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Ano letivo 2019/2020 

 

CURRÍCULO/PROGRAMA 

Disciplina: PORMATE- Mais tempo para aprender 

Oferta Complementar – 8º ano 

 

Enquadramento 
 

Uma escola inclusiva, promotora de melhores aprendizagens para todos os alunos e a 

operacionalização do perfil de competências que se pretende que os mesmos desenvolvam, para o 

exercício de uma cidadania ativa e informada ao longo da vida, implicam que seja dada às escolas 

autonomia para um desenvolvimento curricular adequado a contextos específicos e às necessidades 

dos seus alunos.  

Para isso é fundamental que o currículo seja equacionado como um instrumento que a escola 

possa gerir e desenvolver de modo que todos os alunos alcancem as competências previstas no Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. Para tal, considera-se fundamental que as principais 

decisões a nível curricular e pedagógico sejam tomadas pela escola e pelos professores. É neste 

enquadramento que o decreto-lei Decreto-Lei 55/2018 de 06 de junho 2018 desafia a escola, 

conferindo-nos autonomia para podermos criar uma nova disciplina curricular. 

 

Secção I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º 

Objeto 

O presente documento estabelece o currículo da disciplina de “PORMATE”, para o 8º ano de 

escolaridade, os princípios orientadores da sua conceção, operacionalização e avaliação das 

aprendizagens, de modo a garantir que todos os alunos adquiram os conhecimentos e desenvolvam 

as capacidades e atitudes que contribuem para alcançar as competências previstas no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 
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Artigo 2º 

Âmbito de aplicação 

O disposto no presente documento aplica-se a todas as turmas do 8º ano de escolaridade. 

 

Artigo 3º 

Princípios orientadores da sua conceção 

1 - Currículo 

     Reconhece-se o currículo como “um conjunto sistematizado de elementos que compõem o 

processo educativo e a formação humana”. Pensar o currículo na escola a partir da valorização dos 

saberes e das práticas quotidianas não exclui a perspetiva dos programas e/ou conteúdos de ensino 

no currículo escolar. Pelo contrário, esses dois elementos completam-se. O primeiro por representar 

a própria essência do processo pedagógico na escola e o segundo por ser o meio pelo qual alunos e 

professores encontram uma base de conteúdos para utilizar como ferramenta de aprendizagem.  

 

2 – Currículo e Educação 

 A Unesco estabelece quatro pilares que sustentam, de modo interdependente e integrado, o 

seu conceito de educação de qualidade:  

Aprender a conhecer. Remete-nos à dimensão humana do compreender, de conhecer e de descobrir. 

Esse pressuposto orienta-nos a pensar que educar pela pesquisa é uma importante estratégia 

conceitual e metodológica no sentido de viabilizar, dentro da escola e da sala de aula, os caminhos 

para o desenvolvimento desse pilar. A investigação configura a estratégia de orientar a descoberta, 

de estimular a construção de conhecimentos. 

 Aprender a viver junto. O segundo pilar é relativo à capacidade humana de viver junto, de conviver. 

Na realidade, enfoca a necessidade planetária da compreensão mútua, de respeito e convivência 

pacífica com as diferenças e com o outro. Conforme o relatório, “trata-se de aprender a viver 

conjuntamente, desenvolvendo o conhecimento dos outros, de sua história, de suas tradições e de 

sua espiritualidade”. A escola, por trabalhar com pessoas diferentes em espaços comuns, pode 

promover o diálogo permanente sobre as relações estabelecidas na vida social.  

