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OPERACIONALIZAÇÃO DAS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS   

 GEOGRAFIA 

  8ºAno                                                                                                                                                                      2019 -2020 

 

“Num espaço geográfico que cada vez mais se contrai, em que fenómenos ambientais, populacionais, sociais, culturais, entre outros, têm 

causas e consequências multifacetadas que ultrapassam as fronteiras, é fundamental desenvolver uma educação. geográfica que 

problematiza, questiona e procura equacionar cenários e inventariar soluções para as complexas situações que ocorrem no Mundo, desde as 

catástrofes naturais aos contrastes no desenvolvimento, passando pelas alterações climáticas, as migrações, o envelhecimento da população, 

os problemas da natalidade,  a  composição  multipolar  do  sistema-Mundo,  só  para  citar  alguns  dos  temas constantes dos programas da 

disciplina de Geografia no 3.º ciclo. 

As Aprendizagens Essenciais (AE) estão organizadas de modo a privilegiar as metodologias de análise espacial, desde as mais simples, 

como a observação direta e indireta dos elementos da paisagem, às mais complexas, de problematização dos contrastes espaciais 

num mundo cada vez mais globalizado. 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 8.º ano, 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. 

No 8.º ano dá-se um enfoque especial, em termos de temas geográficos, à população e à forma como se distribui, se estrutura e se mobiliza, 

e às atividades económicas e sua inter-relação com o território, já numa perspetiva multiescalar e com um maior aprofundamento dos 

procedimentos metodológicos específicos da Geografia. A globalização, as migrações, bem como a distribuição espacial dos recursos e os 

conflitos associados à sua exploração constituem problemáticas que carecem de uma reflexão profunda face aos impactes nas sociedades. 

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, bem como a resiliência face às dificuldades de resolução de problemas no imediato, assentes em 

valores humanistas e numa 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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Tema 

Aprendizagens essenciais 

Ações/estratégias 

Áreas de 
competências 
do perfil dos 

alunos 

Gestão 
de 

tempo Conhecimentos Capacidades Atitudes 

POPULAÇÃO E 
POVOAMENTO 

Localizar e 
compreender os 

lugares e as regiões 

Interpretar mapas 
temáticos simples (com 
uma variável), relativos 

a fenómenos 
demográficos e 

culturais, usando o 
título e a legenda. 

Representar, em 
mapas a diferentes 
escalas, variáveis 

relativas a fenómenos 
demográficos, usando 
o título e a legenda. 

(TIC). 

Comparar o 
comportamento de 

diferentes indicadores 
demográficos, no 

tempo e no espaço, 
enunciando fatores que 

explicam os 
comportamentos 
observados. (H) 

Identificar padrões na 
distribuição da 
população e do 

povoamento, à escala 
nacional, europeia e 
mundial, enunciando 

Problematizar e 
debater as inter-
relações entre 
fenómenos e 

espaços geográficos 

Relacionar as áreas 
de atração e de 

repulsão 
demográficas com 
fatores  físicos e 

humanos, utilizando 
mapas a diferentes 

escalas. 

Reconhecer aspetos 
que conferem 

singularidade a cada 
região, comparando 

características 
culturais, do 

povoamento e das 
atividades 

económicas. 

Descrever situações 
de equilíbrio ou rutura 
entre a população e 
os recursos naturais, 

em diferentes 
contextos geográficos 

e económicos, 
explicando a ação de 

fatores naturais e 
humanos. (CN) 

Comunicar e 
participar 

Apresentar exemplos 
de soluções para a 
gestão pacífica e 
sustentável dos 
conflitos entre 

recursos naturais e a 
população. 

Participar de forma 
ativa em campanhas 

de sensibilização para 
minimizar os impactes 

ambientais, 
socioeconómicos e 

culturais da 
distribuição e 
evolução da 

população e do 
povoamento, a 

diferentes escalas. 

Enunciar medidas 
para fomentar a 

cooperação entre 
povos e culturas, que 
coexistem no mesmo 

território. 

Relatar medidas para 
melhorar a qualidade 
de vida e o bem-estar 

das populações 
urbanas, rurais e 

Promover estratégias que envolvam a aquisição de 
conhecimento, informação e outros saberes, 
relativos aos conteúdos das AE, que impliquem: 

- Ler e interpretar mapas de diferentes escalas; 

- Articular com rigor o uso consistente do 
conhecimento geográfico; 

- Mobilizar diferentes fontes de informação 
geográfica na construção de respostas para os 
problemas investigados, incluindo mapas, 
diagramas, globos, fotografia aérea e TIG (como por 
exemplo Google Earth, Google Maps, Open Street 
Map, GPS, SIG ,etc.); 

- Representar gráfica, cartográfica e estatisticamente 
a informação geográfica, proveniente de trabalho de 
campo (observação direta) e de diferentes fontes 
documentais (observação indireta) e sua mobilização 
na elaboração de respostas para os problemas 
estudados; 

- Organizar o trabalho de campo (observação direta), 
para recolha e sistematização de informação dos 
territórios e fenómenos geográficos; 

- Analisar factos, teorias, situações, identificando os 
seus elementos ou dados; 

- Realizar tarefas de memorização, verificação e 
consolidação, associadas a compreensão e uso de 
saber, bem como à mobilização do memorizado, 
privilegiando a informação estatística e cartográfica 

 

A; B; C; D; F; 
G; I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º 
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27  

Aulas 
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fatores responsáveis 
por essa distribuição. 

Identificar padrões na 
distribuição dos fluxos 
migratórios, à escala 
nacional, europeia e 
mundial, enunciando 
fatores responsáveis 
por essa distribuição. 

