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DISCIPLINA: Geografia - 8 º ano

Domínio /Tema

TEMA: Meio Natural
Subtema: Clima e Formações Vegetais
Conceitos: clima e estado do tempo, elementos do clima (temperatura, precipitação); zonas
climáticas e biomas

TEMA: População e Povoamento
Subtema: População
Conceitos: demografia; censo; população absoluta; densidade populacional; taxa de
natalidade; índice sintético de fecundidade; taxa de mortalidade; taxa de crescimento natural;
saldo fisiológico; taxa de mortalidade infantil; estrutura etária; esperança de vida à nascença;
classe etária; classe oca; grupo etário; envelhecimento; rejuvenescimento; políticas
demográficas; índice de renovação de gerações; planeamento familiar.

Gestão do
tempo

11 aulas

20 aulas

Subtema: Mobilidade
Conceitos: migração; emigração; imigração; saldo migratório; movimento pendular; êxodo
rural; refugiado; fluxo migratório.
Subtema: Diversidade cultural
Conceitos: multiculturalidade; interculturalidade; globalização; património cultural; racismo;
xenofobia; espaço lusófono; PALOP; CPLP.
Subtema: Áreas de fixação humana
Conceitos: áreas atrativas; áreas repulsivas; vazios humanos; espaço urbano; litoralização;
bipolarização; urbanização; suburbanização; taxa de urbanização; área metropolitana;
conurbação; morfologia urbana; funções urbanas; planta funcional.

TEMA: Atividades económicas
Subtema: Atividades Económicas: recursos processos de produção e sustentabilidade
Conceitos: recurso natural (renovável e não renovável); fonte de energia; matéria-prima;
consumo sustentável; sector de atividade; população ativa; população inativa; desemprego.
Subtema: Setor I (Primário)
Conceitos: agricultura; processos de produção agrícola: intensivo e extensivo; solo arável;
morfologia agrária; sistema de produção (policultura, monocultura); sistema de rega (regadio
e sequeiro); parcela; pousio; agricultura familiar; agroindústria; agricultura biológica; pesca
(local, costeira, alto, longínqua); aquacultura; processos de criação de recursos piscícolas:
intensivo e extensivo; upwelling; corrente marítima; Zona Económica Exclusiva (ZEE);
sobrepesca; épocas de defeso; quota de pesca; pecuária; processos de criação animal:
intensivo e extensivo; silvicultura; montado; indústria extrativa; mina; pedreira.

32 aulas

Subtema: Setor II (Secundário)
Conceitos: indústria transformadora; fatores de localização industrial; Países Emergentes
(BRICS — Brasil, Rússia, Índia, República Popular da China e África do Sul e TICKS — Taiwan,
Índia, República Popular da China e Coreia do Sul); deslocalização industrial.
Subtema: Setor III (Terciário)
Conceitos: comércio; balança comercial (importações e exportações); mercado;
protecionismo; consumo de massas; empresa transnacional; serviços; equipamentos; turismo;
lazer; tipos de turismo (balnear, natureza, cultural, religioso, termal, negócios, sénior);
turismo sustentável.
Subtema: Redes e meios de transportes e telecomunicações
Conceitos: modo e meio de transporte; redes de transportes; rede topológica; sistema
multimodal; acessibilidade; distância-tempo; distância-custo; telecomunicações; ciberespaço.

