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Ano letivo de 2021/2022 PLANIFICAÇÃO ANUAL DE GEOGRAFIA – 10º Ano 01 

PLANIFICAÇÃO ANUAL PARA O 10º ANO DE GEOGRAFIA EM 2021-2022 

TEMA 

ORGANIZADOR 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

 

CALENDÁRIO 

I. CONHECIMENTOS:  

Localizar e compreender os lugares e as regiões  

II. CAPACIDADES:  

Problematizar e debater as inter-relações entre 

fenómenos e espaços geográficos 

III. ATITUDES:  

Comunicar e participar  

 

MÓDULO INICIAL 

 

1) Reconhecer a importância da localização na 

explicação geográfica, analisando informação 

representada em mapas com diferentes escalas e 

sistemas de projeção. 

 

  

1º Semestre 

DESCRITORES DO PERFIL DOS ALUNOS  

POR ÁREAS DE COMPETÊNCIAS: 
Contributo da Geografia para os princípios enunciados no Perfil dos Alunos: 

(A) Linguagens e textos: Mobilizar diferentes fontes de informação geográfica na construção de respostas para os problemas investigados, incluindo mapas, diagramas, globos, 

fotografia aérea e TIG (por exemplo Google Earth, Google Maps, Open Street Maps, GPS, SIG, Big Data, etc.). 
(B) Informação e comunicação: Recolher, tratar e interpretar informação geográfica e mobilizar a mesma na construção de respostas para os problemas estudados. Representar 

gráfica, cartográfica e estatisticamente a informação geográfica. 

(C) Raciocínio e resolução de problemas: Representar gráfica, cartográfica e estatisticamente a informação geográfica, proveniente de trabalho de campo (observação direta) e 
diferentes fontes documentais (observação indireta) e sua mobilização na elaboração de respostas para os problemas estudados. 

(D) Pensamento crítico e pensamento criativo: Investigar problemas ambientais, ancorados em guiões de trabalho e questões geograficamente relevantes (o quê, onde, como, 

porquê e para quê). 
(F) Desenvolvimento pessoal e autonomia: Aplicar o conhecimento geográfico, o pensamento espacial e as metodologias de estudo do território, de forma criativa, em trabalho de 

equipa, para argumentar, comunicar e intervir em problemas reais, a diferentes escalas. 

(G) Bem-estar, saúde e ambiente: Aplicar o conhecimento geográfico, o pensamento espacial e as metodologias de estudo do território de forma criativa, em trabalho de equipa, 
para argumentar, comunicar e intervir em problemas reais, a diferentes escalas. 

(H) Sensibilidade estética e artística: Realizar projetos, identificando problemas e colocando questões-chave, geograficamente relevantes, a nível económico, político, cultural e 

ambiental, a diferentes escalas. 
(I) Saber científico, técnico e tecnológico: Identificar-se com o seu espaço de pertença, valorizando a diversidade de relações que as diferentes comunidades e culturas 

estabelecem com os seus territórios, a várias escalas. 
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Ano letivo de 2021/2022 PLANIFICAÇÃO ANUAL DE GEOGRAFIA – 10º Ano 02 

 

TEMA 

ORGANIZADOR 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

(com sugestão de articulações multidisciplinares) 

CALENDÁRIO 

I. CONHECIMENTOS:  

Localizar e compreender os lugares e as regiões  

II. CAPACIDADES:  

Problematizar e debater as inter-relações entre 

fenómenos e espaços geográficos 

III. ATITUDES:  

Comunicar e participar  

 

MÓDULO 1:  

 

A população utilizadora de 

recursos e organizadora de 

espaços 

 

1) Comparar a evolução do comportamento de 

diferentes variáveis demográficas, recolhendo e 

selecionando informação estatística e 

apresentando conclusões. (MACS) 

 

2) Identificar padrões de distribuição de 

variáveis demográficas e suas causas próximas, 

utilizando mapas a diferentes escalas. (Art) 

 

3) Explicar as assimetrias regionais na 

distribuição da população portuguesa, 

evidenciando os fatores naturais e humanos que 

as condicionam. (MACS) (Hist) (Bio/Geol) 

 

4) Mobilizar as Tecnologias de Informação 

Geográfica – Web SIG, Google Earth, GPS, Big 

Data - para localizar, descrever e compreender 

os fenómenos demográficos.(TIC) 

 

1) Equacionar medidas concretas para 

minimizar o envelhecimento da população 

portuguesa. 

