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Geografia C  –  12.º ano 

 
PLANIFICAÇÃO ANUAL 

1.º PERÍODO                                                                                                                                                 N.º de aulas previstas: 39 

Temas / Conteúdos: 

1- O Sistema Mundial Contemporâneo 

1.1. O reforço da globalização. 
1.2. As novas dinâmicas espaciais. 

1.3. A reinvenção do local num mundo global. 

2 – Um Mundo Policêntrico 

         2.1. Antecedentes geopolíticos e geostratégicos. 

         2.2. A emergência de novos centros de poder. 

         2.3. O papel das organizações internacionais. 

2.º PERÍODO                                                                                                                                                 N.º de aulas previstas: 40 

Temas / Conteúdos: 

         2.4. A (re)emergência de conflitos regionais. 
      3 – Um Mundo Fragmentado 

         3.1-Um espaço de fluxos e atores mundiais. 
         3.2- Espaços motores de fluxos mundiais. 
4 – Um Mundo de Contrastes 

         4.1. Um mundo superpovoado? 

3.º PERÍODO                                                                                                                                                 N.º de aulas previstas: 20 

Temas / Conteúdos: 

             4.2. Um acesso desigual ao desenvolvimento. 
             4.3. Problemas ambientais: impactes humanos diferentes? 

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

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Domínios Indicadores/instrumentos Ponderação 

Conhecimentos, e 
competências/ 
Capacidades 

- Fichas de avaliação 
----------------------------------------------------- 
- Trabalhos de grupo 
- Trabalhos individuais 

- Pensamento crítico e criativo 

70%* 

-----------

20% * 

90% 

Comportamento, 
atitudes e valores 

- Atenção / interesse / empenho 
- Participação e colaboração nas atividades propostas (da aula e de casa) 
- Assiduidade e pontualidade 
- Relacionamento interpessoal  
- Respeito por regras e normas de convívio e de trabalho 
- Tolerância 
- Iniciativa, autonomia e o sentido de responsabilidade 

10% 

*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. 


