AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO FUNDÃO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
GRUPO 420 - GEOGRAFIA
INFORMAÇÃO SOBRE CONTEÚDOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO NA DISCIPLINA DE GEOGRAFIA A
10º ANO
TEMAS
MÓDULO INICIAL

TEMA I
A população utilizadora
de recursos e organizadora
de espaços

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
 A posição de Portugal na Europa e no Mundo
- A constituição do território nacional e a sua posição geográfica
- A inserção de Portugal em diferentes espaços
1. A população: evolução e contrastes regionais
 A evolução da população desde a 2ª metade do séc. XX
 Estruturas e comportamentos sociodemográficos
 Principais problemas sociodemográficos e possíveis soluções
2. A distribuição da população
 Os condicionantes da distribuição da população
 Problemas na distribuição da população e possíveis soluções
1. Os recursos do subsolo
 Diversidade e distribuição dos recursos minerais
 Os recursos energéticos
 Problemas e valorização dos recursos subsolo

TEMA II
Os recursos naturais de
que a população dispõe:
usos, limites e
potencialidades

2. A radiação solar
 A variabilidade da radiação solar
 Variação da temperatura
 Valorização económica da radiação solar
3. Os recursos hídricos
 A especificidade do clima português
 As disponibilidades hídricas
 A gestão e valorização dos recursos hídricos
4. Os recursos marítimos
 As potencialidades do litoral
 A atividade piscatória
 A gestão e valorização do litoral e do espaço marítimo

AVALIAÇÃO:
 Atitudes e valores segundo critérios definidos na escola: 10%
 Competências e conhecimentos: 90%
 Desempenho dos alunos no conjunto de atividades, individuais e em grupo, realizadas ao longo das aulas: peso 0,5
 Provas de Avaliação: peso 1
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS:

Utilizar corretamente o vocabulário específico da disciplina

Reconhecer a necessidade de mudança de escala de análise na compreensão do espaço geográfico

Relacionar a capacidade de transformação da organização espacial com diferentes graus de desenvolvimento
científico e tecnológico

Relacionar a existência de conflitos no uso do espaço e na gestão de recursos com situações de desigual
desenvolvimento

Compreender a estruturação dos espaços em diferentes escalas de análise

Dominar progressivamente técnicas diversificadas

Construir e fundamentar propostas de intervenção em espaços geográficos diferenciados

Compreender ideias essenciais em diferentes situações de comunicação

Expor as ideias de forma clara e rigorosa (oralmente e por escrito).

