AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALEXANDRE HERCULANO
COD. 153000
DGEstE/DSRN

Ano Letivo 2017 / 2018

PLANIFICAÇÃO ANUAL DE GEOGRAFIA

Grupo 420 - Geografia

7ºAno

1ºPeríodo (2017): de 13 de setembro a 15 de dezembro
OBJETIVOS GERAIS

DOMÍNIOS

1.1 Compreender o objeto e o método da Geografia
1.2 Reconhecer a Geografia como a ciência que estuda os territórios
1.3 Descrever a influência dos fatores físicos e humanos no planeamento e
na construção do território e a sua interdependência
1.4 Identificar as principais etapas de uma pesquisa em Geografia
1.5 Identificar as principais fontes de informação utilizadas pelos geógrafos

2.1 Conhecer diferentes formas de representação da superfície terrestre
2.2 Compreender diferentes tipos de projeções cartográficas
2.3 Aplicar conhecimentos na elaboração de representações cartográficas
do território
2.4 Compreender a diversidade de representações cartográficas
2.5 Aplicar o conhecimento de escalas no cálculo de distâncias reais

3.1 Compreender a importância dos processos de orientação na
localização relativa
3.2 Compreender a importância dos elementos geométricos da esfera
terrestre na localização absoluta
3.3 Aplicar o conhecimento das coordenadas geográficas na localização de
um lugar
3.4 Conhecer especificidades físicas e humanas dos diferentes continentes
3.5 Conhecer e compreender a inserção de Portugal na Europa e na União
Europeia

RECURSOS

TEMA I - A TERRA:
ESTUDOS E
REPRESENTAÇÕES Manual
1 A Geografia e o
Território

Caderno de
atividades
Mapas de
diferentes
escalas

ESTRATÉGIAS
Exposição oral
Leitura e
interpretação de
documentos
geográficos
Realização de fichas
de trabalho

Gráficos

2 A representação da
superfície terrestre

Fotografias

Textos de
apoio

Grelhas de
observação/avaliação
atitudinal dos alunos:
- participação oral
- trabalhos de casa
- caderno diário

38

Exploração de
imagens

Observação indireta
(mapas, fotografias
imagens)
Diálogo orientado
professora e alunos
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AULAS
50´

Avaliação diagnóstica

Fichas de Trabalho:
- individual
Documentários
Pesquisa cartográfica - de grupo
/ atlas
Fichas de
trabalho

3 A Localização dos
diferentes elementos
da superfície terrestre

AVALIAÇÃO

Avaliação formativa

Avaliação sumativa
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PLANIFICAÇÃO ANUAL DE GEOGRAFIA

Grupo 420 - Geografia

7ºAno

2ºPeríodo (2018): de 03 de janeiro a 23 de março (interrupção 12,13 e 14 fevereiro)
OBJETIVOS GERAIS

DOMÍNIOS

1.1 Compreender o clima como o resultado da influência dos
diferentes elementos atmosféricos
1.2 Compreender a variação diurna da temperatura
1.3 Compreender a variação anual da temperatura
1.4 Compreender a variação da temperatura com a latitude
1.5 Compreender a variação da temperatura em função da
proximidade ou afastamento do oceano
1.6 Compreender a variação da temperatura em função do relevo
1.7 Compreender diferentes fenómenos de condensação e
TEMA II - MEIO NATURAL
sublimação
1.8 Compreender a distribuição da precipitação à superfície da Terra
1.9 Compreender a influência dos centros barométricos na variação
da precipitação
1 O clima
1.10 Compreender a influência das massas de ar na variação da
precipitação
1.11 Compreender a ação de fatores regionais na ocorrência de
precipitação
1.12 Compreender a importância da representação gráfica da
temperatura e precipitação na caraterização dos tipos de clima
1.13 Compreender as relações entre os tipos de clima e as diferentes
formações vegetais nas regiões quentes, temperadas e frias
1.14 Compreender o clima de Portugal e as principais formações
vegetais

RECURSOS

ESTRATÉGIAS

AVALIAÇÃO

AULAS
50´

Manual
Caderno de
atividades
Gráficos
Fotografias

Grelhas de
observação/avaliação
atitudinal dos alunos:
Leitura e interpretação
- participação oral
de documentos
- trabalhos de casa
geográficos
- caderno diário
Exposição oral