 Aprender a fazer. É afirmar que a educação não pode aceitar a imposição de opção entre a teoria e 

a técnica, o saber e o fazer. As velhas dicotomias do passado devem ceder espaço a uma práxis 

pedagógica que admita que quem pensa, também executa; que quem executa também pensa. A vida 

neste novo século solicita uma educação que permita aos educandos associar a técnica com a 

aplicação de conhecimentos teóricos, relacionar o que se estuda com o que se faz, com a utilização 

de conhecimentos no contexto de vida dentro e fora da escola. 
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Aprender a ser. Esse pilar sugere que os processos educativos, tanto das escolas quanto das famílias, 

qualifiquem as pessoas para a vida em conjunto. Em suma, a educação no século XXI está 

estreitamente vinculada ao desenvolvimento da capacidade intelectual dos estudantes e a princípios 

éticos, de compreensão e solidariedade humana. 

 

SECÇÃO II 

Operacionalização 

Artigo 4º 

Planeamento curricular 

“PORMATE - Mais Tempo para aprender” – As atividades desenvolvidas pretendem dinamizar 

o currículo na perspetiva do fortalecimento das aprendizagens em regime de codocências em 

Português e Matemática. 

 

CURRÍCULO 

PORTUGUÊS 

1 – Justificação 
     “Questiona-se de há alguns anos a esta parte a competência efetiva dos alunos para a 

atualização, nas situações concretas do dia-a-dia (pessoal, cultural e social) das suas capacidades 

comunicativas, em particular no que respeita à leitura e escrita. Os resultados pouco abonatórios que 

Portugal tem obtido em estudos internacionais, como o PISA, são frequentemente atribuídos à escola 

e, em especial, aos professores de português.” (Carlos Reis) 

     Estamos, então, perante o repto de ajudar os nossos alunos a desenvolver competências de 

leitura e de escrita que vão para além da resposta correta ou incorreta às solicitações realizadas, na 

escola, pelos professores; trata-se de competências que são constantemente elicitadas e atualizadas 

nos mais variados contextos da sua vida atual e futura, ao nível pessoal, social e profissional. Neste 

sentido, para além de conhecer funções sintáticas e características morfológicas, para além de ler (e 

será que compreendem?) passagens inteiras de obras-primas da literatura portuguesa, para além de 

produzir redações e composições sem erros ortográficos (características de um ensino geralmente 

classificado como “tradicional”) importa que os alunos saibam também comunicar e agir, com 
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sucesso, em diferentes situações, orais ou escritas, interagindo com diferentes sujeitos, de forma 

adequada às finalidades da interação, ao contexto em que decorre.    

 

2 – Objetivos 
 

2.1 – Gerais 

- Desenvolver uma prática pedagógica que motive os alunos para o hábito de leitura e escrita proporcionando 

momentos extrovertidos e agradáveis, provocando o gosto pela diversidade textual; 

- Promover o envolvimento de professores de Português na construção e desenvolvimento de ações 

que proporcionem o resgate da leitura/escrita pelo prazer de ler/escrever; 

- Incentivar o desenvolvimento dos processos da comunicação, da criatividade e da imaginação 

através do debate sobre o que se leu, do reconto da história e da produção textual. 

 

2.2 – Específicos  

- Estimular a leitura por prazer, por meio de atividades lúdicas; 

   - Desenvolver estratégias de leitura/escrita de textos coerentes; 

- Fomentar o gosto pela leitura/escrita implementando práticas ricas e diversificadas em todas as 

áreas do conhecimento; 

- Propiciar a formação de alunos leitores e produtores de textos nas diversas áreas do conhecimento; 

- Desenvolver as capacidades das habilidades linguísticas: falar, escutar, ler e escrever. 

 

3 – Estratégias 
     

- Observação e registo, aulas práticas, confeção de mapas conceptuais, leitura, produção de textos e 

discussão em grupo.  

- Usar mais projetos nas aulas em detrimento da aula tradicional. (Ensino baseado em problemas ou 

projetos). Esses problemas – fictícios ou reais da turma – são o ponto de partida da aprendizagem. 

Os alunos aprendem na prática e buscam eles mesmos as soluções. Ao professor cabe mediar a 

interação na sala de aula e saber que metas têm de ser alcançadas em cada projeto. 

