
	

	

 
 
 

 

Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2018/2019 

 

Nível de Ensino: Secundário  Áreas/Disciplina: Geografia C  Ano: 12.º  
  

Curso: Básico   Científico-Humanístico x Profissional  
 

Planificação 

Período Sequências/Temas/Módulos  
Conteúdos 

Programáticos/Domínios 
Instrumentos de 
Avaliação 

Tempos 
Letivos 

1.º 

 
Tema 1: 
 O SISTEMA MUNDIAL 
CONTEMPORÂNEO 

•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. 

 
 
 
 

. Avaliação 
diagnóstica. 
 
 
. Observação do 
desempenho 
dos alunos. 
 
 
 

. Trabalhos 
realizados na 
aula e/ou em 
casa. 
 
 
. Avaliação 
formativa. 

 
 

 
. Avaliação 
sumativa. 
 
 
 

. Autoavaliação. 

 
 
 
 

28 

2.º 

 
Tema 2: 
UM MUNDO POLICÊNTRICO 

 
•A (re)emergência de conflitos 
regionais:  
- O ressurgimento dos 
nacionalismos. 
- Os fundamentalismos. 
- As guerras da água. 
 

 
 
 
 
 
 
 

39 

 
 
Tema 3: 
UM MUNDO FRAGMENTADO 
 

 
•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. 

 
Tema 4: 
UM MUNDO DE CONTRASTES 

 
•Um mundo superpovoado 
- Distribuição e evolução da 
população. 
- A estabilização da população no 
Norte. 
- 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. 
 

 
. Avaliação 
diagnóstica. 
 

. Observação do 
desempenho 
dos alunos. 
 

. Trabalhos 
realizados na 
aula e/ou em 
casa. 
 

. Avaliação 
formativa. 

 

. Avaliação 
sumativa. 
 

. Autoavaliação. 
 

 
 
 
 
 

21 

Nota: A sequência dos temas/módulos/domínios pode ser alterada em função das atividades planificadas nos 
planos de turma, nomeadamente nos domínios de autonomia curricular, através do trabalho de articulação 
curricular e interdisciplinar.  

Critérios 

 Critérios Específicos Critérios Gerais 

(cognitivo) 
Conhecimentos/ 
Competências 

(Socioafetivo) 
Assiduidade e pontualidade 

Comportamento/atitudes na sala de aula 
Empenho e organização 
Cooperação e interação 

Capacidade de expressão e comunicação 

1) 2) Total 

Ensino secundário 45% 45% 90% 10% 

1) Para este parâmetro, o valor a atribuir deve resultar da média aritmética da classificação de todos os 
testes e/ou trabalhos realizados, durante o ano, arredondado à décima. 
Os testes devem ser elaborados de acordo com matriz/informações da responsabilidade do grupo 
disciplinar/equipa pedagógica/professor(es). A matriz/informações deve ser dada a conhecer aos alunos 
com a antecedência mínima de sete dias, antes da realização de cada prova. 

 
2) No mínimo um exercício formal de caráter formativo (fichas de consolidação de conhecimentos, 

trabalhos práticos, relatórios, exposições orais, questões de aula/questões de resposta curta ou 
restrita). 

 
Nota: Para os critérios gerais, o valor a atribuir, arredondado à décima, deve resultar de todas as 
observações realizadas.  
 

Tendo em conta as aprendizagens essenciais e as áreas de competência inscritas no Perfil do Aluno à 
Saída da Escolaridade Obrigatória, os descritores de desempenho são os seguintes: 

Níveis de Desempenho/Descritores Classificação 
O aluno conseguiu atingir na totalidade os conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando não ter qualquer dificuldade na 
disciplina. 
É sempre responsável cumprindo com empenho e brio todas as tarefas nos prazos 
solicitados, é assíduo, pontual, utiliza sempre os materiais requeridos. Apresenta uma 
atitude correta perante todos os elementos da comunidade educativa manifestando 
uma cidadania ativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, a plenitude das competências de conhecimentos, capacidades 

(Muito Bom) 
18 a 20 valores 



e atitudes, nomeadamente nas áreas seguintes:  
• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 
O aluno conseguiu atingir a maior parte dos conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando ter muita facilidade na disciplina. 
 Evidencia grande responsabilidade, cumprindo com empenho as tarefas solicitadas nos 
prazos estabelecidos, é quase sempre assíduo, é pontual, utiliza sempre os materiais 
requeridos. Apresenta uma atitude correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, a maior parte das competências de conhecimentos, 
capacidades e atitudes, nomeadamente nas áreas seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 

(Bom) 
14 a 17 valores 

O aluno conseguiu atingir, de forma satisfatória, uma parte dos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando ter 
pequenas dificuldades na disciplina. 
É responsável, cumpre com as tarefas solicitadas, quase sempre nos prazos 
estabelecidos. É relativamente assíduo e pontual. Utiliza com regularidade os materiais 
requeridos. Apresenta uma atitude correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, de forma satisfatória, uma parte das competências de 
conhecimentos, capacidades e atitudes, nomeadamente nas áreas seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

(Suficiente) 
10 a 13 valores 

O aluno não conseguiu atingir, de forma satisfatória, os conhecimentos, capacidades e 
atitudes previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando ter dificuldades na 
disciplina. 
Por vezes não é responsável, não cumpre com as tarefas solicitadas, não cumpre 
prazos, não é assíduo nem pontual, não traz os materiais requeridos. Por vezes 
apresenta uma atitude não muito correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra muitas dificuldades em poder 
adquirir, no final da escolaridade obrigatória, de forma satisfatória, uma parte das 
competências de conhecimentos, capacidades e atitudes, nomeadamente nas áreas 

(Insuficiente) 
0 a 9 valores 



seguintes:  
• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 
 


