Planos Curriculares: Geografia
9º Ano - Ano Letivo 2021/2022

1º Período
Conteúdos Programados
Distribuição e Mobilidade da População
- As grandes cidades como áreas de fixação das populações
- Os problemas das grandes cidades
- A estrutura das cidades
Atividades económicas: recursos, processos

de

produção e

sustentabilidade
• Setores de Atividade Económica
- Setores primário, secundário e terciário
• Agricultura
- Diferentes tipos de agricultura
- Os impactos da atividade agrícola
• Pesca
- A atividade pesqueira no mundo
- Os impactos da atividade pesqueira

2º Período
Conteúdos Programados
• A indústria
- Indústria de bens de equipamento de indústria de bens de consumo
- Fatores de localização industrial
- As principais regiões industriais
• Setor terciário
- A atividade comercial
- Balança Comercial
- A distribuição dos serviços
- Bens raros e bens vulgares
- Diferentes tipos de turismo
- Impactos da atividade turística

Redes e meios de transportes e comunicações
- Os diferentes tipos de transporte
- O desenvolvimento dos transportes
- A desigual densidade das redes de transporte à escala mundial
- Os diferentes meios de telecomunicações
- As desigualdades na distribuição dos equipamentos que permitem a
circulação de informação

3º Período
Conteúdos Programados
Contrastes de desenvolvimento
- Indicadores de crescimento e desenvolvimento
- Desigualdades de desenvolvimento a nível mundial: contrastes mundiais
ao nível do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) entre países
desenvolvidos e países em desenvolvimento
- Obstáculos ao desenvolvimento das diferentes regiões do Globo
- Medidas para atenuar os contrastes de desenvolvimento
- Os objetivos de desenvolvimento do milénio
Riscos e Catástrofes Naturais
- Distinguir risco de catástrofe natural
- Caracterizar as diferentes catástrofes naturais
O TEMA AMBIENTE E SOCIEDADE VAI SER ABORDADO EM ARTICULAÇÃO COM OUTROS TEMAS, POIS,
DADA A SUA NATUREZA TRANSVERSAL, É LECIONADO COM ALGUNS SUBTEMAS DE

POPULAÇÃO E POVOAMENTO E DE ATIVIDADES ECONÓMICAS.
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