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Geografia – 7º ano de escolaridade 
Planificação para a Recuperação e Consolidação das Aprendizagens 2020/2021 

Aprendizagens essenciais: 
A TERRA: ESTUDOS E REPRESENTAÇÕES: Descrição da paisagem 
• Elaborar esboços de paisagens descrevendo os seus elementos essenciais. 

 

Aprendizagens essenciais: 
A TERRA: ESTUDOS E REPRESENTAÇÕES: Mapas como forma de representar a 
superfície terrestre 
• Inferir a relatividade da representação do território, desenhando mapas 

mentais, a diversas escalas. 
• Reconhecer diferentes formas de representar o mundo, de acordo com a 

posição dos continentes e os espaços de vivência dos povos 
 

Semana de 21 a 25 de setembro Semana de 28 a 02 de outubro 
Atividades: 
Chuva de ideias sobre o ensino / aprendizagem a distância: 
 
O professor coloca o desafio ao grupo-turma, lançando um conjunto de questões de partida 
orientadoras da reflexão dos alunos, como, por exemplo: quais os aspetos positivos e negativos 
do ensino a distância, quais os tipos de tarefas em que tiveram mais dificuldades, quais as 
ferramentas digitais utilizadas que consideraram mais ou menos úteis, o que poderia ser 
melhorado, que estratégias adotar face à possibilidade de um novo período de ensino a distância, 
que sugestões de melhoria. A chuva de ideias é acompanhada do debate das contribuições dos 
alunos. No final, o professor fará uma síntese dos aspetos principais reveladores da experiência 
dos alunos. Essas conclusões poderão ser partilhadas em conselho de turma, de modo a que as 
mesmas possam ser consideradas, pelos restantes professores, na melhoria dos processos de 
ensino, de avaliação e de aprendizagem, permitindo definir quais as melhores estratégias a utilizar 
para a recuperação / consolidação das aprendizagens. Permitirá, ainda, que os alunos 
desenvolvam a comunicação, o espírito crítico e a capacidade de argumentação. 
 
Retirado do documento - Orientações para a Recuperação e Consolidação das Aprendizagens ao Longo do Ano Letivo de 
2020/2021; ME – agosto 2020 
 

Atividades: 
Consciencialização para o território e o espaço geográfico – a minha relação com o 
espaço vivido: Parte II – Os mapas. 
 
Construção de um Mapa Mental – 1) Sugerir aos alunos que desenhem um mapa 
mental do trajeto casa-escola.  
Identificar os elementos de referência importantes para cada aluno relativamente 
ao mapa elaborado. 

Construção de um Mapa Mental - 2) Sugerir aos alunos que desenhem um mapa 
mental da cidade de Lisboa identificando 15 locais de interesse turístico. 

Identificar os elementos de referência importantes para cada aluno relativamente 
ao mapa elaborado. 
Formas de representação da superfície terrestre. 
Itinerários. 
 
Identificação de formas de representação da superfície terrestre: Imagens de 
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O território e o espaço geográfico – a minha relação com o espaço vivido: Parte I – a paisagem. 
 
Solicitar aos alunos que construam um esboço da paisagem observada no pátio da escola ou da 
janela da sala de aula. 
Legendagem dos elementos observáveis. 
Orientação do esboço com recurso à bússola digital do telemóvel. 
 
A diversidade de paisagens terrestres e a apreensão do objeto de estudo da Geografia.  
 
Utilizar fotografias recolhidas pelos alunos, referentes à cidade ou bairro onde moram (Web, 
manual, revistas, publicidade) e caraterizar as paisagens.  
Construir um texto criativo de uma das paisagens das fotografias que utilizaram, com base nos 
seus elementos. 
OU 
Selecionar uma fotografia de uma férias realizadas pelo aluno e localizar o lugar visitado assim 
como decompor a paisagem nos seus principais elementos, em apresentação à turma 

satélite/ fotografia aérea/ Globo/ GPS a partir de imagens fornecidas pelo 
professor. 
Exploração do GoogleEarth a partir do território – viagem virtual livre com registo 
dos locais visitados:  
- Identificação do continente/ país e do lugar visitado (cidade, aldeia, parque 
natural, montanha, deserto, floresta etc.). 

Observação: Em alternativa à utilização do telemóvel os alunos poderão utilizar o 
manual e nomeadamente a cartografia disponibilizada. 

Recursos: 
Computador, telemóvel ou tablet com ligação à Internet (Teams).  
Material de desenho. 
APP - Bússola 

Recursos: 
Computador, telemóvel ou tablet com ligação à Internet (Teams). 
Manual de Geografia.  
APP – Google Earth 
Material de desenho. 
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Geografia – 7º ano de escolaridade 

Planificação para a Recuperação e Consolidação das Aprendizagens 2020/2021 

Aprendizagens essenciais: 
A TERRA: ESTUDOS E REPRESENTAÇÕES: Mapas como forma de representar a superfície terrestre 
(conclusão) 
• Selecionar formas de representação da superfície terrestre, tendo em conta a heterogeneidade 

de situações e acontecimentos observáveis a partir de diferentes territórios.  
 

