
 

 

 

 
 

Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2022/2023 

 

Nível de Ensino: Secundário  Disciplina: Geografia A  Ano:11º  Curso: Científico-Humanístico 

 

Planificação Anual 

Semestres Sequências Conteúdos Programáticos/Aprendizagens Essenciais Tempos letivos 

 
1º  

 

Tema 2 - Recursos naturais de 

que a população dispõe: usos, 

limites e potencialidades 

Os recursos hídricos 

 

Recursos Marinhos 

 

 

 

 

Tema 3 – Os espaços 

organizados pela população 

 

As áreas rurais em mudança 

 
As áreas urbanas: dinâmicas 
internas 
 

 

As disponibilidades hídricas de Portugal. 

A gestão dos recursos hídricos. 

 

 Potencialidades do litoral. 

 Atividade piscatória. 

 Gestão do litoral e espaço marítimo. 

 A rentabilização do litoral e dos recursos marítimos. 

 

 

As fragilidades dos sistemas agrários. 

A agricultura portuguesa e a Política Agrícola Comum. 

As novas oportunidades para as áreas rurais. 

 

A organização das áreas urbanas. 

Expansão urbana. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
       108 

 



2º 
 
 

 
As áreas urbanas: dinâmicas 
internas (continuação)  
 
 
 
A rede urbana e as novas 
relações cidade-campo 
 
 

Tema 4 - A população como se 
movimenta e comunica 
 

A diversidade dos modos de 
transporte e a desigualdade  
espacial das redes 
 

A revolução das 

telecomunicações e o seu  

impacto nas relações  

interterritoriais 

Os transportes e as comunicações 

e a qualidade de vida da 

população 

Tema 5 – A integração de 

Portugal na União Europeia. 

Novos desafios, novas 

oportunidades 

 

 

A expansão urbana (continuação). 

Problemas urbanos.  

 

 

 As características da rede urbana. 

 A reorganização da rede urbana. 

 As parcerias entre cidades e o mundo rural. 

 

A competitividade dos diferentes modos de transporte. 

A distribuição espacial das redes de transporte. 

A inserção nas redes transeuropeias. 

 

 

A distribuição espacial das redes de comunicação. 

O papel das TIC no dinamismo dos diferentes espaços geográficos. 

 

 

 

A multiplicidade dos espaços de vivência. 

Os problemas de segurança, de saúde e ambientais. 

 

Os desafios, para Portugal, do alargamento da U.E.  

A valorização ambiental em Portugal e a Política Ambiental    

Comunitária. 

As regiões portuguesas no contexto das políticas regionais da União 

Europeia. 

 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
          85 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



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% 
 

(Domínios/Sequências/Temas/Módulos e  
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes )/Descritores 

Ponderação Instrumentos de Avaliação 

 

Tema 2 - Os recursos naturais de que a população dispõe: usos, limites e 

potencialidades 

a1. Explica as disponibilidades hídricas superficiais e subterrâneas em Portugal, 
procurando uma abordagem sobre os problemas de gestão dos recursos hídricos 
e suas soluções. 
b1. Apresenta as potencialidades do litoral, evidenciando a ação erosiva do 
mar, as principais características da costa e os recursos piscícolas. 
c1. Discute a situação atual da atividade piscatória e reflete sobre a gestão do 
litoral/espaço marítimo, apresentando medidas que permitam a sua 
rentabilização. 
 

Tema 3 – Os espaços organizados pela população 

a2. Discute as fragilidades dos sistemas agrários abordando as suas principais 

causas.  

b2. Analisa a Política Agrícola Comum, avaliando os seus reflexos na agricultura 

portuguesa e as diversas oportunidades de desenvolvimento rural. 

c2. Reconhece a organização das áreas urbanas/áreas funcionais sugerindo 

hipóteses explicativas. 

d2. Explica o processo da expansão urbana, refletindo sobre as características 

das áreas metropolitanas e os fenómenos de suburbanização, periurbanização e 

rurbanização.   

e2. 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.  

 

 

 

 

           25% 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
           50% 
 
            
 
          
 

           

Testes escritos 

Fichas formativas individuais 

e/ou grupo 

Participação oral  

Trabalhos de grupo e/ou 

individuais 

Fichas de autoavaliação  

 

 

 

 

 

 

Testes escritos 

Fichas formativas individuais 

e/ou grupo 

Participação oral  

Trabalhos de grupo e/ou 

individuais 

Fichas de autoavaliação  

 

 

 

 

 

 



f2. Carateriza a rede urbana portuguesa e a sua reorganização, abordando a 

importância das parcerias entre as cidades e o mundo rural. 

  

 
Tema 4 - A população como se movimenta e comunica 
 

a3. Carateriza os modos de transporte e as TIC, suas desigualdades na 

repartição espacial e os  seus reflexos na qualidade de vida.   
 

 

Tema 5 – A integração de Portugal na União Europeia. Novos desafios, novas 

oportunidades 

a4. Compreende a integração de Portugal na UE, refletindo sobre as políticas 
ambientais e de coesão e os desafios/oportunidades resultantes dos 
alargamentos da UE. 

 

 

 
 
 

           10% 
 

 

 

        

           10% 

             

 

 

 
 
 
 

Testes escritos 

Fichas formativas individuais 

e/ou grupo 

Participação oral 

Trabalhos de grupo e/ou 

individuais 

Fichas de autoavaliação  
 

Testes escritos 

Fichas formativas individuais 

e/ou grupo 

Participação oral  

Trabalhos de grupo e/ou 

individuais  

Fichas de autoavaliação  
 

Domínio das competências 
 

a5. Desenvolve as competências do perfil do aluno (responsabilidade, 
autonomia, participação, colaboração e respeito pelo Outro). 
 

 
          5% 

 
Observação direta 

Observações:  
As ponderações  dos descritores correspondem a um valor médio podendo sofrer reajustamentos, tendo em consideração o perfil das turmas, a 
flexibilidade curricular e o processo de consolidação das aprendizagens essenciais. 
No sentido de promover a consolidação das aprendizagens essenciais do programa de Geografia A poderá ser aplicado, ao longo do ano letivo, o 
descritor f:        
    - Aplica  os conhecimentos adquiridos na disciplina de Geografia A do 10 ano. 

 

Notas: 
- a avaliação é sempre formativa, mesmo a que resulta de uma classificação no final do 1º semestre, com exceção da avaliação do final do 2º semestre, 

que é sumativa e que resulta do juízo globalizante do ano; 

- os instrumentos de avaliação devem ser diversificados; 

- um instrumento de avaliação tem tantas classificações quantos os descritores dos domínios/sequências/temas/módulos e conhecimentos, capacidades 

e atitudes que estão a ser avaliados; 

- a dificuldade registada no 1.º semestre do ano não deve ser considerada na avaliação do 2.º semestre, quando se deteta que o aluno já superou o 

problema. 

 


