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Departamento

Matemática e
Ciências
Experimentais

Manual
adotado

Grupo
disciplinar

510

Disciplina

Química em reação 10 – Silva, C.; Cunha, C.;
Vieira, M., Porto Editora
Física em Ação 10 – Maciel, N.; Marques, M.;
Cação, A.; Magalhães, A.; Azevedo, C.; Porto
Editora
Física e
10º
Ano
Química A

Ensino

Regular Secundário

Docentes

Alberto Gonçalves e
Ana Branco

Aprendizagens essenciais: Conhecimentos, capacidades
e atitudes

Domínios de referência
(Áreas temáticas/
situacionais/Unidades/…)

Número
de aulas

Química
• Consolidar e ampliar conhecimentos sobre elementos químicos e
1. Elementos Químicos e
dimensões à escala atómica.
sua Organização
• Reconhecer que a energia dos eletrões nos átomos pode ser alterada por
1.1 Massa e tamanho dos átomos
1.2 Energia dos eletrões nos
átomos
•
1.3 Tabela Periódica

2. Propriedades e
Transformações da Matéria
2.1 Ligação química
2.2 Gases e dispersões
2.3 Transformações químicas

Física
1. Energia e sua
conservação
1.1 Energia e movimentos

absorção ou emissão de energias bem definidas, correspondendo a cada
elemento um espetro atómico característico, e que os eletrões nos átomos
se podem considerar distribuídos por níveis e subníveis de energia.
Reconhecer na Tabela Periódica um meio organizador de informação
sobre os elementos químicos e respetivas substâncias elementares e
compreender que a estrutura eletrónica dos átomos determina as
propriedades dos elementos.
• Compreender que as propriedades das moléculas e materiais são
determinadas pelo tipo de átomos, pela energia das ligações e pela
geometria das moléculas.
• Reconhecer que muitos materiais se apresentam na forma de dispersões
que podem ser caracterizadas quanto à sua composição.
• Compreender os fundamentos das reações químicas, incluindo reações
fotoquímicas, do ponto de vista energético e da ligação química.

• Compreender em que condições um sistema pode ser representado pelo
seu centro de massa e que a sua energia como um todo resulta do seu
movimento (energia cinética) e da interação com outros sistemas
(energia potencial); interpretar as transferências de energia como
trabalho em sistemas mecânicos, os conceitos de força conservativa e de
1.2 Energia e fenómenos
força não conservativa e a relação entre trabalho e variações de energia,
elétricos
reconhecendo situações em que há conservação de energia mecânica.
• Descrever circuitos elétricos a partir de grandezas elétricas; compreender
a função de um gerador e as suas características e aplicar a conservação
da energia num circuito elétrico tendo em conta o efeito Joule.
1.3 Energia, fenómenos térmicos • Compreender os processos e mecanismos de transferências de energia
e radiação
entre sistemas termodinâmicos, interpretando-os com base na Primeira e
na Segunda Leis da Termodinâmica.

86

1.º
período

91

2.º
período

57

3.º
período
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Matemática e
Ciências
Experimentais
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Manual
adotado
Disciplina

Física – “Eu e a Física”, Noémia Maciel, M. Céu
Marques, Carlos Azevedo, Alice Cação,
Andreia Magalhães – Porto Editora
Física
12º
Ano

