AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE TRANCOSO
www.aetrancoso.pt

Guião de aprendizagem à distância 8.ºA e 8.ºB
Aulas síncrona | Com recurso a videoconferência – Plataforma ZOOM
Atividades assíncrona | Com recurso ao moodle do AET email celialopes@anesbandarra.net e
#estudo em casa da RTP memoria.
Conteúdos
- ORDENAMENTO E GESTÃO
DO TERRITÓRIO – PROTEÇÃO
E CONSERVAÇÃO DA
NATUREZA
- ORDENAMENTO E GESTÃO
DO TERRITÓRIO.
ASSOCIAÇÕES E
ORGANISMOS PÚBLICOS DE
PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO
DA NATUREZA

O aluno deverá ser capaz de:

• Definir Ordenamento do Território.
• Indicar exemplos de instrumentos de ordenamento e
gestão do território.

• Enunciar as tipologias de Áreas Protegidas.
• Pesquisar informação sobre a criação de áreas
protegidas, em Portugal e no mundo.
• Apresentar três medidas de proteção e conservação
das Áreas Protegidas em Portugal.
• Enumerar associações e organismos de proteção e de
conservação da Natureza existentes em Portugal.

Recursos e ferramentas
- Televisor, computador, tablet ou telemóvel com acesso a internet;
- Manual escolar, caderno de atividades e caderno diário;
- PowerPoint®: sobre “ORDENAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO” disponíveis no moodle do AET,
3ºciclo- 8.º ano - CN 8.º Célia Lopes.
- #estudo em casa da RTP memoria (4.ª feira das 14:00 às 14:30);
- Escola virtual.
Metodologia de trabalho
1.º º Leitura atenta e observação das imagens da página 220 à 232 do manual.
2.º Exploração dos conteúdos a desenvolver com o recurso aos PowerPoints® sobre
“ORDENAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO”.
3.º Resolução das atividades propostas nas páginas 225 e 231 do manual no sentido de
aprofundares os teus conhecimentos.
4.º Resolução das fichas de trabalho das páginas 234 e 235 do manual e fichas 27,28 e 29 do
caderno de atividades para consolidares os teus conhecimentos.
5.º Leitura atenta e observação das imagens da página 236 à 238 do manual.
6.º Realização da ficha de avaliação formativa “ORDENAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO” que
irás receber via email com vista à comprovação da tua aprendizagem.
7.º Esclarece as dúvidas que surgirem durante o horário das atividades assíncronas através do
email celialopes@anesbandarra.net ,
8.º Envia a resolução das atividades propostas através do email celialopes@anesbandarra.net,
nos prazos definidos pela professora para a realização das tarefas.
BOM TRABALHO
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