 

2) Reportar as assimetrias regionais na 

distribuição da população, aplicando o 

conceito de capacidade de carga humana a 

nível local e regional. 

1) Selecionar medidas para mitigar 

o envelhecimento da população 

portuguesa e as assimetrias 

demográficas do território 

português. 

1º Semestre 

DESCRITORES DO PERFIL DOS ALUNOS  

POR ÁREAS DE COMPETÊNCIAS: 
Contributo da Geografia para os princípios enunciados no Perfil dos Alunos: 

(A) Linguagens e textos: Mobilizar diferentes fontes de informação geográfica na construção de respostas para os problemas investigados, incluindo mapas, diagramas, globos, 

fotografia aérea e TIG (por exemplo Google Earth, Google Maps, Open Street Maps, GPS, SIG, Big Data, etc.). 

(B) Informação e comunicação: Recolher, tratar e interpretar informação geográfica e mobilizar a mesma na construção de respostas para os problemas estudados. Representar 

gráfica, cartográfica e estatisticamente a informação geográfica. 
(C) Raciocínio e resolução de problemas: Representar gráfica, cartográfica e estatisticamente a informação geográfica, proveniente de trabalho de campo (observação direta) e 

diferentes fontes documentais (observação indireta) e sua mobilização na elaboração de respostas para os problemas estudados. 

(D) Pensamento crítico e pensamento criativo: Investigar problemas ambientais, ancorados em guiões de trabalho e questões geograficamente relevantes (o quê, onde, como, 
porquê e para quê). 

(F) Desenvolvimento pessoal e autonomia: Aplicar o conhecimento geográfico, o pensamento espacial e as metodologias de estudo do território, de forma criativa, em trabalho de 

equipa, para argumentar, comunicar e intervir em problemas reais, a diferentes escalas. 
(G) Bem-estar, saúde e ambiente: Aplicar o conhecimento geográfico, o pensamento espacial e as metodologias de estudo do território de forma criativa, em trabalho de equipa, 

para argumentar, comunicar e intervir em problemas reais, a diferentes escalas. 

(H) Sensibilidade estética e artística: Realizar projetos, identificando problemas e colocando questões-chave, geograficamente relevantes, a nível económico, político, cultural e 

ambiental, a diferentes escalas. 

(I) Saber científico, técnico e tecnológico: Identificar-se com o seu espaço de pertença, valorizando a diversidade de relações que as diferentes comunidades e culturas 

estabelecem com os seus territórios, a várias escalas. 
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Ano letivo de 2021/2022 PLANIFICAÇÃO ANUAL DE GEOGRAFIA – 10º Ano 03 

 

 

 

TEMA 

ORGANIZADOR 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

(com sugestão de articulações multidisciplinares) 

CALENDÁRIO 

I. CONHECIMENTOS:  

Localizar e compreender os lugares e as regiões  

II. CAPACIDADES:  

Problematizar e debater as inter-relações entre 

fenómenos e espaços geográficos 

III. ATITUDES:  

Comunicar e participar  

 

MÓDULO 2:  

 

Os recursos naturais de que 

a população dispõe: usos, 

limites e potencialidades 

 

1) Relacionar a distribuição dos principais 

recursos do subsolo com as principais unidades 

geomorfológicas. (Bio/Geol)  

 

2) Comparar a distribuição dos principais 

recursos energéticos e das redes de distribuição e 

consumo de energia com a radiação solar e os 

recursos do subsolo. (Bio/Geol) (FQ) 

 

3) Descrever a distribuição geográfica e a variação 

anual da temperatura e da precipitação e 

relacioná-las com a circulação geral da atmosfera. 

