 
 
 
 
 
 
-Pretende-se que os alunos compreendam que a Química se 
refere ao modo como os materiais se transformam para 
originar outras substâncias. A matéria pode sofrer uma 
variedade de mudanças, rápidas ou lentas, espetaculares ou 
impercetíveis. 
-Numa primeira abordagem, pretende-se que os alunos 
compreendam que a matéria tem estrutura, da qual 
dependem as suas propriedades. Sugere-se a explicação de 
como a estrutura da matéria tem sido entendida ao longo do 
tempo e a procura de evidências que suportam a teoria 
corpuscular da matéria. Inferir o pequeníssimo tamanho dos 
corpúsculos constituintes da matéria e alertar para a  

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criativo 
(A, C, D, J) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 
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-Explicar, recorrendo a evidências experimentais 
e a simulações, a natureza corpuscular da 
matéria. 
-Interpretar a diferença entre sólidos, líquidos e 
gases com base na liberdade de movimentos dos 
corpúsculos que os constituem e na proximidade 
entre esses corpúsculos. 
-Verificar, experimentalmente, que a 
temperatura de um gás, o volume que ocupa e a 
sua pressão são grandezas que se relacionam 
entre si, analisando qualitativamente essas 
relações. 
-Descrever a constituição dos átomos,  

 
Explicação e 
Representação de 
Reações Químicas  

•Átomos, moléculas 
e iões                                                     
•Estados físicos 
•Pressão de um gás 
•Constituição do 
átomo 
•Elemento químico 
•Símbolos de 
elementos químicos 
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reconhecendo que átomos com igual número de 
protões são do mesmo elemento químico e que 
se representam por um símbolo químico. 
-Definir molécula como um grupo de átomos 
ligados entre si e definir ião como um 
corpúsculo que resulta de um átomo ou grupo 
de átomos que perdeu ou ganhou eletrões, 
concluindo sobre a carga elétrica do ião. 
-Relacionar a composição qualitativa e 
quantitativa de uma substância com a sua 
fórmula química, associando a fórmula à 
unidade estrutural da substância: átomo, 
molécula ou grupo de iões. 
-Aferir da existência de iões, através da análise 
de rótulos de produtos do dia a dia e, com base 
numa tabela de iões, escrever a fórmula química 
ou o nome de compostos iónicos em contextos 
diversificados. 
-Concluir, recorrendo a modelos representativos 
de átomos e moléculas, que nas reações 
químicas há rearranjos dos átomos dos 
reagentes, que conduzem à formação de novas 
substâncias, mantendo-se o número total de 
átomos de cada elemento. 
-Verificar, através de uma atividade 
experimental, a Lei da Conservação da Massa, 
aplicando-a à escrita ou à leitura de equações 
químicas simples, sendo dadas as fórmulas 
químicas ou os nomes das substâncias 
envolvidas. 

•Fórmulas químicas e 
constituição de 
moléculas 
•Substâncias 
elementares e 
compostas 
•Formação de Iões / 
Nomes e fórmulas de 
iões 
•Fórmulas químicas e 
nomes de sais 
•Reações químicas 
como rearranjos de 
átomos 
•Conservação da 
massa numa reação 
•Lei de Lavoisier 
•Equações 
químicas/acerto de 
equações químicas 
 
 
 
 
 
 

impossibilidade dos nossos sentidos permitirem a sua 
observação. É oportuno referir a diferença entre átomo e 
molécula. 
-Explicar os estados físicos da matéria em termos da agregação 
corpuscular. A exploração de modelos, discutindo semelhanças 
e diferenças é uma estratégia a seguir. Programas de 
simulação em computador ilustrando a teoria cinético-
molecular podem ser usados nesta fase. Realizar experiências 
que permitam relacionar volume, pressão e temperatura de 
amostras de gases. 
-Partindo de exemplos, reconhecer que há substâncias cujas 
unidades estruturais têm carga elétrica: iões. 
-Sensibilizar os alunos para a linguagem química de 
representação de substâncias (símbolos e formulas químicas) e 
para a necessidade de uma convenção universal para os 
símbolos químicos. 
-Explicar as reações químicas em termos de rearranjo de 
átomos, com referência à rutura de ligações químicas e 
formação de novas ligações. Representar, com exemplos 
simples, as reações químicas por equações químicas. Juntar 
uma solução ácida a uma solução básica, indicando os 
produtos, e traduzir a reação por uma equação química. 
-Identificar, no mundo à sua volta, reações químicas e a 
apresentar evidências (mudanças de cor ou da temperatura, 
produção de gases ou de sólidos) que apoiam os seus 
resultados. 
-Realizar experiência que permitam aos alunos verificar a Lei 
de Lavoisier. 
-Incentivar os alunos a escrever as equações de palavras 
correspondentes às reações químicas e a investigar o que 
acontece à massa das substâncias que tomam partem numa 
reação química. 

 
 

Questionador/ 
Investigador 

(A, C, D, F, G, I, J) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respeitador da 
diferença/ do outro 

(A, B, E, F, H) 
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-Sugere-se a realização de experiências de combustão (por ex., 
carvão, magnésio, enxofre, sódio), permitindo aos alunos a 
identificação de reagentes e produtos da combustão. É 
fundamental começar a escrever equações de palavras para 
traduzir as reações químicas. 
-Pedir aos alunos a identificação de reações de oxidação (por 
ex. respiração, enferrujamento do ferro). Pretende-se 
sensibilizar os alunos para o desgaste dos materiais, para a 
corrosão dos metais e a para a necessidade de uma constante 
vigilância e manutenção (referência às tintas e vernizes e ao 
seu papel de proteção dos materiais). 
 
