
 

Nível de Ensino: Secundário    Disciplina: Geografia    Ano: 2.º (11º)    Curso: Profissional Técnico de  
Informação e Animação Turística  

  

Planificação Anual  

Semestre  Módulo  Conteúdos Programáticos/Domínios  Tempos letivos  

  
1.º  

  
  
Módulo 2 - O Quadro Natural de  
Portugal: O Clima  

 A especificidade do clima em Portugal:  
2.1 – O papel da água na atmosfera  
2.2 – Caracterização da circulação geral da atmosfera  
2.3 – As massas de ar  
2.4 – A precipitação em Portugal  
2.5 – Caracterização do clima em Portugal  

 

  
  

30  

  
1.º  

  
 

 
 Módulo 4 - Portugal: A População  

4.1 – A população: evolução e diferenças regionais.  
4.2 – A evolução da população portuguesa desde meados do século 
XX.  
4.3 – As estruturas e os comportamentos sociodemográficos.  
4.4 - Os principais problemas sociodemográficos.  
4.5 - O rejuvenescimento e a valorização da população. 
4.6 - A distribuição da população: as condicionantes da distribuição 
da população; os problemas da distribuição da população. 

 

  
  

30  

    

Planificação/Critérios Ano 
Letivo 2022/2023  

  

 



 
2.º 

  
 Módulo 5 - Portugal: As Áreas 
Urbanas  

5.1 - As áreas urbanas: dinâmicas internas 
5.1.1 – A organização das áreas urbanas.  
5.1.2 – A expansão urbana. 
5.1.3 – Problemas urbanos. 
5.2 - A rede urbana e as novas relações cidade-campo 
5.2.1 - As características da rede urbana.  
5.2.2 - A reorganização da rede urbana.  
5.2.3 - As parcerias entre cidades e o mundo rural. 
 

 
  

30 

 
2.º 

  
 Módulo 6 - Portugal: As Áreas 
Rurais  

6.1 – As fragilidades dos sistemas agrários.  
6.2 – A agricultura portuguesa e a Política Agrícola Comum.  
6.3 – As novas oportunidades para as áreas rurais. 
 

 
  

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 2 - O Quadro Natural de  

Portugal: O Clima 

a2. Compreende a circulação geral da atmosfera, a formação 
dos centros barométricos e a sua influência nos estados de 
tempo.  
b2. Compreende a distribuição da precipitação em Portugal, os 
fatores de variação da precipitação e os diversos tipos de 
precipitação de modo a caraterizar os estados de tempo mais 
frequentes e o clima de Portugal. 

Testes escritos  

 
 Fichas formativas e/ou 

trabalhos individuais/grupo  

 
 Participação oral  

 
Observação direta 

 
 Autoavaliação 

 

 
 Módulo 4 - Portugal: A População 

a4. Explica a evolução da população portuguesa analisando o 
comportamento das variáveis demográficas.  
b4. Analisa as estruturas e comportamentos sociodemográficos, 
refletindo sobre os seus principais problemas e equacionando 
soluções.  
c4. Compreende a distribuição da população, evidenciando os 
seus problemas e apresentando medidas de solução. 

Testes escritos  
  

Fichas formativas e/ou trabalhos 
individuais/grupo  

  
Participação oral  

 
Observação direta  

  
Autoavaliação  

 



 
 Módulo 5 - Portugal: As Áreas 
Urbanas 

a5. Reconhece a organização das áreas urbanas/áreas 
funcionais sugerindo hipóteses explicativas.  
b5. Explica o processo da expansão urbana, refletindo sobre as 
características das áreas metropolitanas e os fenómenos de 
suburbanização, periurbanização e rurbanização.  
c5. Investiga as principais componentes da paisagem urbana 
que condicionam o bem estar e a qualidade de vida nas cidades 
portuguesas, apresentando ações que permitam a resolução dos 
seus problemas.  
d5. Carateriza a rede urbana portuguesa e a sua reorganização, 
abordando a importância das parcerias entre as cidades e o 
mundo rural. 

Testes escritos 
  

Fichas formativas e/ou trabalhos 
individuais/grupo  

  
Participação oral  

  
Observação direta  

  
Autoavaliação  

 
 Módulo 6 - Portugal: As Áreas 
Rurais 

a6. Discute as fragilidades dos sistemas agrários abordando as 
suas principais causas.  
b6. Analisa a Política Agrícola Comum, avaliando os seus 
reflexos na agricultura portuguesa e as diversas oportunidades 
de desenvolvimento rural. 

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;  

 

 