(Port) (Bio/Geol) (FQ)  

 

4) Identificar a distribuição das principais bacias 

hidrográficas e sua relação com as 

disponibilidades hídricas.  

 

5) Relacionar as especificidades climáticas, as 

disponibilidades hídricas e os regimes dos cursos 

de água das diferentes regiões portuguesas, 

apresentando um quadro síntese para cada região. 

(TIC) 

 

6) Relacionar a posição geográfica dos principais 

portos nacionais e a sua relação com a direção dos 

ventos, das correntes marítimas, a linha de costa, e 

o relevo marinho. (Bio/Geol) 

 

7) Descrever os principais tipos de pesca, 

recolhendo e selecionando informação estatística e 

apresentando conclusões. (MACS) (TIC) 

 

 

 

 

1) Equacionar as potencialidades e 

limitações de exploração dos recursos do 

subsolo. (Bio/Geol) 

 

2) Inferir o potencial de valorização 

económica da radiação solar, apresentando 

exemplos dessas possibilidades. (F/Q) 

 

3) Relacionar as disponibilidades hídricas 

com a qualidade do abastecimento de água.  

 

4) Discutir a situação atual da atividade 

piscatória. 

 

5) Equacionar a importância da ZEE, 

identificando recursos e medidas de 

mitigação de problemas no âmbito da sua 

gestão e controlo. (Bio/Geol) 

6) Discutir a pressão sobre o litoral com a 

necessidade do desenvolvimento sustentado 

das atividades de lazer e de exploração da 

natureza, apresentando casos concretos 

reportados em fontes diversas. 

 

1) Construir um quadro de 

possibilidades sobre a exploração 

sustentável dos recursos naturais 

de Portugal – minerais, energéticos, 

hídricos e marítimos, evidenciando 

reflexão crítica e argumentação 

fundamentada. (Port) (MACS) 

(Bio/Geol) (FQ) (TIC) 

2) Mobilizar as Tecnologias de 

Informação Geográfica – Web SIG, 

Google Earth, GPS, Big Data - 

para localizar, descrever e 

compreender a exploração dos 

recursos naturais. (TIC) 

 

2º Semestre 
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Ano letivo de 2021/2022 PLANIFICAÇÃO ANUAL DE GEOGRAFIA – 10º Ano 04 

DESCRITORES DO PERFIL DOS ALUNOS  

POR ÁREAS DE COMPETÊNCIAS: 
Contributo da Geografia para os princípios enunciados no Perfil dos Alunos: 

(C) Raciocínio e resolução de problemas: Representar gráfica, cartográfica e estatisticamente a informação geográfica, proveniente de trabalho de campo (observação direta) e 

diferentes fontes documentais (observação indireta) e sua mobilização na elaboração de respostas para os problemas estudados. 
(D) Pensamento crítico e pensamento criativo: Investigar problemas ambientais, ancorados em guiões de trabalho e questões geograficamente relevantes (o quê, onde, como, 

porquê e para quê). 

(E) Relacionamento interpessoal: Aplicar o conhecimento geográfico, o pensamento espacial e as metodologias de estudo do território, de forma criativa, em trabalho de equipa, 
para argumentar, comunicar e intervir em problemas reais, a diferentes escalas. Pesquisar exemplos concretos de solidariedade territorial e sentido de pertença, numa perspetiva dos 

ODS. 
(F) Desenvolvimento pessoal e autonomia: Aplicar o conhecimento geográfico, o pensamento espacial e as metodologias de estudo do território, de forma criativa, em trabalho de 

equipa, para argumentar, comunicar e intervir em problemas reais, a diferentes escalas. 

(G) Bem-estar, saúde e ambiente: Aplicar o conhecimento geográfico, o pensamento espacial e as metodologias de estudo do território de forma criativa, em trabalho de equipa, 
para argumentar, comunicar e intervir em problemas reais, a diferentes escalas. 