Ensino

Regular Secundário

Docentes

Alberto Gonçalves

Aprendizagens essenciais: Conhecimentos,
capacidades e atitudes

• Descrever movimentos a duas dimensões utilizando grandezas
cinemáticas; analisar movimentos de corpos sujeitos a ligações
aplicando a Segunda Lei de Newton, expressa num sistema cartesiano
fixo ou num sistema ligado à partícula, e por considerações
energéticas.
• Descrever o movimento de um sistema de partículas através do centro
de massa, caracterizando-o do ponto de vista cinemático e dinâmico, e
interpretar situações do quotidiano com base nessas características.
•
Caracterizar fluidos em repouso com base na pressão, força de pressão
• Fluidos
e impulsão, explicando situações com base na Lei Fundamental da
Hidrostática e na Lei de Arquimedes; reconhecer a existência de forças
CAMPOS DE FORÇAS
que se opõem ao movimento de um corpo num fluido e a sua
• Campo gravítico e campo
dependência com a velocidade do corpo e as características do fluido e
elétrico
do corpo.
• Compreender as interações entre massas, descrevendo-as através da
• Ação de campos
grandeza campo gravítico e de considerações energéticas; caracterizar
magnéticos sobre cargas
o campo gravítico terrestre.
em movimento e correntes
• Compreender as interações entre cargas elétricas, descrevendo-as
elétricas
através do campo elétrico ou usando considerações energéticas, e
caracterizar condutores em equilíbrio eletrostático; caracterizar um
condensador e identificar aplicações.
• Caracterizar as forças exercidas por campos magnéticos sobre cargas
elétricas em movimento e descrever os movimentos dessas cargas,
explicando o funcionamento de alguns dispositivos com base nelas;
caracterizar as forças exercidas por campos magnéticos sobre correntes
elétricas.
FÍSICA MODERNA
• Reconhecer a insuficiência das teorias clássicas na explicação da
radiação do corpo negro e do efeito fotoelétrico e o papel
• Introdução à Física Quântica
desempenhado por Planck e Einstein, com a introdução da quantização
• Núcleos atómicos e
da energia e da teoria dos fotões, na origem de um novo ramo da física
radioatividade
– a física quântica.
• Reconhecer a existência de núcleos instáveis, caracterizar emissões
radioativas e processos de fusão e cisão nuclear e interpretar
quantitativamente decaimentos radioativos; reconhecer a importância
da radioatividade na ciência, na tecnologia e na sociedade.
MECÂNICA
• Cinemática e dinâmica da
partícula a duas dimensões
• Centro
de
massa
e
momento linear de sistemas
de partículas

Número
de aulas
1.º período
50

2.º período
52

3.º período
26
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FÍSICA – Forças e
Movimentos – Módulo F1
1. A Física estuda interações
entre corpos
1.1. Interações fundamentais
1.2. Lei das ações recíprocas

Física. Morais, A.; Parente, F. Porto Editora

Ensino

Secundário
Profissional

FQ

Docente

Ana Branco

Ano

1º TAF

Aprendizagens essenciais: Conhecimentos,
capacidades e atitudes

• Distinguir forças fundamentais: - Gravítica - Nuclear forte Eletromagnéticas e nuclear fraca, recentemente reconhecidas como
duas manifestações de um único tipo de interação.
• Compreender que, entre dois corpos A e B que interagem, a força
exercida pelo corpo A no corpo B é simétrica da força exercida pelo
corpo B no corpo A.

2. Movimento unidimensional
com velocidade constante
2.1. Características do
movimento unidimensional
2.2. Movimento uniforme
2.3. Lei da inércia

• Compreender diferentes descrições do movimento usando
grandezas cinemáticas.
• Caracterizar movimentos retilíneos uniformes.
• Compreender que um corpo permanecerá em repouso ou em
movimento unidimensional (retilíneo) com velocidade constante
enquanto for nula a resultante das forças que sobre ele atuam.

3. Movimento unidimensional
com aceleração constante
3.1. Movimento uniformemente
variado
3.2. Lei fundamental da
Dinâmica

• Caracterizar movimentos retilíneos uniformemente variados e
variados.
• Verificar que a aceleração adquirida por um corpo é diretamente
proporcional à resultante das forças que sobre ele atuam e
inversamente proporcional à sua massa.

4. Introdução ao movimento no
plano

• Descrever movimentos a duas dimensões utilizando grandezas
cinemáticas.

FÍSICA – Hidrostática e
Hidrodinâmica – Módulo F2
1. Estática dos fluidos
1.1. Os fluidos e sua classificação
1.2. Comportamento de um gás
ideal
1.3. Lei fundamental da
hidrostática
1.4. Princípio de Pascal
1.5. Princípio de Arquimedes

Número
de
aulas
17

1.º
período

17
• Classificar os fluidos em gases e líquidos.
• Descrever matematicamente o comportamento de um gás ideal.
• Caracterizar fluidos em repouso com base na pressão, força de
pressão e impulsão, explicando situações com base na Lei
Fundamental da Hidrostática e na Lei de Arquimedes.
• Reconhecer a existência de forças que se opõem ao movimento
de um corpo num fluido e a sua dependência com a velocidade do
corpo e as características do fluido e do corpo.

