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Disciplina : Química – 12.ºano                                       Planificação Anual  / Critérios de Avaliação                                                                          2016/2017 

Área Domínio 
 

Subdomínio/ 
Metas curriculares gerais 

Estratégias/ recursos Avaliação 
 instrumentos/pesos 

Tempo / 
Calendarização 

Química  
 
 

1 – Metais e Ligas 
Metálicas 

 

 
 
 
 
 
 

a. A importância dos metais na 
sociedade atual 
 

b. Um outro olhar sobre a Tabela 
Periódica dos elementos 
 

c. Estrutura e propriedades dos metais 
 

d. Degradação dos metais: corrosão; 
pilhas e baterias; proteção de metais 

 
e. Metais, ambiente e vida: Metais, 

complexos e cor; metais no 
organismo, metais como 
catalisadores 

 

Estratégias: 
 Visitas de estudo 
 Resolução de problemas 
 Atividades de investigação 
 Participação em projetos 
 Exploração de conexões 
entre temas 
 Utilização das tecnologias 
de informação e comunicação 
 Realização de atividades 
experimentais 
 Trabalho em díades 
 

Recursos Materiais: 
 Quadro 
 Giz 
 Manuais Escolares 
 Data-show 
 Quadro interativo 
 PC 
 Fotocopiadora 
 Material de laboratório 
 

Recursos Humanos: 
 Alunos 
 Assistentes Operacionais 
 Comunidade Educativa 
 

 Testes Sumativos e 
trabalhos equiparados a 
testes – 65% 
 
 
 Atividades teórico-
práticas e/ou 
experimental: relatórios, 
mapa de conceitos, lista 
de verificação, trabalho 
de pesquisa – 30% 
 
 
 Atitudes e valores: 
assiduidade, pontualidade e 
comportamento – 5% 

52 tempos 
1.º Período 
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Área Domínio 
 

Subdomínio/ 
Metas curriculares gerais 

Estratégias/ recursos Avaliação 
 instrumentos/pesos 

Tempo / 
Calendarização 

Química 
 

2 – Combustíveis, 
Energia e 
Ambiente 

 
a. Combustíveis fósseis: carvão, crude, 

gás natural  
b. Do crude ao GPL e aos fuéis: 

destilação fracionada e cracking do 
petróleo 

c. Combustíveis gasosos, líquidos e 
sólidos 

d. Impacto ambiental da industria 
petroquímica 

e. Combustíveis alternativos 
f. De onde vem a energia dos 

combustíveis: energia, calor, entalpia, 
variação de entalpia; equivalência 
energia-massa  

Estratégias: 
 Visitas de estudo 
 Resolução de problemas 
 Atividades de investigação 
 Participação em projetos 
 Exploração de conexões 
entre temas 
 Utilização das tecnologias 
de informação e comunicação 
 Realização de atividades 
experimentais 
 Trabalho em díades 
 

Recursos Materiais: 
 Quadro 
 Giz 
 Manuais Escolares 
 Data-show 
 Quadro interativo 
 PC 
 Fotocopiadora 
 Material de laboratório 
 

Recursos Humanos: 
 Alunos 
 Assistentes Operacionais 
 Comunidade Educativa 
 

 Testes Sumativos e 
trabalhos equiparados a 
testes – 65% 
 
 
 Atividades teórico-
práticas e/ou 
experimental: relatórios, 
mapa de conceitos, lista 
de verificação, trabalho 
de pesquisa – 30% 
 
 
 Atitudes e valores: 
assiduidade, pontualidade e 
comportamento – 5% 

52 tempos 
2.º Período 

3 – Plásticos, 
Vidros e outros 

materiais 

 
a. Plásticos e os estilos de vida das 

sociedades atuais 
b. Os plásticos e os materiais 

poliméricos 
c. Os plásticos como substitutos de 

vidros 
d. Polímeros sintéticos e a indústria dos 

polímeros 
e. Novos materiais: as biomoléculas, os 

compósitos e os materiais de base 
sustentada 

28 tempos 
3.º Período 

 


