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Orientações do ME: 
As AE foram elaboradas tendo por base os documentos curriculares em vigor e identificam as competências que se pretendem desenvolver com a aprendizagem da 
Geografia no 9.º ano do 3.º ciclo, sendo que a sua leitura deve ser sempre mediada pelas especificidades da escola e dos alunos. Os alunos devem ser capazes de 
responder a um conjunto de questões: Onde se localiza? Por que se localiza? Como se distribui? Quais as caraterísticas dessa distribuição? Que impactes se observam? 
E como deve ser gerido para benefício mútuo da comunidade e do ambiente? Nos ciclos anteriores, as competências específicas da Geografia são desenvolvidas através 
de experiências de aprendizagem e de conteúdos geográficos, abordados, essencialmente, à escala local e regional  
No 9.º ano dá-se um enfoque especial, em termos de temas geográficos, às desigualdades de desenvolvimento e respectivos obstáculos e soluções e aos problemas 
ambientais da atualidade, bem como à inter-relação sociedade e território, já numa perspetiva multiescalar e com um maior aprofundamento dos procedimentos 
metodológicos específicos da Geografia. 
No subtema Clima e Formações vegetais, no 7.º ano, aborda-se a caracterização e distribuição dos ambientes bioclimáticos, destacando a sua zonalidade. Tendo como 
pressuposto a necessária articulação com as disciplinas de Fisíco-Química e Ciências Naturais, os elementos, os fatores de clima e as características dos diferentes 
climas terrestres transitam para 9.º ano de escolaridade no tema Ambiente e Sociedade. Considerou-se ainda que os Riscos e Catástrofes Naturais se articulam melhor 
com as temáticas do clima (agora abordadas no 9.º ano) quer pela sua génese e essência, quer pelas consequências destes no território e na sociedade. O ritmo de 
desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) aplicadas ao território tem contribuído para transformar o acesso à informação geográfica e 
divulgar os procedimentos do pensamento espacial. A utilização das ferramentas Tecnologias de Informação Geográfica (TIG) é fundamental para a aprendizagem dos 
padrões de distribuição dos diferentes fenómenos naturais e humanos. A disciplina de Geografia tem sido responsável pela introdução destes procedimentos no ensino, 
que são cada vez mais imprescindíveis ao cidadão comum. 
No final deste ciclo o aluno deve ser capaz de problematizar o Mundo na sua multidimensionalidade e multiterritorialidade, na construção da identidade do eu e dos 
outros, utilizando exemplos relacionados com problemas ambientais, riscos e catástrofes  
resultantes da interação meio e sociedade, na atualidade e a diferentes escalas - desde o meio local ao mundial. 
Lidar com estes temas complexos, exige um saber científico rigoroso ancorado em competências-chave, tais como, a capacidade de delinear estratégias, de as aplicar e 
de as avaliar, a resiliência face às dificuldades de resolução de problemas no imediato, tendo sempre presentes valores humanistas de compreensão de si e dos outros e 
da importância de uma postura de cidadania ativa, que se vão alicerçando, numa aprendizagem quotidiana e ao longo da nossa vida, através de ações tão simples, como 
por exemplo, sensibilizar a comunidade educativa para a necessidade de cuidarmos corretamente do nosso território. 
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Temas/subtemas 

Aprendizagens essenciais  
Ações/estratégias 

Áreas de 
competên- 

cias do 
perfil dos 

alunos 

Tempos 
Letivos  

Conhecimentos 
 

Capacidades 
 

Atitudes 

 
Tema V: 
 Contrastes de 
Desenvolvimento 
 
Subtemas: 
- Países  
Desenvolvidos 
 versus Países em  
Desenvolvimento 
 
-Interdependência 
entre espaços com 
diferentes níveis de 
Desenvolvimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Localizar e compreender 
os lugares e as regiões 

- Distinguir crescimento 
económico de 
desenvolvimento. 

- Interpretar mapas temáticos 
(com duas ou mais variáveis), 
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 
gráficos dinâmicos. 
- Distinguir formas de medir os 
níveis de desenvolvimento, 
evidenciando vantagens e 
constrangimentos dos índices 
compostos (IDH, IDG, IPM). 
- Comparar informação de 
Portugal com a de outros 
países para evidenciar 
situações de desigualdade 
demográfica, 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 

 
Problematizar e debater as 
inter-relações entre 
fenómenos e espaços 
geográficos   
 - Descrever exemplos de 
impactes da ação humana 
no território, apoiados em 
fontes fidedignas. 
- Reconhecer a necessidade 
da cooperação internacional 
na gestão de recursos 
naturais, exemplificando 
com casos concretos, a 
diferentes escalas. 