2. Dinâmica dos fluidos
2.1. Classificação do movimento
de um fluido
2.2 A lei da conservação da
massa e a equação da
continuidade
2.3 A lei da conservação da
energia e a lei de Bernoulli
QUÍMICA - Estrutura atómica.
Tabela Periódica. Ligação
Química – Módulo Q1

• Distinguir movimento de um fluido em estado estacionário do
movimento de um fluido em estado turbulento.
• Compreender que a equação da continuidade aplicada a fluidos
incompressíveis.
• Explicar algumas consequências e aplicações da equação de
Bernoulli em várias situações.

17

1. Estrutura atómica
1.1. Elementos químicos:
constituição, isótopos e massa
atómica relativa
1.2. Modelo atómico atual
simplificado

• Consolidar e ampliar conhecimentos sobre elementos químicos.
• Descrever o modelo atual muito simplificado para o átomo.

2. Tabela Periódica
2.1. Tabela Periódica: evolução e
organização atual.
2.2. Localização dos elementos
na Tabela Periódica: o período e
o grupo.
2.3. Variação do raio atómico e
da energia de ionização dos
elementos da Tabela Periódica
2.4. Propriedades dos elementos
e propriedades das substâncias
elementares

• Conhecer a organização atual da Tabela Periódica.
• Relacionar a posição (grupo e período) dos elementos
representativos na Tabela Periódica com as respetivas
distribuições eletrónicas.
• Reconhecer na Tabela Periódica um meio organizador de
informação sobre os elementos químicos e respetivas
substâncias elementares.
• Compreender que a estrutura eletrónica dos átomos determina
as propriedades dos elementos.

3. Estrutura molecular - Ligação
química
3.1. Ligação química: modelo de
ligação covalente
3.2 Ligação química: modelo de
ligação iónica
3.3. Ligação química: modelo de
ligação metálica

• Interpretar a ligação química covalente entre dois átomos como
uma ligação na qual dois (ou mais) eletrões são partilhados por eles.
• Interpretar a ligação iónica.
• Referir que a estrutura de um metal corresponde a um arranjo
ordenado de iões positivos imersos num mar de eletrões de
valência deslocalizados (não rigidamente atraídos a um mesmo
ião positivo.

QUÍMICA – Soluções –
Módulo Q2
1. Dispersões
1.1. Disperso e dispersante
1.2. Dispersão sólida, líquida e
gasosa
1.3. Critérios para a classificação
de dispersões em soluções,
colóides e suspensões

2. Soluções
2.1. Composição qualitativa de
soluções
2.2. Composição quantitativa de
uma solução – unidades SI e
outras
2.3. Fator de diluição

2.º
período

16
• Associar dispersão a uma mistura de duas ou mais substâncias em
que as partículas de uma fase (fase dispersa) se encontram
distribuídas no seio da outra (fase dispersante).
• Associar a classificação de dispersão sólida, líquida ou gasosa ao
estado de agregação do dispersante.
• Classificar as dispersões em soluções, colóides e suspensões, em
função das dimensões médias das partículas do disperso.

• Associar solvente ao componente da mistura que apresenta o
mesmo estado físico da solução ou o componente com maior
quantidade de substância presente.
• Descrever a composição quantitativa de uma solução.
• Associar o que é o fator de diluição de uma solução.

QUÍMICA - Estado Físico das
Substâncias e Interações
Moleculares. Estado Gasoso
– Módulo Q6
1. Interações Moleculares
1.1. O que são e como se
caracterizam
1.2. Tipos de interações
"moleculares"
1.3 Interações moleculares e
estados físicos da matéria

2. Estado Gasoso
2.1. Variáveis de estado:
pressão, temperatura, volume e
quantidade de substância
2.2. A equação de estado dos
gases ideais
2.3. Gases ideais versus gases
reais
2.4. Misturas de gases ideais: Lei
de Dalton ou lei das pressões
parciais

16

• Associar interação molecular às interações atrativas/repulsivas de
van der Waals de natureza electroestática.
• Caracterizar os três tipos de interações de van der Waals:
interações de London (de dispersão), atracões dipolo permanente dipolo permanente e dipolo permanente – dipolo induzido.
• Referir que a intensidade das forças de London depende do
número de eletrões existentes na molécula, do tamanho da
molécula e da respetiva forma.
• Associar à intensidade das ações intermoleculares a existência de
materiais no estado sólido, líquido e gasoso.