Aprendizagens essenciais: 
A TERRA: ESTUDOS E REPRESENTAÇÕES: Mapas como forma de representar a 
superfície terrestre (conclusão) 
 
A TERRA: ESTUDOS E REPRESENTAÇÕES: Localização dos diferentes elementos da 
superfície terrestre  
• Descrever a localização relativa de um lugar, em diferentes formas de 

representação da superfície terrestre, utilizando a rosa-dos-ventos. 
 

Semana de 06 a 09 de outubro Semana de 12 a 16 de outubro 
Atividades: 

Diálogo com os alunos acerca da atividade da última aula: dúvidas que surgiram; lugares que mais 
gostei de visitar; lugares que gostaria de visitar; 
 
Exploração do Google Earth, no grupo turma:  
Localizar e ampliar o lugar onde se situa a escola, registando a informação visível e a escala indicada 
no ecrã. Reduzir progressivamente a escala de modo a visualizar a cidade, a região, o país, a Europa 
e o mundo. Em cada etapa registar a informação visível e a escala indicada no ecrã. 
 
Importância dos mapas na representação de fenómenos geográficos: Estudo de caso – a 
distribuição espacial e evolutiva da doença Covid19 em Portugal, Europa e Mundo. 
 
Exploração de informação cartográfica relativa à expressão espacial da pandemia Covid19 a 
diferentes escalas de análise a partir do site: 
https://comprime.weebly.com/dashboards.html 
 
 

Atividades: 

Construção de um glossário de conceitos trabalhados na aula anterior. 
Reforço das medidas de proteção face à pandemia Covid19. 
 
Continentes e oceanos. 
Limites/extremos dos continentes.  
O território português – continental e insular. 
 
Construção de um mapa mundo com a identificação de continentes e oceanos. 
Ficha de Trabalho/exercícios do manual. 
 
Localização relativa – a rosa dos ventos. 
Desenho de uma rosa dos ventos com identificação dos pontos cardeais e 
colaterais para exposição na sala de aula. 
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- a representação do fenómeno geográfico – covid19: 
- Identificação de tipos de mapas observados/espaços geográficos e elementos fundamentais dos 
mapas indispensáveis à sua leitura e interpretação – título, legenda, escala, fonte e orientação. 

Recursos: 
Computador, telemóvel ou tablet com ligação à  Internet (Teams). 
APP – Google Earth 
 

Recursos: 
Manual de Geografia. 
Caderno diário. 
Material de desenho. 

Geografia – 7º ano de escolaridade 
Planificação para a Recuperação e Consolidação das Aprendizagens 2020/2021 

Aprendizagens essenciais: 
 
• Descrever a localização absoluta de um lugar, usando o 

sistema de coordenadas geográficas (latitude e longitude) 

Aprendizagens essenciais: 
MEIO NATURAL 
Clima e formações vegetais 
• Reconhecer a zonalidade dos climas e biomas, 

utilizando representações cartográficas (em suporte 
físico ou digital) – nomeadamente o do clima 
temperado mediterrânico – o caso do sobreiro. 

 

Aprendizagens essenciais: 
MEIO NATURAL 
Relevo  
• Identificar as grandes cadeias 

montanhosas e os principais rios da P. 
Ibérica e Portugal, em mapas de diferentes 
escalas e suportes (papel ou digital). 

Semana de 19 a 23 de outubro 
Atividades:  
Elementos geométricos da esfera terrestre- 
Localização absoluta/coordenadas geográficas. 
 
Relembrar jogo da Batalha Naval e levar os alunos a constatar a necessidade de linhas de referência para a localização absoluta. Desenhar uma quadrícula simples no 
quadro e pedir a um aluno para desenhar alguns elementos nas quadrículas. 
Pedir posteriormente aos alunos que copiem a tabela para o caderno e que localizem esses elementos a partir das coordenadas definidas (letras/n.ºs).  
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Para recapitular os elementos essenciais da esfera terrestre, pedir aos alunos que assinalem na rede cartográfica as principais linhas de referência: paralelos, equador, 
semimeridianos. 
Posteriormente, devem marcar com cores diferentes as linhas de referência para o cálculo da latitude e da longitude. 
Construir em conjunto um quadro síntese com a identificação para cada coordenada geográfica: linha de referência; variação em graus; sentido (N/S e E/O). 
 
Regiões bioclimáticas de Portugal.  
Ficha de Trabalho: O clima de Portugal – divisões bioclimáticas. 
Trabalho de pesquisa: construção e ilustração de um cartaz informativo sobre a espécie autóctone Sobreiro (Quercus Suber): aspetos fisionómicos; importância do 
sobreiro (ambiental, económica e ecológica; importância das árvores florestas para as cidades/planeta). 
 
Principais rios e cadeias montanhosas do território português e da Península Ibérica. 
Construção de mapas físicos com a localização dos principais rios/cadeias montanhosas em Portugal e Península Ibérica – disponibilização de bases cartográficas aos 
alunos para posterior pesquisa de informação no manual de Geografia ou  Internet (Teams). 
 
Recursos: 
Manual de Geografia. 
Internet (Teams). 