- Estimular a independência do aluno. É uma forma de romper o ciclo de "alunos passivos, que só 

fazem a tarefa se o professor mandar e que interagem muito pouco". 
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4 – Programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8º Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Português 

1 - Leitura: 

Interpretar discursos orais com diferentes graus de formalidade e 
complexidade. 

Produzir textos orais corretos, usando vocabulário e estruturas gramaticais 
diversificados e recorrendo a mecanismos de organização e de coesão 
discursiva. 

Ler textos diversos. (Textos narrativos e poéticos, textos biográficos, retratos e 
autorretratos, textos informativos, textos expositivos, textos de opinião, 
críticas, comentários, descrições, cartas, reportagens, entrevistas, roteiros, 
texto  publicitário). 

 

2 - Escrita: 

Planificar a escrita de textos.  

Redigir textos com coerência e correção linguística para expressar  

Conhecimentos. 

Escrever textos diversos. (Escrever textos narrativos e poéticos; escrever 
comentários; escrever cartas; escrever guião de uma entrevista; escrever 

textos biográficos; escrever textos expositivos; escrever textos dramáticos). 

 

3 - Registar, tratar e reter informação: 

 (Identificar ideias-chave. - Tomar notas. - Reproduzir o material ouvido  

recorrendo à síntese).  

 

4 - Projetos didáticos:. Estabelecer conexões entre o texto e os  

conhecimentos prévios, vivências, crenças e valores, comparar versões de um  

mesmo texto quanto ao tratamento temático ou estilístico e compreender o  

papel do conflito gerador no desencadeamento da ação. 
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5 – Planificação Anual 

 
    O quê 

 
         Como  

 
Onde  

 
  Quem  

 
Objetivo específico 
 

Interpretar 
discursos orais 
com diferentes 
graus de 
formalidade e 
complexidade.  
 

Escutar para apreender 
sentidos globais e 
pormenores  
 

Em sala de  
aula 

Alunos e 
professores 

Desenvolver 
estratégias de 
leitura/produção de 
textos coerentes. 
 

Ler em voz alta. 

Ler expressivamente em voz 
alta textos variados, após 
preparação da leitura.  
 

Em Sala de  
aula 

Alunos e 
professores 

Fomentar o gosto 
pela leitura, 
implementando 
práticas leitoras ricas 
e diversificadas em 
todas as áreas do 
conhecimento. 
 

Ler textos 
diversos.  

Ler textos narrativos e 
poéticos, textos biográficos, 
retratos e autorretratos, 
textos informativos, textos 
expositivos, textos de opinião, 
críticas, comentários, 
descrições, cartas, 
reportagens, entrevistas, 
roteiros, texto publicitário.  

Em sala de  
aula 

Alunos e 
professores 

Propiciar a formação 
de alunos leitores e 
produtores de textos 
nas diversas áreas do 
conhecimento. 

Interpretar 
discursos  
orais com 
diferentes 
graus de  
formalidade e  
complexidade. 

Identificar o tema e explicitar 
 o assunto. 
Distinguir o essencial do  
acessório. 
Distinguir diferentes  
intencionalidades  
comunicativas.  
Manifesta ideias e pontos de 
 vista pertinentes  
relativamente aos discursos  
ouvidos. 

Em sala de  
aula 

Alunos e 
professores 

 Estimular o gosto 
pela leitura 
vivenciando 
emoções, fantasias e 
imaginação, 
compreendendo que 
se escreve para que 
alguém leia. 
 



 
 

7 
 

 

6 – Cronograma 

 Etapas Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

01 Apresentação currículo e dos 

projetos a desenvolver. 
 

X 

         

02  

Leitura e interpretação de 

contos. 

 

X 

 

X 

 

 
       

03  

Seleção dos contos preferidos. 

 

X 

 

X 

        

04 Planificação textual, seguindo 

orientações. 

  

X 

 

X 

 

X 
      

05  Apresentação dos contos.       

X 

 

X 
 

X 

 

X 

 

Redigir textos 
com coerência e 
correção 
linguística.  
 

