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☑ DISCIPLINA: GEOGRAFIA - MÓDULOS (1,2,3) 

☐ FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 

☐ PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL 
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Áreas de Competência 
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 Descrever a distribuição das diferentes variáveis que caracterizam as regiões agrárias, comparando mapas com 
informação variada.  

 Relacionar a heterogeneidade espacial das estruturas agrárias com fatores físicos e humanos, nomeadamente 
através da análise da paisagem agrária (sistema de cultura, morfologia agrária e tipo de povoamento rural), da 
estrutura e da distribuição das explora

 Inventariar as principais produções agropecuárias e florestais, relacionando
capacidade de auto aprovisionamento do país, a partir da análise de informação estatísti

 Analisar os principais constrangimentos e potencialidades relativas ao desenvolvimento da agricultura portuguesa 
no domínio da produção, da transformação e da comercialização dos produtos, relatando exemplos concretos de 
pontos fortes e fracos do sector. 

 Equacionar os desafios que a concorrência internacional e a PAC (objetivos 2020 ou os mais recentes) colocam à 
modernização do sector, analisando fontes de informação diversa. 

 Reconhecer o papel da PAC na certificação de quali
internacionalização de produtos e no turismo em espaço rural, utilizando terminologia adequada. 

 Reconhecer a importância económica, social e ambiental das atividades económicas (turismo, indústria e serv
e da floresta como ativos estratégicos, a partir de estudos de caso à escala local, regional ou nacional. 

 Relacionar a pluriatividade com a fixação de população e com o desenvolvimento das áreas rurais, a partir da 
análise de casos concretos de suce

 Debater a valorização dos recursos endógenos e a sustentabilidade das áreas rurais, evidenciando reflexão crítica e 
argumentação fundamentada. 

  Discutir as questões relacionadas com a utilização e o ordenamento da floresta, enumerando os riscos e a f
de potenciar o desenvolvimento do espaço rural. 

 Analisar exemplos concretos de ações que permitam a resolução de problemas ambientais e de sustentabilidade no 
espaço rural, próximo do aluno, revelando capacidade de argumentação e pensamento crítico

 Identificar as vantagens e as desvantagens dos diferentes modos de transporte para distinguir os fatores que 
influenciam a sua otimização e competitividade, a partir da análise estatística e gráfica disponível em fontes 
documentais diversas. 

 Analisar exemplos concretos de ações que permitam a resolução de problemas ambientais e de sustentabilidade no 
espaço rural, próximo do aluno, revelando capacidade de argumentação e pensamento crítico

 Identificar as vantagens e as desvantagens dos diferentes modos de transporte para distinguir os fatores que 
influenciam a sua otimização e competitividade, a partir da análise estatística e gráfica disponível em fontes 
documentais diversas. 
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Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD 
(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes) 

Descrever a distribuição das diferentes variáveis que caracterizam as regiões agrárias, comparando mapas com 
 

Relacionar a heterogeneidade espacial das estruturas agrárias com fatores físicos e humanos, nomeadamente 
através da análise da paisagem agrária (sistema de cultura, morfologia agrária e tipo de povoamento rural), da 
estrutura e da distribuição das explorações agrícolas e da estrutura e forma de exploração da SAU.  
Inventariar as principais produções agropecuárias e florestais, relacionando-as com a balança comercial e a 

aprovisionamento do país, a partir da análise de informação estatística, gráfica e cartográfica. 
Analisar os principais constrangimentos e potencialidades relativas ao desenvolvimento da agricultura portuguesa 
no domínio da produção, da transformação e da comercialização dos produtos, relatando exemplos concretos de 

fortes e fracos do sector.  
Equacionar os desafios que a concorrência internacional e a PAC (objetivos 2020 ou os mais recentes) colocam à 
modernização do sector, analisando fontes de informação diversa.  
Reconhecer o papel da PAC na certificação de qualidade de produtos portugueses e a sua importância na 
internacionalização de produtos e no turismo em espaço rural, utilizando terminologia adequada.  
Reconhecer a importância económica, social e ambiental das atividades económicas (turismo, indústria e serv
e da floresta como ativos estratégicos, a partir de estudos de caso à escala local, regional ou nacional.  
Relacionar a pluriatividade com a fixação de população e com o desenvolvimento das áreas rurais, a partir da 

concretos de sucesso. 
Debater a valorização dos recursos endógenos e a sustentabilidade das áreas rurais, evidenciando reflexão crítica e 
argumentação fundamentada.  
Discutir as questões relacionadas com a utilização e o ordenamento da floresta, enumerando os riscos e a f

