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PLANIFICAÇÃO ANUAL 
Documentos Orientadores: Programa de Geografia do 3ºCiclo do Ensino Básico e Aprendizagens Essenciais  

 

TEMAS/DOMÍNIOS CONTEÚDOS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS Nº DE AULAS AVALIAÇÃO 

 
Tema V:  
Contrastes de Desen-
volvimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Países Desenvolvidos vs Países em De-

senvolvimento  
- Indicadores de Desenvolvimento  

 

• Interdependência entre espaços com 
diferentes níveis de desenvolvimento 

 - Obstáculos ao desenvolvimento  
- Soluções para atenuar os contrastes 

de Desenvolvimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Localizar e compreender os lugares e as regiões  
- Distinguir crescimento económico de desenvolvimento. 
Interpretar mapas temáticos (com duas ou mais variá-
veis), relativos ao grau de desenvolvimento dos países, 
usando o título e a legenda.  
- Comparar exemplos de evolução espácio-temporal do 
grau de desenvolvimento dos países, interpretando gráfi-
cos dinâmicos.  
- Distinguir formas de medir os níveis de desenvolvi-
mento, evidenciando vantagens e constrangimentos dos 
índices compostos (IDH, IDG, IPM).  
- Comparar informação de Portugal com a de outros paí-
ses para evidenciar situações de desigualdade demográ-
fica, económica e social.  
- Relacionar os níveis de desenvolvimento com os fatores 
internos e externos que os condicionam.  
 - Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica, para 
localizar, descrever e compreender contrastes no desen-
volvimento humano. 

 
Problematizar e debater as inter-relações entre fenó-
menos e espaços geográficos 
- Discutir as vantagens e os constrangimentos da utiliza-
ção dos índices compostos a diferentes escalas.  
-Apresentar situações concretas de desigualdades de de-
senvolvimento e possíveis formas de as superar.  
-Discutir sucessos e insucessos da ajuda ao desenvolvi-
mento, tendo em consideração as responsabilidades dos 
países doadores e as dos países recetores.  
- Enumerar soluções para atenuar os contrastes de desen-
volvimento. 

 
Aproximada-
mente 56 aulas 
a distribuir pe-
los dois temas 
por semestre. 

 
Domínio Socioafetivo:  
aplicação dos critérios 
aprovados na escola; 
 
 
Domínio Cognitivo: rela-
tórios de visitas de estudo 
ou de outras atividades re-
alizadas; trabalhos de 
grupo; apresentações 
orais, técnicas de repre-
sentação gráfica e carto-
gráfica e testes sumativos. 
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TEMAS/DOMÍNIOS CONTEÚDOS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS Nº DE AULAS AVALIAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tema VI: 
Ambiente e Sociedade* 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável 

- Alterações do ambiente global 
- Grandes desafios ambientais 
- Estratégias de preservação do patri-

mónio 

 
Comunicar e participar 
- Relatar medidas que promovam a cooperação entre po-
vos e culturas no âmbito dos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável.  
- Participar e/ou desenvolver campanhas de solidarie-
dade, tendo em vista transformar os cidadãos em partici-
pantes ativos na proteção dos valores dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. 
 
 

 
 
Localizar e compreender os lugares e as regiões  
- Elaborar gráficos termopluviométricos, descrevendo o 
comportamento dos elementos do clima, de estações me-

teorológicas de diferentes países do Mundo.  
- Compreender as características dos diferentes climas da 
superfície terrestre enumerando os elementos e os fato-
res climáticos que os distinguem.  
- Identificar os fatores de risco de ocorrência de catástro-
fes naturais, numa determinada região.  
- Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica, para 
localizar, descrever e compreender os riscos e as catástro-
fes naturais.  
 - Identificar a interferência do Homem no sistema Terra-
Ar-Água (poluição atmosférica, smog, chuvas ácidas, 
efeito de estufa, rarefação da camada do ozono, desflo-
restação, poluição da hidrosfera, degradação do solo, de-
sertificação).  
- Identificar soluções técnico-científicas que contribuam 
para reduzir o impacte ambiental das atividades humanas 
(ex.: rearborização, utilização de produtos biodegradá-
veis, energias renováveis; 3Rs, etc.)  
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TEMAS/DOMÍNIOS CONTEÚDOS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS Nº DE AULAS AVALIAÇÃO 

- Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica, para 
localizar, descrever e compreender contrastes no desen-
volvimento sustentável.  
 

Problematizar e debater as inter-relações entre fenó-
menos e espaços geográficos 
- Relacionar as condições meteorológicas extremas com 
os riscos e a ocorrência de catástrofes naturais. 
- Relacionar características do meio com a possibilidade 
de ocorrência de riscos naturais.  
- Investigar problemas ambientais concretos a nível local, 
nacional e internacional. 
-  Identificar situações concretas de complementaridade 
e interdependência entre lugares, regiões ou países na re-
solução de problemas ambientais.  
- Apresentar soluções para conciliar o crescimento econó-
mico, o desenvolvimento humano e o equilíbrio ambien-
tal.  
- Consciencializar-se para a necessidade de adotar medi-
das coletivas e individuais, no sentido de preservar o pa-
trimónio natural, incrementar a resiliência e fomentar o 
desenvolvimento sustentável. 
 
Comunicar e participar 
- Relatar situações concretas de complementaridade e in-
terdependência entre regiões, países ou lugares na ges-
tão de recursos hídricos e na resposta a catástrofes natu-
rais 
- Participar de forma ativa em campanhas de sensibiliza-
ção da comunidade para as medidas de prevenção e miti-
gação relacionadas com os riscos naturais.  
- Participar e/ou desenvolver campanhas de sensibiliza-
ção ambiental tendo em vista transformar os cidadãos em 
participantes ativos na proteção dos valores da paisagem, 
do património e do ambiente. 

*Este tema é abordado de forma transversal ao longo dos vários temas estudados no 3ºciclo do ensino básico e também em articulação com a disciplina de Ciências Naturais 


