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RESUMO 

 

É pertinente reflectir sobre a forma como o ensino da Geografia do 3º ciclo no 

ensino básico, pode contribuir para a prevenção dos Incêndios Florestais, assim como, 

se no ensino da Geografia aproveita todo o potencial que a temática oferece, para o 

reforço da importância dessa disciplina no ensino básico. 

Este trabalho foi orientado pelas seguintes questões: Como é feita abordagem do 

tema Riscos e Catástrofes e da temática Risco de Incêndios Florestais nas orientações 

curriculares e nos manuais escolares na disciplina de Geografia do 3º ciclo no ensino 

básico? Que estratégias ensino/aprendizagem implementar ao leccionar o tema Risco de 

Incêndios Florestais na disciplina de Geografia do 3º ciclo no ensino básico? Qual a 

importância da abordagem da temática Risco de Incêndios Florestais na Educação 

Geográfica? Como deve ser feita essa abordagem? Que contributo pode dar a Geografia 

na prevenção e minimização do Risco de Incêndios Florestais. 

Nos programas escolares de Geografia do 3º ciclo, não está esquecido o tratamento 

dos Riscos e Catástrofes e das questões ambientais, mas os Incêndios Florestais 

deixaram de ser referidos em concreto na reforma curricular de 2001. O modo como os 

manuais escolares abordam a temática dos Riscos e dos Incêndios Florestais reflecte 

diferentes opções por parte dos autores e editores. Existe a possibilidade de melhorar a 

abordagem das questões ambientais, dando mais enfoque à importância da fileira 

florestal em todos os seus sectores. Será necessário por essa razão, direccionar acções 

para a incorporação da temática florestal nas actividades escolares do ensino básico, 

promovendo o envolvimento dos estudantes nessa temática utilizando experiências no 

domínio da educação florestal e ambiental. Deverá também fazer-se a formação dos 

professores na temática florestal e de defesa da floresta contra incêndios.  
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ABSTRACT 

 

To reflect upon the way Geography subject in grades 7, 8 and 9 can contribute to 

prevent forest fires is of great relevance indeed. It is also pertinent to examine whether 

all the potential of this topic is taken into consideration, so that the importance of this 

school subject can be reinforced.  

The present work has been guided by the following questions: How are the topics 

Risks and Catastrophes and Forest Fires treated both in the Geography national 

curriculum and Geography textbooks for the 7, 8 and 9 grades? Which strategies should 

be used when teaching these topics in grades 7, 8 and 9? How important is an approach 

to the Forest Fires theme in geographical education? How must that approach be 

fulfilled? Which contribution can Geography give to prevent and minimize the risk of 

Forest Fires? 

 In Geography national curriculum for the 7, 8 and 9 grades, the topic Risks and  

Catastrophes and Environmental Issues is not forgotten but Forest Fires are no longer 

referred to their full extent in curriculum reform of 2001. The way each textbook 

broaches this topic reflects different choices made by authors as well as editors. There is 

the possibility to improve such approach by giving more importance to the forest in all 

its sectors. Therefore it will be necessary to include this topic in classroom activities, 

getting students involved and using experiences related to environmental education. 

Teacher training in the topic “Forest protection against fires” will also be needed.  

 

 

KEYWORDS 

 

Risks, Disasters, Forest Fires, Geography teaching  
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 INTRODUÇÃO 

 

Na sua globalidade a educação defronta um conjunto de desafios que sinteticamente 

se poderão sistematizar em dois grandes eixos: o aumento da escolarização e a 

adaptação ao grande desenvolvimento tecnológico de toda a sociedade.  

As transformações sociais decorrentes da globalização da economia e, sobretudo, o 

advento da sociedade de informação, favorecem e influenciam as possibilidades de 

acesso dos indivíduos à informação e ao saber. Simultaneamente arrastam consigo uma 

modificação das competências a adquirir e uma flexibilização dos sistemas de trabalho. 

O sentido desta evolução concretiza-se num aumento de incerteza para todos e cria 

formas de exclusão insustentáveis. A melhor forma de as ultrapassar é adquirir novas 

competências através da educação e da formação profissional. A sociedade exige dos 

indivíduos a combinação de saberes, adquiridos de forma diversa e nesta perspectiva, os 

sistemas educativos desempenham um papel central incontestável.  

Tem-se tornado cada vez mais forte a ideia de que a educação e a formação são os 

principais vectores de identificação, integração, promoção social e realização pessoal. 

Sempre foram factores determinantes da igualdade de oportunidades e desempenharam 

um papel essencial na emancipação, promoção social e profissional. Hoje, o conceito de 

desenvolvimento encontra-se intrinsecamente ligado ao investimento no imaterial e na 

valorização dos recursos humanos, nomeadamente na sua capacidade de aprender e de 

adquirir saberes fundamentais para promover a inovação. 

A alteração do paradigma civilizacional decorrente da globalização tem reflexos na 

sociedade em geral e também na escola na medida em que esta deixa de poder satisfazer 

todas as necessidades de formação. As questões relacionadas com o ambiente, os novos 

modelos de desenvolvimento, a banalização dos produtos derivados das tecnologias de 

informação e as contínuas descobertas em todos os ramos do saber exigem uma 

constante capacidade de adaptação ao ritmo de mudança com que se vão 

desenvolvendo. Esta, para ser constante e eficaz, terá de garantir um processo educativo 

e formativo cuja duração se confunde com o tempo de vida dos indivíduos - processo 

educativo permanente. O significado de “conhecer” deslocou-se de ser capaz de 

recordar e repetir informação para ser capaz de a usar. Daí a importância da escola no 

formar cidadãos activos e conscientes, sendo o papel do professor fundamental. 

Entendida como tendo por função essencial a integração social e o desenvolvimento 

individual, através da partilha de valores comuns, da transmissão de um património 
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cultural e da aprendizagem da autonomia, a educação confronta-se com a necessidade 

de mudanças profundas a todos os seus níveis. Não é comportável perseguir objectivos 

muito diversos mantendo formas de aprendizagem estáticas, limitadas a aquisições de 

competências de baixo nível cognitivo, tais como memorizar e realizar repetitivamente 

tarefas rotineiras. As modificações em contextos sociais alargados, na medida em que 

preconizam objectivos diferentes, implicam alterações nos quotidianos escolares e nas 

metodologias de aprendizagem em todos os seus níveis.  

Nesta perspectiva, à escola deixa de ser atribuído o papel de transmitir 

conhecimentos de forma simples, mas exige-se que o processo de aquisição e produção 

desses conhecimentos seja também objecto da sua acção.  

Na época industrial a finalidade fundamental da escola era preparar trabalhadores, 

para assegurar a memorização de factos básicos, regras, fórmulas e procedimentos. 

‘Enchiam-se’ os alunos de conhecimentos, encorajando-os a depender de autoridades 

como o professor e manuais escolares. Havia pouca oferta de escolarização e a 

formação era feita nas próprias fábricas. 

No início do séc. XX as grandes preocupações da educação focalizavam-se na 

aquisição de competências de literacia tais como ler, escrever e calcular. Nessa data, as 

finalidades dos sistemas educativos não eram de forma generalizada ensinar pessoas a 

pensar e ler criticamente, nem expressar-se de forma clara e persuasiva, nem tão pouco 

resolver complexos problemas de matemática. Hoje, estes aspectos de literacia de nível 

superior são exigidos a todos a fim de gerir com sucesso a complexidade da vida 

contemporânea.  

Na época pós-industrial, os cálculos são feitos por computador. Do que 

necessitamos é de pessoas que saibam dizer aos computadores o que fazer, e de verificar 

se os resultados são ou não razoáveis. Do que necessitamos é de pessoas que sejam 

capazes de analisar e pensar logicamente sobre novas situações, que desenvolvam 

processos de solução não especificados e que comuniquem as suas soluções a outros 

com clareza e convicção.  

Uma nova filosofia do desenvolvimento assente no princípio materialista de que os 

custos de desadaptação de cada um recaem sobre todos os outros é causa e consequência 

de novos conceitos de educação e justifica um sistema educativo que se entende ou 

procura que seja de sucesso para todos, com características diversas do que temos 

conhecido, mas a partir do qual se definirão conceitos de cidadania e civilidade.  
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As “sociedades de conhecimento”, sociedades em “permanente aprendizagem”, de 

múltiplos saberes, que ao mesmo tempo dinamizam e respondem aos imperativos da 

evolução tecnológica, operam alterações significativas no domínio das práticas, dos 

conceitos e dos valores, nomeadamente no campo das aprendizagens. Em função das 

noções de competências emergentes torna-se necessário reformular o quadro onde o 

saber é criado e transmitido, bem como as metodologias de ensino aprendizagem.  

Entre os desafios que se colocam à escola actual, parece ressaltar como função 

principal permitir a compreensão do mundo. Esta é possível se puder captar-lhe o 

sentido, compreender-lhe os mecanismos de funcionamento e aí escolher um caminho.  

Captar o significado parece passar por uma base sólida de cultura geral. Esta confere 

ao cidadão meios para se orientar na sociedade da informação, isto é, para ser capaz de 

situar e compreender, de forma crítica, as imagens e os dados que lhe chegam de 

múltiplas fontes.  

A compreensão e a criatividade para serem desenvolvidas tornam necessário 

transmitir a noção de riqueza da invenção, o caminho a percorrer e nesta perspectiva 

importa reforçar os laços entre a investigação e o ensino de base.  

A capacidade de ajuizar e de escolher é indispensável à compreensão do mundo. 

Pressupõe critérios de escolha, a memória do passado e a intuição do futuro. Os critérios 

de escolha formam-se a partir dos valores da sociedade e dos métodos adquiridos para 

decifrar a complexidade do mundo. A memória e a compreensão do passado são 

indispensáveis para formular um juízo sobre o presente. Os saberes terão de ser 

contextualizados na sua evolução e na sua historicidade. Por fim, é apresentando o 

mundo como algo a construir e não como já construído, que se cultivará a intuição do 

futuro.  

A mudança tecnológica acelerada e a globalização do mercado exigem indivíduos 

com educação abrangente em diversas áreas, que demonstrem flexibilidade, capacidade 

de comunicação, e uma capacidade de aprender ao longo da vida. Estas competências 

não se coadunam com um ensino em que as ciências são apresentadas de forma 

compartimentada, com conteúdos desligados da realidade, sem uma verdadeira 

dimensão global e integrada. 

Interligando diferentes áreas do saber, foram produzidos, numa espantosa variedade, 

artefactos e produtos – desde motores eléctricos a antibióticos, a satélites artificiais – 

que transformaram o nosso estilo de vida quando comparado com o das gerações 

anteriores. 
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Os jovens em idade escolar têm de aprender a relacionar-se com a natureza diferente 

deste conhecimento, tanto com diversas descobertas científicas e processos 

tecnológicos, como com as suas implicações sociais. O papel da Ciência e da 

Tecnologia no nosso dia a dia exige uma população com conhecimento e compreensão 

suficientes para entender e seguir debates sobre temas científicos e tecnológicos e 

envolver-se em questões que estes temas colocam, quer para eles como indivíduos quer 

para a sociedade como um todo. 