- Discutir as vantagens e os 
constrangimentos da 
utilização dos índices 
compostos a diferentes 
escalas. 

- Apresentar situações 
concretas de desigualdades 
de desenvolvimento e 
possíveis formas de as 
superar. 

- Discutir sucessos e 
insucessos da ajuda ao 
desenvolvimento, tendo em 
consideração as 
responsabilidades dos 
países doadores e as dos 
países recetores. 

- Enumerar soluções para 
atenuar os contrastes de 
desenvolvimento. 

 
Comunicar e participar   
-Relatar medidas que 
promovam a cooperação 
entre povos e culturas no 
âmbito dos Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável. 
-Participar e/ou desenvolver 
campanhas de 
solidariedade, tendo em vista 
transformar os cidadãos em 
participantes ativos na 
proteção dos valores dos 
Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável 
-                            
     -               
                    
           . 
-                         
                        
                             
                  urais.  
-                            
                            
                        
naturais. 
-                      
                             
local, nacional e 
internacional.  
-                       
concretas de 
complementaridade e 
                       

 
Pro                      
envolvam: 
-                       
                           
                      
evento;  
-                   
                        
                           - 
problema;  
-                           
determinado conhecimento 
possa ser cartografado; 
-                        
                             
                           
             
-                             
                        
perspetivas de um mesmo 
problema, concebendo e 
sustentando um ponto de vis   
          
-           -                   
                              
                           
de mapas com diferentes 
escalas; 
-utilizar                     
                           
                     
                           
                               
atualidade e a diferentes 
escalas – desde o meio local 
ao mundial, tais como cartas 

 
 
 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

F 
 

H 
 
I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1º 

período 
 

21 
aulas 

 
(1) 

 
Nota: 5 

aulas 
serão 

destinadas 
à 

lecionação 
e 

consolidaç
ão de 

conteúdos 
não 

lecionados 
no 8º ano 

e que 
serão 

leccionado
s em 

articulação 
com o 1º 
subtema  
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TEMA: Ambiente 
 e sociedade 
 

Subtemas:  
 - Clima 
 
 - Riscos e 
Catástrofes 
Naturais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Alterações ao 
ambiente natural 

desenvolvimento humano. 
 
 
 
 
Identificar os fatores de risco 
de ocorrência de catástrofes 
naturais, numa determinada 
região. 
 
- Aplicar as Tecnologias de 
Informação Geográfica, para 
localizar, descrever e 
compreender os riscos e as 
catástrofes naturais.  
Interdisciplinaridade: TIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Identificar a interferência do 
Homem no sistema Terra-Ar- 
Água (poluição atmosférica, 
smog, chuvas ácidas, efeito de 
estufa, rarefação da camada 
do ozono, desflorestação, 
poluição da hidrosfera, 
degradação do solo, 
desertificação).  

 
 
 

                           
                     
-                   
                     
              
                  
                       
                           
diferentes                   
-                
                    
                     
                     
                          
                             
distinguem.  
                           
                       
                           
determin             
                          
                            
                       
                           
                      Ѻ  
 
 
 
                               
                      -
  -                
                          
                          
                       
                       
                        
                    
                  
                            -

                           
                          
ambientais.  
-                          
                        
             
                         
                         
- Consciencializar-se para a 
necessidade de        
                    
                           
                       
                       
                         
                
              
- Participar de forma ativa 
em campanhas de 
sensibilização da 
comunidade para as 
medidas de prevenção e 
mitigação relacionadas com 
os riscos naturais. 
- Participar e/ou desenvolver 
campanhas de 
sensibilização ambiental 
tendo em vista transformar 
os cidadãos em participantes 
ativos na proteção dos 
valores da paisagem, do 
património e do ambiente.  

