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Geografia - 10º ano 

 

Informações da disciplina de Geografia – 10.º ano 

Resumo da Planificação: Conteúdos  
1.º Período 

 
2.º Período 

 
3.º Período 

   
Aulas Previstas (45 minutos )          78  ⃰ 64  ⃰   50  ⃰   

 
Módulo Inicial 

A Posição de Portugal na Europa e no mundo 
 

Tema I: A população, utilizadora de recursos e organizadora de espaços 

Unidade 1: A População – evolução e diferenças regionais 
Unidade 2: A distribuição da população 

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

Unidade 1: Os recursos do subsolo 

Unidade 2: A radiação solar 

Unidade 3: Os recursos hídricos 

Unidade 4: Os recursos marítimos 

 

 Provas de Avaliação 
2 2 2 

⃰   O número de aulas é indicativo e pode variar ligeiramente de turma para turma 

 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Domínios Indicadores/instrumentos Ponderação 

Conhecimentos, 

Capacidades e 

competências 

- Fichas de avaliação 

- Testes 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Trabalhos de grupo 

- Trabalhos individuais 

 

70%* 

------------ 

 
20% * 

 

90% 

Atitudes e 

valores 

Participação em contexto de aula 

-Participação Escrita 

- Participação Oral 

- Participação na realização de 

atividades individuais e de grupo 

 
5% 

10% 
Empenho 

- Empenho no trabalho  

- Presença do material escolar 

- Caderno Diário atualizado 

Comportamento/Cidadania 

- Assiduidade 

- Pontualidade 

- Respeito 

- Saber-Estar  

- Colaboração/Entreajuda 

- Tolerância 

- Atenção 

5% 

*Caso não se realizem trabalhos, as fichas e testes de avaliação passarão a valer 90%. O professor pode 

decidir  substituir um teste por um trabalho (de grupo ou individual) que neste caso terá o peso de um 

teste. 

 



Média ponderada por período 

1.º período 2.º período 3.º período 

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

 

MATERIAL NECESSÁRIO 

Material necessário: Manual, Caderno de Atividades, caderno diário, esferográfica, lápis, borracha, régua 

pequena e outro material que venha a ser solicitado pelo professor. 

 


