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- A constituição do território
nacional.
- A posição geográfica de Portugal.
- A inserção de Portugal em
diferentes espaços.

A população, utilizadora de
recursos e organizadora de
espaços.

A população portuguesa: evolução e
diferenças regionais.
- A evolução da população na 2ª
metade do séc.XX.
- As estruturas e comportamentos
sóciodemográficos.
- Os principais problemas
sociodemográficos.

1.º

- O rejuvenescimento e a
valorização da população.
A distribuição da população
portuguesa.
- Os condicionantes da distribuição
da população.
- Os problemas da distribuição da
população
Recursos naturais de que a
população
dispõe:
usos,
limites e potencialidades.

Os recursos do subsolo.

- As áreas de exploração dos
recursos minerais.

.Teste
diagnóstico;
. Observação
do desempenho
dos alunos;
.Trabalhos
realizados na
aula e/ou casa;
.Minifichas e
Teste global de
avaliação;
.Autoavaliação.
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- As áreas de exploração dos

Os recursos do subsolo
(cont.).

recursos minerais ( cont.).
- A exploração e distribuição dos
recursos energéticos.
- Os problemas na exploração dos
recursos do subsolo.
- Novas perspetivas de exploração e
utilização dos recursos do subsolo.

2.º

. Observação
do desempenho
dos alunos;
. Trabalhos
realizados na
aula e/ou casa;

A radiação solar.

- A ação da atmosfera sobre a
radiação solar.
- A variabilidade da radiação solar.
- A distribuição da temperatura.

. Minifichas e
Teste global de
avaliação;
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.Autoavaliação.

- A valorização económica da
radiação solar.
Os recursos hídricos.

- A especificidade do clima
português .
- As disponibilidades hídricas.

Os recursos hídricos (cont.).

- A gestão dos recursos hídricos.

.Trabalhos
realizados na
aula e/ou casa;

3.º

Os recursos marítimos.

. Observação
do desempenho
dos alunos;

- Potencialidades do litoral.
- Atividade piscatória.
- Gestão do litoral e espaço
marítimo.

. Minifichas e
Teste global de
avaliação;
.Autoavaliação.
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