 

de risco municipal, SIG do 
IPMA, da NASA, etc.  
-fazer            
                      
                              
                  
susten                         
           
-                           
                  
                           
                            
exemplo, imagens, mapas em 
diferentes escalas); 
-                          
criativas e pessoais para 
representa           
                       
-               
                       
                         
                          
                               
                         
                
-                      
                           
                              
                    
                              
                          
                          
       
-                    
                           
                                  
face ao ordenamento do 
te                                
- aplicar trabalho de equipa em 
trabalho de campo; 
-                            
                       

 
 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

 

     

 

 

 

 

 

 

C 

D 

E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º 
período 

 
23 

aulas 

 
 

(1) 
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Interdisciplinaridade: CN 
 
Identificar soluções técnico-
científicas que contribuam 
para reduzir o impacte 
ambiental das atividades 
humanas (ex.: rearborização, 
utilização de produtos 
biodegradáveis, energias 
renováveis; 3Rs, etc.) 
 
 
Aplicar as Tecnologias de 
Informação Geográfica, para 
localizar, descrever e 
compreender contrastes no 
desenvolvimento sustentável. 

 

                           
para reduzir o impacte 
ambiental das atividades 
hum           
                             
                         
                          
etc.)  
                          
                            

                       
                          

                
          l. 

 

                          
                         
- analisar textos com diferentes 
pontos de vista; 
- confrontar a               
                       
                         
interna; 
-                           
                            
seus elementos ou dados, em 
particular numa perspetiva 
disciplinar e interdisciplina; 

F 

G 

H 

I 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3º 
período 

 
10 

aulas 

 
(1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Total 
54 

Aulas 
(1)  O número de aulas a desenvolver em cada período por subtemas, dependerá das características das turmas. A recuperação/consolidação de conteúdos 

será realizada segundo o plano definido para o efeito.  
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CONCEITOS CHAVE: 
 

TEMA: Contrastes de desenvolvimento 
Subtema: Países Desenvolvidos versus Países em Desenvolvimento 
Conceitos: crescimento económico; desenvolvimento humano; Produto Nacional Bruto (PNB) per capita; Produto Interno Bruto 
PIB per capita; Índice de Desenvolvimento Humano (IDH); Índice de Desigualdade de Género (IDG); Índice de Pobreza Multidimensional (IPM); qualidade de vida; bem-
estar; nível de vida; necessidades básicas; fome; subnutrição; sobrenutrição; Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 
Subtema: Interdependência entre espaços com diferentes níveis de Desenvolvimento 
Conceitos: dívida externa; segurança alimentar; comércio justo; termos de troca; ajuda alimentar; cooperação; Organização Não Governamental (ONG); Organismo 
multilateral; Ajuda Pública ao Desenvolvimento; Ajuda de emergência. 
 
TEMA: Ambiente e Sociedade 
Subtema: Clima 
Conceitos: atmosfera, elementos do clima (temperatura, precipitação, humidade, pressão atmosférica, ventos, nebulosidade), fatores climáticos (latitude, altitude, 
exposição das vertentes, proximidade e afastamento do mar, correntes marítimas), isotérmica, isóbara, anticiclone e ciclone, regime termopluviométrico; mês seco; climas 
quentes (Equatorial, Tropical Seco, Tropical Húmido e Desértico); climas temperados (Marítimo, Continental e Mediterrâneo); climas frios (Subpolar e Polar); clima de 
Montanha. 
 
Subtema: Riscos e Catástrofes Naturais 
Conceitos: perigo-risco-dano; catástrofe (natural e antrópica); riscos naturais (vaga de calor, vaga de frio, seca, cheia, 
tempestade, deslizamento, inundação, sismo, vulcão). 
Subtema: Alterações ao ambiente natural 
Conceitos: ambiente; hidrosfera; biosfera; desenvolvimento sustentável; pegada ecológica; impacte ambiental; riscos mistos (incêndios florestais, contaminação de 
aquíferos, poluição, desflorestação, biodiversidade, erosão do solo, desertificação, eutrofização, salinização, alterações climáticas, buraco do ozono, chuvas ácidas, 
aumento do efeito de estufa); habitat; 
ecossistema; áreas protegidas; paisagem cultural; Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR); resíduos; riscos tecnológicos (derrames de petróleo ou os ligados 
a acidentes nas indústrias ou ligados a perigos elétricos). 

 
Instrumentos de avaliação: Testes de avaliação, mini-testes, questão aula/participação oral; fichas de trabalho individuais e/ou de grupo, relatórios (atividades práticas, 

visitas de estudo), trabalhos de grupo e/ou individuais,  participação/desempenho no trabalho de projeto, fichas de auto e heteroavaliação.  

 

 

O subcoordenador 

 

Adriano Matias 

 

 


