DIREÇÃO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES
DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA REGIÃO NORTE
Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa – Santa Maria da Feira
Alameda Fernando Pessoa, 278
4520-827 Santa Maria da Feira

ÁREA CURRICULAR: FÍSICO‐QUÍMICA

9º Ano

GUIÃO ORIENTADOR DO TRABALHO A DESENVOLVER AO LONGO DO ANO LETIVO
Ao longo deste ano letivo o aluno deve:
‐ Ser responsável, concentrado e participativo;
‐ Utilizar corretamente a Língua Portuguesa em contexto de aula e na realização dos trabalhos de casa/ pesquisa/ outros;
‐ Respeitar os elementos da comunidade escolar em contexto de aula e fora dela;
‐ Cumprir as regras estabelecidas;
‐ Esclarecer sempre as suas dúvidas;
‐ Ser autónomo e cooperante;
‐ Revelar espírito crítico e espírito de iniciativa.
De acordo com o estabelecido no Projeto Curricular de Agrupamento, as Metas Curriculares, http://www.dge.mec.pt previstas
para o 9º ano de escolaridade e o programa em vigor, abordaremos os seguintes temas:

PERÍODOS

DOMÍNIO

Movimentos
e forças

SUBDOMÍNIO/CONTEÚDOS TEMÁTICOS

Nº DE
TEMPOS
LETIVOS

Movimentos na Terra
 Movimentos na Terra e sinistralidade rodoviária: referencial; relatividade
do movimento; trajetória.
 Segurança rodoviária e velocidade: distância percorrida; posição; gráficos
posição‐tempo; rapidez média; velocidade; gráficos velocidade‐tempo;
aceleração média; tipos de movimentos ‐ movimento rectilíneo uniforme,
movimento rectilíneo uniformemente acelerado e retardado.
 Segurança rodoviária e distância de segurança: tempo de reação; tempo
de travagem; distância de reação; distância de travagem; distância de
segurança rodoviária; cálculo da distância percorrida através de um
gráfico velocidade‐tempo.
Forças e movimentos
 Forças e movimentos: representação e caracterização de forças;
resultante de um sistema de forças; lei fundamental da dinâmica; lei da
acção‐reação.
 Forças e dispositivos de segurança na prevenção de acidentes
rodoviários: lei da inércia; pressão; força de atrito.

1º

39
Forças, movimentos e energia
 Energia cinética e energia potencial.
 Fatores de que depende a energia cinética e a energia potencial gravítica.
 Transformação de energia potencial gravítica em energia cinética e vice‐
versa.
 Transferência de energia entre sistemas por acção de forças – trabalho.
Forças e fluidos
 Fluido
 Impulsão
 Lei de Arquimedes
 Determinação da impulsão pelo peso do líquido deslocado
 Fatores de que depende a impulsão
Eletricidade

Corrente elétrica e circuitos elétricos
 Corrente elétrica, circuitos elétricos e geradores: corrente elétrica; bons
e maus condutores elétricos; circuitos elétricos (…)
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Eletricidade
(cont.)

2º

Efeitos da corrente elétrica e energia elétrica
 Efeitos da corrente elétrica, consumos elétricos e segurança: efeito
térmico (efeito Joule), químico e magnético da corrente elétrica; potência:
conceito e respetiva unidade SI; energia consumida por um aparelho
elétrico; curto‐circuito; fusíveis e disjuntores.
Classificação
dos
materiais

Classificação
dos
materiais
(cont.)

