AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RIO NOVO DO PRÍNCIPE - CACIA
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Disciplina: Geografia
PLANIFICAÇÃO ANUAL DO 8ºANO
Conteúdo Descritivo

Nº de aulas
previstas [50']

1º PERÍODO

23

Apresentação/ acolhimento / considerações sobre os domínios/subdomínios
programáticos, estratégias, materiais e avaliação. Avaliação Diagnostica.
Atividades de enriquecimento (PAA, PCT ou outras).

Domínio
1-População e

Povoamento

Subdomínio
1.1-Evolução da
população mundial
(AE: População)

1.2- Distribuição da
população mundial

1. Conhecer e compreender diferentes indicadores
demográficos
2. Aplicar o conhecimento de conceitos para
determinar indicadores demográficos
3. Compreender a evolução demográfica mundial
4. Representar a estrutura etária da população e
compreender a adoção de diferentes políticas
demográficas
5. Compreender a diversidade demográfica em
Portugal, através da análise de pirâmides etárias
6. Compreender a implementação de políticas
demográficas tendo em consideração a realidade
demográfica de um país

Povoamento

6
1
22

Atividades de enriquecimento (PAA, PCT ou outras).
1-População e

14

1. Compreender a distribuição da população
mundial
2. Compreender a distribuição da população em
Portugal

2º PERÍODO

Subdomínio
1.3- Mobilidade da
População
(AE: Mobilidade)

1

Conteúdos – Aprendizagens Essenciais

(AE: Áreas de fixação
humana)
Momentos de avaliação sumativa/formativa das metas adquiridas e respetivas
correções.
Autoavaliação.

Domínio

1

1

Conteúdos
1. Compreender as causas e as consequências das
migrações
2. Compreender os grandes ciclos migratórios
internacionais
3. Compreender, no tempo e no espaço, as
migrações em Portugal

8

1.4- Cidades,
principais áreas de
fixação humana
(AE: Áreas fixação
humana)

1. Compreender a origem e o crescimento das
cidades
2. Compreender a organização morfofuncional das
cidades
3. Compreender a inter-relação entre o espaço rural
e o urbano

1.Compreender a importância dos fatores de
identidade das populações no mundo
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1.5- Diversidade
Cultural
Atividades
Económicas

contemporâneo

(AE: Diversidade
Cultural)
(AE: Recursos, processos
de produção e
sustentabilidade,
Setores I,II,III, Redes e
meios de transporte e
telecomunicações)
Os Recursos Naturais
1.Compreender a desigual distribuição dos recursos
2.Compreender as relações entre a distribuição e o
consumo dos diferentes tipos de recursos
3. Compreender a repartição das atividades
económicas em setores

5

A Agricultura

A Pesca

1.Conhecer e compreender os fatores que
interferem na atividade agrícola
2. Compreender as diferenças entre a agricultura
tradicional e a agricultura moderna
3. Compreender a existência de formas de produção
agrícola sustentáveis
4.Compreender a complexidade da agricultura em
Portugal
5. Compreender a importância da Pecuária no
Mundo atual
1. Compreender a importância do oceano como
fonte de recursos e património natural
2. Compreender as áreas oceânicas com maior
potencial piscatório
3.Compreender os diferentes tipos de pesca
4.Conhecer as vantagens e desvantagens da
aquacultura
5.Compreender a Pesca em Portugal

Momentos de avaliação sumativa/formativa das metas adquiridas e respetivas
correções.
Aula de trabalho de grupo: Diversidade Cultural
Autoavaliação.

Domínio

1
1

3º PERÍODO
Atividades
Económicas

6

Subdomínio
A Indústria

16

Conteúdos
1.Compreender o aparecimento e a evolução da
indústria
2.Compreender a distribuição espacial da indústria
3.Compreender a dinâmica da indústria em Portugal

Os Serviços

1.Compreender a importância
serviços à escala mundial

Turismo

1.Compreender

a

crescente

crescente

dos

importância

da

11
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atividade turística à escala mundial
2Compreender a crescente importância do turismo
em Portugal

As Redes e Modos de
Transporte e
Telecomunicações

1.Compreender a importância dos transportes nas
dinâmicas dos territórios
2. Espacializar distâncias absolutas e relativas
3.Compreender a importância dos transportes
terrestres e aéreos nas dinâmicas dos territórios
4. Compreender a importância dos transportes
aquáticos nas dinâmicas dos territórios
5. Compreender a importância das
telecomunicações no mundo global

Momentos de avaliação sumativa/formativa das metas adquiridas e respetivas
correções.
Apresentação do Trabalho de Desenvolvimento: Geonotícia
Autoavaliação.

1
1

TOTAL

Nota: O número total de aulas previsto será definido em função do horário da turma.

3

61