O dever da escola não é só permitir desenvolver o espírito crítico a todos os níveis, 

mas deve também, e sempre, encorajá-lo. Os objectivos da aprendizagem escolar são 

concebidos em termos de permitir aos alunos pensar produtivamente nas diferentes 

áreas do saber. A sustentabilidade do processo educativo permanente implica um 

conhecimento essencial dos assuntos que inclui a capacidade de colocar questões 

pertinentes e significativas acerca das diferentes áreas do conhecimento. 

O ambiente tomou-se uma preocupação crescente, sobretudo desde a segunda 

metade do século XX. A Educação Ambiental (EA), surge como um objectivo a 

alcançar, por parte das instituições que têm realizado múltiplos encontros e conferências 

nesse sentido. Mas apesar de todos os esforços de sensibilização, a sociedade tem 

mantido uma posição antropocêntrica em relação ao ambiente, delapidando os recursos 

e consumindo exageradamente. Para que a sociedade mude a sua atitude, a EA é 

fundamental. 

A Comissão de Educação Geográfica afirmou que a educação geográfica é 

indispensável para o desenvolvimento de cidadãos responsáveis e activos no mundo 

actual e no futuro (CEG, 1992). A Geografia não é (e nunca foi), uma disciplina neutra, 

ela transmite valores, quer explícita quer implicitamente. A diferença reside apenas nos 

valores que se têm tentado transmitir, ao longo dos tempos. Nos últimos anos, têm-se 

evidenciado mudanças no ensino da Geografia. A um modelo centrado na transmissão 

da informação, associada a uma ideia de neutralidade, objectividade e racionalidade de 

aprendizagem, confronta-se hoje um outro onde se atribui especial atenção aos 

conceitos, às atitudes e aos valores éticos (André e Cachinho, 1996). 

Este trabalho tem como titulo “O Contributo da Educação Formal em Geografia na 

Prevenção dos Incêndios Florestais”. A educação para a redução das Catástrofes, a 

prevenção de Incêndios Florestais e o ensino da Geografia constituíram os grandes eixos 

estruturantes da investigação, tendo como quadro de referência o ensino da Geografia, 

ao nível do 3ºciclo no ensino básico. Procurou-se perceber qual o contributo da 
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Geografia na prevenção dos Incêndios Florestais, identificando o que tem sido feito no 

ensino da mesma sobre essa matéria e o que mais poderá ser feito. 

É evidente a necessidade de reflexão sobre a importância do ensino da Geografia na 

educação actual em geral e na educação para a redução das Catástrofes, e do Risco de 

Incêndios Florestais em particular. Os Incêndios Florestais têm ocorrido com frequência 

em Portugal e são um acontecimento mediático, essencialmente no verão. É pertinente 

reflectir sobre o contributo do ensino da Geografia na prevenção dos Incêndios 

Florestais e se a Geografia está a saber aproveitar a importância desse mesmo 

contributo. Existe a necessidade de uma acção concreta e persistente na política e 

sensibilização, no aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão de risco, bem como no 

desenvolvimento de sistemas de gestão e de ligação às estruturas de prevenção, 

detecção e combate aos incêndios florestais. Há que definir uma estratégia e um 

conjunto articulado de acções com vista a fomentar a gestão activa da floresta, criando 

condições propícias para a redução dos incêndios florestais, sendo fundamental a 

educação e a sensibilização da população escolar. Isto vem de encontro ao facto de em 

26 Março de 2006 ter sido publicado em Diário da República, o Plano Nacional de 

Defesa da Floresta contra Incêndios e nele vir expresso claramente no ponto 3.2.1 

“Educar e Sensibilizar as Populações”. 

O conhecimento científico não se adquire simplesmente pela vivência de situações 

quotidianas pelos alunos. Há necessidade de uma intervenção planeada do professor, a 

quem cabe a responsabilidade de sistematizar o conhecimento, de acordo com o nível 

etário dos alunos e dos contextos escolares, ajudando-os a organizar e a estruturar esses 

mesmos conhecimentos. 

Justifica-se o papel relevante da Geografia no ensino básico, na perspectiva de uma 

compreensão global, não compartimentada. Realça-se assim como esta contribui para o 

desenvolvimento das competências gerais. O ensino da Geografia no 3º ciclo do ensino 

básico, poderá dar um contributo importante na Educação para a Redução de Risco de 

Catástrofes e Educação para a Prevenção do Risco de Incêndios Florestais, ao  

leccionar-se no 7º ano o subtema Riscos e Catástrofes e no 9º ano o subtema Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável. 

Os Riscos Naturais são actualmente um dos problemas mais graves que as 

sociedades modernas enfrentam, quer pelas consequências ambientais quer pelos 

impactos económicos e sociais que provocam. 
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Num mundo em que o conhecimento dos Riscos Naturais é indispensável para uma 

participação activa e consciente, é necessária a formação dos alunos no ensino básico. 

A Internacional Strategy for Disaster Reduction (ISDR), que é um sistema mundial 

que engloba uma ampla série de agentes, encontra-se empenhada em aperfeiçoar a 

coordenação e mobilizar os recursos. Foi implementada pela ISDR e a UNESCO uma 

“Campanha Mundial para a Redução das Catástrofes em 2006/2007”, cuja temática foi 

A Redução das Catástrofes Começa na Escola. Esta Campanha teve como fim informar 

e mobilizar os governos, as comunidades e as pessoas para promover a construção de 

edifícios escolares estruturalmente mais resistentes às catástrofes naturais mas também 

garantir que a redução do risco de catástrofes se integre plenamente nos planos 

educativos, principalmente nos países com maior risco de catástrofes.  

 Em 1989, a Assembleia Geral das Nações Unidas, deliberou designar a segunda 

quarta-feira de Outubro de cada ano, como “O Dia Internacional para a Redução das 

Catástrofes”. Em 2001 essa mesma Assembleia decidiu manter essa decisão – resolução 

56/195 de 21 de Dezembro de 2001. Este evento, comemorado anualmente, destina-se a 

sensibilizar a comunidade internacional sobre os riscos e as vulnerabilidades e o 

caminho mais eficaz para prevenção. É um veículo para promover uma cultura global 

para a redução das catástrofes naturais, incluindo além da prevenção das catástrofes já 

referida, a sua mitigação e procedimentos a ter durante e após uma catástrofe.  

As crianças são especialmente vulneráveis às ameaças colocadas pelos Riscos 

Naturais. Ao mesmo tempo, elas podem ser poderosos agentes de mudança, se 

possuírem os conhecimentos necessários de como se prepararem antecipadamente, 

como agir perante os avisos e como reduzir os riscos em casa e na sua comunidade. Por 

isso, é essencial que a educação para a redução dos riscos faça parte dos currículos 

escolares e assegure, que as crianças compreendam como os riscos naturais actuam 

sobre o ambiente e o homem. Os jovens devem participar, também, nas actividades 

comunitárias de detecção de riscos e terem a oportunidade de partilhar as suas 

experiências e boas práticas com outras pessoas, incluindo outros jovens.  

O processo de aprendizagem sobre os Riscos e Catástrofes no ensino básico, pode 

contribuir para que os jovens desempenhem um papel importante quando se trata de 

salvar vidas e proteger os membros da comunidade em caso de catástrofe.  

A integração da educação para a redução das Catástrofes nos planos nacionais de 

estudos do ensino básico pode contribui para incrementar o grau de consciencialização 

sobre esse tema nas comunidades.  
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Hoje, mais do que nunca, com as catástrofes desencadeadas nos últimos anos pelos 

riscos naturais, devemos redobrar os nossos esforços para reduzir a vulnerabilidade face 

às catástrofes. Para este fim, a comunidade internacional comprometeu-se com as 

prioridades estabelecidas no quadro de “Acção de Hyogo para 2005-2015: Aumento da 

Resiliência das Nações e das Comunidades Perante as Catástrofes”, que 168 governos 

adoptaram durante a Conferência Mundial Sobre a Redução de Catástrofes, realizada 

em Janeiro de 2005. 

Nesse sentido, apesar da planificação ser essencial para evitar uma política 

puramente reactiva, é na sensibilização de crianças e de adolescentes para estes 

problemas que o ensino formal se deve orientar. Esta investigação surge nessa linha de 

orientação. 

Para este trabalho definiram-se os seguintes objectivos: 

 

� Reflectir sobre a forma como a Geografia aborda a temática dos Riscos 

Naturais e em especial do Risco de Incêndios Florestais. 

� Avaliar o grau de sensibilização dos alunos e professores para a temática 

dos Riscos Naturais e fundamentalmente do Risco de Incêndios Florestais.                                                                                                                  

� Apresentar algumas sugestões que contribuam para um maior papel do  

ensino da Geografia na prevenção dos Incêndios Florestais. 

 

Assim o estudo foi orientado pelas seguintes questões: 

 

� Como é feita a abordagem do tema Riscos e Catástrofes nas orientações 

curriculares e nos manuais escolares na disciplina de Geografia do 3º ciclo 

no ensino básico? 

� Como é feita a abordagem da temática Risco de Incêndios Florestais nas 

orientações curriculares e nos manuais escolares da disciplina de 

Geografia do 3º ciclo no ensino básico? 

� Que estratégias ensino/aprendizagem implementar ao leccionar a temática 

Risco de Incêndios Florestais na disciplina de Geografia do 3º ciclo no 

ensino básico? 

�  Qual a importância da abordagem da temática Risco de Incêndios 

Florestais na Educação Geográfica? 

�  Como deve ser feita essa abordagem? 
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�  Que contributo pode dar a Geografia na prevenção e minimização do 

Risco de Incêndios Florestais? 

 

 O trabalho foi estruturado em cinco capítulos: 

 

No capítulo I faz-se uma reflexão geral sobre os programas curriculares de Geografia 

do 3º ciclo no ensino básico, tendo em conta o currículo nacional do ensino básico e as 

competências específicas da Geografia do 3º ciclo no ensino básico.  

No capítulo II começou por se fazer a análise dos programas curriculares de 

Geografia do 3º ciclo de modo a exemplificar quando surge considerada a temática dos 

Riscos e Catástrofes. Para as duas últimas reformas curriculares foi feita a identificação 

dos temas e subtemas que abrangem os Riscos e Catástrofes e o Risco de Incêndios 

Florestais, em cada programa e ano de escolaridade. Recorreu-se em primeiro lugar ao 

reconhecimento dos Riscos e Catástrofes contemplados e em segundo às sugestões 

metodológicas e experiências educativas propostas. A informação recolhida foi 

organizada em quadros. 

