
 

 

Ano Letivo – 2020/2021 
PLANIFICAÇÃO ANUAL – GEOGRAFIA 

10.º ANO – Turma A – Línguas e Humanidades 

 

 
Critérios de avaliação 

Domínio a avaliar Itens a considerar Ponderação 
Relativa 

Ponderação 
Global 

Cognitivo/operatório 

Fichas de avaliação 50% 

90% 
Trabalhos de aula (fichas de trabalho, participação 
oral, questão-aula) 

20% 

Trabalhos de grupo/ investigação/ trabalhos de casa 20% 

Pessoal e Social 
Assiduidade, Responsabilidade, Civismo, Autonomia, 
Empenho pessoal, Espírito crítico, Iniciativa, 
Criatividade, Auto e heteroavaliação 

10% 10% 

 

 
Nº de Aulas Previstas 1º Período 2ºPeríodo 3º Período 

Total Anual - 202 78 66 58 

 

CONTEÚDOS 

 

MÓDULO INICIAL 

 

A posição de Portugal na Europa e no Mundo 

• Posição e constituição do território nacional  

• Portugal na Europa e no Mundo 

TEMA I 

População utilizadora 
de recursos e 

organizadora de 
espaços 

1.  A população: evolução e diferenças regionais 

• A evolução da população desde meados século XX 

• Estruturas e comportamentos sociodemográficos 

• Principais problemas sociodemográficos e possíveis soluções 

2.  A distribuição da população 

• Condicionantes da distribuição da população 

• Possíveis soluções 

TEMA II 

Os recursos naturais de 
que a população 

dispõe: usos, limites e 
potencialidades 

1. Os recursos do subsolo 

• Diversidade e distribuição dos recursos minerais 

• Os recursos energéticos 

• Problemas e valorização dos recursos do subsolo 

2.  A radiação solar 

• Variabilidade da radiação solar 

• Variação da temperatura 

• Valorização da radiação solar 

3.  Os recursos hídricos 

• A especificidade do clima português 

• As disponibilidades hídricas 

• Gestão e valorização dos recursos hídricos 

4.  Os recursos marítimos 

• Potencialidades do litoral 

• A atividade piscatória 

• Gestão e valorização do litoral e do espaço marítimo 

 
N.B. - Esta planificação funciona como um guia para o trabalho, estando, por isso, sujeita a alterações a 
qualquer momento. As aulas contabilizadas correspondem a tempos de 45 minutos. 
Neste ano letivo, as primeiras 5 semanas letivas, que correspondem a 10 tempos de 45 minutos, serão 
parta aplicação do plano de recuperação e consolidação das aprendizagens. 

 
Belmonte, 17 de setembro de 2020 