3º

 Corrente elétrica, circuitos elétricos e geradores: (…) componentes de
um circuito eléctrico e respetiva simbologia; sentido convencional e real
da corrente; gerador.
 Geradores e tensão elétrica: gerador; gerador eletroquímico; pilha de
Volta; tensão ou diferença de potencial: conceito, respetiva unidade SI,
múltiplos e submúltiplos; voltímetro; associação de geradores em série;
corrente contínua e corrente alternada.
 Intensidade da corrente e choques elétricos: intensidade da corrente
elétrica: conceito, respetiva unidade SI, múltiplos e submúltiplos;
amperímetro; associação de lâmpadas em série e em paralelo – variação
da tensão e a intensidade da corrente elétrica; perigos de um choque
elétrico.
 Resistência elétrica e Lei de Ohm; resistência: conceito, respetiva
unidade SI, múltiplos e submúltiplos; ohmímetro; lei de Ohm; reóstato
30

Estrutura atómica
 Estrutura e constituição dos átomos: história do modelo atómico;
constituição do átomo.
 Tamanho e massa dos átomos: massa atómica relativa; número atómico
e número de massa; elemento químico; isótopos; formação,
caracterização e representação de iões.
 Níveis de energia e distribuição electrónica: níveis de energia;
distribuição electrónica; eletrões de valência.
 Níveis de energia e distribuição electrónica (conclusão)
Propriedades dos materiais e Tabela Periódica
 Tabela periódica dos elementos: evolução da Tabela Periódica;
organização dos elementos na tabela periódica.
 Metais e não–metais: diferenças nas propriedades físicas de metais e
não‐metais; diferenças nas propriedades químicas de metais e não‐
metais.
 Duas famílias de não‐metais: gases nobres e halogéneos.
 Duas famílias de metais: metais alcalinos e alcalino‐terrosos.

27

Ligação química
 Estrutura e constituição das moléculas: substâncias moleculares; massa
molecular relativa; geometria de algumas moléculas.
 Ligação química: substâncias moleculares; ligação covalente; notação de
Lewis; regra do octeto; substâncias covalentes; substâncias iónicas;
ligação iónica; substâncias metálicas; ligação metálica.
 Compostos de carbono: hidrocarbonetos; hidrocarbonetos saturados e
insaturados; fontes de hidrocarbonetos.
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
DOMÍNIO

INDICADORES

CONHECIMENTO

Domínio do Saber e
Saber fazer
APROPRIAÇÃO DE
CONHECIMENTOS,
DESENVOLVIMENTO
DE CAPACIDADES

COMPREENSÃO

CAPACIDADE DE
QUESTIONAR /
PROBLEMATIZAR /
PRODUZIR

DOMÍNIO DE
TÉCNICAS

RESPONSABILIDADE

Domínio do Ser

RESPEITO/
CUMPRIMENTO DE
REGRAS

ATITUDES E
VALORES
AUTONOMIA,
COOPERAÇÃO E
INICIATIVA

PARAMETROS
Domínio dos pré‐requisitos para prosseguir ou aprofundar
conhecimentos.
Aquisição dos conhecimentos dos conteúdos estudados.
Domínio da linguagem específica da Física e da Química.
Organização do conhecimento de forma a responder às
questões propostas.
Aplicação dos conhecimentos a novas situações.
Descrição/ explicitação do raciocínio utilizado para resolver
um problema.
Capacidade de resolução de problemas.
Capacidade de comunicação em situações diversificadas.
Ampliação de conhecimentos consultando outros livros,
Internet, enciclopédias…
Autoavaliação dos conhecimentos.
Domínio de técnicas, processos e procedimentos da Física e
da Química.
Utilização correta do material da Física e da Química.
Assiduidade/pontualidade
Realização dos trabalhos de casa
Realização das atividades da aula
Cumprimento de prazos
Material necessário
Organização
Respeito pelos colegas e professores
Cumprimento de regras da aula
Respeito pela opinião dos outros
Participação solicitada
Participação espontânea
Realização de atividades de forma autónoma
Hábitos de trabalho
Cooperação com os outros
Persistência/perseverança
Concentração/Interesse/ empenho
Justificação/fundamentação de opiniões
Espírito de iniciativa e curiosidade pelo saber

PONDERAÇÃO

25%

25%

15%

15%

6%

7%

7%

setembro de 2014
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