
 

 

 
 

Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2021/2022 

 

Nível de Ensino: Secundário  Disciplina: Geografia  Ano: 1.º (10º)  Curso: Profissional Técnico de 
Informação e Animação Turística 

 

Planificação Anual 

Semestre Módulo Conteúdos Programáticos/Domínios Tempos letivos 

 
1.º 

 
 
Módulo 1 - O Quadro Natural de 
Portugal – O Relevo 

 
1.1 - As características morfológicas de Portugal Continental 
1.2 - O relevo de Portugal Continental no conjunto da Península 
Ibérica 
1.3 - A morfologia dos arquipélagos dos Açores e da Madeira 
1.4 - O relevo dos arquipélagos dos Açores e da Madeira e as 
Tectónica de Placas. 
1.5 - O litoral e o relevo submarino 
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2.º 

 
 Módulo 3 - O Quadro Natural de 
Portugal – A Água 

3.1 - As grandes bacias hidrográficas 
3.2 - As redes hidrográficas 
3.3 - As águas subterrâneas 
3.4 - A gestão dos recursos hídricos 
3.5 - Os recursos hídricos nos arquipélagos dos Açores e da Madeira 
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Critérios de Avaliação/Ponderação 

Em cada descritor a avaliação é feita tendo em conta os níveis seguintes: 

Ainda está longe de um 
desempenho razoável 

Ainda não desempenha 
razoavelmente 

Desempenha 
razoavelmente 

Desempenha bem Desempenha plenamente 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Até 19% Entre 20% e 46% Entre 47% e 69% Entre 70% e 89% Entre 90% e 100% 

 



Módulos Descritores Instrumentos de Avaliação 

 
 
 

Módulo 1 - O Quadro Natural de 
Portugal – O Relevo 

 
a1) Reconhecer as características morfológicas do relevo de 
Portugal Continental. 
b1) Compreender a morfologia dos arquipélagos dos Açores e da 
Madeira e as placas tectónicas. 
c1) Relacionar as formas de relevo do litoral e o relevo 
submarino com os exemplos nacionais. 
 
Domínio das competências: 
 
d1) Desenvolve as competências do perfil do aluno 
(responsabilidade, autonomia, participação, colaboração e 
respeito pelo outro). 
 

 
Testes escritos 

 
Fichas formativas e/ou 

trabalhos individuais/grupo 
 

Participação oral 
 

 
Observação direta 

 
Autoavaliação 

 
 
 
 
Módulo 3 - O Quadro Natural de 
Portugal – A Água 

 
a3) Localizar as grandes bacias hidrográficas e redes 
hidrográficas nacionais. 
b3) Identificar as características das águas subterrâneas. 
c3) Relacionar as diferentes formas de gestão dos recursos 
hídricos. 
d3) Reconhecer as características dos recursos hídricos nos 
arquipélagos dos Açores e da Madeira. 
 
 
Domínio das competências: 
 
e3) Desenvolve as competências do perfil do aluno 
(responsabilidade, autonomia, participação, colaboração e 
respeito pelo outro). 
 

 
Testes escritos 

 
Fichas formativas e/ou 

trabalhos individuais/grupo 
 

Participação oral 
 

Observação direta 
 

Autoavaliação 

Notas: 
- a avaliação de cada módulo resulta da média aritmética do resultado de cada um dos descritores; 

- os instrumentos de avaliação devem ser diversificados; 

- um instrumento de avaliação tem tantas classificações quantos descritores que estão a ser avaliados; 
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