
 

Síntese da Planificação da Disciplina de Geografia-9º Ano 
   2021/2022 

 (As Aulas previstas são contabilizadas em unidades de 
50 minutos) 
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Unidades Temáticas Instrumentos e Critérios de Avaliação 

TEMA IV- ATIVIDADES ECONÓMICAS 
 
Unidade Temática: Redes e meios de transportes e 
telecomunicações (Consolidação de conteúdos de 
8º ano)  

  
 

TEMA V: CONTRASTES DE DESENVOLVIMENTO 
 
Unidades Temáticas: países com diferentes graus 
de desenvolvimento; Interdependência entre os 
espaços com diferentes níveis de desenvolvimento;  

 

Domínio cognitivo (90%): 
Ficha(s) de avaliação. ------------------- 45% 
Outros instrumentos de avaliação: fichas 
de trabalho, questionários, trabalhos de 
pares ou grupo e apresentações orais. ----
------------------------------------------------ 45% 
 
Domínio de atitudes e valores (10%). 
Empenho, participação, responsabilidade 
e cumprimento das regras de conduta. 
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Unidades Temáticas Instrumentos e Critérios de Avaliação 

TEMA V: CONTRASTES DE DESENVOLVIMENTO 
 
Unidades Temáticas: Soluções para atenuar os 
contrastes de desenvolvimento. (continuação) 
 

 

TEMA VI: RISCOS, AMBIENTE E SOCIEDADE 

Unidades Temáticas: Riscos naturais. 
  

Domínio cognitivo (90%): 
Ficha(s) de avaliação. ------------------- 45% 
Outros instrumentos de avaliação: fichas 
de trabalho, questionários, trabalhos de 
pares ou grupo e apresentações orais. ----
------------------------------------------------ 45% 
 
Domínio de atitudes e valores (10%). 

Empenho, participação, responsabilidade e 
cumprimento das regras de conduta. 
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Unidades Temáticas Instrumentos e Critérios de Avaliação 

TEMA VI: RISCOS, AMBIENTE E SOCIEDADE 

Unidades Temáticas: Riscos mistos; Proteção, 
controlo e gestão ambiental para o 
desenvolvimento sustentável. 

Domínio cognitivo (90%): 
Ficha(s) de avaliação. ------------------- 45% 
Outros instrumentos de avaliação: fichas 
de trabalho, questionários, trabalhos de 
pares ou grupo e apresentações orais. ----
------------------------------------------------ 45% 
 
Domínio de atitudes e valores (10%). 

Empenho, participação, responsabilidade e 
cumprimento das regras de conduta. 

 

Material básico para a aula: manual, caderno de atividades, caderno diário e material de escrita 

Período 
Dias de aulas previstos 

2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª 

1.º período 12 12 11 13 14 

2.º período 13 13 12 13 13 

3.º período 7 9 9 8 7 