Utilizar uma caligrafia legível.  
Organizar a informação, 
estabelecendo e fazendo a 
marcação de parágrafos.  
Utilizar adequadamente os 
sinais auxiliares da escrita e 
os seguintes sinais de 
pontuação: o ponto final, o 
ponto de interrogação, o 
ponto de exclamação, os dois 
pontos. 
 e a vírgula.  
 

Em sala de 
aula. 

Alunos e 
professores 

Produzir textos 
 coerentes. 

Escrever textos 
diversos. 
 

Escrever textos narrativos.  
Escrever comentários.  
Escrever cartas.  
Escrever guião de uma  
entrevista.  

Em sala de 
aula. 

Alunos e 
professores 

 Produzir textos nas 
diversas áreas do 
 conhecimento. 

Registar, tratar e 
reter 
informação. 

Identificar ideias-chave.  
Tomar notas. 
 Reproduzir o material ouvido 
recorrendo à síntese. 

Em sala de 
aula. 

Alunos e 
professores 

 

Projetos 
didáticos. 

“Lê um conto e … acrescenta 
um ponto!” 
 
“14º Campeonato 
SuperTmatik” 
 
Colaboração em projetos 
/concursos em articulação 
com a BECRE. 

Sala de aula 
/ BECRE / 
Centro 
escolar / 
Santa Casa 
da 
Misericórdia. 

Alunos, 
professores 
e 
Bibliotecário. 

Estimular a prática e 
o gosto pela leitura. 
Incentivar e premiara 
participação em 
projetos. 
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06 Avaliação.    X   X   X 

 
07 

Projetos a desenvolver: 

- “Conta um conto e… 

acrescenta um ponto!” 

- “14.º Campeonato 

SuperTmatik”. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 
X 

 
X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

7 – Meta: Melhorar o sucesso educativo. 

 

8 – Metodologia 

 Será trabalhada a disciplina de Português em codocência com Matemática e de maneira 

interdisciplinar com outras disciplinas, sempre que seja oportuno, com o intuito de melhorar o 

processo de ensino aprendizagem do 8.º ano. 

 

 

MATEMÁTICA 

1 – Justificação 

 A fim de alcançar o sucesso escolar dos alunos e ainda levá-los a entender que a matemática 

está associada a tudo que fazemos, cabendo a nós usá-la com ética e sabedoria, desenvolver 

raciocínio lógico, uma vez que a matemática é de fundamental importância, associada às demais 

disciplinas, uma vez que se complementam, pensou-se em desenvolver este programa como forma 

de integração escola/vida quotidiana. 

 Este projeto visa ainda atender as necessidades levantadas a partir de estatísticas como: 

Elevar o índice de aprovação na disciplina de Matemática no 8º Ano. 

 

2 – Objetivos 

2.1 – Geral 

 Proporcionar vários momentos em que a matemática se faz presente em nossas vidas, 

aumentando o nível de ensino aprendizagem dos alunos. 

 

2.2 – Específicos 

- Levar o aluno a utilizar conhecimentos matemáticos nas figuras geométricas (transformações 
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geométricas e suas propriedades), sistema de medidas, as quatro operações, etc, em diversas 

situações do quotidiano; 

- Incentivar os alunos a confecionarem jogos matemáticos e painéis a fim de facilitar a 

compreensão dos conteúdos ministrados; 

- Proporcionar aos alunos construções de maquetes, leituras e interpretações de textos, gráficos, 

tabelas, etc, associados à matemática na vida quotidiana; 

- Explorar nos alunos a capacidade de investigação na busca de resultados através do uso de 

variadas estratégias de ensino aprendizagem; 

- Melhorar a qualidade do processo ensino aprendizagem e o desempenho dos alunos na disciplina 

de matemática a partir da aplicação de atividades diferenciadas que proporcionem meios de medir 

as competências desenvolvidas; 

- Criar jogos matemáticos que auxiliem na aprendizagem dos alunos. 

