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Sumário Provável :  

O património natural no Mundo e em Portugal. 

Intenções Específicas 
 

 
Saber Saber- Fazer Saber- Ser 

 
 Nomear conjuntos de 

estratégias que visam 
proteger, conservar, 
potencializar e preservar 
a biodiversidade e os 
habitats; 

 
 Compreender a 

importância do papel da 
UNESCO na defesa da 
biodiversidade; 
 

 Refletir sobre a 
relevância das áreas de 
Património da Biosfera 
Mundial em Portugal 

 

 
 Ler e interpretar mapas; 

 
 Ler e interpretar textos; 

 

 Interpretar imagens; 
 

 Localizar lugares e 
regiões; 

 
 Utilizar vocabulário 

geográfico. 
 

 

 Demonstrar 
participação; 

 Evidenciar interesse; 

 Criar espírito crítico; 

 Ser atento; 

 Revelar 
comunicabilidade. 



 

 

 

 

 

 

Conteúdos 

 

Temáticos Procedimentais Atitudinais 

 Participação; 
 
Interesse; 
 
Espírito crítico; 
 
 Atenção; 
 
Comunicabilidade 
 
 
 

 

 UNESCO; 

 Património Natural 

Mundial; 

 Património da 

Biosfera Mundial; 

 Zona Económica 

Exclusiva. 

Expressão oral e escrita; 

Utilização de vocabulário 

geográfico; 

Leitura e interpretação de 

gráficos, textos e mapas; 

Localização de 

lugares/regiões; 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A aula terá início com a realização da primeira 

ficha de trabalho onde é analisado - pelos alunos - 
uma fotografia do conteúdo a ser lecionado. 

 
Em seguida, dá-se o início da apresentação 

powerpoint de modo a que os alunos ficam inteirados 
do conteúdo em que a aula se incide e que é relativo 
ao Estratégias de Preservação do Património. 

 
Na dita apresentação powerpoint, os alunos 

têm acesso aos conhecimentos acarretados pelos 
conteúdos. Os conceitos mencionados passam desde o 
papel da UNESCO na defesa da biodiversidade com a 
classificação de áreas pertencentes ao Património 
Mundial Natural, até à forma como em Portugal essa 
mesma defesa é feita. 

 
Para o caso mundial desta realidade, faz-se  a 

análise e interpretação de um conjunto de imagens 
relativas a: a Wadi Al-Haitan; à Capadócia; ao 
Santuário de Pandas Gigantes de Sichuan; e por fim, o 
Parque Nacional Canaima. 

 
Para o caso português, a análise foca: o Paul do 

Boquilobo; a Ilha do Corvo; a Ilha Graciosa; a Ilha das 
Flores; o Parque Natural da Peneda-Gêres; a Reserva 
Natural do Arquipélago das Berlengas; e para 
terminar, o Floresta Laurissilva. 

 
No entanto, será dado uma maior atenção e 

análise à Reserva Natural do Arquipélago das 
Berlengas, classificada recentemente como 
Património Mundial da Biosfera. 

 
Para terminar, os alunos realizam uma 

segundo ficha de trabalho, tendo como tarefa a 
análise de uma fotografia. 

 
O último momento da aula será a redação do 

sumário. 

Momentos Didáticos 

 

Ficha de Trabalho; 

 

 

Apresentação PowerPoint; 

 

 

 

Imagens relativas ao 
conteúdos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de trabalho. 

 

Materiais didáticos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A aula terá começo com a realização de uma ficha de trabalho, que passa pela 
interpretação de uma fotografia, tendo em conta tanto o conteúdo como o tema do relatório 
de estágio. Ora como o dito recurso se enquadra dentro do conteúdo a ser explorado, 
estudado, discutido e aprofundado em aula, acaba por ser utilizado neste momento bem como 
no final da dita aula. 

 
O momento que se segue, é o início propriamente dito da apresentação powerpoint 

intitulada Estratégias de Preservação do Património. Dentro da mesma, é fundamental que seja 
potencializado, pelo professor e com o auxílio devido de diferentes alunos, um profícuo 
diálogo vertical contínuo de modo a que tanto os conhecimentos como os conceitos 
mencionados sejam esmiuçados. 

 
Além disso, na apresentação será demonstrada o que é a UNESCO e o meio como esta 

funciona  na preservação, defesa, potencialização de um ambiente sustentável e para isso 
vamos analisar e interpretar diferentes lugares no Mundo e em Portugal que façam parte 
deste enquadramento. 

 
No entanto, no caso português será dado uma maior atenção e análise à Reserva 

Natural do Arquipélago das Berlengas, classificada recentemente como Património Mundial 
da Biosfera, devido ao facto de a fotografia utilizada para sustentar os conhecimentos nas 
fichas de trabalho a realizar em sala de aula, seja relativo a este espaço. 

 
 
Por fim, realiza-se mais uma ficha de trabalho analisando uma fotografia para efeitos 

de relatório de estágio. O último momento da aula será a redação do sumário. 
 

Justificação das Escolhas 
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