
 

 

 

 
 

Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2022/2023 

 

Nível de Ensino: Secundário  Disciplina Físico-química  Ano:2º TGPSI/TAF  Curso: Profissional 

 

Planificação Anual 

Semestre Módulo Conteúdos Programáticos/Domínios Tempos letivos 

 
1.º 

F1. Forças e Movimentos 
 
 
 
F3. Luz e Fontes de Luz 
 
 
F6. Som 
 
 
 
Q3. Reações Químicas. Equilíbrio 
Químico Homogéneo 
 

- A Física estuda interações entre corpos 
- Movimento unidimensional com velocidade constante 
- Movimento unidimensional com aceleração constante 
 
- Natureza da Luz 
- Radiação e fontes de luz visível 
 
-Sistemas vibratórios  
- Ondas  
- A intensidade do som e a audição 
 
- Reações químicas 
- Aspetos energéticos de uma reação química 
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2.º 

Q3. Reações Químicas. Equilíbrio 
Químico Homogéneo (cont.) 
 
 
Q4. Equilíbrio de Ácido-base 
 
 
 
 
 
 
Q5. Equilíbrio de Oxidação-redução 

- Aspetos energéticos de uma reação química 
- Reações incompletas e equilíbrio químico 
 
Ácidos e bases na natureza: a chuva e a chuva ácida. 
- Ácidos e bases de acordo com Bronsted- Lowry. 
- Ionização e dissociação. Auto ionização da água. 
- Equilíbrio ácido – base 
- Comportamento ácido, básico ou neutro de algumas soluções de sais 
- Indicadores de ácido-base e medição de pH 
 
- Reações de oxidação –redução. 
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Critérios de Avaliação/Ponderação 

Em cada descritor a avaliação é feita tendo em conta os níveis seguintes: 

Ainda está longe de um 
desempenho razoável 

Ainda não desempenha 
razoavelmente 

Desempenha 
razoavelmente 

Desempenha bem Desempenha plenamente 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Até 19% Entre 20% e 46% Entre 47% e 69% Entre 70% e 89% Entre 90% e 100% 

 

Módulos Descritores Instrumentos de Avaliação 

F1. Forças e Movimentos 
 

A- Compreende diferentes descrições do movimento usando grandezas 
cinemáticas e aplica, na resolução de problemas, os conceitos de 
deslocamento, velocidade média e aceleração. 
 
B- Compreende a ação das forças, prevê os seus efeitos usando as leis 
de Newton da dinâmica e aplica-as na resolução de problemas. 
 
C- Interpreta e caracteriza movimentos retilíneos (uniformes, 
uniformemente variados), tendo em conta a resultante das forças e as 
condições iniciais e resolve problemas aplicando abordagens analíticas 
e gráficas, mobilizando as Leis de Newton.  
 
D- Adequa comportamentos em contextos de cooperação. 
Estabelece objetivos e concretiza tarefas, com sentido de 
responsabilidade e autonomia. 
 

Grelhas de observação/registo 

Rúbricas 

Questões de aula/Fichas 

Relatórios/Sínteses/Trabalho de 

pesquisa/Projetos 

Testes 

 

F3. Luz e Fontes de Luz 
 

A- Reconhece as várias etapas do conhecimento da natureza da luz e 
conhece o espetro eletromagnético e as várias aplicações das radiações 
que o compõem. 
 
B- Interpreta a emissão/absorção da luz a partir da transição entre 
níveis. Identifica os princípios de funcionamento de fontes de luz 
comuns relacionando os conceitos de luz e cor. 
 
C - Adequa comportamentos em contextos de cooperação. 
Estabelece objetivos e concretiza tarefas, com sentido de 
responsabilidade e autonomia. 

 

Grelhas de observação/registo 

Rúbricas 

Questões de aula/Fichas 

Relatórios/Sínteses/Trabalho de 

pesquisa/Projetos 

Testes 

 



 

F6. Som 
 

A- Interpreta e caracteriza fenómenos ondulatórios, salientando as 
ondas periódicas, distinguindo ondas transversais de longitudinais, 
e identifica o som como uma onda mecânica. Relaciona frequência, 
comprimento de onda e velocidade de propagação 
 
B-Conclui, experimentalmente ou recorrendo a simuladores, 
sobre as características de sons, a partir da observação de sinais 
elétricos resultantes da conversão de sinais sonoros, explicando 
os procedimentos e os resultados, utilizando linguagem científica 
adequada. 
 