de potenciar o desenvolvimento do espaço rural.  
Analisar exemplos concretos de ações que permitam a resolução de problemas ambientais e de sustentabilidade no 
espaço rural, próximo do aluno, revelando capacidade de argumentação e pensamento crítico 
dentificar as vantagens e as desvantagens dos diferentes modos de transporte para distinguir os fatores que 

influenciam a sua otimização e competitividade, a partir da análise estatística e gráfica disponível em fontes 
documentais diversas.  
Analisar exemplos concretos de ações que permitam a resolução de problemas ambientais e de sustentabilidade no 
espaço rural, próximo do aluno, revelando capacidade de argumentação e pensamento crítico 
dentificar as vantagens e as desvantagens dos diferentes modos de transporte para distinguir os fatores que 

influenciam a sua otimização e competitividade, a partir da análise estatística e gráfica disponível em fontes 
documentais diversas.  

 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

Ciclo de Formação 2021-2024 Curso Técnico de Turismo 
Ano letivo 2021-2022 

Ponderação 
Instrumentos de 

Avaliação 

Descrever a distribuição das diferentes variáveis que caracterizam as regiões agrárias, comparando mapas com 

Relacionar a heterogeneidade espacial das estruturas agrárias com fatores físicos e humanos, nomeadamente 
através da análise da paisagem agrária (sistema de cultura, morfologia agrária e tipo de povoamento rural), da 

as com a balança comercial e a 
ca, gráfica e cartográfica.  

Analisar os principais constrangimentos e potencialidades relativas ao desenvolvimento da agricultura portuguesa 
no domínio da produção, da transformação e da comercialização dos produtos, relatando exemplos concretos de 

Equacionar os desafios que a concorrência internacional e a PAC (objetivos 2020 ou os mais recentes) colocam à 

dade de produtos portugueses e a sua importância na 

Reconhecer a importância económica, social e ambiental das atividades económicas (turismo, indústria e serviços) 

Relacionar a pluriatividade com a fixação de população e com o desenvolvimento das áreas rurais, a partir da 

Debater a valorização dos recursos endógenos e a sustentabilidade das áreas rurais, evidenciando reflexão crítica e 

Discutir as questões relacionadas com a utilização e o ordenamento da floresta, enumerando os riscos e a forma 

Analisar exemplos concretos de ações que permitam a resolução de problemas ambientais e de sustentabilidade no 

dentificar as vantagens e as desvantagens dos diferentes modos de transporte para distinguir os fatores que 
influenciam a sua otimização e competitividade, a partir da análise estatística e gráfica disponível em fontes 

Analisar exemplos concretos de ações que permitam a resolução de problemas ambientais e de sustentabilidade no 

dentificar as vantagens e as desvantagens dos diferentes modos de transporte para distinguir os fatores que 
influenciam a sua otimização e competitividade, a partir da análise estatística e gráfica disponível em fontes 

30 % 
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10 % 
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10 % 
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Trabalhos de grupo 

 

Trabalhos individuais 

 

Fichas Formativas 

 

Esquemas síntese 

 

Outros trabalhos em 

aula 
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 Analisar a distribuição das redes de transporte no espaço de Portugal, equacionando os diferentes graus de 
acessibilidade a diferentes escalas.

 Analisar a inserção das redes de transporte nacionais nas redes europeias, refletindo sobre a posição de Portugal 
no espaço europeu e atlântico, a partir da análise de mapas de fluxos. 

 Mobilizar os conhecimentos acerca dos diferentes modos de transporte e suas características para concluir do seu 
impacte ambiental e do seu peso no comércio externo, numa perspetiva global, parti

 Analisar os diferentes modos de transporte em termos de segurança, sinistralidade, conforto e cumprimento de 
horários, a partir de dados estatísticos e/ou outras informações específicas.

 Emitir opiniões sobre problemas decorrentes 
vida das populações e sustentabilidade ambiental, económica e social, partindo de estudos de caso à escala local 
e/ou regional e de exemplos de economia circular. 

 Conhecer os fatores favoráv
diversas.  

 Descrever mapas de fluxos turísticos, relacionando
socioeconómicos. 

 Reconhecer a importância da diversidade 
incremento de fluxos turísticos, através da observação direta e indireta das paisagens.

 Localizar áreas geográficas com interesse turístico, identificando elementos do património natural e c
característicos e diferenciadores das regiões, a nível nacional e mundial. 

 Problematizar os impactos ambientais, sociais e económicos do turismo nas comunidades, confrontando os pontos 
de vista de diferentes agentes/stakeholders envolvidos no fenó

 Sugerir medidas promotoras de sustentabilidade do potencial Turístico, participando em campanhas de 
sensibilização para um turismo mais responsável social e ambientalmente. 

