
 

 

 
 

Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2021/2022 

 

Nível de Ensino: Secundário  Disciplina: Turismo e Informação 
Turística 

 Ano: 1.º (10º)  Curso: Profissional Técnico de 
Informação e Animação Turística 

 

Planificação Anual 

Semestre Módulo Conteúdos Programáticos/Domínios Tempos letivos 

 
1º/ 2º 

Módulo 3478 - Geografia do 
Turismo 

1. Posição geográfica de Portugal 
1.1. Portugal e as suas dimensões 
1.2. Localização e organização territorial 
1.3. Posição geográfica como uma das características 
biofísicas do território 
1.4. Evolução das atividades económicas e a distribuição e 
ocupação da população no território português 

2. Diversidade climática regional 
2.1. Fatores do clima e sua dinâmica geográfica climática 
2.2. Tipos de tempo e sua distribuição ao longo do território 
2.3. Regiões climáticas portuguesas, suas divisões e 
enquadramento 
2.4. Clima e as energias alternativas 
2.5. Diversidade e capacidade de uso de solos 
2.6. Repartição das diferentes espécies arbóreas e seus 
fatores condicionantes 
2.7. Regiões naturais 

3. População portuguesa 
3.1. Dinamismo, estrutura e fatores condicionantes da sua 
evolução 
3.2. Distribuição geográfica da população portuguesa 
3.3. Fenómeno da litoralização e suburbanização da 
população em geral 
3.4. Abandono das regiões do interior e os seus impactos 
económicos 
3.5. Condições de vida da população portuguesa em geral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 



3.6. Mundo rural português e o seu espaço em mutação 
3.7. Novos enquadramentos do espaço rural e urbano 

4. Fluxos turísticos – países geradores e recetores 
4.1. Fluxos turísticos 
4.2. Fluxos recetores e geradores de turismo 
4.3. Identificação dos fluxos mais importantes para Portugal 
4.4. Especificidade do espaço turístico do sul da Europa 

5. Regiões turísticas portuguesas 
5.1. Rotas e o seu interesse turístico (do vinho, do vidro, da 
cerâmica, gastronómicas, etc.) 
5.2. Património como recurso turístico 
5.3. Animação e turismo 
5.4. Destinos de férias 
5.5. Destinos de negócio 
5.6. Itinerários tradicionais mais relevantes 
5.7. Itinerários inovadores e as formas de turismo 
“alternativo” 
5.8. Tipos de turismo (turismo balnear, de saúde e bem estar, 
de negócios, rural, desportivo/ativo, 
ecoturismo, cultural e recreativo, etc.) 
5.9. Os novos enquadramentos do espaço rural e urbano 
 

 
2º 

 Módulo 3501 - Paisagem natural 1. Paisagem 
2. Evolução da paisagem local/regional 
3. Ecologia e paisagem 
4. Valor da paisagem e seus componentes para o turismo 
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2º 

Módulo 3460 - Cartografia e 
orientação 

1. Cartografia e noções de orientação 
1.1. Relevo 
1.2. Hidrografia 
1.3. Vegetação 

2. Orientação e turismo 
3. Instrumentos de orientação (mapas, cartas militares, bússolas, 
etc.). 

 
 

 
30 

 

 

 

 

 



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 3478 - Geografia do 
Turismo 
 

 
a1) Compreende a posição geográfica de Portugal. 
b1) Analisa a diversidade climática das várias regiões de 
Portugal. 
c1) Compreende as principais caraterísticas demográficas da 
população portuguesa. 
d1) Caracteriza os fluxos turísticos a nível mundial e as 
principais regiões turísticas portuguesas. 
 
Domínio das competências: 
 
e1) 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 3501 - Paisagem natural 
 

 
a2) Caracteriza a paisagem e sua evolução, refletindo sobre a 
sua relação com a ecologia e a valorização turística. 
 
 
Domínio das competências: 
 
b2) 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 3460 - Cartografia e 
orientação 

 
a3) Compreende e implementa as noções básicas de cartografia 

 
Testes escritos 



 e orientação. 
 
 
 
 
Domínio das competências: 
 
b3) Desenvolve  as competências do perfil do aluno 
(responsabilidade, autonomia, participação, colaboração  e  
respeito pelo outro). 
 

 
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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