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Escola Superior de Educação 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Educação Básica 

 

Unidade Curricular: 9853331  - Geografia de Portugal 

Ano 2 Semestre 4 Área CNAEF: 312443 ECTS: 4,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Margarida Silveira 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 

Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

100       55                         5       40 

 
Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>> 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

- Fazer o enquadramento geológico de Portugal; 

- Compreender conceitos, metodologias e técnicas; 

- Identificar as características geomorfológicas de Portugal; 

- Caracterizar o clima de Portugal; 

- Caracterizar a flora e a fauna do território português; 

- Reconhecer as interrelações entre espaço físico/social e a população que o habita; 

- Analisar as evoluções ocorridas no território e na população portugues. 

- Conhecer as dinâmicas populacionais e do território português. 

- Conhecer os sentidos e ritmos migratórios. 

- Reconhecer os desafios da Comunidade Europeia. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

I . Introdução 

1. O papel Geografia no Ensino do 1º e 2º Ciclo 

2. Espaço, território e População. 

II. Caracterização do espaço físico e natural português 

1. Portugal e a sua posição geográfica 

2. Grandes linhas do relevo em Portugal 

3. Bacias e redes hidrográficas, 

4. Fauna e Flora em Portugal 

5. O clima 

II. Dinâmicas do território português 

1. A Península Ibérica, lugar de passagem e fixação 
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2. População, ocupação e organização do território 

3. Dimensão, dinâmica e distribuição da população portuguesa 

4. Estruturas populacionais e efeitos na dinâmica territorial 

5. Organização dos espaços. 

6. Condicionantes físicas, históricas e económicas do sector primário em Portugal. 

7. A industrialização em Portugal. 

8.O sector terciário 

9. Movimentos migratórios. 

10. Portugal na União Europeia: desafios e oportunidades. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Esta unidade curricular enquadrada no 2º semestre (2º ano) do plano de estudos irá centrar-se no domínio da área científica da 
geografia, física e humana. Nesta unidade curricular pretende-se apresentar abordagens diversificadas que ressaltem as 
relações estabelecidas entre território, espaço e população. Pretende-se que o conceito de território, abordado em diversas 
escalas que vão do local ao global, contribua para evidenciar as inter- relações que se estabelecem entre espaço e acção 
humana e os constrangimentos a essa acção. Serão, igualmente, trabalhados indicadores que permitirão uma caracterização 
rigorosa e uma compreensão da dinâmica entre população e território. 

No cumprimento do DL n.º 43/2007 art. 15º, esta Unidade Curricular surge no âmbito da Formação na Área da Docência, 
integrando os 30 créditos mínimos de formação na área de docência para ingresso no ciclo de estudos conducente ao grau de 
mestre, necessários para a habilitação para a docência. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Exploração das temáticas através de métodos expositivos e dinâmicas de trabalho activas que envolvam os alunos; 

Partilha de experiências e apresentação de conclusões de trabalho realizado em pequeno grupo para a turma; Pesquisa e 
recolha de informação que será trabalhada e apresentada em sala de aula. 

A avaliação assumirá um caráter contínuo (duas frequências) e avalição final através da realização de uma prova global e de 
acordo com o Regulamento Escolar Interno. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

Atendendo à regulamentação do perfil do Educador de Infância e do Professor do 1.º e 2.º ciclos, ao DL 43/2007 de 22 de 
Fevereiro e às especificidades desta Unidade Curricular, as metodologias utilizadas privilegiam uma componente científica do 
ensino, não descurando uma vertente didáctica que garanta a aplicabilidade destes conceitos no contexto da futura atividade 
profissional destes alunos. 

Considerando que este grupo de profissionais constituirá um dos pilares fundamentais da formação das novas gerações, estas 
metodologias pretendem ainda dotar estes alunos de competência ao nível de espírito crítico e de autonomia, que suscitem o 
gosto e a necessidade permanente de actualização através da formação ao longo da vida. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Trabalhos de grupo, Intervenções orais, Teste escrito 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

BRITO, Raquel Soeiro de (1994) e Outros. Portugal perfil geográfico. Lisboa: Editorial Estampa. FRÉMONT, Armand. (1980). A 
região, espaço vivido. Coimbra: Livraria Almedina. 

GASPAR, Jorge.(1988). Portugal. Os próximos 20 anos. Ocupação e organização do espaço. LEMOS,PAULA B. E REBELO 
FERNANDO (1996). GEOGRAFIA DE PORTUGAL MEIO FÍSICO E RECURSOS NATURAIS. LISBOA: UNIVERSIDADE 
ABERTA. 

ROSA, M.ª João Valente e VIEIRA, Carla. (2003). A população Portuguesa no sec XX. Lisboa: ICS Daveu, Suzanne (2005). O 
ambiente geográfico natural. Lisboa: Edições João Sá Costa. 

FERREIRA, José Medeiros (1988). Portugal. Os próximos 20 anos. Posição de Portugal no Mundo. Col. Temas actuais. Lisboa: 
FCG 
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