No capítulo III reflecte-se sobre a importância dos manuais escolares e outros 

materiais didácticos no processo ensino/aprendizagem na disciplina de Geografia do 3º 

ciclo no ensino básico. 

No capítulo IV analisa-se a importância atribuída pela Geografia aos riscos naturais 

através da análise dos manuais escolares de Geografia do 3º ciclo. Para a disciplina de 

Geografia do 3º ciclo, foram editados em 2002, manuais com os volumes relativos aos 

temas: A Terra: estudos e representações, O Meio Natural e População e Povoamento. 

Em 2003 dando seguimento aos temas das orientações curriculares, foram editados 

manuais com os volumes relativos aos temas: Actividades Económicas, Contraste de 

Desenvolvimento e Ambiente e Sociedade. Em 2006 foram editados manuais para o 7º 

ano, com os temas A Terra: estudos e representações e O Meio Natural. 

 Foram analisados catorze manuais editados em 2002, volume relativo ao tema O 

Meio Natural; sete manuais editados em 2003, volume relativo ao tema Ambiente e 

Sociedade; e onze manuais editados em 2006 para o 7º ano, relativo ao tema O Meio 

Natural. 

Os manuais editados em 2002 e 2006, foram analisados no que respeita ao subtema 

Riscos e Catástrofes e Risco de Incêndios Florestais neles abordados. Os manuais 
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editados em 2003, foram analisados no que respeita ao Risco de Incêndios Florestais 

neles abordado. 

Foi feita a listagem dos manuais a serem analisados, editados em 2002, 2003 e 2006 

e atribuído um código de identificação a cada manual, considerando-se ético manter o 

anonimato dos manuais. 

Elaboraram-se quadros de análise dos manuais editados em 2002 e 2006, relativos 

ao subtema Riscos e Catástrofes que incluem os seguintes itens, considerados 

pertinentes: Conceitos – conceitos gerais, conceitos específicos e suas definições; 

caracterização dos Textos – fonte, assunto, local e data; características da apresentação 

da Cartografia – escala, fonte, assunto e data; características das Imagens – fonte, 

localização, assunto, data e tipo; Glossário; Materiais didácticos apresentados. 

A partir dos dados organizados nesses quadros, foram depois elaboradas quadros 

mais específicos de análise. 

Relativamente à temática Risco de Incêndios Florestais, foi analisada a sua 

abordagem nos manuais editados em 2002 e 2006 no subtema Riscos e Catástrofes e 

nos manuais editados em 2003 no subtema Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, os 

dados foram também organizados em quadros. 

O capítulo V refere-se ao ensino/aprendizagem do Risco de Incêndios Florestais na 

Geografia do 3º ciclo e apresenta-se o resultado de um inquérito, que se encontra em 

anexo IV: 284 a 289, feito a professores de Geografia do 3º ciclo, sobre o ensino do 

subtema Riscos e Catástrofes e temática Risco de Incêndios Florestais. Este inquérito 

teve como objectivo conhecer a opinião dos professores de Geografia do 3º ciclo no que 

se refere: 

- À importância que conferem ao subtema Riscos e Catástrofes. 

- À sua formação académica relativa à temática Riscos Naturais. 

- Aos conhecimentos sobre Riscos e Catástrofes que actualmente possuem     

  relativos aos Riscos e Catástrofes. 

- Ao modo como procuram informar/formar sobre a temática Riscos Naturais. 

- Às orientações curriculares de Geografia do 3º ciclo relativas ao subtema 

Riscos e Catástrofes e á temática Risco de Incêndios Florestais. 

- À abordagem que é feita nos manuais escolares de Geografia do 3º ciclo 

relativa ao subtema Riscos e Catástrofes e à temática do Risco de Incêndios 

Florestais. 
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- Ao grau de adesão dos alunos do 3º ciclo relativo ao subtema Riscos e 

Catástrofes e à temática Risco de Incêndios Florestais. 

- Às estratégias ensino/aprendizagem que utilizam ao leccionarem o subtema 

Riscos e Catástrofes e a temática Risco de Incêndios Florestais. 

 

 Foi definida uma amostra aleatória, utilizando-se a internet e correio electrónico 

para se obter respostas ao inquérito.  

 Foi contactada a Associação de Professores de Geografia que pôs o inquérito online 

no seu site e também o enviou por e-mail aos seus sócios com o e-mail actualizado. 

Lamentavelmente não se obteve a adesão pretendida, apenas 6 inquéritos foram 

respondidos.  

 Foi contactada a Associação Portuguesa de Geógrafos que se recusou a colaborar 

alegando que não poderiam fazer triagem de sócios professores de Geografia do 3º ciclo 

e que seriam poucos.  

Na tentativa de se obter mais respostas foi enviado o inquérito por e-mail, a 100 

escolas EB 2, 3; 3º ciclo e Secundárias., aleatórias, para responderem por e-mail ou fax. 

Mais uma vez não se obteve adesão, apenas 3 inquéritos respondidos, e por telefone 

algumas escolas alegaram, que por razões de trabalho não o poderiam fazer e que alguns 

professores se negavam a responder.  

Perante toda a problemática da situação de não se obter adesão de respostas, foi 

então feito um contacto pessoal às escolas e professores das escolas EB 2,3; 3º ciclo e 

Secundárias dos concelhos de Lousada, Felgueiras, Amarante e Penafiel, que são os 

mais próximos da minha área de residência. 

É de referir que cada escola muito dificilmente possui mais que 2 ou 3 professores 

de Geografia, algumas possuem apenas 1 professor de Geografia, sendo difícil obter 

grande número de inquéritos respondidos. 

Foram conseguidos apenas 36 inquéritos respondidos o que lamentavelmente reduz 

significativamente a importância das conclusões. 

Na conclusão do trabalho é apresentada uma síntese dos aspectos mais inovadores 

desta investigação.  

Conhecer melhor os modos como os professores e alunos exploram as tarefas de 

ensino/aprendizagem ao nível do ensino da Geografia e a maneira de ver esta disciplina, 

pode incentivar uma maior implementação da inovação na prática lectiva. 
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CAPÍTULO  I - OS  PROGRAMAS  CURRICULARES  DE                      

GEOGRAFIA DO  3º CICLO NO ENSINO  

                            BÁSICO 

 

1- CONCEPÇÃO DE CURRÍCULO 

 
O termo currículo tem sido usado com diferentes significados (Pacheco, 1996), 

numa tentativa de enquadrar a diversidade de conceptualizações deste termo, são 

consideradas duas perspectivas. Na primeira, o currículo é identificado com um plano 

estruturado e organizado de acordo com determinados objectivos, conteúdos e 

actividades consoante a natureza das disciplinas, cuja elaboração segue duas regras 

fundamentais: a previsão e a precisão de resultados. O currículo corresponde, assim, a 

um plano geral que se pretende que seja posteriormente implementado respeitando as 

suas intenções iniciais. Na segunda perspectiva, o currículo representa o conjunto de 

experiências educativas vividas pelos alunos, possuindo, por isso, um elevado grau de 

indeterminação. O currículo, embora inclua um plano de acção pedagógica, permanece 

aberto e dependente das condições da sua aplicação, não correspondendo a uma 

estrutura determinada. 

 O mesmo autor considera que a primeira perspectiva se enquadra na tradição  

latino-europeia do currículo, sendo este termo usado como sinónimo de programa, por 

vezes de forma muito restrita, no sentido de uma simples listagem de conteúdos a tratar 

pelo professor (Pacheco, 1996). Parece ter sido esta a noção de currículo que marcou, 

até há relativamente pouco tempo, a lógica curricular no nosso país (Pacheco, 1996). Só 

recentemente, além dos conteúdos a leccionar, o currículo passou a incluir um conjunto 

de orientações sobre as estratégias ensino/aprendizagem, contemplando objectivos e 

metodologias. Apesar disso, mantém-se a tendência em identificar currículo com 

programa, no seu sentido mais restrito de listagem de conteúdos a leccionar pelo 

professor num determinado ciclo, ano e disciplina. Esta tendência corresponde a uma 

visão de currículo “muito limitada e redutora”, sendo desejável que os documentos 

curriculares contemplem, de forma articulada os objectivos, os conteúdos, os métodos e 

a avaliação.  

Na tradição anglo-saxónica, a segunda perspectiva de currículo além de incluir o 

plano ou o programa, abrange também todo o conjunto de experiências educativas 
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vivenciadas pelos alunos (Pacheco, 1996). Esta definição de currículo, mais abrangente 

que a noção de programa, inclui orientações sobre o ensino e indicações para a sua 

implementação na prática, contemplando objectivos, conteúdos, sugestões 

metodológicas para o professor, materiais e formas de avaliação, tendo em conta o 

contexto do ensino e aprendizagem. 

Também parece ser nesta perspectiva mais abrangente que Roldão (1999), situando 

o conceito num quadro histórico-cultural, considera o currículo. Consiste no conjunto de 

aprendizagens que, por se considerarem socialmente necessárias num dado tempo e 

contexto, cabe à escola garantir e organizar. O programa constitui apenas um 

“instrumento do currículo”, ao definir e prever o seu desenvolvimento, a sua 

organização e métodos de aprendizagem, que podem ser alterados no sentido de se 

alcançarem as finalidades curriculares que lhes deram origem (Roldão, 1999). O 

programa constitui, assim, apenas um meio de operacionalização do conjunto de 

aprendizagens consideradas fundamentais por uma determinada sociedade.  

Esta noção de currículo delega à escola a responsabilidade de organizar e assegurar 

o conjunto de aprendizagens e engloba, não só as decisões tomadas ao nível das 

estruturas políticas, como as decisões ao nível das estruturas de base do sistema 

educativo. Para Pacheco (1996), mais do que um projecto, o currículo deve ser visto 

como uma construção permanente de práticas, resultante da “interacção e confluência de 

várias estruturas (políticas, administrativas, económicas, culturais, sociais, escolares) na 

base das quais existem interesses concretos e responsabilidades compartilhadas. 

A Reorganização Curricular do ensino básico (DL.nº6/2001), veio definir o conceito 

de Currículo Nacional, entendendo-o como o conjunto de aprendizagens e competências 

a desenvolver pelos alunos ao longo do ensino básico, de acordo com os objectivos 

consagrados na Lei de Bases do Sistema Educativo. 

O Currículo Nacional é definido pelo Ministério da Educação, tomando como 

referência os desenhos curriculares anexos ao DL.n°6/2001. Neste documento consta o 

conjunto de competências consideradas essenciais e estruturantes no âmbito do 

desenvolvimento do Currículo Nacional, para cada um dos ciclos do ensino básico, o 

perfil de competências terminais deste nível de ensino, bem como os tipos de 

experiências educativas que devem ser proporcionadas a todos os alunos. 

