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

TEMA III- POPULAÇÃO E POVOAMENTO 
 
Unidade Temáticas: Evolução da população 
Mundial; Distribuição da População Mundial. 
 

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 

Unidade Temáticas: Mobilidade da População; 
Cidades, principais áreas de fixação humana; 
Diversidade Cultural. 
TEMA IV: ATIVIDADES ECONÓMICAS 
Unidades Temáticas: Atividades Económicas: 
recursos processos de produção e sustentabilidade; 

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 IV: ATIVIDADES ECONÓMICAS 

Unidades Temáticas: Setor Primário; Setor 
Secundário e Setor Terciário; Redes e meios de 
transportes e telecomunicações

 

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 14 14 13 13 13 

2.º período 11 11 11 12 12 

3.º período 8 9 8 8 7 


