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A China e a Barragem das Três Gargantas: um estudo de caso. 

 

Intenções Específicas 
 

 
Saber Saber- Fazer Saber- Ser 

 
 Localizar a Barragem 

das Três Gargantas; 
 

 Reconhecer os efeitos 
positivos da utilização 
de energias renováveis; 
 

 Problematizar sobre o 
significado da Barragem 
das Três Gargantas. 
 

 

 Ler e interpretar mapas; 
 

 Ler e interpretar textos; 
 

 Localizar lugares e 
regiões; 
 

 Sistematizar informação 
recolhida; 

 
 Utilizar vocabulário 

geográfico. 
 

 

 Demonstrar atenção; 
 

 Apresentar empenho; 
 

 Mostrar objetividade; 
 

 Revelar sensibilidade; 
 

 Evidenciar espírito 
crítico. 

 



 

 

 

 

 

 

Conteúdos 

 

Temáticos Procedimentaís Atitudinais 

 Atenção; 
 
 Empenho; 
 
 Objetividade; 
 
Sensibilidade; 

 Espírito Crítico. 

 Densidade 
demográfica; 

 
 Poluição; 

 

 Energias 
renováveis; 
 

 Biodiversidade. 
 
 
 

Expressão oral e escrita; 

Utilização de vocabulário 

geográfico; 

Recolha e organização da 

informação; 

Leitura e interpretação de 

gráficos, textos e mapas; 

Localização de 

lugares/regiões; 

Sistematização da 

informação recolhida; 

Tratamento e interpretação de 

dados. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A aula começa com a realização de uma ficha de 
trabalho individual fazendo a análise de um 
documento iconográfico para efeitos de relatório 
de estágio. 

 
Segue-se a visualização de um vídeo intitulado 
Touring The Three Gorges Dam, servindo este 
como motivação para o conteúdo abordado em 
aula, empós o professor em diálogo vertical com 
os alunos recolhe as informações por eles 
assimiladas. 
 
De seguida, é principiada a visualização da 
apresentação PowerPoint intitulada A China e a 
Barragem das Três Gargantas: um estudo de caso.  
 
Nesta apresentação, espera-se que os alunos 
tomem conhecimento de vários conteúdos como: 
a localização geográfica da Barragem; o porquê da 
discussão deste conteúdo em aula; e ainda as 
vantagens e as desvantagens que advieram desta 
construção. 
 
Segue-se a visualização de dois vídeos 
denominados Three Gorges Dam At Full Capacity e 
Three Gorges Power Plant Animation. Fazendo-se 
após esta visualização, um novo recolher dos 
conhecimentos aprendidos pelos alunos. 
 
Dando sequência a todos os momentos anteriores, 
retoma-se a apresentação PowerPoint onde - 
conjuntamente com recurso múltiplas imagens- os 
alunos devem reter as consequências ambientais, 
económicas, sociais, entre outras, provocadas pela 
edificação e funcionamento da Barragem das Três 
Gargantas. 
 
Entrega aos alunos de uma ficha de trabalho que estes 
devem realizar. Se não houver tempo para tal, 
funcionará como trabalho para casa. 
 
 

Em seguida, os alunos em trabalho individual 
fazem a análise de um documento iconográfico 
para efeitos de relatório de estágio. 
 
O último momento passa pela redação do sumário que 
funciona como síntese da aula. 

Momentos Didáticos 

Ficha de Trabalho 

 

 

 

Touring The Three Gorges Dam 

 

 

PowerPoint 

 

 

 

 

 

 

Three Gorges Dam At Full 
Capacity 

Three Gorges Power Plant 
Animation. 

 

 

 

 

Ficha de Trabalho. 

 

 

Ficha de Trabalho 

Materiais didáticos 



 

 

 

 

 

 

 

 

A aula começa com a realização de uma ficha de trabalho individual analisando um 
documento iconográfico que servirá como suporte de relatório de estágio. 

 
E, continua com a visualização do vídeo denominado Touring The Three Gorges 

Dam, devendo este vídeo levar os alunos a pensar sobre o conteúdo que a aula abarca e 
paralelamente, tomar conta da realidade desta construção. Espera-se que após esta 
visualização os alunos sejam capazes de expressar - em diálogo vertical – as suas 
impressões, ideias, conhecimentos obtidos a partir da mesma.  

 
Em seguida, inicia-se a visualização da apresentação PowerPoint intitulada A China 

e a Barragem das Três Gargantas: um estudo de caso. Esta pautar-se-á pela constante 
interação professor-aluno e em que cada um deles lê um diferente parágrafo da 
apresentação em si.  

 
O objetivo desta apresentação é fazer os alunos pensarem criticamente, 

manifestarem a sua opinião e os conhecimentos adquiridos dentro e fora de aula, tendo 
em vista, diferentes fins dos quais se destaca, a obtenção da noção do porquê da escolha 
efetuada para o estudo de caso, a importância desta construção e as vantagens e 
desvantagens a esta associada. 

 
Ao longo da mesma, os alunos realizam diferentes atividades – onde já se inclui a 

leitura individual – como a transcrição das informações presentes na apresentação como 
também a discussão sobre os recursos selecionados, mais especificamente imagens e 
excertos de notícias. 

 
Empós, faz-se a visualização de dois vídeos denominados Three Gorges Dam At Full 

Capacity e Three Gorges Power Plant Animation, sendo que é fundamental a troca de ideias, 
impressões, noções e dúvidas em diálogo vertical e horizontal em espaço sala de aula. É 
expetável uma discussão entre todos os elementos presentes para adquirir uma visão 
sobre o conteúdo tratado. 

 
Para finalizar, volta-se à apresentação PowerPoint para que os alunos sejam 

confrontados com os resultados advindos da construção da Barragem das Três Gargantas 
e quais as consequências contextuais – sociedade, economia, ambiente, biodiversidade, 
entre outros – a ela associadas. 

 
Após este momento, os alunos voltam a realizar uma ficha de trabalho analisando 

um documento iconográfico com o fim de servir de suporte ao relatório de estágio. 
 
No final da aula é feita a entrega aos alunos de uma ficha de trabalho para estes realizarem e no 
caso de não haver tempo para tal será para trabalho para casa., e também faz-se a redação do 
sumário que funciona como síntese da aula.  

 

Justificação das Escolhas 
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