
Escola Básica 2,3 com Secundário de Santo António 

GEOGRAFIA -8º ANO 

TEMAS/CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS 
TEMA: MEIO NATURAL 
· Relevo 
-grandes conjuntos de relevo 
-dinâmica de uma bacia hidrográfica 
-dinâmica do litoral 
· Riscos e catástrofes 
-Causas das catástrofes naturais 
-Efeitos sobre o mar e sobre o ambiente 
· Conhecer as diferentes formas de relevo; 
· Interpretar mapas topográficos e hipsométricos; 
· Localizar os grandes conjuntos de relevo na 
superfície terrestre (planícies e montanhas ); 
· Identificar as diferentes formas de relevo litoral; 
· Explicar a sua formação; 
· Reconhecer a acção das ondas, das correntes 
marítimas e do vento como agentes de modelação da 
costa; 
· Descrever o aspecto geral da costa portuguesa; 
· Caracterizar a rede hidrográfica portuguesa; 
· Explicar o processo de erosão fluvial; 
· Relacionar a erosão fluvial com a formação do troço 
de um rio e o modelado de vales; 
· Localizar os principais rios a diferentes escalas de 
análise (Portugal, Europa e Mundo); 
· Reconhecer a necessidade de uma correcta gestão 
dos recursos hídricos; 
· Explicar os principais riscos associados a 
fenómenos humanos e naturais; 
· Distinguir diferentes tipos de catástrofes; 
· Conhecer consequências dessas catástrofes para o 
Homem e para o meio ambiente; 
· Prevenir situações de catástrofe; 
· Saber agir e ajudar em situações de risco. 
TEMA: POPULAÇÃO E POVOAMENTO 
· População 
-Distribuição e seus factores 
-Evolução da população e comportamentos dos 
indicadores demográficos 
· Mobilidade 
-Tipo de migrações 
-Fluxos migratórios 
-Causas e consequências das migrações 
· Reconhecer a desigual distribuição geográfica da 
população mundial; 
· Identificar os factores explicativos da desigual 
distribuição da população; 
· Conhecer a evolução da população mundial; 
· Identificar contrastes nos indicadores demográficos 
a nível mundial; 
· Problematizar as situações e apresentar conclusões 
explicativas; 
· Identificar diferentes estruturas etárias de 
população; 
· Conhecer diferentes políticas demográficas; 
· Realizar pesquisas documentais utilizando recursos 
diversos; 
· Utilizar o vocabulário geográfico em discussões 
escritas e orais. 
· Conhecer causas e características das principais 
migrações; 
· Identificar os principais fluxos migratórios e suas 
consequências; 
· Utilizar vocabulário geográfico em descrições orais 
e escritas da distribuição de fenómenos geográficos; 
· Problematizar situações formulando conclusões e 
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apresentá-las em discussões orais. 

• Diversidade cultural 
· Conhecer factores de identidade e diferenciação de 
-Factores de identidade e de diferenciação das 
populações;
populações

• Ter uma atitude crítica face a problemática 
abordada. 
• Reconhecer as cidades como áreas de fixação 
· 

humana;
-Urbanização e ruralidade

Áreas de fixação humana 

· Apresentar uma definição própria de cidade; 
-Estrutura das áreas urbanas 
· Identificar os grandes problemas das cidades; 
-Modos de vida em meio urbano e em meio rural 
• Indicar soluções para os problemas urbanos; 
• Conhecer a organização do espaço urbano; 
• Identificar as funções dos centros urbanos; 
• Compreender a organização dos solos nos centros 
urbanos; 
• Distinguir modo de vida urbano de modo de vida 
rural; 
• Explicar a relação entre a cidade e o campo; 
• Conhecer os impactos ambientais e sociais do 
crescimento e da transformação das áreas urbanas; 
• Ter uma opinião crítica face a esta problemática; 
• Realizar pesquisas documentais sobre fenómenos 
geográficos, utilizando recursos diversos. 
TEMA: ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

• Distinguir diferentes sectores de actividade; 
• Actividades económicas: recursos, processos de 
• Distinguir recursos renováveis dos não renováveis; 
produção e sustentabilidade 

· Referir vantagens e desvantagens dos recursos 
-Agricultura e pesca 
renováveis e não renováveis;
-Indústria

· Identificar desigualdades Norte/sul no consumo de 
-Serviços e turismo 
recursos;
-Impactes ambientais, sociais e económicos

• Conhecer impactos ambientais da exploração dos 
recursos energéticos e minerais; 
• Distinguir agricultura tradicional de agricultura 
moderna; 
• Identificar áreas onde predominam estes dois tipos 
de agriculturas; 
• Conhecer os principais problemas da agricultura 
tradicional e da agricultura moderna; 
• Reconhecer a importância da agricultura biológica; 
• Caracterizar diferentes tipos de pecuária e sua 
importância na produção de recurso alimentares; 
• Localizar os principais pesqueiros a nível mundial; 
• Distinguir pesca artesanal de pesca moderna; 



• Referir os impactes causados pela pesca; 
• Descrever a evolução da actividade industrial; 
• Localizar as principais áreas industriais; 
• Identificar factores de localização industrial; 
• Classificar tipos de indústrias; 
• Localizar os N.P.I. 
• Referir impactes resultantes da actividade industrial; 
• Diferenciar o sector dos serviços nos países 
desenvolvidos e nos países em desenvolvimento; 
• Relacionar os diferentes tipos de turismo com as 
características da área onde se insere; 
• Referir impactes resultantes da actividade turística; 
• Tomar posições críticas face aos efeitos que 
algumas actividades económicas exercem sobre o 
ambiente; 
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