Documentários Realização de fichas
Fichas de
trabalho
Textos de
apoio
Revistas
Jornais
Video/ Dvd’s
Papel
milimétrico

de trabalho

Fichas de Trabalho:
Pesquisa cartográfica / - individual
- de grupo
atlas
Observação indireta
(mapas, fotografias
imagens)
Exploração de
imagens/ DVD´s
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Avaliação formativa

Avaliação sumativa
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Grupo 420 - Geografia

7ºAno

3ºPeríodo (2018): de 9 de abril a 15 de junho
OBJETIVOS GERAIS

DOMÍNIOS

2.1-Compreender diferentes formas de relevo através da análise de
mapas e da construção de perfis topográficos
2.2-Compreender os agentes externos responsáveis pela formação
das diferentes formas de relevo
2.3-Conhecer e compreender as principais formas de relevo em
Portugal

2 O relevo

3.1-Compreender conceitos relacionados com a dinâmica de uma
bacia hidrográfica
3.2-Compreender a dinâmica de uma bacia hidrográfica
3.3-Compreender a dinâmica das bacias hidrográficas em Portugal

3 A dinâmica de uma
bacia hidrográfica

RECURSOS
Manual
Papel
milimétrico
Mapas de
diferentes
escalas
Fotografias

4.1-Compreender a evolução do litoral
4.2-Compreender a evolução da linha de costa em Portugal

AVALIAÇÃO

AULAS
50´

Exposição oral

Grelhas de
Leitura e interpretação observação/avaliação
atitudinal dos alunos:
de documentos
- participação oral
geográficos
- trabalhos de casa
- caderno diário
Realização de fichas
de trabalho

Revistas
Jornais

Pesquisa cartográfica / Fichas de Trabalho:
- individual
- de grupo
Observação indireta
(mapas, fotografias
Avaliação formativa
imagens) para
identificar os
elementos que
constituem uma bacia Avaliação sumativa
hidrográfica

Video/ Dvd’s
Internet

Exploração de
imagens/ DVD´s

Documentários atlas
Fichas de
trabalho

4 A dinâmica do litoral

ESTRATÉGIAS

Textos de
apoio
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO DO ENSINO BÁSICO

Atitudinais

Específicos e transversais à disciplina
(TIC, EDC e LP)

Domínios de Aprendizagem

1.Ler e interpretar representações diversas da superfície da Terra, utilizando os conceitos de: escala,
legenda, localização relativa e localização absoluta (latitude, longitude e altitude);
2.Localizar e descrever o lugar onde vive e outros lugares de Portugal, da Europa e do Mundo;
3.Comparar distribuições de fenómenos naturais e humanos, a diferentes escalas;
4.Utilizar técnicas gráficas, no tratamento da informação geográfica: gráficos, diagramas… mapas;
5.Responder às questões geográficas: “onde se localiza? como se distribui? porque se localiza/distribui
deste modo? porque sofre alterações?”;
6. Analisar, interpretar e problematizar as inter-relações entre fenómenos naturais e humanos;
7. Refletir criticamente sobre a qualidade ambiental de territórios concretos (sobre a sua gestão
preservação e conservação) de forma a assegurar um desenvolvimento sustentável;
8.Utilizar o vocabulário geográfico em descrições orais e escritas dos lugares e fenómenos geográficos;

Peso atribuído
Parcial

Total

Instrumentos
Modalidades de avaliação

Questões Orais na Aula;

50%

70%

Fichas Formativas:
- na aula
- em casa

Testes de Avaliação
9.Usa corretamente a língua portuguesa para comunicar e estruturar o pensamento
10.Mobiliza saberes tecnológicos para compreender/exprimir a realidade
11.Coopera na realização de projetos e tarefas comuns

10%
5%
5%

1-Assiduidade/Pontualidade
2-Responsabilidade/autonomia
3-Participação
4-Cumprimento de tarefas
5-Comportamento em contexto de sala de aula

5%
5%
5%
5%
10%
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Registos do professor
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