Localizar cidades em 
mapas de diferentes 

escalas. 

Enunciar fatores 
responsáveis pelos 

padrões da 
organização das áreas 
funcionais da cidade, 
interpretando plantas 

funcionais. 

Aplicar as Tecnologias 
da informação 

Geográfica para 
localizar, descrever e 

compreender os 
fenómenos 

sociodemográficos. 
(TIC). 

Explicar causas e 
consequências dos 
fluxos migratórios, a 

diferentes escalas. (H) 

Identificar problemas 
das áreas urbanas 

que afetam a 
qualidade de vida e o 

bem-estar das 
populações, aplicando 

questionários. 
(P+M+CN). 

migrantes. 

Explicar a importância 
do diálogo e da 

cooperação 
internacional na 
preservação da 

diversidade cultural. 

Representar o 
levantamento 
funcional das 

atividades 
económicas da 

comunidade local, 
utilizando diferentes 

técnicas de expressão 
gráfica e cartografia. 

(M+TIC+P) 

(analógica e/ou digital); 

- Selecionar informação geográfica pertinente; 

- Organizar de forma sistematizada leitura e estudo 
autónomo (por exemplo, construção de sumários, ou 
registos de observações, ou relatórios de visitas 
segundo critérios e objetivos); 

- Estabelecer relações intra e interdisciplinares. 

- Interrogar-se sobre a relação entre territórios e 
fenómenos geográficos por comparação de mapas 
com diferentes escalas; 

- Fazer projeções, nomeadamente face aos desafios 
demográficos e de sustentabilidade do território 
português; 

- Usar modalidades diversas para expressar as 
aprendizagens em relação a diferentes territórios 
(por exemplo, imagens, infografias, mapas em 
diferentes escalas); 

- Criar soluções estéticas criativas e pessoais para 
representar factos e fenómenos geográficos; 

- Participar em debates/simulações que requeiram 
sustentação de afirmações, elaboração de opiniões 
ou análises de factos ou dados geograficamente 
cartografáveis; 

- investigar problemas ambientais e sociais, 
utilizando guiões de trabalho e questões 
geograficamente relevantes (o quê?, onde?, como? 
e porquê?, como se distribuir?, porquê?, para quê?); 

- Pesquisar exemplos concretos de solidariedade 
territorial e sentido de pertença face ao ordenamento 
do território; 

- Realizar, em equipa, trabalho de campo e outros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Final 1º 
Período 

ATIVIDADES 
ECONÓMICAS 

Identificar as principais 
atividades económicas 
da comunidade local. 

Caracterizar os 
principais processos de 
produção e equacionar 
a sua sustentabilidade 

(extração mineira, 
agricultura, pecuária, 

Descrever exemplos 
de impactes da ação 
humana no território, 
apoiados em fontes 

fidedignas. 

Reconhecer a 
necessidade da 

cooperação 
internacional na 

Apresentar exemplos 
para uma distribuição 
mais equitativa entre 

a produção e o 
consumo, a diferentes 

escalas. 

Participar de forma 
ativa em campanhas 

de sensibilização para 

C; D; E; F; G; 
H; I 

 
2º 

Período 

23 Aulas 
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silvicultura, pesca, 
indústria, comércio, 
serviços e turismo). 

Identificar padrões na 
distribuição de 

diferentes atividades 
económicas, a nível 

mundial, e em Portugal, 
enunciando fatores 

responsáveis pela sua 
distribuição. (H) 

Comparar os diferentes 
tipos de transporte, 

quanto às respetivas 
vantagens e 

desvantagens. 

Identificar padrões na 
distribuição de 

diferentes redes de 
transporte e 

telecomunicações, a 
nível mundial, e em 

Portugal, enunciando 
fatores responsáveis 
pela sua distribuição. 

Determinar a 
acessibilidade de 

lugares, simulando 
redes topológicas 
simples. (P+CN) 

Aplicar as Tecnologias 
de informação 
Geográfica para 
localizar, descrever e 
compreender as 
atividades económicas. 
(EV) 

gestão de recursos 
naturais, 

exemplificando com 
casos concretos, a 
diferentes escalas. 

a promoção da maior 
sustentabilidade das 

atividades 
económicas, a 

diferentes escalas 
(local, regional, etc.). 

(CN) 

Selecionar o modo de 
transporte mais 

adequado em função 
do fim a que se 
destina e das 

distâncias (absolutas 
e relativas). 

Relatar exemplos do 
impacte da era digital 
na sociedade. (TIC) 

procedimentos geográficos sempre que possível; 

- Participar em campanhas de sensibilização para 
um ambiente e ordenamento do território 
sustentáveis; 

 

 
 

 
Final 2º 
Período 
---------- 

 
 
 
 
 
 
 
 

3ª 
Período 
14 Aulas 
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Interdisciplinaridade com as seguintes disciplinas: Português (P), Matemática (M), História (H),Ciências Naturais (CN), Educação Visual (EV), Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) sempre que tal for possível.  

 
 

 

 

Instrumentos de avaliação 
Fichas de avaliação diagnóstica; Fichas de avaliação formativa; Questão aula/Participação oral; Fichas de trabalho individuais e/ou de grupo; Relatórios (atividades práticas, 
visitas de estudo); Trabalhos de grupo e/ou individuais; Grelhas de registo de observação em contexto de sala de aula; Participação/desempenho no trabalho de projeto; 
Fichas de auto e heteroavaliação.  

 
A ordem sequencial da lecionação dos conteúdos está condicionada pelas áreas de confluência de trabalho interdisciplinar e/ou articulação curricular, definida em Conselho 
de Turma. 

 

O Subcoordenador 

 

Adriano Ribeiro Matias 