• Concluir que, para interpretar o comportamento dos gases, é
necessário saber como se relacionam as quatro variáveis pressão
(P), volume (V), temperatura (T) e quantidade de substância (n).
• Explicitar o significado da lei dos gases ideais (equação de estado
dos gases ideais) PV = nRT.
• Associar o conceito de gás ideal ao gás que obedece estritamente
à relação PV=nRT e de gás real ao gás que, não obedecendo
estritamente àquela relação, se aproxima de um gás ideal à medida
que a pressão baixa ou a temperatura aumenta.
• Reconhecer que numa mistura gasosa cada um dos constituintes
exerce uma pressão designada por pressão parcial, correspondente
à pressão que o gás exerceria se estivesse sozinho no contentor - lei
de Dalton.

3.º
período

Planificação Anual – Resumo
Ano letivo: 2021/2022
Departamento

DMCE

Manual
adotado

Grupo
disciplinar

510

Disciplina

Domínios de referência
(Áreas temáticas/
situacionais/Unidades/…)

FQ7, M. Neli G. C. Cavaleiro, M.
Domingos Beleza; ASA
7º
Ano
FQ

Ensino

Básico

Docentes

Anabela Peixoto, Fernando
Sayal e Corália Crespo

Aprendizagens essenciais: Conhecimentos,
capacidades e atitudes

Número
de
aulas

Domínio: Espaço
•

Universo e Distâncias no
Universo

•

Sistema Solar

•

A Terra, a Lua e forças
gravíticas

• Conhecer e compreender a constituição do Universo, localizando a
Terra, e reconhecer o papel da observação e dos instrumentos na
nossa perceção do Universo.
• Conhecer algumas distâncias no Universo e utilizar unidades de
distância adequadas às várias escalas do Universo.
• Conhecer e compreender
conhecimentos adquiridos.

o sistema solar,

aplicando os

• Conhecer e compreender os movimentos da Terra e da Lua.
• Compreender as ações do Sol sobre a Terra e da Terra sobre a Lua
e corpos perto da superfície terrestre, reconhecendo o papel da força
gravítica.

16
1.º
período
10

20

Domínio: Materiais
• Constituição do mundo
Material

• Substâncias e misturas

• Transformações físicas e
químicas

• Propriedades físicas e
químicas dos materiais
• Separação das substâncias
de uma mistura
Domínio: Energia
• Fontes de energia e
transferências de energia

• Reconhecer a enorme variedade de materiais com diferentes
propriedades e usos, assim como o papel da química na identificação
e transformação desses materiais.

4

• Compreender a classificação dos materiais em substâncias e
misturas.
• Caracterizar, qualitativa e quantitativamente, uma solução e
preparar laboratorialmente, em segurança, soluções aquosas de uma
dada concentração, em massa

10

• Reconhecer transformações físicas e químicas e concluir que as
transformações de substâncias podem envolver absorção ou
libertação de energia.

10

• Reconhecer propriedades físicas e químicas das substâncias que as
permitem distinguir e identificar.

11

• Conhecer processos físicos de separação e aplicá-los na separação
de componentes de misturas homogéneas e heterogéneas usando
técnicas laboratoriais.

10

• Reconhecer que a energia está associada a sistemas, que se
transfere conservando-se globalmente, que as fontes de energia são
relevantes na sociedade e que há vários processos de transferência de
energia.

2.º
período

3.º
período
6
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Novo FQ9, M. Neli G. C. Cavaleiro,
M. Domingos Beleza; ASA
8º
Ano
FQ

Ensino

Básico

Docentes

Alberto
Gonçalves,
Anabela
Peixoto, Fernando Sayal e Corália
Crespo

Aprendizagens essenciais: Conhecimentos,
capacidades e atitudes

Número
de
aulas

Domínio I – REAÇÕES
QUÍMICAS
1. Explicação e
representação das reações
químicas

• Reconhecer a natureza corpuscular da matéria e a diversidade de
materiais através das unidades estruturais das suas substâncias;
compreender o significado da simbologia química e da conservação
da massa nas reações químicas.
• Conhecer diferentes tipos de reações químicas, representando-as
por equações químicas.

2. Tipos de reações
químicas

16
1.º
período
16

• Compreender que as reações químicas ocorrem a velocidades
diferentes, que é possível modificar e controlar.

6

1. Produção e propagação
do som e ondas

• Conhecer e compreender a produção e a propagação do som.
• Compreender fenómenos ondulatórios num meio material como a
propagação de vibrações mecânicas nesse meio, conhecer grandezas
físicas características de ondas e reconhecer o som como onda.

