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Períodos TEMA/CONTEÚDOS 
AULAS 

PREVISTAS 

 
 
1º Período 
 
 

 

TEMAS / CONTEÚDOS  
Apresentação e considerações 

gerais sobre o funcionamento 

da disciplina  

Atividades de enriquecimento 

e de recuperação  

Avaliação (diagnostica, 

formativa e sumativa)  

Auto e heteroavaliação  

3. OS ESPAÇOS 

ORGANIZADOS PELA 

POPULAÇÃO  
 

3.1 - As áreas rurais em 

mudança  
3.1.1 - As fragilidades dos 

sistemas agrários  

3.1.2 - A agricultura 

portuguesa e a Política 

Agrícola Comum  

3.1.3 - As novas 

oportunidades para as áreas 

rurais  

 

3.2 - As áreas urbanas: 

dinâmicas internas  

3.2.1 - A organização das 

áreas urbanas  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 39  Blocos 90    

minutos 

 
2º Período 
 
 
 

 
Atividades de enriquecimento e de recuperação  

Avaliação (formativa e sumativa)  

Auto e heteroavaliação  

3.2.2 – A expansão urbana  

3.2.3 - Problemas urbanos  

 

 

30 Blocos 90      

minutos 



3.3 - A rede urbana e as novas relações cidade-campo  

3.3.1 - As características da rede urbana  

3.3.2 - A reorganização da rede urbana  

3.3.3 - As parcerias entre cidade e mundo rural  

4. A POPULAÇÃO, COMO SE MOVIMENTA E COMUNICA  

4.1 - A diversidade dos modos de transporte e a desigualdade 

espacial das redes  

 

4.1.1 -A competitividade dos diferentes modos de transporte  

 

4.1.2.- A distribuição espacial das redes de transporte 
 

 
 

3º Período 
 

 

Atividades de enriquecimento e de recuperação  

Avaliação (formativa e sumativa)  

Auto e heteroavaliação  

4.1.3.- A inserção nas redes transeuropeias.  

4.2 - A revolução das telecomunicações e o seu impacto nas 

relações interterritoriais.  

4.2.1 - A distribuição espacial das redes de comunicação  

4.2.2 - O papel das TIC no dinamismo dos diferentes espaços 

geográficos  

4.3.- Os transportes e as comunicações e a qualidade de vida 

da população  

4.3.1 A multiplicidade dos espaços de vivência  

 

4.3.2- Os problemas de segurança, de saúde e ambientais  

5. A INTEGRAÇÃO DE PORTUGAL NA UNIÃO EUROPEIA: 

NOVOS DESAFIOS, NOVAS OPORTUNIDADES  

5.1 - Os desafios para Portugal do alargamento da União 

Europeia  

 

27 Blocos de 90 

minutos 

 



 

5.1.1 A conjuntura politica europeia pós –guerra  

5.1.2 U.E: processo de alargamento a leste  

5.1.3 Portugal: consequências do alargamento  

5.2 - A valorização ambiental em Portugal e a Política 

Ambiental Comunitária  

5.2.1 A política Ambiental Comunitária  

5.2.2 A inserção de Portugal na EU e o ambiente.  

5.3 - As regiões portuguesas no contexto das políticas 

regionais da União  

5.3.1 Disparidades económicas e sociais da EU  

5.3.2 Política comunitária para a coesão económica e social  

# Estudo de caso 

 