 

3 – Estratégias 

- Aulas exploratórias e criativas, buscando sempre relacionar a Matemática com o quotidiano; 

- Utilizar materiais que auxiliem no ensino da Matemática: réguas, jogo de esquadros, transferidor, 

compasso, metro, espelho, calculadora; 

- Visualizar e explorar vídeos relacionados com a matemática presente no dia-a-dia; 

- Utilizar o computador: programas de construção de gráficos e figuras geométricas; 

- Utilizar a Internet, pois, através de pesquisas acompanhadas pelo professor, o aluno pode saber 

mais sobre a história da Matemática, assim como sobre números, curiosidades, jogos, desafios, etc.  

-Trabalhar com jogos que despertem o raciocínio lógico, tais como o quadrado mágico, SuperTmatik.  

- Realizar olimpíadas internas e externas de matemática. 

 

4 – Programa  

 

8º Ano Matemática 

1. Números racionais 

2. Isometrias  

3. Sequências e sucessões  

Medidas de dispersão 
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5 – Planificação Anual 
 

 

 

6 – Meta: Melhorar o sucesso educativo. 

 

 

 
O quê 

 
Como 

 
Onde 

 
Quem 

 
Objetivo específico 

Criação de vários  
quadrados mágicos. 

Utilizando 
materiais  
diversos 
 
  

Em 
sala 
de aula 

Professores  
e alunos 

Estimular o gosto e o estudo  
pela Matemática; 
Atrair os alunos que têm  
receio da disciplina de  
Matemática, permitindo que  
estes descubram o lado 
lúdico da disciplina. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criação de um 
painel composto 
por azulejos com 
diferentes figuras  
pintadas 
(isometrias). 

Ilustração de  
azulejos, utilizando  
desenhos  
preparados nas  
aulas de O. C. ou  
eventualmente  nas 
aulas de Educação 
Visual 
 
 

Em 
sala 
de aula 
 

Professores 
de O. C. e 
alunos 
 

Desenvolver nos alunos o 
sentido espacial, com ênfase 
na visualização e na  
compreensão de  
transformações geométricas 
e suas propriedades, no  
contexto de exploração de  
azulejos; 
Promover momentos de 
aprendizagem de conceitos 
teóricos num contexto de 
interdisciplinaridade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividade Estatística  
recorrendo ao  
software de  
Geometria dinâmica  
“Geogebra” 

Fazendo uma  
pesquisa sobre um 
dado assunto do 
interesse dos alunos 
e, através do 
programa Geogebra,  
tratar os dados. 
(média, moda, 
mediana  
e quartis). 
 
 
 
 
 

Em 
sala 
de aula 
 

Professores  
e alunos 
 
 
 
 
 
 

Tratar dados 
estatisticamente,  
utilizando assuntos do 
quotidiano e com recurso ao 
computador. 
 
 

Calcular 
mentalmente, 
utilizando as quatro  
operações  
matemáticas. 

Jogando o jogo 
 “SuperTmatik” 

Em 
sala 
de aula 

Professora 
de 
Matemática 
e alunos 

Desenvolver o cálculo 
mental. 

Projetos didáticos. 

- “14º Campeonato 
SuperTmatik” 
 
- Colaboração em 
projetos /concursos 
em articulação com 
a BECRE. 

Em 
sala 
   de 
aula 

Professoras 
de OC e 
alunos. 

Fomentar o interesse pelas 
disciplinas, de reforçar a 
componente lúdica no 
processo de ensino 
aprendizagem e de 
contribuir para a aquisição, 
consolidação e ampliação de 
competências e de 
conhecimentos. 
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7 – Metodologia 

 

  Será trabalhada a disciplina de Matemática de maneira interdisciplinar com Português e com 

outras disciplinas, sempre que seja oportuno, com o intuito de melhorar o processo de ensino 

aprendizagem do 8.º ano, dando oportunidade ao aluno para compreender como a matemática está 

presente no nosso dia-a-dia. 