10

2. Atributos do som e sua
deteção pelo ser humano e
fenómenos acústicos

• Conhecer os atributos do som, relacionando-os com as grandezas
físicas que caracterizam as ondas, e utilizar detetores de som.
• Compreender como o som é detetado pelo ser humano.
• Compreender alguns fenómenos acústicos e suas aplicações e
fundamentar medidas contra a poluição sonora.

10

• Compreender fenómenos do dia em dia em que intervém a luz
(visível e não visível) e reconhecer que a luz é uma onda
eletromagnética, caracterizando-a.

6

3. Velocidade das reações
químicas

Domínio II – SOM

Domínio III - LUZ
1. Ondas de luz
propagação
2. Fenómenos óticos

e

sua

• Compreender alguns fenómenos óticos e algumas das suas
aplicações e recorrer a modelos da ótica geométrica para os
representar.

2.º
período

3.º
período
16
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Novo FQ9, M. Neli G. C. Cavaleiro, M.
Domingos Beleza; ASA
9º
Ano
FQ

Ensino

Básico

Docentes

Ana Branco e
Anabela Peixoto

Aprendizagens essenciais: Conhecimentos,
capacidades e atitudes

Número
de
aulas

• Compreender movimentos no dia a dia, descrevendo-os por meio
de grandezas físicas.

24

• Compreender a ação das forças, prever os seus efeitos usando as
leis da dinâmica de Newton e aplicar essas leis na interpretação de
movimentos e na segurança rodoviária.

24

DOMÍNIO I – MOVIMENTOS E
FORÇAS
1. Movimentos na Terra
2. Forças e Movimentos
3. Forças, movimentos e

1.º
período

energia

• Compreender que existem dois tipos fundamentais de energia,
podendo um transformar-se no outro, e que a energia se pode
transferir entre sistemas por ação de forças.

8

4. Forças e fluídos

• Compreender situações de flutuação ou afundamento de corpos em
fluidos.

8

• Compreender fenómenos elétricos do dia a dia, descrevendo-os por
meio de grandezas físicas, e aplicar esse conhecimento na montagem
de circuitos elétricos simples (de corrente contínua), medindo essas
grandezas.

32

DOMÍNIO II - ELETRICIDADE
1. Corrente elétrica,
circuitos elétricos, efeitos
da corrente elétrica e
energia elétrica

2.º
período

DOMÍNIO III – CLASSIFICAÇÃO
DOS MATERIAIS
1. Estrutura atómica

• Reconhecer que o modelo atómico é uma representação dos
átomos e compreender a sua relevância na descrição de moléculas e
iões.

2. Propriedades dos

• Compreender a organização da Tabela Periódica e a sua relação
com a estrutura atómica e usar informação sobre alguns elementos
para explicar certas propriedades físicas e químicas das respetivas
substâncias elementares.

16

• Compreender que a diversidade das substâncias resulta da
combinação de átomos dos elementos químicos através de diferentes
modelos de ligação: covalente, iónica e metálica.

8

materiais e Tabela
Periódica (TP)

3. Ligação química

12

3.º
período
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FÍSICA
1. Mecânica
1.1 Tempo, posição, velocidade
e aceleração
1.2 Interações e seus efeitos
1.3 Forças e Movimentos

2. Ondas e Eletromagnetismo
2.1 Sinais e Ondas
2. Ondas e Eletromagnetismo
2.1 Sinais e Ondas
2.2 Eletromagnetismo e ondas
eletromagnéticas

QUÍMICA
1. Equilíbrio Químico
1.1 Aspetos quantitativos das
reções químicas
1.2 Estado de equilíbrio e
extensão das reações químicas
2. Reações em Sistemas
Aquosos
2.1 Reações ácido-base
2.2 Reações de oxidação
redução
2.3 Soluções e equilíbrio de
solubilidade

Eu e a Física 11 (Porto Editora)
Novo Jogo de Partículas (Texto Editora)
FQ A
11º
Ano

