
  Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas 

1 PB – CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS. 

Planificação anual   Física e Química       Ano letivo de 2019/2020 

Módulos a lecionar no 10º ano – 4 aulas (3h) /semana 

 

 

Período Módulo Conteúdos Calendarização 

1º Período 
54  aulas  

 Previstas 

 

Mod 1: Q1 – 
Estrutura atómica. 
Tabela periódica. 
Ligação Química 

 
Estrutura atómica 

 Elementos químicos: constituição, isótopos 
e massa atómica relativa 

 Modelo atómico actual simplificado 
 
Tabela Periódica 

 Tabela periódica: evolução e 
organização actual 

 Localização dos elementos na Tabela 
Periódica: período e grupo 

  Variação do raio atómico e da energia 
de ionização dos elementos na Tabela 
Periódica 

 Propriedades dos elementos e 
propriedades das substâncias 
elementares 
 

Estrutura molecular-Ligação química 

 Ligação química: modelo de ligação 
covalente 

 Geometria molecular 

 Ligação iónica 

 Ligação metálica 
 

(32 aulas) 
 

16/09 a 08/11 

Mod 2: EQ1- Modelo 
quântico para o 
átomo 

Espetros, radiação e energia 

 Espetro EM 

 Espetros de emissão e espetros de 
absorção 

 Interação radiação-matéria 

 Efeito fotoelétrico 
 

Átomo de hidrogénio e estrutura atómica 

 Espetro do átomo de hidrogénio 

 Modelo quântico 

 
(16 aulas) 

9/11 a 6/12 

Mod 3: Q3 – Reações 
Químicas. Equilíbrio 
Químico Homogéneo 

Reações químicas 

 Aspectos qualitativos de uma reacção 
química 

 Aspectos quantitativos de uma reacção 
química 

 

 
 

(6 aulas) 
9/12 a 17/12 



 

 

 

 

Período Módulo Conteúdos Calendarização 

2º Período 
46 aulas 

previstas 

 

Mod 3: Q3 – Reações 
Químicas. Equilíbrio 
Químico Homogéneo 

Aspetos energéticos de uma reação química 

 Energia envolvida numa reação química 

 Reações endotérmicas e exotérmicas 
 

Reações incompletas e equilíbrio químico 

 Reversibilidade das reações químicas 

 Aspetos quantitativos de uma reação 
química 

 

(22 aulas) 
06/01 a 11/02 

Mod 4:F1 – Forças e 
Movimentos 

 
Interações entre corpos 

 Interacções fundamentais 

 Lei das interacções recíprocas 
 
Movimento unidimensional com velocidade 
constante 

 Características do movimento 
unidimensional 

 Movimento uniforme 

 Lei da inércia 
 

 

(24 aulas) 
13/02 a 27/03 

 

Período Módulo Conteúdos Calendarização 

3º Período 
39 aulas 

previstas 
 

Mod 4:F1 – Forças e 
Movimentos 

Movimento unidimensional com aceleração 
constante 

 Movimento uniformemente variado 

 Lei fundamental da Dinâmica 

 

(4 aulas) 
14/04 a 16/04 

Mod 5: E2F1 – 
Trabalho e Energia 

Trabalho e energia 

 Trabalho de uma força constante 

 Energia cinética 

 Forças conservativas e energia potencial 

 Lei da conservação da energia mecânica 

(16 aulas) 
21/04 a 14/05 

Mod 6:F4 – Circuitos 
elétricos 

A corrente eléctrica como forma de 

transferência de energia 

 Geradores de corrente eléctrica 

 Potencial eléctrico 

 Circuitos eléctricos 

 Lei de Joule 

(19 aulas) 
19/05 a 23/06 


