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(1) - (https://lmsev.escolavirtual.pt/playerguest/player/835551/resource) 
(2) - (https://lmsev.escolavirtual.pt/playerguest/player/817559/resource). 
(3) – (https://lmsev.escolavirtual.pt/playerguest/player/4741097/resource). 

 
Observações: Nestas aulas, procurou-se, sempre que possível, estabelecer uma “ponte” entre os conteúdos lecionados no 7.º ano, nomeadamente no tema Meio 
natural, e os novos conteúdos a desenvolver no 8.º ano, no tema População e povoamento. 

Geografia – 8º ano de escolaridade 
Planificação para a Recuperação e Consolidação das Aprendizagens 2020/2021 

Aprendizagens essenciais: 
Reconhecer a sazonalidade dos climas e dos biomas, utilizando representações cartográficas; 
Relacionar a localização de formas de relevo com a rede hidrográfica, utilizando perfis topográficos;  
Identificar as grandes cadeias montanhosas e os principais rios do mundo, utilizando mapas de diferentes escalas; 
Relacionar as áreas de atração e de repulsão demográficas com fatores físicos e humanos, utilizando mapas a diferentes escalas. 
Áreas de competências do Perfil do Aluno: 
Linguagens e textos; Informação e comunicação; Saber científico, técnico e tecnológico. 
 

Semana de 21 a 25 de setembro Semana de 28 a 02 de outubro 
Atividades: 
Apresentar o vídeo  “Zonas climáticas terrestres” da escola virtual (1) 
e explorar o seu conteúdo com a turma. 
Propor a realização da ficha de acompanhamento 1, recorrendo à fig.49 da pag. 120 do manual 
de 7ºano.  
Relacionar a fig.49 com mapas de distribuição da população mundial. 
Propor como trabalho de casa a pesquisa de imagens de diferentes formações vegetais. 
Projetar imagens das diferentes formações vegetais, fazendo a sua análise com a turma. 
Propor a realização da ficha 33 do caderno de atividades (com adaptações), com posterior 
correção. 
Relacionar a fig. 54 da pag.123 do manual 7º ano com mapas de distribuição da população. 

Atividades: 
Explorar a fig. 2 da pag. 152 do manual de 7ºano e realizar o ex.1 da ficha 34 do  
caderno de atividades, com posterior correção. 
Explorar o  vídeo  “Formas de relevo” da escola virtual (2) e realizar os restantes 
exercícios da ficha 34 do  caderno de atividades, com posterior correção. 
Explorar a interatividade “Relevo no mundo” da escola virtual (3). 
Comparar o mapa da pag.158 do manual de 7ºano com mapas de distribuição da 
população. 
 

Recursos: 
Caderno diário, material de escrita, manual e caderno de atividades de 7º ano e caderno de 
atividades, computador ou telemóvel com ligação à internet. 

Recursos: 
Caderno diário, material de escrita, manual de 7º ano e caderno de atividades, 
computador ou telemóvel com ligação à internet. 
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(4)- (https://lmsev.escolavirtual.pt/playerguest/player/820889/resource) 
(5)- (https://lmsev.escolavirtual.pt/playerguest/player/797501/resource) 

Observações: Nestas aulas, procurou-se, sempre que possível, estabelecer uma “ponte” entre os conteúdos lecionados no 7.º ano, nomeadamente no tema Meio natural, 
e os novos conteúdos a desenvolver no 8.º ano, no tema População e povoamento. 

Geografia– 8º ano de escolaridade 
Planificação para a Recuperação e Consolidação das Aprendizagens 2020/2021 

Aprendizagens essenciais: 
Demonstrar a ação erosiva dos cursos de água e do mar, utilizando esquemas e imagens; 
Identificar as grandes cadeias montanhosas e os principais rios do mundo, utilizando mapas de diferentes escalas; 
Relacionar as áreas de atração e de repulsão demográficas com fatores físicos e humanos, utilizando mapas a diferentes escalas;  
Identificar fatores responsáveis por situações de conflito na gestão dos recursos naturais, utilizando terminologia específica, à escala local e nacional;  
Relatar situações concretas de complementaridade e interdependência entre regiões, países ou lugares na gestão de recursos hídricos. 
Áreas de competências do Perfil do Aluno: 
Linguagens e textos; Informação e comunicação; Relacionamento interpessoal; Saber científico, técnico e tecnológico; Raciocínio e resolução de problemas 
Pensamento crítico e pensamento criativo; Bem-estar, saúde e ambiente. 
 