Ensino

Secundário

Docente

Fernando Sayal
Vera Monteiro

Aprendizagens essenciais: Conhecimentos,
capacidades e atitudes
• Compreender diferentes descrições do movimento usando
grandezas cinemáticas.
• Compreender a acão das forcas, prever os seus efeitos usando as
leis de Newton da dinâmica e aplicar essas leis na descrição e
interpretação de movimentos.
• Caracterizar movimentos retilíneos (uniformes, uniformemente
variados e variados, designadamente os retilíneos de queda a
superfície da Terra com resistência do ar desprezável ou apreciável)
e movimentos circulares uniformes, reconhecendo que só é
possível descrevê-los tendo em conta a resultante das forcas e as
condições iniciais.
• Interpretar um fenómeno ondulatório como a propagação de
uma perturbação, com uma certa velocidade; interpretar a
periodicidade temporal e espacial de ondas periódicas harmónicas
e complexas, aplicando esse conhecimento ao estudo do som.
• Identificar as origens de campos elétricos e magnéticos,
caracterizando-os através de linhas decampo; reconhecer as
condições para a produção de correntes induzidas, interpretando a
produção industrial de corrente alternada e as condições de
transporte da energia elétrica; identificar marcos importantes na
história do eletromagnetismo.
• Compreender a produção de ondas eletromagnéticas e
caracterizar fenómenos ondulatórios a elas associados;
fundamentar a sua utilização, designadamente nas comunicações e
no conhecimento da evolução do Universo.
• Compreender as relações quantitativas nas reações químicas e
aplicá-las na determinação da eficiência dessas reações.
• Reconhecer a ocorrência de reações químicas incompletas e de
equilíbrio químico e usar o Princípio de Le Chatelier para prever a
evolução de sistemas químicos.

• Aplicar a teoria protónica (de Bronsted e Lowry) para reconhecer
substâncias que podem atuar como ácidos ou bases e determinar o
pH das suas soluções aquosas.
• Reconhecer as reações de oxidação-redução como reações de
transferência de eletrões e interpretar a ação de ácidos sobre
alguns metais como um processo de oxidação-redução.
• Compreender a dissolução de sais e reconhecer que a
mineralização das águas se relaciona com processos de dissolução e
equilíbrios de solubilidade.

Número
de
aulas
63

1.º
período

14
35

2.º
período
42

49

3.º
período

Planificação Anual – Resumo
Ano letivo: 2021/2022
Departamento

DMCE

Grupo
disciplinar

510

Domínios de referência
(Áreas temáticas/
situacionais/Unidades/…)
Ambiente, Segurança, Higiene e
Saúde no Trabalho - conceitos
básicos UFCD: 0349
•

AMBIENTE

o

Gestão de resíduos

o

CONCEITOS BÁSICOS
RELACIONADOS COM A SHST

Não há

Manual
adotado
Disciplina

o

ACIDENTES DE TRABALHO

o

DOENÇAS PROFISSIONAIS

o

PRINCIPAIS RISCOS
PROFISSIONAIS

o

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA E
SAÚDE

Gestão ambiental

Qualidade
Segurança

Aspetos gerais da gestão
ambiental

▪

Perspetivas atuais e futuras da
política ambiental

o

Requisito legais comunitários e
nacionais

o

Norma NP EN ISSO 14 001 e
EMAS

o

Classificação de resíduos e sua
diferenciação.

Ano

10º

Profissional

Docente

Corália Crespo

Aprendizagens essenciais: Conhecimentos,
capacidades e atitudes
•

Identificar os principais problemas ambientais.

•

Promover a aplicação de boas práticas para o meio
ambiente.

•

Explicar os conceitos relacionados com a segurança,
higiene e saúde no trabalho.

•

Reconhecer a importância da segurança, higiene e
saúde no trabalho.

•

Identificar as obrigações do empregador e do
trabalhador de acordo com a legislação em vigor.

•

Identificar os principais riscos presentes no local de
trabalho e na atividade profissional e aplicar as
medidas de prevenção e proteção adequadas.

•

Reconhecer a sinalização de segurança e saúde

•

Explicar a importância dos equipamentos de proteção
coletiva e de proteção individual.

•

Identificar e sistematizar os conceitos de gestão
ambiental.

•

Identificar a legislação relevante no âmbito da gestão
ambiental.

CÓDIGO DA UFCD: 0719 –
•

e

Ensino

•

Identificar os requisitos da norma NP EN ISO 14001.

•

Identificar os aspetos e impactes ambientais mais
significativos.

•

Classificar os resíduos e a sua diferenciação.

•

Reconhecer os resíduos urbanos e industriais e
metodologias para a sua gestão.

Número
de
aulas

30

1.º
período

60

2.º
período

