GRUPO DISCIPLINAR DE GEOGRAFIA

Ano letivo de 2016 -2017
Informação aos Pais / Encarregados de Educação
Programação de Geografia do 7º ano
1. Aulas previstas (tempos letivos de 45 minutos)
Turma
7º1

7º2

7º3

1º período

40 aulas

35 aulas

37 aulas

2º período

39 aulas

38 aulas

38 aulas

3º período

25 aulas

23 aulas

21 aulas

Período

2. Conteúdos a lecionar



A Terra Estudos e Representações
- Descrição da Paisagem
- Mapas como forma de representação da Superfície Terrestre
- Localização dos Diferentes elementos da superfície Terrestre



O Meio Natural
- Clima e Formações Vegetais
. Estado do Tempo e Clima
. Distribuição e características dos climas
. Distribuição e características da vegetação
- Relevo
. Grandes conjuntos de relevo
. Dinâmica de uma bacia hidrográfica
. Dinâmica do litoral
- Riscos e Catástrofes
. Causas das catástrofes naturais
. Efeitos sobre o homem e sobre o ambiente.
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GRUPO DISCIPLINAR DE GEOGRAFIA

Ano letivo de 2016 -2017
Informação aos Pais / Encarregados de Educação
Programação de Geografia do 8º ano

1. Aulas previstas (tempos letivos de 45 minutos)
Turma
8º1

8º2

8º3

8º4

24 aulas

26 aulas

26 aulas

24 aulas

24 aulas

24 aulas

24 aulas

24 aulas

18 aulas

14 aulas

14 aulas

18 aulas

Período
1º período

2º período

3º período

2. Conteúdos a lecionar
População e Povoamento:






População
-

Evolução da população e comportamento dos indicadores demográficos

-

Distribuição e seus fatores

Mobilidade
-

Tipo de migrações

-

Fluxos migratórios

-

Causas e consequências das migrações



Diversidade cultural
-

Fatores de identidade e de diferenciação das populações
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Áreas de fixação humana


-

Urbanização e ruralidade

-

Estrutura das áreas urbanas

-

Modos de vida em meio urbano e em meio rural



Atividades Económicas:



Atividades económicas: recursos, processos de produção e sustentabilidade
-

Agricultura e Pesca

- O Meio Natural:
Relevo
. Dinâmica de uma bacia hidrográfica
. Dinâmica do litoral

-

Indústria

-

Serviços e Turismo

-

Impactes ambientais, sociais e económicos.
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Departamento de Ciências Sociais e Humanas - Área Disciplinar de Geografia
Ano letivo de 2016 -2017
Informação aos Pais / Encarregados de Educação
Programação de Geografia do 9º ano

1.Aulas previstas (tempos letivos de 45 minutos)
Turma
9º1

9º2

1º período

22 aulas

24 aulas

2º período

26 aulas

26 aulas

3º período

14 aulas

Período

12 ulas

2.Conteúdos a lecionar
Conteúdos que não foram lecionados no 8º ano
Atividades Económicas:





Atividades económicas: recursos, processos de produção e sustentabilidade
-

Agricultura e Pesca

-

Indústria

-

Serviços e Turismo

-

Impactes ambientais, sociais e económicos

Redes e meios de transporte e telecomunicação
-

Modos de transporte, produtos a transportar e distâncias a percorrer

-

Impactes do desenvolvimento das redes de transporte nos espaços
envolventes
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-

Importância das telecomunicações na sociedade actual

Conteúdos do 9º ano

Contrastes de Desenvolvimento:



Países Desenvolvidos vs Países em Desenvolvimento
-



Indicadores de Desenvolvimento

Interdependência entre espaços com diferentes níveis de desenvolvimento
-

Obstáculos ao desenvolvimento

-

Soluções para atenuar os contrastes de Desenvolvimento

Riscos, Ambiente e Sociedade
-

Riscos Naturais

-

Riscos mistos : atmosfera

-

Riscos mistos: hidrosfera, litosfera e biosfera.

-

Proteção, controlo e gestão ambiental para o desenvolvimento sustentável.
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Departamento de Ciências Sociais e Humanas - Área Disciplinar de Geografia
Ano letivo de 2016 -2017
Informação aos Pais / Encarregados de Educação
Programação de Geografia A do 10º ano
1. Aulas previstas (tempos letivos de 45 minutos)
Turma
10º2

10º3

1º período

90
aulas

87
aulas

2º período

88
aulas

72
aulas

3º período

55
aulas

58
aulas

Período

2. Conteúdos a lecionar
•

Módulo inicial

•

A população, utilizadora de recursos e organizadora de espaços
A população: evolução e diferenças regionais
A distribuição da população

•
Os recursos naturais de que a população dispõe: usos, limites e
potencialidades
-

Os recursos do subsolo
A radiação solar
Os recursos hídricos
Os recursos marítimos.
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Departamento de Ciências Sociais e Humanas - Área Disciplinar de Geografia
Ano letivo de 2016 -2017
Informação aos Pais / Encarregados de Educação
Programação de Geografia A - 11º ano
3. Aulas previstas (tempos letivos de 45 minutos)
Turma
11º2
Período
1º período

84 aulas

2º período

89 aulas

3º período

47 aulas

4. Conteúdos a lecionar
Os recursos naturais de que a população dispõe: usos, limites e potencialidades
- Os recursos marítimos.


Os espaços organizados pela população
- As áreas rurais em mudança
- As áreas urbanas: dinâmicas internas
– A rede urbana e as novas relações cidade-campo



A População como se Movimenta e Comunica
– A diversidade dos modos de transporte e a desigualdade espacial das
redes
– A revolução das telecomunicações e o seu impacto nas relações
interterritoriais
– Os transportes e as comunicações e a qualidade de vida da população



A integração de Portugal na União Europeia: novos desafios, novas
oportunidades
- Os desafios para Portugal do alargamento da União Europeia
- A valorização ambiental em Portugal e a Política Ambiental Comunitária
- As regiões portuguesas no contexto das políticas regionais da União
Europeia.
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Departamento de Ciências Sociais e Humanas - Área Disciplinar de Geografia
Ano letivo de 2016 -2017
Informação aos Pais / Encarregados de Educação
Programação De Geografia C - 12º ano
5. Aulas previstas (tempos letivos de 45 minutos)
Turma
12º2
Período
1º período

46 aulas

2º período

50 aulas

3º período

28 aulas

6. Conteúdos a lecionar




O Sistema Mundial Contemporâneo
Um Mundo Policêntrico
- Antecedentes geopolíticos e geoestratégicos
- A emergência de novos centros de poder
- O papel das organizações internacionais
- A (re)emergência de conflitos regionais



Um Mundo Fragmentado
- Espaço de fluxos e atores mundiais
- Espaços motores de fluxos mundiais



Um Mundo de Contrastes
- Um mundo superpovoado?
- Um acesso desigual ao desenvolvimento?
- Problemas ambientais, impactos humanos diferentes.
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