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TEMA III -  POPULAÇÃO E POVOAMENTO 
 
1. EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO  

 A Demografia 

 Evolução demográfica mundial 

 Estrutura etária da população 

 Políticas demográficas 

 Evolução da população em Portugal 
 
2. DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO  

 Distribuição da população mundial e seus fatores 

 Distribuição da população em Portugal 
 
3. MOBILIDADE DA POPULAÇÃO 

 Principais tipos de migrações 

 As consequências das migrações 

 Os grandes ciclos migratórios e principais fluxos atuais 

 As migrações em Portugal 
 
4. CIDADES, PRINCIPAIS ÁREAS DE FIXAÇÃO HUMANA 

 Origem e crescimento das cidades 

 Organização morfofuncional das cidades 

 Inter-relação entre os espaços rural e urbano 

 As cidades em Portugal 
 
5. DIVERSIDADE CULTURAL 

 A importância dos fatores de identidade cultural 
 

TEMA IV -  ATIVIDADES ECONÓMICAS 
 
1. OS RECURSOS NATURAIS 

 Recursos naturais renováveis e não renováveis 

 Desigualdade na distribuição dos recursos naturais 

 Os setores de atividade económica 

 Setores de atividade em Portugal 
 
2. PRODUÇÃO DE RECURSOS ALIMENTARES: A AGRICULTURA E A PESCA 

 Fatores condicionantes da agricultura  

 Agricultura tradicional versus agricultura moderna e seus impactes 

 Produção agrícola sustentável 

 Fatores condicionantes da pesca 

 Diferentes tipos de pesca e seus impactes 

 Setor primário em Portugal 
 

 
AVALIAÇÃO: 

 Atitudes e valores segundo critérios definidos na escola: 20% 

  Competências e conhecimentos: 80% 
 Desempenho dos alunos no conjunto de atividades, individuais e em grupo, realizadas ao longo das aulas: peso 0,5 a 1 
 Provas de Avaliação: peso 1 
 
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS: 

 Utilizar corretamente o vocabulário específico da disciplina 

 Dominar progressivamente técnicas diversificadas 

 Compreender a estruturação dos espaços em diferentes escalas de análise 

 Compreender ideias essenciais em diferentes situações de comunicação 

 Expor as ideias de forma clara e rigorosa (oralmente e por escrito)                                          
                                                                                                                                       

 