Semana de 06 a 09 de outubro Semana de 12 a 16 de outubro 
Atividades: 
Apresentar os vídeos “Rede e bacia hidrográfica” (4) e “Secções de um rio e suas ações 
erosivas” (5) da escola virtual e explorar o seu conteúdo em diálogo com a turma. 
Propor a realização da ficha 40 do  caderno de atividades, com posterior correção. 
Propor como trabalho de casa a pesquisa dos principais rios do mundo de acordo com 
orientações de pesquisa.   
Solicitar aos alunos a apresentação oral das pesquisas realizadas em casa. 
Analisar da fig.15 da pag.184 do manual de 7ºano e estabelecer a sua comparação com 
mapas de distribuição da população. 

Atividades: 
Analisar o esquema da página 181 do manual de 7º ano. 
Realizar uma ficha de trabalho sobre gestão das bacias hidrográficas, com posterior 
correção. 
Pesquisar sobre atitudes que contribuem para a utilização racional da água dos rios. 
Compilar as pesquisas realizadas – debate de ideias. 

Recursos: 
Caderno diário, material de escrita, manual de 7º ano e caderno de atividades, 
computador ou telemóvel com ligação à internet. 

Recursos: 
Caderno diário, material de escrita, manual de 7º ano, computador ou telemóvel com 
ligação à internet. 
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(6) - (https://lmsev.escolavirtual.pt/playerguest/player/1268782/resource) 
(7) - (https://lmsev.escolavirtual.pt/playerguest/player/4741065/resource) 

Observações: Nestas aulas, procurou-se, sempre que possível, estabelecer uma “ponte” entre os conteúdos lecionados no 7.º ano, nomeadamente no tema Meio natural, 
e os novos conteúdos a desenvolver no 8.º ano, no tema População e povoamento. 

 

Geografia– 8º ano de escolaridade 
Planificação para a Recuperação e Consolidação das Aprendizagens 2020/2021 

Aprendizagens essenciais: 
Demonstrar a ação erosiva dos cursos de água e do mar, utilizando esquemas e imagens; 
Identificar fatores responsáveis por situações de conflito na gestão dos recursos naturais, utilizando terminologia específica, à escala local e 
nacional;  
Relacionar as áreas de atração e de repulsão demográficas com fatores físicos e humanos, utilizando mapas a diferentes escalas. 
Áreas de competências do Perfil do Aluno: 
Linguagens e textos; Informação e comunicação; Raciocínio e resolução de problemas; Pensamento crítico e pensamento criativo; 
Relacionamento interpessoal; Saber científico, técnico e tecnológico. 

Semana de 19 a 23 de outubro 
Atividades: 
Propor a realização de “Parte à descoberta”, das pag. 196 e 197 do manual de 7º ano, com posterior correção. 
Apresentar o vídeo “Abrasão marinha” (6) da escola virtual. 
Realizar a ficha 42 do caderno de atividades, com posterior correção. 
Propor a elaboração de um glossário ilustrado sobre formas do litoral. 
Analisar o doc.1, da página 62 do manual de 8ºano , para relacionar a proximidade do mar com a distribuição da população. 
Explorar o vídeo “Ordenamento do litoral” (7) da escola virtual e explorar o seu conteúdo com a turma. 
 
 
 

 

Recursos: 
Caderno diário, material de escrita, manual de 7º ano e caderno de 
atividades, computador ou telemóvel com ligação à internet 

Recursos: 
Caderno diário, material de escrita, manual de 7º ano, computador ou 
telemóvel com ligação à internet 


