DIREÇÃO DE SERVIÇOS REGIÃO ALENTEJO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CONCELHO DE MARVÃO – CÓDIGO 135641
ANO LETIVO 2018 / 2019

Modelo nº83 AEM

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Departamento: Ciências Sociais e Humanas (CSH) Disciplina: Geografia Ano: 9º ano

Perfil de Aprendizagens Específicas
Conteúdos Programáticos

Critérios de Avaliação

1º Período:

ATITUDES E VALORES

Revisões de conteúdos do Tema 4 – ACTIVIDADES
ECONÓMICAS (do programa do 8º ano)

Cumprimento dos deveres
escolares: (assiduidade e

TEMA 5– CONTRASTES DE DESENVOLVIMENTO
- Países desenvolvidos versus países em desenvolvimento;

Responsabilidade
e Cidadania
10 %

- Os contrastes no crescimento e na relação população/recurso;

- Irregularidades na produção de recursos;
- O bem - estar como medida de qualidade de vida;

Respeito pelas regras de
conduta: (respeito pelo outro;
cooperação com os colegas,
professores e funcionários;
conservação/limpeza dos espaços e
materiais escolares) 5%

- Obstáculos ao desenvolvimento;

2º Período:

pontualidade; material escolar;
realização das tarefas na sala de aula
e em casa; participação nas atividades
de complemento curricular) 5%

15%

Iniciativa

- Soluções possíveis para promover o desenvolvimento;

Perseverança na realização do
trabalho e do estudo, bem como na
superação de dificuldades 2%

TEMA 6- RISCOS, AMBIENTE E SOCIEDADE
- Riscos naturais: suas causas e consequências;

Autonomia
5%

- Riscos Mistos: relação entre os riscos e os subsistemas da
Terra
- Grandes Problemas ambientais:
. da atmosfera;
. da hidrosfera;
. da litosfera;

Recurso às TIC para a realização
de trabalhos que impliquem pesquisa,
seleção, tratamento e mobilização da
informação 2%
Capacidade de auto-avaliação
1%

CONHECIMENTOS E CAPACIDADES

3º Período:

- Grandes Problemas ambientais (continuação):

Resultados das
avaliações formativas
(15%)

. da biosfera
- Possível Soluções para minorar os Problemas Ambientais
identificados;
- Proteção, controlo e gestão ambiental para o desenvolvimento
sustentável.

Desenvolvimento das
aprendizagens

85%

Resultado das
avaliações sumativas
(70 %)
Domínio da Língua
Portuguesa (__ %) *

A classificação no final de cada período tem em conta o trabalho realizado desde o início do ano até ao final desse período
Classificação do 1.º Período – aplicam-se os critérios gerais de avaliação.
Classificação do 2.º Período = (40% x Classificação do 1.º Período) + (60% x Avaliação do 2.º Período).
Classificação do 3.º Período = (30% x Classificação do 1.º Período) + (30% x Avaliação do 2.º Período)+ (40% x Avaliação do 3.º Período).

*O Domínio da Língua Portuguesa está implícito em todos os indicadores.

