
 

GEOGRAFIA – 7º ANO - PLANIFICAÇÃO ANUAL 
 

 

Tema 

 

Subtema e seus conteúdos 

Valores do Perfil dos 
Alunos / Áreas de 
competência do Perfil 
dos Alunos  

TEMA I  

 A TERRA: ESTUDOS 

E REPRESENTAÇÕES 

 

1º subtema: Descrição da paisagem e seus 

elementos 

Áreas de competência: A; B; 
D; F; H; I. 

2º subtema: Mapas como forma de representar a 

superfície terrestre 

 A superfície terrestre representada em mapas 

 Outras representações da superfície terrestre 

 A escala dos mapas e sua utilização 

              Áreas de 

competência: A; B; D; F; H; I 

3º subtema: Localização dos diferentes elementos 

da superfície terrestre 

 Orientação  

 Localização relativa 

 Localização absoluta 

Áreas de competência: A; B; 
C; D; E; F; H; I. 

 

TEMA II  

A TERRA: O MEIO 

NATURAL 

 

1º subtema: Clima e formações vegetais (biomas) 

 Estado do tempo e clima (conceito e elementos 
climáticos 

 Zonas climáticas e seus biomas 

 Impactes da ação humana na alteração e ou 
degradação de ambientes biogeográficos 

Áreas de competência: A; B; 
C; D; F; G; H; I. 

 

2ºsubtema: O relevo 

 Formas de revelo e sua distribuição geográfica 

 Os cursos de água e sua relação com o relevo 

 Formas de relevo do litoral e fluvio-marinhas 

 Gestão e partilha dos recursos hídricos e do 
litoral. 

Áreas de competência: A; B; 

C; D; F; G; H; I 

 
AVALIAÇÃO 
 

● Atitudes e valores segundo critérios definidos na escola:  
- Competências e conhecimentos - 75% 

- Atitudes e valores - 25% 
A avaliação dos conhecimentos e competências será feita com base no desempenho dos alunos no 
conjunto das atividades, individuais e em grupo, realizadas ao longo das aulas, sendo-lhes atribuídos os 
seguintes pesos: 
● Provas de Avaliação (peso 1)  

● Trabalhos de grupo com apresentação (peso 1) 

● Atividades técnico-instrumentais (peso 0,5) 

● Outras atividades (peso 0,25)                                                  