Compete à escola, e em concreto, ao seu Conselho Pedagógico, a responsabilidade 

de criar, aprovar e avaliar um Projecto Curricular de Escola, no qual são definidas as 
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estratégias de desenvolvimento do Currículo Nacional, a serem aplicados para um 

horizonte mínimo de três anos.  

O Projecto Curricular de Escola é parte integrante do Projecto Educativo da Escola, 

consagrando as suas orientações educativas, no qual se explicitam as prioridades da 

escola e as competências essenciais e transversais, à volta das quais gravitam o projecto 

e os conteúdos a trabalhar verticalmente por cada área curricular (DL.nº6/2001). 

O Projecto Curricular de Turma é concebido, aprovado e avaliado pelos docentes 

responsáveis pelas actividades da turma. Neste documento encontram-se definidas as 

estratégias de desenvolvimento do Currículo Nacional e do Projecto Curricular de 

Escola, devendo o mesmo ser elaborado de modo a corresponder às especificidades de 

cada turma e a permitir a articulação horizontal e vertical das aprendizagens. 

O currículo passa a ser assumido como eixo do processo de construção da 

autonomia das escolas, completando-se, deste modo, o ciclo legal iniciado com a 

publicação do DL.n°115-A/98, que aprovou o regime de autonomia, administração e 

gestão das escolas. 

Nesta nova concepção de currículo, compete a cada escola, no âmbito da sua 

autonomia, proceder às adequações que considere necessárias no contexto da 

Comunidade Educativa, tornando assim, as aprendizagens mais significativas. A Escola 

e os seus Conselhos de Turma assumem a função central e decisiva de gestão do 

currículo e no processo educativo, expressos no Projecto Educativo de Escola, no 

Projecto Curricular de Escola e no Projecto Curricular de Turma. 

 

2- A RELAÇÃO DO PROFESSOR COM O CURRÍCULO 

 

Da redefinição de currículo resulta também uma nova percepção do processo de 

desenvolvimento curricular, nomeadamente, no que respeita ao papel do professor 

(Roldão, 1998). Na verdade, entender o currículo como um conjunto normalizado de 

aprendizagens a adquirir, ou, numa perspectiva contextualizada e diferenciadora tem, 

inevitavelmente, implicações na relação que o professor estabelece com o currículo. 

Tendo por referência a estrutura curricular e o papel do professor (Pacheco, 1996), 

podem ser apresentados três modelos de desenvolvimento curricular.  

No primeiro, designado por modelo centrado nos objectivos, o currículo é visto 

como um meio de atingir determinados objectivos previamente estipulados, 

correspondendo a um plano estruturado de aprendizagem que o professor aceita e 
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cumpre sem se questionar. Neste modelo, a fase de elaboração do currículo distingue-se 

da fase da sua implementação, revelando uma concepção restrita de desenvolvimento 

curricular e do papel do professor em todo esse processo (Pacheco, 1996). Neste 

modelo, a estratégia de desenvolvimento curricular é semelhante à utilizada na criação e 

lançamento de novos produtos industriais, seguindo três fases distintas designadas por 

R-D-D (do inglês research-development-dissemination). A investigação produz os 

conhecimentos que são usados por especialistas para desenvolver o novo currículo que, 

depois de experimentado, é generalizado às restantes escolas do país. Em todo o 

processo, os professores têm um papel muito secundário, contactando com o “novo” 

programa apenas na última fase. No que respeita à implementação, a relação do 

professor com o currículo é, neste caso, de mero executor, a quem compete apenas a 

tradução didáctica das orientações curriculares (Roldão, 1999). O professor é, assim, 

visto como um técnico a quem é conferida a função de transmitir conhecimentos, 

assumindo um papel passivo e reprodutor do currículo planeado pela administração 

central (Pacheco, 1996).  

O segundo designado por modelo centrado no processo, corresponde a uma visão de 

currículo como projecto que resulta de uma “construção múltipla, com decisões por 

parte da administração central, das escolas e dos professores, dos encarregados de 

educação, prevalecendo uma perspectiva de adaptação ao contexto escolar” (Pacheco, 

1996), e, em que o professor participa como principal protagonista nessa construção. 

Segundo Roldão (1998), trata-se de considerar o currículo – o que se quer fazer 

aprender – como necessariamente diferenciado face a públicos cada vez mais 

heterogéneos cultural e socialmente. Ao professor é, assim, dada a possibilidade de gerir 

o currículo de acordo com o contexto, adaptando-o às características dos seus alunos e à 

realidade escolar. É esta a relação entre o professor e o currículo defendida por Roldão 

(1999), ao afirmar que tal como um médico cirurgião não executa uma operação de 

acordo com o estudo de caso e o programa de conhecimentos que outros tivessem 

preparado, mas analisa o caso e decide e age em função dele e dos conhecimentos 

disponíveis, também um docente terá de, cada vez mais, decidir e agir perante as 

diferentes situações, organizando e utilizando o seu conhecimento científico e educativo 

face à situação concreta, ainda que enquadrado nas balizas curriculares e nas linhas 

programáticas nacionais – isto é, gerindo o currículo. Ao nível das decisões curriculares 

(Pacheco, 1996), defende uma relação menos hierárquica entre os especialistas 

curriculares e o professor, tendo este autonomia para tomar decisões em função dos seus 
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alunos. Em síntese, nesta perspectiva, o professor ocupa o lugar de mediador entre as 

metas curriculares nacionais e a realidade escolar e participa, em todo o processo, como 

principal protagonista tomando decisões e gerindo o currículo de acordo com o 

contexto.  

O terceiro modelo de desenvolvimento curricular corresponde ao que Pacheco 

(1996), designa por modelo centrado na situação. Neste modelo, o currículo resulta de 

uma construção colectiva dos professores em cada escola, elaborado a partir da 

especificidade e problemas dos alunos, em vez de uma construção técnica deixada a 

cargo dos especialistas. Ao professor, encarado como um elemento de uma comunidade 

crítica, é conferida autonomia para elaborar os programas e construir os materiais que 

considera adequados. Deste modo, o currículo conceituar-se-á como um interesse 

emancipatório, só possível com uma atitude crítica e reflexiva por parte do professor.  

Do ponto de vista das estratégias de desenvolvimento curricular, neste modelo já 

não faz sentido considerar a investigação, o desenvolvimento e a disseminação como 

três fases distintas. A ênfase do processo de inovação está, agora, focada na escola e nos 

professores com eventual intervenção de outros educadores. Pacheco (1996), considera 

que este é um dos aspectos considerados mais relevantes neste modelo, dando a 

possibilidade de romper a separação hierárquica entre professores e investigadores, 

característica dos dois primeiros modelos. Considera-se neste modelo, que os esforços 

de desenvolvimento curricular devem seguir esta perspectiva, envolvendo professores e 

investigadores em reflexões conjuntas sobre o ensino das diversas disciplinas e neste 

caso a disciplina de Geografia. 

 

3- A GEOGRAFIA NO CURRÍCULO DO ENSINO BÁSICO 

 
A Geografia, como disciplina autónoma, aparece só no 3º ciclo, fazendo parte das 

Ciências Humanas e Sociais juntamente com a História. No currículo do 1º ciclo está 

integrada na área Estudo do Meio e no 2º ciclo, integrada na disciplina de História e 

Geografia de Portugal. Assim, as competências essenciais da Geografia começam a ser 

desenvolvidas a partir do 1º Ano do 1º ciclo do ensino básico.  

Uma imagem muito frequente da Geografia no começo do século XXI, é ainda a de 

ciência do nomear, identificar, memorizar. Ou seja, uma disciplina bastante 

desinteressante. Para alterar essa opinião é necessário proporcionar aprendizagens 

sugestivas aos actuais alunos, o que não é difícil, e é até motivador para os próprios 
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professores. É também necessário dar maior visibilidade social a esta disciplina 

curricular. 

Quando usamos a palavra «utilidade» o que pretendemos significar? Estará 

subjacente a este conceito o de «utilitário», prático? Ou utilidade pode ter um sentido 

mais amplo e menos imediato? Dito de outra maneira: a Geografia só será útil se tiver 

aplicação directa e imediata? Ou será útil, independentemente desse peso instrumental, 

porque lhe é reconhecido valor intelectual e também afectivo e social? 

A educação tem utilidade intelectual e instrumental, ou seja, não depende apenas de 

objectivos concretos, imediatos e utilitários. A educação tem em vista o 

desenvolvimento dos indivíduos como seres racionais e afectivos, independentemente 

do interesse prático a curto ou médio prazo. Muitos professores têm disso consciência. 

Mas os alunos colocam-nos por vezes a questão: para que serve o que aprendo na 

escola? Ou para que servem as aulas de Geografia? Do nosso ponto de vista, o interesse 

prático do que se aprende nas aulas de Geografia na escolaridade obrigatória deve estar 

presente na mente dos professores, o que não é difícil de concretizar pois quase tudo o 

que se passa no mundo que habitamos tem uma componente espacial. A ideia de 

localização está sempre presente. Mesmo quando estamos perdidos. O mesmo com a 

ideia de distância: o perto, o longe e outras distâncias: o preço da deslocação, o tempo 

da deslocação. 

A mobilidade de hoje exige a Geografia. As rápidas mudanças no espaço terrestre 

exigem um saber geográfico indispensável para que o homem se situe no planeta onde 

vive, o torne uma melhor morada e sinta a Terra como espaço que lhe pertence. Há cada 

vez mais necessidade de uma perspectiva ética dos acontecimentos, qualquer que seja a 

disciplina curricular em causa (Alegria, 2002). 

A complexidade do mundo contemporâneo, bem como as rápidas modificações a 

que assistimos são um pano de fundo indispensável no ensino da Geografia. Essa 

complexidade, aliada à multiplicidade de campos de estudo, não facilita a vida de um 

professor. Tomar consciência disso é um primeiro passo. Para superar as dificuldades 

que a profissão docente nos coloca há que procurar entender esse mundo, isto é 

procurarmos ser cultos. Sem cultura não há bons professores. Mas cultura não quer 

dizer saber enciclopédico. Quer dizer, sobretudo, querer saber, saber onde e como 

procurar informação e comportar-se eticamente. Sem ética não há cultura, o que é às 

vezes esquecido. 
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Num mundo tão complexo como aquele onde vivemos e com mudanças tão rápidas, 

como ajudar os nossos alunos a pensar o presente e a construir o futuro, questão 

subjacente aos seus comportamentos? 

Exactamente por essa complexidade e evoluir acelerado há que evitar interpretações 

demasiado simplistas e muitas vezes dicotómicas, como por exemplo: 

desenvolvimento/subdesenvolvimento, rural/urbano, nórdico = louro/latino = moreno, 

cristão = fiel/muçulmano = infiel. Por isso é imperioso procurar explicações simples 

mas rigorosas, tendo sempre presente que não é fácil, (Alegria, 2002). 