(H) Sensibilidade estética e artística: Realizar projetos, identificando problemas e colocando questões-chave, geograficamente relevantes, a nível económico, político, cultural e 

ambiental, a diferentes escalas. 
(I) Saber científico, técnico e tecnológico: Identificar-se com o seu espaço de pertença, valorizando a diversidade de relações que as diferentes comunidades e culturas 

estabelecem com os seus territórios, a várias escalas. 

 

 

 

DOMÍNIO DAS ATITUDES E VALORES 

O “Domínio das Atitudes e valores” é um parâmetro não circunscrito ao “Programa Nacional de Geografia” homologado em 06/12/2001 mas regulado pelo documento “Orientações 

Curriculares de Geografia” de 2001, e, pelos documentos “Projeto Educativo” e “Plano de Desenvolvimento Curricular” da Escola Secundária Cunha Rivara de Arraiolos. 

Os alunos deverão evidenciar ao longo do ano as competências de: 

A) Desenvolver a sensibilidade na perceção e na apropriação do espaço.  

  

B) Demonstrar espírito de tolerância e capacidade de diálogo, aceitando as diferenças entre indivíduos e culturas. 

 

C) Manifestar interesse pela cooperação com outros indivíduos ou grupos, como forma de melhorar a qualidade de vida. 

D) Interessar-se pela preservação do património natural e cultural, contribuindo para o desenvolvimento harmoniosoda nossa comunidade. 
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Ano letivo de 2021/2022 PLANIFICAÇÃO ANUAL DE GEOGRAFIA – 10º Ano 05 

ORGANIZAÇÃO E LEITURA DA PLANIFICAÇÃO ANUAL PARA O 11º ANO DE GEOGRAFIA   

1) A presente planificação segue o “Programa Nacional de Geografia” homologado em 06/12/2001. Considerando a evolução do nosso país nos ultimo anos, pressupomos que alguns itens 

do programa elaborado em 2001 estão datados e carecem de actualização pelo que considera-se como referência na escala temporal “a 2ª metade do século XX e anos posteriores”. 

 

2) O cumprimento integral da listagem DE 12 dimensões do Conhecimento elencadas nas APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E 

ATITUDES para os 3 TEMAS (módulos) do corrente ano e permite averiguar no término do ano letivo, o correcto cumprimento da planificação agora programada. 
 

 

 
 

MODALIDADES E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Modalidades:Avaliação de diagnóstico (no início do ano); Avaliação formativa; Auto-avaliação; Avaliação sumativa (em Conselho de Turma no final de cada período). 

Instrumentos:Fichas de aplicação de conhecimentos; Trabalho individual de pesquisa, dentro e fora da sala de aula; Trabalho de pesquisa em grupo; Apresentação oral dos trabalhos 

efetuados; Verificação dos TPC e da organização do caderno diário; Observação das atitudes e comportamentos (responsabilidade, autonomia, empenho, cumprimento de regras, 

assiduidade e pontualidade…) 

Registos: Provas escritas ou Trabalhos de pesquisa com avaliação quantitativa (cotados 0-100%, constituem metade do peso da «avaliação sumativa»); Registos de aulas/cadernos e 

CLASSROOM com avaliação qualitativa (cotados de 0-5: na habitual categorização de Não satisfaz; Satisfaz, Satisfaz Bastante ou Excelente). No CLASSROOM arquivam-se as diversas 

modalidades de “Avaliação Formativa”: fichas formativas, fichas de questões, relatórios, pesquisas, gamming e restantes formas de avaliação produzidas em aula. 

Solicitamos a pais e tutores a consulta regular do CLASSROOM para assegurarem regulares auto-avaliação do trabalho dos seus educandos. 

 
 

POTENCIAL ARTICULAÇÃO INTERDISCIPLINAR  

As Aprendizagens Essenciais justificam do ponto de vista didáctico as potenciais articulações entre as diversas disciplinas do ensino básico. Legenda:  (Port) Português; (MACS) 

Matemática Aplicada às Ciências Sociais; (Hist) História; (Bio/Geol) Biologia/Geologia; (FQ) Físico-Química; (Art) Artes; (TIC) Aplicações Informáticas. 

 

 

 


