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Disciplinas Conteúdos / Domínios 

Português 

Leitura 
Escrita 
Oralidade  
Gramática 
Educação Literária – Texto da literatura juvenil: A Eneida, de Virgílio Contada às Crianças e ao 
Povo (adapt. João de Barros); Texto de Autor Estrangeiro: O Hobbit, de J. R. R. Tolkien; Narrativa 
da literatura portuguesa: Assobiando à Vontade, de Mário Dionísio, O Tesouro, de  Eça de Queirós, 
Natal in Novos Contos da Montanha, de Miguel Torga; Saga, de Sophia de Mello Breyner 
Andresen; Narrativa de língua oficial portuguesa: Raízes, de Mia Couto; Texto poético; Texto 
dramático: O Colar de Sophia de Mello Breyner Andresen. 
CNL - O Conto da Ilha Desconhecida, de José Saramago 

 
 

Inglês 

 
A Adolescência: atividades diárias / vestuário / calçado e acessórios / aparência física e 
sentimentos 
Atividades de tempos livres 
A família 
Desportos / atividades e equipamentos 
Alimentação 
Meios de comunicação social  
Tipos de programas de televisão e de filmes 
Tecnologias 
O ambiente: problemas ambientais e soluções / características geográficas 
Lojas e serviços na cidade 
Meios de transporte e edifícios representando os meios de transporte 
Expressões idiomáticas presentes ao longo das diversas unidades temáticas 
Leitura extensiva: “The Adventures of Huckleberry Finn” 

L.E. II 
Francês 

 Francofonia 
 Jovens e tempos livres 
 Moda 
 Viagens e transportes 
 Alimentação 
 Comércio, lojas e produtos 
 Saúde e cuidados pessoais 
 Casa - habitação 
 Ambiente – férias 
 Gramática inerente às unidades previstas 
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L.E. II 
Espanhol 

Espanha e o Espanhol (revisão de alguns aspetos culturais e gramaticais do 7º Ano) 
Caracterização física e psicológica  
Tempos livres / desporto / cinema 
Amigos / telemóvel 
Meios de transporte / viagens 
A casa / alojamento (hotel) 
Programas de televisão / o jornal 
Comércio: lojas e produtos / roupa / materiais e formas  
Alimentação  
Gramática inerente às unidades previstas 

História 

O expansionismo europeu 
Renascimento, Reforma e Contrarreforma 
O Antigo Regime europeu: regra e exceção 
Um século de mudanças (século XVIII) 
Da “Revolução Agrícola” à “Revolução Industrial” 
Revoluções e Estados liberais conservadores 
Mundo industrializado e países de difícil industrialização 
Burgueses e proletários, classes médias e camponeses 
 

Geografia 

 MEIO NATURAL 
O clima (7.ºano) 
 
POPULAÇÃO E POVOAMENTO 
Evolução da população 
Distribuição da população 
Mobilidade da população 
.As Cidades, principais áreas de fixação humana 
.Diversidade Cultural 
 

Matemática 

Geometria e Medida 
Teorema de Pitágoras 
Números e Operações 
Geometria e Medida 
Funções 
Álgebra  
Organização e tratamento de dados  
Medidas de localização (tópico do 7º ano) 

Diagrama de extremos e quartis. 

Ciências 
Naturais 

 
I- TERRA UM PLANETA COM VIDA 
Sistema Terra: da célula à biodiversidade 
 
II- SUSTENTABILIDADE NA TERRA 
Ecossistemas 
Gestão sustentável dos recursos 

 
 
 
 



 

310141 – Escola José Saraiva, Leiria EE 03 CurDisc 

Disciplinas Conteúdos / Domínios 

Físico-
Química 

- Explicação e representação de reações químicas 
- Tipos de reações químicas  
- Velocidades das reações químicas 
- Produção e propagação do som 
- Som e ondas 
- Atributos do som e sua deteção pelo ser humano 
- Fenómenos acústicos 
- Ondas de luz e sua propagação 
- Fenómenos óticos 

                                    
 

Educação 
Visual 

COMUNICAÇÃO 
- Elementos visuais na comunicação 
- Códigos de comunicação visual 
- Papel da imagem na comunicação 

ESPAÇO 
- Representação do espaço 
- Relação Homem-espaço 

ESTRUTURA 
- Estrutura / Forma / Função  

FORMA 
- Perceção visual da forma 
- Fatores que determinam a forma dos objetos 

LUZ / COR 
- A Cor – Luz no ambiente 
- Conhecimentos científicos 

 

T.I.C. 

 Internet 
 Processamento de texto – Microsoft Word 
  Folha de cálculo – Microsoft Excel 
  Aplicação multimédia  

Artes 
 Tridimensionalidade – exploração plástica 
  Comunicação visual II 

Educação 
Física 

Futsal 
Voleibol 
Basquetebol 
Andebol 
Ginástica de solo 
Ginástica de aparelhos 
Conteúdos alternativos:  Atletismo / Badminton/ Luta/ Escalada/ Orientação / Corfebol / Tripela 

 

E.M.R.C. 

 O amor Humano 
 A liberdade 
 O Cristianismo 
 Ecologia e valores 

 