Segundo Alegria (2002), seria possível elaborar uma extensa listagem de conteúdos 

geográficos, necessários ao cidadão comum que, na sua maior parte, não vai exercer a 

profissão de geógrafo. De facto, estes serão uma pequena minoria entre os alunos do 

ensino obrigatório. Mais útil, porventura, do que essa longa lista de conteúdos será 

apresentar recursos que continuam a ser pouco utilizados. 

De acordo com a mesma autora seria possível, também, organizar outra extensa lista 

de aspectos gerais a ter em conta no ensino da Geografia embora não sejam dela 

específicos, começando pelas questões de natureza psicológica, passando pelas que se 

ligam à ética, aos valores sociais e a tantos outros. Foi feita uma escolha, naturalmente 

criticável e que a seguir se indica. 

 
    a) O ensino é apenas uma componente da aprendizagem, pode haver 

aprendizagem sem ensino, mas não o inverso. Ajudar os alunos a aprender é 

dever de todos os docentes. 

      b) Vivemos num continente — a Europa — pequeno espaço geográfico, mal 

delimitado e socialmente em construção. Como docentes de Geografia, há que 

dar consciência aos adolescentes dessa realidade física e social. 

      c) A Europa é um espaço que acolhe múltiplas pessoas de todos os 

continentes. Aceitar e respeitar a diversidade étnica e cultural é um dever cívico. 

Mas o multiculturalismo não se esgota nos «estrangeiros». Perto de cada um de 

nós vivem pessoas diferentes. Os que vêm de muito longe — de África, do Leste 

Europeu, do Continente Americano — porventura mais diferentes de nós do que 

o vizinho, merecem tanto respeito como esse vizinho. 

      d) A sociedade está cada vez mais dependente da tecnologia e das formas de 

comunicação tecnológicas. A responsabilidade de colocar os adolescentes a par 

delas diz respeito a todos os docentes. 



24 
 

      e) Os alunos mais jovens precisam de perceber porque lhes exigem o esforço 

de aprender. Têm de perceber uma «utilidade» mais ou menos próxima para o 

tempo que despendem na escola. Se o utilitarismo do ensino não é defensável, 

há que ser pragmático e mostrar aos jovens o interesse das aprendizagens que se 

lhes exigem. 

 
A estas cinco sugestões de ordem geral, juntam-se cinco recursos ou tarefas 

indispensáveis a uma aprendizagem geográfica (Alegria, 2002), a saber: 

 

a) Mapas e gráficos. Nas aulas de Geografia o manual escolar é muitas vezes 

o único recurso. Ora, os mapas que aparecem nos manuais são insuficientes para 

se desenvolver uma verdadeira «literacia» gráfica. É indispensável levar para as 

aulas de Geografia mapas de diferentes tipos. Desde logo, mapas de estradas, 

mapas de roteiros turísticos, mapas topográficos, mapas temáticos diversos: 

geológicos, climáticos, solos, população. É importante a leitura e interpretação 

de mapas de múltipla natureza. Quantos alunos terminarão o ensino obrigatório 

sem terem lido senão os mapas dos manuais? Há também que solicitar aos 

alunos a construção de mapas, sem se cair no erro de transformar as aulas de 

Geografia em aulas de pintura, como às vezes sucede. 

b) Atlas diversos. Costumamos dizer que os atlas deviam estar para as aulas 

de Geografia como os dicionários para as aulas de línguas. Mas estamos muito 

longe de tornar os atlas recursos de uso frequente. Com muita pena,      

reconhece-se  que muitos professores de Geografia não têm atlas em casa e não 

sabem, também, os que a escola onde leccionam, possui. 

c) Visitas de estudo. Entre as disciplinas que recorrem à observação, ao saber 

ver, a Geografia está na primeira linha. Por isso, levar os alunos para o campo, 

seja rural seja urbano, e ensiná-los a ler a parcela do mundo acessível, a 

construir significado do espaço à sua volta é indispensável. O ensino da 

Geografia não se pode encerrar na sala de aula, porque a realidade está lá fora. 

As rápidas mudanças desse mundo não são observáveis das janelas de uma sala. 

d) Jogos e simulações. É bastante frequente a ideia de que com jogos e 

simulações não se conseguem aprendizagens eficazes. É de pensar que isso é 

verdade na maior parte dos casos, por três motivos: essas actividades são mal 

preparadas, são mal seleccionadas e raramente se avaliam as aprendizagens 
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conseguidas. Não há dúvida de que a motivação dos alunos para realizar jogos e 

simulações é fácil de conseguir. Mas a dúvida persiste. Será que os alunos 

aprendem realmente? Pode haver efectiva aprendizagem por meio de jogos e 

simulações, melhor até do que em aulas tradicionais, a recordação a médio prazo 

é também mais eficaz. 

e) Meios audiovisuais. Nesta expressão incluem-se fotografias, diapositivos, 

imprensa e vídeos. Relativamente aos vídeos, quer os que são produzidos 

especificamente para o ensino, quer os que podemos gravar a partir da televisão. 

A televisão é uma presença constante na vida de todos, sendo particularmente 

importante no quotidiano dos jovens. Se queremos ensinar os nossos alunos a 

compreender e a melhorar o mundo em que vivem, há que usar os recursos de 

que todos eles se servem, tanto mais que eles não se dão conta de que é por via 

deles que formam as suas ideias sobre o planeta. Essas imagens moldam, mais 

do que se admite, a personalidade dos jovens e as suas opções de vida. Sem eles 

terem disso consciência, a selecção do que vêem durante muitas horas do dia 

tem critérios muito discutíveis (e muitas vezes dependente da escolha dos 

familiares). Ensinar a adquirir sentido crítico sobre os meios de comunicação 

social podia constituir todo um programa de Geografia no ensino obrigatório, tal 

a sua importância. A distinção entre ficção e realidade é cada vez mais difícil. A 

manipulação da informação, a recepção acrítica das mensagens veiculadas pelos 

media não é reconhecida pela maioria das famílias e dos jovens. Os professores 

de Geografia têm aí um enorme papel e muitos recursos à sua disposição. Mas é 

preciso começarmos por reconhecer que estamos todos muito contaminados 

pelas agendas mediáticas. E que, como docentes, temos de nos distanciar desses 

registos dos media. 

 

A Geografia, disciplina de charneira entre as Ciências Naturais e as Ciências 

Sociais, procura responder às questões que o Homem coloca sobre o meio físico e 

humano, utilizando diferentes escalas de análise. Desenvolve o conhecimento de 

lugares, de regiões do Mundo, bem como a compreensão dos mapas e o domínio de 

destrezas de investigação e de resolução de problemas, tanto dentro como fora da sala 

de aula. Através do estudo da Geografia, os alunos estabelecem contacto com diferentes 

sociedades e culturas num contexto espacial, o que os ajuda a perceber de que forma os 

espaços se relacionam entre si.  
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A Geografia deve ser considerada tanto numa dimensão conceptual como numa 

instrumental. A dimensão conceptual permite conhecer e aplicar conceitos como espaço, 

território, lugar, região, ambiente, localização, escala geográfica, mobilidade geográfica, 

interacção espacial e movimento bem como estabelecer relações entre eles. Alguns 

destes conceitos são também desenvolvidos por outras disciplinas, o que favorece a 

realização de projectos de carácter interdisciplinar sobre problemas do Mundo de hoje 

que visem a integração de diferentes áreas do saber. A dimensão instrumental refere-se 

às competências relacionadas com a observação directa, com a utilização, a elaboração e 

a interpretação de mapas, com a interpretação de fotografias e com a representação 

gráfica e cartográfica de dados estatísticos, visando sempre integrar as diferentes 

características dos lugares num contexto espacial, de modo a desenvolver o processo de 

conhecimento do Mundo.  

A Educação Geográfica utiliza as dimensões conceptual e instrumental do 

conhecimento geográfico para proporcionar aos alunos oportunidades de desenvolverem 

competências geográficas e, nessa medida, a Geografia desempenha um papel formativo 

no desenvolvimento e formação para a cidadania.  

O estudo da Geografia e o desenvolvimento das competências essenciais, através 

das várias experiências educativas que devem ser proporcionadas aos alunos ao longo 

do processo educativo do Ensino Básico, permite que as crianças e os jovens completem 

a educação básica com o conhecimento sistematizado do seu próprio país, de outros e 

do Mundo.  

Conhecimentos básicos relacionados com a localização relativa e absoluta, a 

dimensão territorial, a população e os recursos dos países do Mundo, desenvolvem 

competências essenciais em cidadãos activos e intervenientes. O desenvolvimento de 

uma consciência espacial do Mundo, encarado a diferentes escalas de análise (local, 

regional, nacional, continental e mundial), contribui para a consciencialização de que 

todos os seres humanos partilham o mesmo ambiente e, por isso, são interdependentes e 

de que as inter-relações homem-ambiente têm repercussões que ultrapassam a escala 

local e afectam espaços mais amplos atingindo na maioria dos casos uma dimensão 

planetária.  

Todo o estudo da Geografia começa com alguém, nalgum lugar à superfície 

terrestre, partindo à descoberta do onde e do porquê de uma ou mais componentes da 

paisagem. Compreender e conhecer as paisagens é construir modelos conceptualizados 

dos territórios observados e estudados.  
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Mas só é possível compreender as diferentes componentes da paisagem se elas 

forem relacionadas entre si e se reconhecer que o conhecimento do Mundo resulta do 

comportamento de cada indivíduo, em sociedade e em interacção com o meio natural.  

O método de estudo privilegiado da Geografia consiste na observação, recolha e 

tratamento da informação para levantar e testar hipóteses, elaborar conclusões e 

apresentar os resultados obtidos. Este método científico é central para a educação 

geográfica e através dele desenvolvem-se competências utilizadas no trabalho 

colaborativo, na discussão de ideias e de informação variada, bem como na 

apresentação oral, visual e escrita dos resultados das investigações. Trabalhar dentro e 

fora da sala de aula, integrando saberes e utilizando o método científico permite 

contribuir para uma cidadania participativa e consciente.  

O cidadão geograficamente competente é aquele que possui o domínio das destrezas 

espaciais e que o demonstra ao ser capaz de visualizar espacialmente os factos, 

relacionando-os entre si, de descrever correctamente o meio em que vive ou trabalha, de 

elaborar um mapa mental desse meio, de utilizar mapas de escalas diversas, de 

compreender padrões espaciais e compará-los uns com os outros, de se orientar à 

superfície terrestre. É também aquele que é capaz de interpretar e analisar criticamente a 

informação geográfica e entender a relação entre identidade territorial, cultural, 

património e individualidade regional.  