C-Interpreta audiogramas, identificando o nível de intensidade 
sonora e os limiares de audição. 
 
D- Adequa comportamentos em contextos de cooperação. 
Estabelece objetivos e concretiza tarefas, com sentido de 
responsabilidade e autonomia. 
 

Grelhas de observação/registo 

Rúbricas 

Questões de aula/Fichas 

Relatórios/Sínteses/Trabalho de 

pesquisa/Projetos 

Testes 

 

Q3. Reações Químicas. Equilíbrio 
Químico Homogéneo 
 

A- Compreende as relações quantitativas nas reações químicas e aplica-
as na determinação da eficiência dessas reações. 
 
B- Compreende os fundamentos das reações químicas do ponto de vista 
energético e da ligação química. 
 
C- Aplica, na resolução de problemas, o conceito de equilíbrio químico 
em sistemas homogéneos, incluindo a análise de gráficos, a escrita de 
expressões matemáticas que traduzam a constante de equilíbrio e a 
relação entre a constante de equilíbrio (das reações direta e inversa) e 
a extensão de uma reação, explicando as estratégias de resolução.  
 
D- Prevê o sentido da evolução de um sistema químico homogéneo 
quando o estado de equilíbrio é perturbado (variações de pressão em 
sistemas gasosos, de temperatura e de concentração), com base no 
Princípio de Le Châtelier e por comparação entre o quociente da reação 
e a constante de equilíbrio. 
 
E- Adequa comportamentos em contextos de cooperação. 
Estabelece objetivos e concretiza tarefas, com sentido de 
responsabilidade e autonomia. 

 

Grelhas de observação/registo 

Rúbricas 

Questões de aula/Fichas 

Relatórios/Sínteses/Trabalho de 

pesquisa/Projetos 

Testes 

 

Q4. Equilíbrio de Ácido-base 
 

 Grelhas de observação/registo 



A- Aplica a teoria protónica de Brönsted e Lowry para reconhecer 
substâncias que podem atuar como ácidos ou bases, nomeadamente, 
de substâncias existentes na natureza. 

 
B- Interpreta o equilíbrio ácido-base e determina o pH de soluções. 
 
C- Adequa comportamentos em contextos de cooperação. 
Estabelece objetivos e concretiza tarefas, com sentido de 
responsabilidade e autonomia. 
 

Rúbricas 

Questões de aula/Fichas 

Relatórios/Sínteses/Trabalho de 

pesquisa/Projetos 

Testes 

 

 
Q5. Equilíbrio de Oxidação-redução 
 

 
A- Interpreta reações de oxidação-redução como reações de 

transferência de eletrões. Aplicar os conceitos de oxidante e 
redutor, identificando as espécies oxidada e reduzida. 

 
B- Calcula o estado de oxidação formal de cada elemento químico em 

substâncias compostas, utilizando-os no acerto de reações de 
oxidação e de redução. 

 
C- Identifica reações de oxidação - redução na natureza, pesquisa e 

discute a utilização de determinadas substâncias, numa ótica de 
sustentabilidade, no fabrico de determinados materiais. 

 
D- Adequa comportamentos em contextos de cooperação. 
Estabelece objetivos e concretiza tarefas, com sentido de 
responsabilidade e autonomia. 
 

Grelhas de observação/registo 

Rúbricas 

Questões de aula/Fichas 

Relatórios/Sínteses/Trabalho de 

pesquisa/Projetos 

Testes 

 

Notas: 
- a avaliação de cada módulo resulta da média aritmética do resultado de cada um dos descritores; 

- os instrumentos de avaliação devem ser diversificados; 

- um instrumento de avaliação tem tantas classificações quantos descritores que estão a ser avaliados; 

- de acordo com a diagnose, a recuperação das aprendizagens do ano anterior, será feita ao longo do ano letivo. 


