SÍNTESE DA PLANIFICAÇÃO DE GEOGRAFIA A
ANO LETIVO: 2021/2022
ANO: 10º

TURMA: B,D

1º Período
Unidades Temáticas

Instrumentos de Avaliação

Módulo inicial - A posição de Portugal na Europa e no Mundo
- A constituição do território nacional
- A posição geográfica de Portugal
- A Inserção de Portugal em diferentes espaços
1.A população, utilizadora de recursos e organizadora de espaços
1.1.A população: evolução e diferenças regionais
1.1.1.A evolução da população na 2ª metade do século XX
1.1.2.As estruturas e comportamentos sociodemográficos
1.1.3.Os principais problemas sociodemográficos
1.1.4.O rejuvenescimento e a valorização da população






Testes
Trabalhos individuais e de grupo
(quando ocorrem)
Registos da participação nas
atividades propostas
Registos das observações de
atitudes e comportamentos

1.2.A distribuição da população
1.2.1.Os condicionantes da distribuição da população
1.2.2.Os problemas na distribuição da população
2.Os recursos naturais de que a população dispõe: usos, limites e
potencialidades
2.1.Os recursos do subsolo
2.1.1.As áreas de exploração dos recursos minerais
2.1.2.A exploração e distribuição dos recursos energéticos

Aulas previstas (50 minutos): 74

2º Período
Unidades Temáticas
2.1.3.Os problemas na exploração dos recursos do subsolo
2.1.4.Novas perspetivas de exploração e utilização dos recursos
do subsolo
2.2.A radiação solar
2.2.1.A ação da atmosfera sobre a radiação solar
2.2.2.Avariabilidade da radiação solar
2.2.3.A distribuição da temperatura no território nacional
2.2.4.A valorização económica da radiação solar
2.3.Os recursos hídricos
2.3.1.A especificidade do clima português

Aulas previstas (50 minutos): 78

Instrumentos de Avaliação






Testes
Trabalhos individuais e de grupo
(quando ocorrem)
Registos da participação nas
atividades propostas
Registos das observações de
atitudes e comportamentos

3º Período
Unidades Temáticas

Instrumentos de Avaliação

2.Os recursos naturais de que a população dispõe: usos, limites e
potencialidades (cont.)
2.3.Os recursos hídricos
2.3.2.As disponibilidades hídricas
2.3.3.A gestão dos recursos hídricos
2.4.Os recursos marítimos
2.4.1.As potencialidades do litoral
2.4.2.A atividade piscatória
2.4.3.A gestão do espaço marítimo
2.4.4.A rentabilização do litoral e dos recursos marítimos
Aulas previstas (50 minutos): 48






Testes
Trabalhos individuais e de grupo
(quando ocorrem)
Registos da participação nas
atividades propostas
Registos das observações de
atitudes e comportamentos

Nota:
1.
2.
3.

O atual planeamento pode ser alterado/ajustado devido ao ritmo/rendimento dos alunos/ turmas.
Material básico para a sala de aula: Manual escolar, Caderno Diário, Calculadora, Material de escrita e desenho,
computador e Software adequado
Critérios de avaliação: ver página online.

