AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RIO NOVO DO PRÍNCIPE - CACIA
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Disciplina: Geografia

PLANIFICAÇÃO ANUAL DO 9ºANO
Nº de aulas
previstas [50']

Conteúdo Descritivo

1º PERÍODO
Apresentação/ acolhimento / considerações sobre os domínios/subdomínios
programáticos, estratégias, materiais e avaliação.
Avaliação diagnóstica
Atividades de enriquecimento (PAA, PCT ou outras).

Domínio
Atividades
Económicas

Subdomínio

38
1
1
1

Conteúdos

Os Recursos Naturais

1.Compreender a desigual distribuição dos
recursos
2.Compreender as relações entre a distribuição e o
consumo dos diferentes tipos de recursos
3. Compreender a repartição das atividades
económicas em setores

A Agricultura

1.Conhecer e compreender os factores que
interferem na atividade agrícola
2. Compreender as diferenças entre a agricultura
tradicional e a agricultura moderna
3. Compreender a existência de formas de
produção agrícola sustentáveis
4.Compreender a complexidade da agricultura em
Portugal
5. Compreender a importância da Pecuária no
Mundo atual

A Pesca

1. Compreender a importância do oceano como
fonte de recursos e património natural
2. Compreender as áreas oceânicas com maior
potencial piscatório
3.Compreender os diferentes tipos de pesca
4.Conhecer as vantagens e desvantagens da
aquacultura
5.Compreender a Pesca em Portugal

A Indústria

1.Compreender o aparecimento e a evolução da
indústria
2.Compreender a distribuição espacial da indústria
3.Compreender a dinâmica da indústria em
Portugal

Os Serviços

1.Compreender a importância crescente dos
serviços à escala mundial

Turismo

1.Compreender a crescente importância da
atividade turística à escala mundial
2Compreender a crescente importância do turismo
em Portugal

As Redes e Modos de
Transporte e
Telecomunicações

1.Compreender a importância dos transportes nas
dinâmicas dos territórios
2. Espacializar distâncias absolutas e relativas

28
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3.Compreender a importância dos transportes
terrestres e aéreos nas dinâmicas dos territórios
4. Compreender a importância dos transportes
aquáticos nas dinâmicas dos territórios
5.
Compreender
a
importância
das
telecomunicações no mundo global

Momentos de avaliação formativa e sumativa das competências adquiridas e
respetivas correções.
Autoavaliação.

6

2º PERÍODO

32

Atividades de enriquecimento (PAA, PCT ou outras).

Domínio

Subdomínio

Contrastes
de Países com diferentes
Desenvolvimento
graus de
desenvolvimento

1

Conteúdos
1. Compreender os conceitos
crescimento
económico
desenvolvimento humano

de
e

2.Compreender o grau de desenvolvimento dos
países com base no IDH e em outros Indicadores
Compostos

Interdependência entre
espaços com diferentes
níveis de
desenvolvimento

1.Conhecer os principais obstáculos naturais,
históricos, políticos, económicos e sociais ao
desenvolvimento dos países
2.Conhecer a estrutura do comércio mundial

Soluções para atenuar
os contrastes de
desenvolvimento

Compreender soluções que procuram atenuar os
contrastes de desenvolvimento

Riscos Ambiente Riscos Naturais
e Sociedade

1

24
1.Conhecer conceitos relacionados com a teoria
dos risco
2.Compreender os furacões e os tornados como
riscos climáticos com consequências para o meio e
a sociedade
3.Compreender as secas como um risco climático
com influência no meio e na sociedade
4.Compreender as ondas de frio e de calor como
riscos climáticos com influência no meio e na
sociedade
5. Compreender as cheias e as inundações como
riscos hidrológicos com influência no meio e na
sociedade
6.Compreender os movimentos de vertente e as
avalanches como riscos geomorfológicos com
influência no meio e na sociedade

Momentos de avaliação formativa e sumativa das competências adquiridas e
respetivas correções.
Autoavaliação.

6

3º PERÍODO

27

Atividades de enriquecimento (PAA, PCT ou outras).

Domínio

Subdomínio

1
1

Conteúdos
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Riscos Mistos

1. Compreender a importância da
atmosfera no equilíbrio térmico da Terra
2. Compreender a influência da poluição
atmosférica na formação do smog e das chuvas
ácidas
3. Conhecer a influência da poluição
atmosférica no efeito de estufa e na camada de
ozono
4. Compreender a importância da Hidrosfera
no sistema terrestre
5. Conhecer a influência da poluição da
hidrosfera no meio e na sociedade
6. Compreender a influência da degradação do
solo e da desertificação no meio e na sociedade
7. Compreender a importância da floresta à
escala planetária e em Portugal
8. Compreender a influência dos incêndios
florestais no meio e na sociedade

Proteção, controlo e
gestão ambiental
para o
desenvolvimento
sustentável

20

1. Compreender a necessidade de preservar o
património
natural
e
promover
o
desenvolvimento sustentável
2. Compreender o papel da cooperação
internacional na preservação do património
natural e na promoção do desenvolvimento
sustentável
3. Compreender a necessidade de adotar
medidas coletivas e individuais com vista ao
incremento
da
resiliência
e
ao
desenvolvimento sustentável

Momentos de avaliação formativa e sumativa das competências adquiridas e
respetivas correções.
Trabalho de Desenvolvimento (História e Geografia): apresentação

3

Autoavaliação.

1
TOTAL

Nota: O número total de aulas previsto será definido em função do horário da turma.

2

99