 

 
8 – Cronograma 

 
Ord. Etapas Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

01 Apresentação currículo e dos 

projetos e atividades a 

desenvolver. 

 

X 

 

 
       

 

 

 

02 Criação de vários quadrados 

mágicos.  
 

X 

 

X 

 

X 
      

03 Criação de um painel  

composto por azulejos 

com diferentes figuras  

pintadas (isometrias).  

 
 

 
  X X X X   

04 Atividade Estatística  

recorrendo ao software de  

Geometria dinâmica  

“Geogebra” 

        X X 

05 Calcular mentalmente, 

utilizando as quatro  

operações matemáticas. 
X X X X X X X X X X 

06 Projeto a desenvolver: 

 - “14.º Campeonato      

 SuperTmatik”. 
 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 
X 

 
X 

 

X 

 

X 

07 Avaliação. 
   X 

 

 
 X 

 

 
 X 

 

 
SECÇÃO III 

Avaliação das aprendizagens 

Artigo 5º 

Avaliação 

 

  Serão verificados os resultados parciais e finais correspondentes ao planeamento através de: 

- Observações constantes do desempenho do aluno no que diz respeito aos conteúdos trabalhados; 
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- Atividades em grupos, observando se há participação dos componentes dos mesmos. 

-Atividades individuais e autoavaliação; 

- Exposição e apresentação dos trabalhos elaborados ao longo do ano; 

- Reflexão, reelaboração e retificação dos objetivos e metas caso não sejam alcançados. 

- Fichas formativas. 

 

Artigo 6º 

Escala de avaliação 
 

   A informação resultante da avaliação sumativa materializa-se numa escala numérica de 1 a 5. 

 

 

 
CAPÍTULO III 

Disposições finais e transitórias 

Artigo 7º 

Acompanhamento, monitorização e avaliação 

 

 1 – O acompanhamento da aplicação do presente currículo é assegurado pelo Conselho de Turma e 

Conselho Pedagógico.  

2 – O processo de monitorização e avaliação decorre num período de um ano, promovendo-se a cada 

trimestre uma avaliação intercalar. 

 

7 – Recursos 

7.1 - Recursos de Matemática: 

- Manual Escolar 

- https://www.akdn.org/pt (Fundação Aga Khan) 

- https://portal.escolavirtual.pt/  (Escola Virtual) 

- http://www.magiadamatematica.com/wordpress/sugestoes-de-aulas/ (Magia da Matemática) 

- https://www.youtube.com/istoematematica   (Isto é Matemática) 

 - www.eudactica.com. (SuperTmatik) 

 -https://www.pordata.pt/ 

- https://www.hypatiamat.com/ 

 

https://www.akdn.org/pt
https://portal.escolavirtual.pt/
http://www.magiadamatematica.com/wordpress/sugestoes-de-aulas/
https://www.youtube.com/istoematematica
http://www.eudactica.com/
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7.2 – Recursos de Português 

- Manual Escolar 

- https://portal.escolavirtual.pt/ 

- www.eudactica.com. (Supertmatik) 

- Aula Digital. 

 

8 – Recursos disponíveis 

Aparelho de som 

Aparelho de DVD 

Televisão  

Tela para projeção 

Jogos de matemática 

Jogos de língua portuguesa 

Livros de matemática 

DVD de matemática 

Computadores da sala de informática com internet 

 

9 – Recursos materiais a serem adquiridos 

Ordem Descrição do material 

01 60 azulejos 

02 Tintas para pintar os azulejos 

03 Pinceis 

04 Luvas 

05 Papel autocolante transparente 

06 Fotocopias 

07 Papel cenário 

08 Cartolinas coloridas 

09 Marcadores 

10 Tesouras 

11 Folhas A4 

12 Tábuas de madeira 

 

https://portal.escolavirtual.pt/
http://www.eudactica.com/

