GESTÃO DE CONTEÚDOS 2 0 2 0 / 2 0 2 1
Ensino Básico – 3.º Ciclo
Geografia – 8.º ano

1.º Período

Unidades de Ensino / Conteúdos
1 – População e povoamento
População
Indicadores demográficos
Evolução da população mundial
Estrutura etária
Políticas demográficas
Distribuição da população mundial
Fatores que influenciam a distribuição da população

N.º Aulas
Previstas
(45 min)

20

2.º Período

Mobilidade
Movimentos migratórios, causas e consequências
Fluxos migratórios à escala nacional, europeia e mundial
Diversidade Cultural
Fatores de identidade da população
Globalização/ multiculturalismo
Espaço lusófono: PALOP e CPLP
Áreas de fixação humana
Cidades/ espaço urbano: crescimento urbano e urbanização no mundo
Morfologia urbana
Funções urbanas

20

3.º Período

2 – Atividades económicas
Recursos naturais e setores de atividade
Recursos naturais renováveis e não renováveis
Desenvolvimento e consumo de recursos
Setores de atividade económica
Padrões de distribuição dos setores de atividade a nível mundial e em Portugal
2 – Atividades económicas (cont,)
Setor Primário
Agricultura: morfologia agrária, processos de produção e sistemas de cultura;
Agricultura biológica
A pesca: ZEE; Tipos de pesca; Aquacultura
A pecuária: processos de criação animal
Indústria extrativa: minas e pedreiras
Setor Secundário
Fatores de localização industrial, Tipos de indústria
A indústria no Mundo: países emergentes (BRICS e TICKS); Deslocalização industrial

18

Setor Terciário
O comércio internacional: mercado e balança comercial; transnacionais
Serviços: o turismo (tipos de turismo); Impactes da atividade turística
Redes e meios de transporte e telecomunicações
Modo e meio de transporte; Redes de transporte; Acessibilidade; Distância-tempo e
distância custo; Telecomunicações; Ciberespaço
Observação:
- A recuperação das aprendizagens e/ ou competências de cada aluno ou grupo de alunos irá focalizar-se no
que é estruturante e fundamental e ocorrerá de forma flexível, podendo realizar-se ao longo do ano
- Em resultado da extensão dos conteúdos programáticos do 7.º ano, os que não foram concluídos, serão
abordados em articulação com os do 8º ano.