 
 

 
 
 

Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 

 

 
 
-Identificar os reagentes e os produtos em 
reações de combustão, distinguindo combustível 
e comburente, e representar por equações 
químicas as combustões realizadas em atividades 
laboratoriais. 
-Concluir, a partir de pesquisa de informação, 
das consequências para o ambiente da emissão 
de poluentes provenientes das reações de 
combustão, propondo medidas para minimizar 
os seus efeitos, comunicando as conclusões. 
-Reconhecer, numa perspetiva interdisciplinar, 
as alterações climáticas como um dos grandes 
problemas ambientais atuais e relacioná-las com 
a poluição do ar resultante do aumento dos 
gases de efeito de estufa. 
 

Tipos de Reações 
Químicas 

•Combustível e 
comburente 
•Representação por 
equações químicas 
• Corrosão de metais 
•Formação de óxidos 
(Poluição 
atmosférica) 
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-Determinar o carácter químico de soluções aquosas, 
recorrendo ao uso de indicadores e medidores de pH. 
-Prever o efeito no pH quando se adiciona uma 
solução ácida a uma solução básica ou vice-versa, 
pesquisando aplicações do dia a dia (como, por 
exemplo, o tratamento da água das piscinas e de 
aquários), e classificar as reações que ocorrem como 
reações ácido‐base, representando-as por equações 
químicas. 
-Caracterizar reações de precipitação, realizadas em 
atividades laboratoriais, como reações em que se 
formam sais pouco solúveis em água, representando-
as por equações químicas e pesquisando, numa 
perspetiva interdisciplinar, exemplos em contextos 
reais (formação de estalactites e de estalagmites, de 
conchas e de corais). 
-Pesquisar, numa perspetiva interdisciplinar, sobre a 
dureza da água de consumo da região onde vive, bem 
como as consequências da utilização das águas duras a 
nível doméstico e industrial e formas de as tratar, 
comunicando as conclusões. 
 
 
 
 
 
 
  

Tipos de Reações Químicas 
Reações de ácido-base 
•Soluções ácidas, básicas e 
neutras comuns 
•Indicadores de ácido-base e 
medidores de pH 
•Escala de pH  
•Classificação de soluções 
usando o pH 
•Variação do pH numa 
reação de ácido-base 
•Fórmulas químicas de 
ácidos e bases comuns 
•Representação por 
equações químicas 
•Identificar os produtos da 
reação 
Reações de precipitação 
•Solubilidade de sais 
•Identificar/ representar 
reações de precipitação 
•Formação de estalactites e 
estalagmites 
•Dureza da água-relação 
com sais de Ca e Mg 

-Partindo de soluções do dia-a-dia (por ex., sumo 
de limão, vinagre, limpa-vidros amoniacal) realizar 
experiências usando vários indicadores para 
caracterizar soluções ácidas e básicas. Realizar 
uma experiência simples de ácido-base. Relacionar 
com situações comuns (por ex., a azia e o que se 
faz para a combater). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Questionar os alunos acerca da solubilidade de 
diferentes substâncias em água. Incentivá-los a 
pesquisar as propriedades da água existente em 
diferentes regiões do país, a dureza da água em 
diversas amostras e métodos usados para diminuir 
a dureza da água de consumo. 
-Realizar reações de precipitação e verificar a 
formação de sais pouco solúveis (precipitados) a 
partir de sais solúveis. Este conteúdo pode ser 
relacionado com aprendizagens já realizadas em 
Ciências Naturais; por ex. relacionar com a 
formação de estalactites e estalagmites nas grutas 
calcárias e com a formação de conchas e de corais. 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 
 
 
 
 
 
 
 

Criativo 
(A, C, D, J) 

 
 
 
 
 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

 
Questionador/ 

Investigador 
(A, C, D, F, G, I, J) 
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-Interpretar, recorrendo à experimentação, o conceito 
de velocidade de uma reação química como a rapidez 
de desaparecimento de um reagente ou aparecimento 
de um produto. 
-Interpretar, em situações laboratoriais e do dia a dia, 
fatores que influenciam a concentração dos reagentes, 
temperatura do sistema, estado de divisão dos 
reagentes sólidos e presença de um catalisador 
apropriado, concluindo sobre formas de controlar a 
velocidade de uma reação. 

velocidade das reações 
químicas: 

•Como se observa a 
velocidade de uma reação 
química 
•Fatores que alteram a 
velocidade de uma reação 
•Inibidores e catalisadores 

-Sugere-se que os alunos dêem exemplos de 
reações químicas correntes e as classifiquem de 
acordo com a rapidez a que se processam. É 
importante a realização de experiências de modo 
a identificar fatores que influenciam a velocidade 
das reações químicas. Relacionar com o que se faz 
no dia-a-dia para diminuir a velocidade das 
reações químicas (por ex. o uso do frigorífico ou a 
utilização de conservantes para a conservação dos 
alimentos). 

 
Respeitador da 

diferença/ do outro 
(A, B, E, F, H) 

 
 
 

Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 

 
 

 

 

AVALIAÇÃO 

De acordo com os critérios gerais de avaliação, aprovados para o 3ºciclo, serão utilizados para recolha de informação os seguintes instrumentos: Ficha de avaliação formativa, trabalho de 
pesquisa, trabalho experimental, trabalho prático, relatório, apresentação oral. 

 