A Geografia é, não só um meio poderoso para promover a identidade dos 

indivíduos, como também dá um contributo fundamental para a Educação para a 

Cidadania, nomeadamente no âmbito da Educação Ambiental e da Educação para o 

Desenvolvimento. 

A importância da Geografia na formação das crianças e jovens justifica-se pela 

aplicação do método científico na análise e resolução dos problemas sociais e 

ambientais. Embora comum a outras áreas do saber, no seu desenvolvimento, a 

Geografia faz uso de técnicas de recolha, tratamento e representação da informação que 

lhe são específicas e lhe conferem identidade própria. Através da Geografia os alunos 

não só aprendem a levantar questões, emitir hipóteses a pesquisar, seleccionar e 

organizar a informação necessária à compreensão e interpretação dos problemas, como 

exploram a metodologia do trabalho de campo, elaboram mapas mentais e representam 

fenómenos em mapas temáticos com diferentes escalas e sistemas de projecção, 

calculam áreas, medem distâncias, tomam contacto com novas tecnologias de 
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informação, aprendem a observar, a ler e interpretar fotografias, imagens de satélite e 

outros documentos. 

Realizadas frequentemente em grupo, estas actividades, permitem aos alunos, não 

só conceptualizar os problemas de uma forma espacial mas também desenvolver a sua 

criatividade e espírito de cooperação, confrontar as experiências e percepções 

individuais com as dos seus colegas e professores e, no fim de contas, desenvolverem a 

sua personalidade. 

Através da Geografia os alunos aprendem a utilizar a linguagem verbal icónica, 

estatística e cartográfica. A construção e interpretação de textos, quadros, mapas, 

gráficos, diagramas, outros documentos, filmes, jogos e simulações, bem como o 

conhecimento das suas regras formais, permitem aos alunos desenvolver as suas 

capacidades de expressão, estruturar o seu próprio pensamento, passar da aprendizagem 

subjectiva à comunicação intersubjectiva ou pública. 

De acordo com a Carta Internacional da Educação Geográfica (1992), a inclusão da 

Geografia enquanto matéria de aprendizagem pode ainda ser legitimada pela sua 

participação no desenvolvimento de atitudes e valores conducentes ao interesse pelo 

meio envolvente, a biodiversidade, o respeito pela diferença cultural e o, encontro de 

soluções para os problemas com que se defronta o mundo, tanto a nível local como 

global. A educação geográfica promove ainda a compreensão, a tolerância e a amizade 

entre povos raças e religiões. Educados geograficamente, os indivíduos porque mais 

informados sobre o mundo, adquirem maior consciência do impacto dos seus 

comportamentos e da sociedade em que vivem - relativamente ao ambiente. Neste 

contexto, a Geografia pode favorecer o desenvolvimento de uma ética ambiental que 

oriente a acção dos indivíduos no sentido da responsabilidade. 

 

4- COMO SE PODE ADQUIRIR UMA LITERACIA GEOGRÁFICA 

 

As competências geográficas essenciais (ME, 2001), relacionadas com a observação 

e a localização de lugares à superfície terrestre, bem como outras relacionadas com as 

formas de relevo, os países e os continentes, são desenvolvidas no 3º ciclo. Porém, a 

Literacia Geográfica não se pode limitar à memorização e à localização de factos 

geográficos isolados. Os jovens vivem num espaço multi-dimensional e tomam 

consciência dele a partir de uma grande variedade de contextos. A interacção que cada 
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indivíduo estabelece diariamente com o meio ajuda a construir o conhecimento do 

espaço, como por exemplo, a competência da localização que se desenvolve desde o 

nascimento.  

À medida que a criança e o jovem se desenvolve física, emocional e 

intelectualmente, vai também evoluindo a sua capacidade de compreender e analisar 

problemas complexos relevantes para a vida num Mundo de múltiplas relações. Ao 

despertar a curiosidade geográfica e ao dar oportunidade para explorar novos 

lugares/espaços da superfície terrestre, promovendo a associação entre os 

acontecimentos e os lugares visitados, a Geografia tem um papel importante no 

desenvolvimento do conhecimento do Mundo.  

Saber o que existe, onde e porque existe é o quadro de referência que possibilita 

tomar consciência do mundo em que vivem, favorecendo o desenvolvimento de uma 

consciência espacial que permitirá saber pensar o espaço para actuar sobre o meio.  

O lugar onde vivemos é o modo universal de nos localizarmos na Terra. Cada um de 

nós tem um nome, uma morada que se refere a uma rua, aldeia/vila/cidade, região e 

país. Além disso, somos cidadãos portugueses e europeus e vamos tomando consciência 

deste facto ao longo da vida. Por fim, e talvez mais importante, somos cidadãos do 

Mundo.  

O ensino da Geografia desempenha um papel fundamental na formação e na 

informação dos futuros cidadãos acerca da Europa e do Mundo, enquanto sistemas 

compostos por factos diversos que interagem entre si e se alteram constantemente.  

Os alunos do ensino básico têm a capacidade de desenvolver competências 

geográficas de observação, classificação, organização, leitura e interpretação de mapas. 

Tomam, também, atitudes relativamente a pessoas de outros países e manifestam 

interesse e curiosidade em aprender sobre as populações das variadas áreas do Mundo. 

Estas atitudes devem desenvolver-se frequentemente, sustentadas nos conhecimentos 

relativos às localizações e características dos lugares e das populações que neles vivem 

e trabalham. 

As competências essenciais da Geografia (ME, 2001), estão definidas de modo a 

centrar a aprendizagem na procura de informação, na observação, na elaboração de 

hipóteses, na tomada de decisão, no desenvolvimento de atitudes críticas, no trabalho 

individual e de grupo e na realização de projectos, capacidades e conhecimentos que os 

alunos devem desenvolver através da educação geográfica.  
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Tomemos como exemplo a paisagem. A paisagem é um património comum, um 

valor social relacionado com agricultura, industria, serviços, o lazer, o ambiente, a 

qualidade de vida, a cultura. Não se trata apenas do resultado da acção humana 

(elementos e tipos de paisagem), mas também de um bem que temos direito a desfrutar 

e o dever de proteger.  

Uma paisagem mostra de forma concreta as relações que se estabelecem entre os 

diferentes elementos naturais e humanos de um território. O seu estudo facilita a 

motivação não só para a descoberta destas relações mas, ao mesmo tempo que somos 

actores, torna-nos observadores críticos, no sentido do desenvolvimento da acuidade 

perceptiva. Para podermos actuar conscientemente sobre o território, é necessário 

conhecê-lo primeiro.  

Tendo em conta estes pressupostos, considera-se que a introdução do estudo da 

paisagem ajuda os estudantes a aprender conteúdos de diferentes domínios a partir de 

uma situação concreta: conceptual - o que é uma paisagem e o que podemos descobrir 

nela; instrumental – como interpretar uma paisagem; atitudinal – qual é a atitude 

individual e colectiva face à paisagem. Como uma paisagem é uma amostra da 

realidade, compreendê-la significa também compreender a realidade.  

Os elementos que constituem as paisagens apresentam propriedades cujo 

conhecimento é essencial para a sua compreensão. Estas propriedades, que são 

responsáveis pela variedade dos elementos da paisagem, são por exemplo, a situação, a 

direcção, a orientação, a dimensão, a textura, a forma, a densidade e a frequência. A 

observação e a compreensão das propriedades dos vários elementos de uma dada 

paisagem é uma etapa essencial para proporcionar aos alunos o desenvolvimento de 

competências relacionadas com a análise das paisagens.  

Os diferentes elementos de uma paisagem podem estabelecer, entre si, um número 

ilimitado de relações tanto qualitativas (semelhança, contraste) como espaciais 

(proximidade, continuidade) como estruturais (hierarquia, proporção, simetria). A 

compreensão e a análise das relações entre os diferentes elementos da paisagem são 

fundamentais para conhecer a sua estrutura global e construir dela uma imagem unitária 

com uma perspectiva crítica, capaz de promover a intervenção sobre o meio.  

Os mapas são a forma mais eficaz de representar espacialmente a informação e, por 

isso, constituem a ferramenta de trabalho mais importante da Geografia. A linguagem 

cartográfica é desenvolvida à medida que os alunos, em conjunto com os seus 

professores, vão convertendo as diferentes informações e ideias geográficas em mapas.  
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Os alunos mais jovens têm dificuldade em reconhecer a ”visão cartográfica” da 

realidade observada, mesmo para os alunos mais velhos a projecção horizontal do 

espaço apresenta dificuldades de leitura. O recurso frequente e sistemático à leitura e 

construção de mapas permite ir ultrapassando estas dificuldades e desenvolver as 

competências essenciais relativas à representação da superfície terrestre.  

A construção de plantas e mapas de grande escala de espaços familiares (sala de 

aula, quarto, casa, escola, rua) e de paisagens observadas em trabalho de campo 

constituem um bom ponto de partida, porque os alunos levantam questões concretas 

sobre a representação cartográfica de factos concretos e vão tomando consciência da 

necessidade da escala, da orientação e da legenda de um mapa: qual a forma e dimensão 

correcta que vou dar a esta rua? como vou representar aquele monte? aquela casa? que 

símbolos vou utilizar?  

Actualmente existe uma grande variedade de software educativo que constitui um 

recurso importante a utilizar para a construção de mapas. Mas estes só devem ser 

utilizados quando os alunos estiverem familiarizados com a manipulação dos elementos 

do mapa (escala, orientação, legenda) e a compreensão das suas limitações consoante o 

tipo de fenómenos representados, de modo a permitir que os mapas construídos 

representem, correctamente e com clareza, a realidade em estudo.  

O trabalho de campo é fundamental em Geografia. É através dele que os alunos, em 

primeiro lugar, observam a paisagem e os seus elementos naturais e humanos, 

vivenciam as localidades e as suas populações, verificam as diferentes configurações 

espaciais dos fenómenos geográficos e a sua correspondente representação. Com o 

trabalho de campo os alunos confrontam-se com o ambiente real onde se podem 

desenvolver as competências da educação geográfica. Uma saída de campo é um dia de 

trabalho divertido e motivador, é uma quebra das rotinas do trabalho na sala de aula. 