 Inventariar recursos e produtos turísticos estratégicos em Portuga
existentes no mercado, mobilizando fontes documentais diversas.
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 Participação ordenada
 Respeito pelas regras da sala de aula
 Respeito pelo professor e colegas
 Sentido de responsabilidade no cumprimento das tarefas

 

  

 

Áreas de Competência 
(PASEO) 

A - Linguagens e textos; B - Informação e Comunicação; C 
interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal 
J - Consciência e domínio do corpo.

Valores a - Responsabilidade e integridade; b
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Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD 
(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes) 

tribuição das redes de transporte no espaço de Portugal, equacionando os diferentes graus de 
acessibilidade a diferentes escalas.  
Analisar a inserção das redes de transporte nacionais nas redes europeias, refletindo sobre a posição de Portugal 

uropeu e atlântico, a partir da análise de mapas de fluxos.  
Mobilizar os conhecimentos acerca dos diferentes modos de transporte e suas características para concluir do seu 
impacte ambiental e do seu peso no comércio externo, numa perspetiva global, partindo de casos concretos. 
Analisar os diferentes modos de transporte em termos de segurança, sinistralidade, conforto e cumprimento de 
horários, a partir de dados estatísticos e/ou outras informações específicas. 
Emitir opiniões sobre problemas decorrentes da utilização dos transportes e das comunicações na qualidade de 
vida das populações e sustentabilidade ambiental, económica e social, partindo de estudos de caso à escala local 
e/ou regional e de exemplos de economia circular.  
Conhecer os fatores favoráveis à expansão do turismo à escala global, através da consulta de fontes documentais 

Descrever mapas de fluxos turísticos, relacionando-os com o conhecimento de fatores geográficos e 

Reconhecer a importância da diversidade geográfica física e humana, a diferentes escalas, para explicar o 
incremento de fluxos turísticos, através da observação direta e indireta das paisagens. 
Localizar áreas geográficas com interesse turístico, identificando elementos do património natural e c
característicos e diferenciadores das regiões, a nível nacional e mundial.  
Problematizar os impactos ambientais, sociais e económicos do turismo nas comunidades, confrontando os pontos 
de vista de diferentes agentes/stakeholders envolvidos no fenómeno turístico. 
Sugerir medidas promotoras de sustentabilidade do potencial Turístico, participando em campanhas de 
sensibilização para um turismo mais responsável social e ambientalmente.  
Inventariar recursos e produtos turísticos estratégicos em Portugal, através do estudo da oferta e de circuitos 
existentes no mercado, mobilizando fontes documentais diversas. 

Participação ordenada 
Respeito pelas regras da sala de aula 
Respeito pelo professor e colegas 
Sentido de responsabilidade no cumprimento das tarefas 

TOTAL 

Informação e Comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e pensamento criativo; E 
Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e Ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I 

Consciência e domínio do corpo. 

Responsabilidade e integridade; b- Excelência e exigência; c - Curiosidade, reflexão e inovação; d - Cidadania e participação; e 

Ponderação 
Instrumentos de 

Avaliação 

tribuição das redes de transporte no espaço de Portugal, equacionando os diferentes graus de 

Analisar a inserção das redes de transporte nacionais nas redes europeias, refletindo sobre a posição de Portugal 

Mobilizar os conhecimentos acerca dos diferentes modos de transporte e suas características para concluir do seu 
ndo de casos concretos.  

Analisar os diferentes modos de transporte em termos de segurança, sinistralidade, conforto e cumprimento de 

da utilização dos transportes e das comunicações na qualidade de 
vida das populações e sustentabilidade ambiental, económica e social, partindo de estudos de caso à escala local 

eis à expansão do turismo à escala global, através da consulta de fontes documentais 

os com o conhecimento de fatores geográficos e 

geográfica física e humana, a diferentes escalas, para explicar o 

Localizar áreas geográficas com interesse turístico, identificando elementos do património natural e cultural 

Problematizar os impactos ambientais, sociais e económicos do turismo nas comunidades, confrontando os pontos 

Sugerir medidas promotoras de sustentabilidade do potencial Turístico, participando em campanhas de 

l, através do estudo da oferta e de circuitos 

30 % 

 

10 % 

 

10 % 

 

10 % 

 

10 % 

 

10 % 

Testes de avaliação 

 

Trabalhos de grupo 

 

Trabalhos individuais 

 

Fichas Formativas 

 

Esquemas síntese 

 

Outros trabalhos em 

aula 

20% 

Grelhas de registo de 

observação 

Observação direta 

100%  

Pensamento crítico e pensamento criativo; E - Relacionamento 
Sensibilidade estética e artística; I - Saber científico, técnico e tecnológico; 

Cidadania e participação; e - Liberdade/autonomia. 


