CURSO INTENSIVO DE PREPARAÇÃO PARA EXAME 2017
CURSO INTENSIVO DE GEOGRAFIA – 11º ANO
OBJETIVOS
Sistematizar, praticar e desenvolver as competências adquiridas ao longo dos 10.º e
11.º anos, integradas nos conteúdos programáticos de Geografia A, passíveis de
avaliação numa prova escrita de duração limitada da disciplina.

FORMADOR
- Sérgio Brites

No final do curso os alunos deverão ter aperfeiçoado as seguintes competências:

-

•
•
•
•

Conhecer os principais conceitos dos diferentes conteúdos científicos da
disciplina e compreender as suas inter-relações;
Interpretar, analisar e comentar informação geográfica sob a forma de textos,
gráficos, quadros, imagens,…;
Aplicar os conhecimentos adquiridos a realidades diversificadas;
Melhorar capacidades de comunicação escrita, com vista a uma resposta
correcta no que respeita às questões abertas do exame nacional.

METODOLOGIAS
Esta formação terá uma metodologia de cariz teórico-prático, baseada em métodos
demonstrativos, expositivos e interrogativos, com uma participação activa dos
intervenientes.
Serão aplicadas e resolvidas provas-tipo e exames nacionais, como forma de treino
para o exame, bem como pelo exercício de síntese e de relacionamento dos diversos
temas que essa actividade envolve.

DATAS E HORÁRIOS
7.06: 15.00-18.00
9.06: 14.00-18.00
12.06: 14.00-18.00
15.06: 09.00-12.00
19.06: 14.00-18.00
20.06: 09.00-12.00

LOCAL DE REALIZAÇÃO
DA AÇÃO
- Instalações da Ás de Saber
DURAÇÃO TOTAL
DA AÇÃO
- 21 horas
PÚBLICO-ALVO
- Alunos do 11º/12º anos
MODALIDADE
DE FORMAÇÃO
- Formação contínua
FORMA
DE ORGANIZAÇÃO
- Presencial

CONTEÚDOS
10.º Ano
Módulo inicial — A posição de Portugal na Europa e no Mundo
Tema I — A população, utilizadora de recursos e organizadora de espaços
1.1 - A população: evolução e diferenças regionais
1.2 - A distribuição da população
Tema II - Os recursos naturais de que a população dispõe: usos, limites e
potencialidades
2.1 - Os recursos do subsolo
2.2 - A radiação solar
2.3 - Os recursos hídricos
2.4 - Os recursos marítimos
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Nº DE ALUNOS
- Mínimo – 3
- Máximo - 8
FORMA
DE AVALIAÇÃO
- Avaliação formativa
CUSTO
- 205€
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11.º Ano
Tema III - Os espaços organizados pela população
3.1 - As áreas rurais em mudança
3.2 - As áreas urbanas: organização e dinâmica internas
3.3 - A rede urbana e as novas relações cidade-campo
Tema IV - A população, como se movimenta e como comunica
4.1 - A diversidade de modos de transporte e a desigualdade espacial das redes
4.2 - A revolução das telecomunicações e o seu impacto nas relações interterritoriais
Tema V - A integração de Portugal na União Europeia: novos desafios, novas oportunidades
5.1 - Os desafios para Portugal do alargamento da União Europeia
5.2 - A valorização ambiental em Portugal e a Política Ambiental Comunitária
5.3 - As regiões portuguesas no contexto das políticas regionais da União Europeia
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