Para que o trabalho de campo seja uma experiência educativa significativa, 

motivadora e com sucesso é importante que, por um lado, seja cuidadosamente 

planificado e preparado de acordo com as necessidades e interesses dos alunos e por 

outro lado, com as competências que se pretendem desenvolver. Assim, tendo em conta 

o âmbito e a profundidade do que se pretende, o trabalho de campo pode ser utilizado 

como uma simples motivação para o estudo de um determinado tema, ou como ponto de 

partida para a realização de projectos de estudo mais aprofundados que, englobem o 

método científico e a resolução de problemas.  
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O trabalho de projecto é uma metodologia que pode ser utilizada para dinamizar o 

estudo de várias temáticas de uma forma integrada, substituindo uma lógica de 

conteúdos por uma lógica de mobilização dos interesses dos alunos, centralizando o 

projecto na realidade em estudo e nos conceitos estruturantes dos temas programáticos 

com ela relacionados É uma experiência educativa fundamental, pois permite o 

desenvolvimento de competências essenciais da Geografia bem como de competências 

transversais. Trabalhar em projecto é trabalhar colaborativamente, implicando 

activamente todos os intervenientes num conjunto de tarefas que permitem desenvolver 

competências relacionadas com a cooperação, o saber ouvir, o formular propostas, o 

negociar compromissos e o compartilhar de ideias. Ao mesmo tempo, o trabalho de 

projecto ajuda o aluno a desenvolver competências individuais no domínio da 

autonomia, pois é preciso decidir, planificar, coordenar, organizar e confrontar a sua 

representação da realidade com as dos outros e, a partir de consenso, tomar as suas 

próprias decisões e estabelecer os caminhos da sua própria aprendizagem. Por outro 

lado, o espaço pode ser o elemento integrador de uma investigação, já que é o palco das 

múltiplas relações entre variados fenómenos naturais e humanos.  

O estudo de caso é uma forma efectiva de introduzir a realidade no trabalho em 

Geografia. A sua importância resulta da possibilidade que dá aos alunos de alargarem o 

seu conhecimento do Mundo ao permitir um estudo detalhado, de uma unidade 

escolhida, particularmente para mostrar a relação homem-meio e sociedade-ambiente.  

Um estudo de caso deve incluir uma variedade de material tal como mapas, 

fotografias, textos escritos, estatísticas, videogramas, Cd-roms, internet. As vantagens 

do seu uso são claras porque pode ser utilizado em quase todos os temas e em qualquer 

nível etário e de desenvolvimento cognitivo.  

 

5- COMO GERIR O CURRÍCULO 

 

O currículo de Geografia do 3º ciclo do ensino básico, reforma curricular de 2001 

(ME, 2001), é constituído pelo conjunto das aprendizagens e das competências a 

desenvolver pelos alunos ao longo do ciclo aquando do estudo dos temas programáticos. 

As orientações nacionais a ter em conta dizem respeito às competências essenciais da 

disciplina para este ciclo e às experiências educativas que devem ser proporcionadas aos 

alunos, ao longo dos três anos de escolaridade (7º, 8º e 9º anos). Ao professor de 

Geografia cabe definir as estratégias de concretização e de desenvolvimento do 
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currículo nacional, através dos temas definidos, adequando as suas decisões ao contexto 

de cada escola e de cada turma.  

A gestão do currículo deve incidir mais nos aspectos interpretativos das diversas 

experiências educativas do que nos aspectos descritivos dos conteúdos programáticos. A 

Educação Geográfica, deve permitir aos alunos aprender a aplicar conceitos (espaço, 

lugar, região, território, ambiente, localização, escala geográfica, mobilidade geográfica, 

interacção e movimento), levando ao desenvolvimento de um conjunto de competências 

que lhes permitam saber observar e pensar o espaço e serem capazes de actuar no meio. 

Assim, de acordo com a reforma curricular de 2001, devem ser considerados os 

seguintes aspectos na organização e gestão do currículo: 

 

 - Os seis temas programáticos podem ser estudados separadamente ou de forma 

integrada. A sua distribuição ao longo dos três anos do 3º ciclo do ensino básico 

deve ser articulada com os Projectos Curriculares de Escola e de Turma, nunca 

descurando uma lógica de ciclo. No entanto, o tema “Representações da Terra”, 

dada a natureza dos conteúdos, deve ser sempre estudado em primeiro lugar.  

  

 - A escala de análise dos estudos a realizar deve ser seleccionada de modo a 

evidenciar os fenómenos geográficos em estudo. Assim, em cada tema programático 

será utilizada a escala de análise mais adequada aos respectivos fenómenos. Os 

estudos devem sempre referir-se à realidade portuguesa, de modo a que os alunos, à 

saída do ensino básico, tenham os conhecimentos da Geografia do seu país. Além 

disso, devem incluir a comparação com outra realidade: semelhante ou contrastada, 

conforme o fenómeno em estudo. Esta comparação pode ser realizada partindo de 

uma análise às escalas local, continental ou mundial.  

 

 - No final do 3º ciclo, é importante que os alunos reconheçam que os factores 

físicos e humanos se inter-relacionam de forma dinâmica, originando repercussões 

espaciais diferentes. A metodologia a utilizar deve, sempre que possível, ter como 

base o estudo de caso, partindo de exemplos concretos, que podem ser um lugar, 

uma região ou um país. A escala mundial será utilizada principalmente no estudo de 

fenómenos só compreensíveis à escala planetária, como os grandes conjuntos 

montanhosos, os grandes rios, a distribuição mundial dos climas, das formações 

vegetais e da população. Os estudos de casos devem ter como referência espacial 
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Portugal e dois países que constituam exemplos significativos e contrastantes, 

seleccionados da lista que se segue, um de cada conjunto do QUADRO I. 

 
 

      QUADRO I – ESTUDOS DE CASOS NAS ORIENTAÇÕES  

                                                 CURRICULARES DE GEOGRAFIA DO 3º CICLO 

A  B  C  

Portugal  

 

 

 

América do Sul  

América Central  

África  

Ásia (excepto Japão)  

América do Norte  

Europa  

Austrália e Nova Zelândia  

Japão  

Federação Russa  

                            

                         Fonte: ME (2001), “Geografia, Orientações Curriculares 3º Ciclo” 

 

As experiências educativas sugeridas para cada tema programático não têm um 

carácter obrigatório, são exemplos de como as competências essenciais podem ser 

desenvolvidas de acordo com os meios/recursos e possibilidades de cada escola. Não é 

obrigatório realizá-las, podendo o professor seleccionar ainda outras, consideradas mais 

adequadas ao desenvolvimento do currículo.  

No entanto, ao longo do 3º ciclo, devem ser proporcionadas aos alunos, com alguma 

regularidade, as seguintes experiências educativas: trabalho de campo – pelo menos 

uma experiência em cada ano de escolaridade; trabalho de grupo integrando pesquisa 

documental, tratamento da informação e apresentação das conclusões – pelo menos uma 

em cada ano de escolaridade; visita de estudo; simulações e jogos.  

Ao construírem mapas temáticos, os alunos deverão fazê-lo recorrendo a legendas 

previamente fornecidas pelo professor. Contudo, ao longo do ensino básico, deve ser 

dada oportunidade aos alunos de estabelecerem classes a partir de uma série de dados e 

organizarem as respectivas legendas.  

Os alunos deverão utilizar mapas de escalas diferentes de Portugal (1:1000; 1:5000; 

1:10000; 1:25000; 1:50000 e outras), da Europa, do Mundo e ortofotomapas, 

ortofotografias e fotografias aéreas a fim de desenvolverem o conceito de escala, pela 

observação do mesmo espaço representado em imagens com dimensões e 

representações diferentes. 
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6- O CURRÍCULO NACIONAL DO ENSINO BÁSICO 

 

De acordo com o Currículo Nacional do Ensino Básico (ME, 2001), é adoptada uma 

noção ampla de competência, que integra conhecimentos, capacidades e atitudes e que 

pode ser entendida como Saber em acção ou em uso. Deste modo, não se trata de 

adicionar a um conjunto de conhecimentos um certo número de capacidades e atitudes, 

mas sim de promover o desenvolvimento integrado de capacidades e atitudes que 

viabilizam a utilização dos conhecimentos em situações diversas, mais familiares ou 

menos familiares aos alunos. 

O Currículo Nacional do Ensino Básico (ME, 2001), apresenta o conjunto de 

competências essenciais de carácter geral e as competências específicas de cada área 

disciplinar ou disciplina, a desenvolver ao longo de todo o ensino básico através de 

tipos de experiências de aprendizagem explicitadas para cada ciclo. 

O termo competência é referido a um saber em acção ou em uso que mobiliza 

recursos da mais variada ordem para equacionar e resolver diversos tipos de situações. 

A abordagem do processo de ensino - aprendizagem por competências põe assim em 

evidência a mobilização de recursos que vão desde o saber fazer, os conhecimentos, as 

capacidades e as atitudes encarados sempre numa lógica de permanente actualização 

dos diferentes saberes. 

A noção de competência apareceu inicialmente ligada ao mundo do trabalho, das 

organizações e das interacções sociais e só mais recentemente se alargou à escola. A 

escola, entendida como um espaço privilegiado para a formação de cidadãos 

intervenientes e activos, surge associada a uma sociedade democrática onde os 

indivíduos são capazes de pensar por eles próprios e de se organizarem autonomamente 

de uma forma flexível face às diferentes situações que vão vivendo. A evolução rápida 

do conhecimento, das tecnologias, dos modos de vida e do mundo cria a necessidade de 

respostas flexíveis e criativas dos seres humanos face aos problemas do trabalho e da 

sociedade. Neste sentido, mais do que transmitir um conjunto rígido de conhecimentos a 

escola tem que desenvolver a inteligência e a capacidade de adaptação às diferenças. 

Trabalhar por competências não é ignorar as disciplinas e os respectivos programas, 

mas obriga a passar por uma mudança de práticas e não simplesmente pela adopção de 

um novo vocabulário para os redigir. Por exemplo, para desenvolver a competência 

utilizar o vocabulário geográfico em descrições orais e escritas de lugares, regiões e 

distribuições de fenómenos geográficos, os alunos têm que conhecer o vocabulário 
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geográfico (ex: hemisfério, continente, território, paisagem, bacia hidrográfica, leito do 

rio, área metropolitana, bairro), mas a finalidade da sua aprendizagem terá de ser a 

utilização desse vocabulário em situações concretas (observação de fotografias, saídas 

de campo), atribuindo-lhe sentido. 

Com efeito, o desenvolvimento de competências em meio escolar terá que passar 

pela alteração de práticas dentro da sala de aula, privilegiando-se o recurso a 

metodologias activas que promovam aprendizagens contextualizadas e significativas. 

Assim, a estratégia dos professores não se pode restringir à transmissão pura e simples 

de conhecimentos, mas deverá visar a utilização dos saberes em situações concretas e 

diversificadas. 

A definição das competências a alcançar no final da educação básica tem como 

referência os pressupostos da Lei de Bases do Sistema Educativo, sustentando-se num  

conjunto de valores e princípios descritos no QUADRO II. 

 

QUADRO II- VALORES E PRINCÍPIOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Fonte: ME (2001), “Currículo Nacional do Ensino Básico, Competências Essenciais do Ensino Básico” 

 

Equacionaram-se à luz destes princípios as competências concebidas como saberes 

em uso, necessárias à qualidade de vida pessoal e social de todos os cidadãos, a 

promover gradualmente ao longo da educação básica. 

