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Geografia  –  9.º ano 

 

Informações da disciplina de Geografia – 9 .º ano 

RESUMO DA PLANIFICAÇÃO 

1º PERÍODO                                                                                                                                                 Nº de aulas previstas: 371/242 

Tema IV: Atividades Económicas  
           Subdomínio 3:  A indústria transformadora  

 Subdomínio 4: Serviços e turismo 

 Subdomínio 5:  Redes de transporte e de telecomunicação 

Tema V: Contrastes De Desenvolvimento  
           Subdomínio 1 – Países com diferentes graus de desenvolvimento 

2º PERÍODO                                                                                                                                                 Nº de aulas previstas: 271/332 

         Subdomínio 2 – Interdependência entre espaços com diferentes graus de desenvolvimento3 

 Subdomínio 3 – Atenuar os contrastes de desenvolvimento 

Tema VI: Ambiente E Sociedade  
                            Subdomínio 1 – Riscos naturais 

            Subdomínio 2 (1) – Riscos mistos: atmosfera 

3º PERÍODO                                                                                                                                                 Nº de aulas previstas: 111/182 

 Subdomínio 2 (2) – Riscos mistos: hidrosfera4, litosfera e biosfera  

 Subdomínio 3 – Proteção, controlo e gestão ambiental para o desenvolvimento 

                                   sustentável 
1Aulas previstas para uma planificação com mais 50 minutos no 1º semestre 
2 Aulas previstas para uma planificação com mais 50 minutos no 2º semestre 
3 Tema passa a ser lecionado no 1º período na planificação com mais 50 minutos no 1º semestre 
4 Tema passa a ser lecionado no 2º período na planificação com mais 50 minutos no 1º semestre 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

* Caso não se realizem trabalhos, as fichas e testes de avaliação passarão a valer 80%. 

 

 

MA

TE

RIAL NECESSÁRIO 

Material necessário: Manual + Caderno de Atividades + Bloco do Geógrafo, caderno diário, 

esferográfica, lápis, borracha, régua pequena, papel milimétrico, outro material que venha a ser 

solicitado. 

Domínios Indicadores/instrumentos Ponderação 

Conhecimentos e 

competências/capacidades 

- Fichas de avaliação. 60% 
80% 

- Trabalhos de grupo; trabalhos individuais. 20% * 

Comportamentos, 

atitudes e valores 

Participação em contexto 

de aula 

-Participação Escrita; participação 

Oral; participação na realização de 

atividades individuais e de grupo. 

5% 

20% Empenho 

- Empenho no trabalho; presença do 

material escolar; caderno diário 

atualizado. 

5% 

Comportamento/Cidadania 

- Assiduidade; pontualidade; 

respeito; saber-estar; colaboração/ 

entreajuda; tolerância; atenção. 

10% 

Média ponderada por período 

1.º período 2.º período 3.º período 

100% 1.ºp (40%) + 2.ºp (60%) 2.ºp (60%) +3.ºp (40) 


