Planificação a Longo Prazo
Ano Letivo 2016/2017

Nível de Ensino: Secundário
Curso:

Período

Regular

Áreas/Disciplina: Geografia C
VOC

Temas

Tema 1:
O SISTEMA MUNDIAL
CONTEMPORÂNEO

1.º

Tema 2:
UM MUNDO POLICÊNTRICO

Tema 2:
UM MUNDO POLICÊNTRICO

2.º

Tema 3:
UM MUNDO
FRAGMENTADO

Tema 4:
UM MUNDO DE
CONTRASTES

Científico- Humanístico

Conteúdos Programáticos/Domínios
•O reforço da globalização
- A aceleração do processo de
globalização
- As dimensões do processo de
globalização
- Os atores da globalização
•A reinvenção do local num mundo
global
- A massificação cultural
- Os fenómenos de resistência à
uniformização cultural
- As novas ameaças e riscos
•A emergência dos novos centros de
poder
- Um novo mapa político
- A rápida transformação dos mapas
económicos
- O Terceiro Mundo e a nova ordem
global
•A (re) emergência de conflitos
regionais
•A (re)emergência de conflitos
regionais:
- O ressurgimento dos nacionalismos
- Os fundamentalismos
- As guerras da água
•Os espaços de fluxos e atores
mundiais:
- As tendências migratórias no mundo
contemporâneo
• Os espaços motores de fluxos
mundiais:
- O protagonismo crescente das cidades
- O reforço das macrorregiões
•Um mundo superpovoado
- Distribuição e evolução da população
- A estabilização da população no Norte

Ano: 12º

x

Profissional

Instrumentos
de Avaliação

Tempos
Letivos

. Teste
diagnóstico
.Observação
do
desempenho
dos alunos

38

.Trabalhos
realizados na
aula e/ou casa
. Dois
exercícios
formais de
caráter
formativo
.Teste global
. Autoavaliação
39

- O crescimento acelerado da
população nos países em
desenvolvimento

3.º

Tema 4:
UM MUNDO DE
CONTRASTES

•Um mundo superpovoado
- A população e os recursos globais
•Um acesso desigual ao
desenvolvimento
- As desigualdades de desenvolvimento
- O emprego e a exclusão social
- A fome e a má nutrição
- A pobreza e a saúde
•Os problemas ambientais: impactos
humanos diferentes
- As questões ambientais globais e
internacionais
- O ambiente urbano

21

