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Módulo 1 – Representações da Terra 
Avaliação diagnóstica 

A Geografia: objeto e método 

As paisagens: elementos e classificação 

As representações da superfície terrestre 

A escala dos mapas e o cálculo de distâncias reais 

- A escala dos mapas e o cálculo de distâncias reais   

12 

 

Módulo 2 – Localização Relativa 
Localização relativa dos lugares 

    Processos de orientação 

Localização absoluta de lugares: coordenadas geográficas 

  

12 

 

Módulo 3 - A Europa: elementos 

naturais, países e capitais 

 

Identificar os países europeus e as suas capitais 

Conhecer a evolução das fronteiras europeias 

Identificar os micro-estados europeus 

Identificar os países da União Europeia 

Identificar os motivos que conduziram à fundação da União Europeia 

Conhecer as fases de alargamento da União Europeia 

Perspetivar futuros alargamentos da União Europeia 

 

12 

 

Módulo 4 – Povoamento/ população 
Interpretar diferentes indicadores demográficos densidade populacional, taxa de natalidade, taxa de mortalidade,  

taxa de crescimento natural, índice sintético de fecundidade, índice de substituição de gerações, taxa de 

mortalidade infantil, esperança média de vida. 

Cartografar diferentes indicadores demográficos. 

Construir pirâmides etárias.  

Interpretar pirâmides etárias. 

Explicar as implicações duma estrutura etária envelhecida. 

Explicar as implicações duma estrutura etária jovem. 

Localizar as áreas mundiais onde predominam a estrutura etária envelhecida. 

Localizar as áreas mundiais onde predominam a estrutura etária jovem. 

Analisar casos concretos e refletir sobre soluções possíveis, utilizando recursos, técnicas e conhecimentos 

geográficos. 

Distinguir políticas natalistas de antinatalistas 

 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PORTELA E MOSCAVIDE 

Escola Secundária da Portela 
Escola EB 2,3 Gaspar Correia 

Escola EB1 Catela Gomes 
Escola EB1/JI Quinta da Alegria 

Escola EB1/JI Portela 



Identificar alguns países que utilizam medidas antinatalistas. 

Mencionar medidas antinatalistas. 

Mencionar medidas natalistas. 

Justificar a utilização de medidas natalistas 
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Módulo 5 – Atividades Económicas 
 

 

 

Distinguir setores de atividade. 

Distinguir população ativa e não ativa. 

Elaborar uma listagem de exemplos de profissões, agrupando-as nos diferentes setores de atividade. 

Descrever a distribuição da população ativa por setores de atividade. 

Comparar a prevalência de setores de atividade com o grau de desenvolvimento do país. 
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