#ESTUDOEMCASA
BLOCO N.º 2
ANO(S)

7.º e 8.º

DISCIPLINA Geografia

• Comparar o comportamento de diferentes indicadores demográficos, no tempo e no
espaço, enunciando fatores que explicam os comportamentos observados.
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS • Reconhecer as diferentes formas de representação do mundo de acordo com a posição
geográfica dos continentes e com os espaços de vivência dos povos, utilizando diversas
projeções cartográficas.

Título/Tema do Bloco

À descoberta da população e do planeta azul!
Tarefas/ Atividades/ Desafios
x

1.Tarefa – Correção dos exercícios.
3.º ciclo/8.º ano

Censos.
▪

Classificar as afirmações seguintes como verdadeiras ou falsas.

A) Através dos Censos podemos obter dados que se referem apenas à população masculina
e à população idosa.
B)

V

x

O primeiro Censo em Portugal surgiu no século XVIII.

C) Um dos objetivos dos Censos é recolher dados que facilitem o ordenamento do
território.
D)

Os Censos fornecem dados que são fundamentais para os estudos demográficos.

E)

A população portuguesa pode optar por não responder às questões dos Censos.

F)

Os Censos em Portugal ocorrem a cada 10 anos.

x

x
x

x
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Cálculo de indicadores demográficos.

▪

Qual o valor do Crescimento Natural em Portugal, em 2016?

Ano

2016

Dados
A) - 197699
B) 197699
C) - 23447
D) 23447

Nº de nados vivos
(Natalidade)

87126

Nº de óbitos
(Mortalidade)

110573

Emigrantes
(Emigração)

38273

Imigrantes
(Imigração)

29925

Fonte: INE, Pordata, 2018
▪

O Crescimento Natural em Portugal em 2016 foi?

A) Positivo
B) Negativo
C) Nulo

▪

Qual o valor do Saldo Migratório em Portugal, em 2016?

A) 68 198
B) 8348
C) - 68198
D) – 8348

▪

Qual o valor do Crescimento Efetivo em Portugal, em 2016?

A) -31795
B) 31795
C) 15099
D) – 15099
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x
3.º ciclo/7.º ano

Formas de representação da superfície terrestre.

▪

A principal vantagem do Globo em relação às outras formas de representação da Terra é…

A) O elevado pormenor dos elementos representados.
B) A observação da totalidade da superfície terrestre de uma só vez.
C) A sua esfericidade, que o aproxima da real forma da Terra.
D) A facilidade no transporte.

▪

A principal desvantagem do Mapa em relação ao Globo é…

A) O facto de representar a superfície terrestre de forma plana, provocando distorções.
B) A dificuldade no transporte.
C) A representação de toda a superfície terrestre ou de parte dela.
D) A dificuldade de arrumação.

▪

Uma grande vantagem das Imagens de Satélite é …

A) A visualização imediata de elementos naturais e humanos.
B) A dependência face às condições atmosféricas.
C) O facto desta observação implicar custos elevados.
D) A possibilidade de se observarem vastas áreas da superfície terrestre.

2. Atividade – Elaboração de um mapa mental – a desenvolver pelo aluno.
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