#ESTUDOEMCASA
BLOCO N.º 1
ANO(S)

DISCIPLINA Geografia

7.º e 8.º

• Elaborar esboços da paisagem descrevendo os seus elementos essenciais.
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS • Situar exemplos de paisagens no respetivo território a diferentes escalas geográficas,
ilustrando com diversos tipos de imagens.

Título/Tema do Bloco

À descoberta das paisagens.
Tarefas/ Atividades/ Desafios
3.º ciclo/7.º ano

1.Tarefa – Correção dos exercícios.
Planos de observação de uma paisagem.

▪

Quais os elementos que podemos observar no primeiro plano desta paisagem?

A) Água e a ponte.
B) Árvores e o monumento.
C) Monumento e a ponte.
D) Árvores e os edifícios.
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▪

Quais os elementos que podemos observar no plano intermédio desta paisagem?

A) Água e a ponte.
B) Árvores e o monumento.
C) Monumento e a ponte.
D) Árvores e os edifícios.

Elementos da paisagem.
▪

Quais os elementos naturais que podemos observar nesta paisagem?

A) Água e a ponte.
B) Árvores e a água.
C) Edifícios e as árvores.
D) Árvores e os edifícios.
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▪

Quais os elementos humanos que podemos observar nesta paisagem?

A) Água e a ponte.
B) Árvores e a água.
C) Edifícios e a ponte.
D) Árvores e os edifícios.

2. Atividade – Paisagens em mudança – Propostas para realização da atividade.
3.º ciclo/7.º ano

Principais alterações visualizadas na floresta amazónica entre 1986 e 2001:
- diminuição, significativa, da vegetação; maior presença humana (p. ex. possíveis vias de
comunicação, campos de cultivo; campos para pastoreio; etc.…)
Possíveis causas para as alterações visualizadas na floresta amazónica:
- construção de vias de comunicação; exploração madeireira; exploração mineira; implementação de
campos de cultivo e de espaços para pastoreio; expansão do espaço urbano; incêndios florestais; etc…
Possíveis consequências das alterações visualizadas na floresta amazónica:
- diminuição da biodiversidade e dos seus habitats; extinção de espécies; alteração da paisagem;
degradação dos solos; desertificação; diminuição das reservas de água subterrânea; aumento do efeito
de estufa; etc…
Medidas a empreender para minimizar as alterações visualizadas na floresta amazónica:
- racionalizar o uso e exploração de recursos florestais; reflorestação; incentivar a utilização de papel
reciclado para diminuir o consumo de papel; criar áreas protegidas, parques e reservas naturais; etc…
Opinião pessoal sobre o possível estado atual da Amazónia – a apresentar pelo aluno.
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