Assim, à saída da educação básica o aluno deverá ser capaz de ter atingido as 

competências gerais descritas no QUADRO III. 

 

 
• A construção e a tomada de consciência da identidade pessoal e social. 

• A participação na vida cívica de forma livre, responsável, solidária e crítica. 

• O respeito e a valorização da diversidade dos indivíduos e dos grupos quanto às suas pertenças e   
   opções. 

• A valorização de diferentes formas de conhecimento, comunicação e expressão. 

• O desenvolvimento do sentido de apreciação estética do mundo. 

• O desenvolvimento da curiosidade intelectual, do gosto pelo saber, pelo trabalho e pelo estudo. 

   • A construção de uma consciência ecológica conducente à valorização e preservação do património  
natural e cultural. 

 
    • A valorização das dimensões relacionais da aprendizagem e dos princípios éticos que regulam o  
      relacionamento com o saber e com os outros. 
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QUADRO III- COMPETÊNCIAS GERAIS DO ENSINO BÁSICO 

 

1. Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a realidade e para 
abordar situações e problemas do quotidiano. 

 
2. Usar adequadamente linguagens de diferentes áreas do saber cultural, científico e tecnológico 

para se expressar. 
 
3. Usar correctamente a língua portuguesa para comunicar de forma adequada e para estruturar 

pensamento próprio. 
 
4. Usar línguas estrangeiras para comunicar adequadamente em situações do quotidiano e para 

apropriação de informação. 
 
5. Adoptar metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagens adequadas aos objectivos 

visados. 
 
6. Pesquisar, seleccionar e organizar informação para a transformar em conhecimento mobilizável. 

       7. Adoptar estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada de decisões. 

8. Realizar actividades de forma autónoma, responsável e criativa. 

9. Cooperar com outros em tarefas e projectos comuns. 

10. Relacionar harmoniosamente o corpo com o espaço, numa perspectiva pessoal e interpessoal   
      promotora da saúde e da qualidade de vida. 

 

Fonte: ME (2001), “Currículo Nacional do Ensino Básico, Competências Essenciais do Ensino Básico” 

 

 

7- AS COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS E AS EXPERIÊNCIAS EDUCATIVAS  

    DA GEOGRAFIA DO 3º CICLO NO ENSINO BÁSICO 

 

A aprendizagem da Geografia, no final da escolaridade básica, deve permitir aos 

jovens, a apropriação de um conjunto de competências que os tornem cidadãos 

geograficamente competentes. Essas competências são desenvolvidas ao longo do 3º 

ciclo utilizando os temas/conteúdos propostos nos programas, através das experiências 

de aprendizagem sugeridas, que os docentes poderão organizar da forma que 

considerarem mais adequados aos contextos da sua escola/turma. 

A fim de sistematizar a construção do conhecimento, agruparam-se as competências 

específicas de Geografia em três domínios: a localização, o conhecimento dos lugares e 

regiões e o domínio das inter-relações entre lugares. O QUADRO IV anexo I: 211, 

descrimina essas competências específicas. 

Ao longo do 3° ciclo do ensino básico as aprendizagens desenvolvem-se através da 

identificação de temas/questões geográficas sobre: 
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• A diversidade das paisagens e das representações da Terra. 

• A diversidade do espaço português, europeu e mundial. 

• Os diferentes padrões da distribuição da população e do povoamento. 

• As desigualdades nos níveis de desenvolvimento mundial. 

• O impacte da actividade humana nas diferentes regiões do mundo. 

 

Com base nestes pressupostos, e a um nível mais específico, os alunos irão contactar 

com múltiplas experiências/estratégias de aprendizagem, essenciais à aquisição de uma 

correcta literacia geográfica, fundamental na formação e informação dos futuros 

cidadãos relativamente à Europa e ao Mundo, enquanto sistemas compostos por factos 

diversos que interagem entre si e se alteram constantemente: 

• Observar paisagens, para identificar os principais elementos naturais e humanos, 

bem como a sua inter-relação. 

• Construir esboços das paisagens observadas, identificando os elementos naturais 

e humanos. 

• Observar fotografias, esboços, desenhos ou outras imagens, para identificar os 

elementos naturais e humanos das paisagens representadas. 

• Observar diferentes tipos de representações do lugar onde o aluno vive, de 

Portugal e do Mundo, para identificar formas diversificadas de representar os 

fenómenos físicos e humanos. 

• Construir e comparar mapas de escalas diferentes, utilizando a legenda para 

identificar fenómenos geográficos. 

• Localizar lugares em globos, planisférios e mapas, utilizando a rede 

cartográfica. 

• Comparar mapas de escalas diferentes, do lugar onde o aluno vive ou de 

Portugal, para verificar que os elementos cartografados variam consoante a escala do 

mapa. 

• Desenhar mapas mentais do local onde o aluno vive, de Portugal, da Europa e 

do Mundo, para identificar os elementos de referência importantes para cada aluno. 

• Comparar os mapas mentais construídos, para reflectir sobre a interpretação que 

cada um tem relativamente ao lugar onde vive, a Portugal, à Europa e ao Mundo. 

• Planear uma viagem utilizando mapas de estradas e identificando pontos de 

interesse no itinerário definido. 
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• Construir e interpretar planisférios e mapas, para localizar fenómenos físicos e 

humanos da superfície terrestre. 

• Estudar exemplos concretos de fenómenos geográficos, utilizando a observação 

directa e/ou indirecta, informações da imprensa escrita, da televisão e da Internet. 

• Realizar simulações e jogos para compreender de que forma os diferentes 

factores actuam na localização e distribuição dos fenómenos geográficos, para a 

procura de soluções alternativas e para adquirir uma maior compreensão dos outros. 

• Realizar trabalhos de grupo utilizando as diferentes etapas da investigação 

geográfica: 

- Pesquisa documental (exemplos, mapas, atlas, enciclopédias, livros, 

notícias da imprensa escrita, videogramas, fotografias, ortofotomapas, Cd-rom, 

internet, bases de dados e quadros estatísticos). 

- Tratamento da informação (exemplos, construção de quadros de dados, 

gráficos, mapas e diagramas). 

- Interpretação e análise do material recolhido e construído, evidenciando a 

inter-relação entre os fenómenos geográficos. 

- Apresentação das conclusões, produzindo informação oral e escrita que 

utilize vocabulário geográfico. 

 
• Realizar debates no contexto sala de aula entre professor/alunos/alunos, para 

confrontar pontos de vista e apresentar propostas de solução para problemas 

geográficos detectados. 

• Recolher informação temática relacionada com diversos fenómenos geográficos 

(naturais e humanos) recorrendo à imprensa, filmes, textos, informação da Internet, 

enciclopédias, livros, Cd-rom, para construir dossiers temáticos. 

• Analisar mapas, fotografias, videogramas, ou outro material audiovisual de 

diferentes regiões, para distinguir lugares com características geográficas diferentes. 

• Realizar estudos simples que envolvam trabalho de campo, realização de 

entrevistas e/ou inquéritos e actividades complementares na aula, para compreender 

de que forma os diferentes factores actuam na localização e distribuição dos 

fenómenos geográficos. 

• Realizar pequenas visitas de estudo para seleccionar e investigar problemas 

geográficos concretos. 
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• Organizar debates/entrevistas com entidades públicas, populações afectadas e 

especialistas sobre os problemas geográficos detectados, nomeadamente relacionados 

com o “desordenamento do território” e para reflectir sobre atitudes a tomar para as 

ultrapassar. 

 • Organizar exposições e/ou outras iniciativas culturais na escola, abertas à 

comunidade para apresentar as trabalhos realizados pelos alunos. 

 

Os jovens vivem num espaço multidimensional e tomam consciência dele a partir de 

uma grande variedade de contextos. À medida que a criança e o jovem se desenvolvem 

física, emocional e intelectualmente vai também evoluindo a capacidade de 

compreender o Mundo. Saber o que existe e onde é o quadro de referência que nos 

permite tomar consciência do mundo à nossa volta. 

A mobilidade dos seres humanos à superfície terrestre significa que se estabelece 

constantemente uma interacção com os lugares por onde passamos. Estes movimentos 

ajudam a construir o conhecimento do espaço geográfico - conhecer os lugares, as 

pessoas que aí vivem ou trabalham. 

Despertar a curiosidade pelo Mundo e dar oportunidade para explorar novos 

lugares/espaços à superfície terrestre é promover a associação entre os acontecimentos e 

a acção com os lugares visitados. 

A Geografia actual requer que os alunos adquiram conhecimentos que os preparem 

para compreender e analisar problemas complexos relevantes para a vida num Mundo 

de múltiplas relações. 

Uma educação para a vida adulta deve preocupar-se com o futuro, visando a 

cidadania. Os temas estudados pela Geografia permitem uma abordagem com grande 

amplitude dos vários cenários possíveis, quer em relação ao mundo próximo de cada 

um, quer ao Mundo, através de várias escalas de análise.  

O lugar onde vivemos é o modo universal de nos localizarmos na Terra. Cada um de 

nós tem um nome, morada que se refere a uma rua, aldeia/vila/cidade, região e país. 

Além disso, somos cidadãos europeus e vamos tomando consciência deste facto ao 

longo da vida, por fim, e talvez mais importante, somos cidadãos do Mundo. 

O ensino da Geografia desempenha um papel fundamental na formação e na 

informação dos futuros cidadãos acerca de Portugal, da Europa e do Mundo enquanto 

sistemas compostos por factos diversos que interagem entre si e constantemente se 

alteram. 
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Os alunos do ensino básico têm a capacidade de desenvolver competências 

geográficas de observação, classificação, organização, leitura e interpretação de mapas. 

Tomam atitudes relativamente a pessoas de outros países e manifestam interesse e 

curiosidade em aprender sobre as populações das várias regiões do Mundo. Estas 

atitudes devem desenvolver-se, frequentemente, com grande precisão nos 

conhecimentos relativos à localização e características dos lugares e das populações que 

neles vivem e trabalham. 

As competências específicas da Geografia estão definidas de modo a centrar a 

aprendizagem da disciplina na procura de informação, na observação, na elaboração de 

hipóteses, na tomada de decisão, no desenvolvimento de atitudes críticas, no trabalho 

individual e de grupo e na realização de projecto. 
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CAPÍTULO II- OS RISCOS NATURAIS NOS PROGRAMAS CURRICULARES   

 DE GEOGRAFIA DO 3º CICLO NO ENSINO BÁSICO 

 

1- A REFORMA CURRICULAR DE 1989 

 

Na reforma curricular de 1989 (DL.nº 286/89), a disciplina de Geografia no 3º ciclo 

do ensino básico passa a ser leccionada no 7º ano com 3 tempos semanais de 50 

minutos, deixa de ser leccionada no 8º ano e volta a ser leccionada no 9º ano com 4 

tempos semanais de 50 minutos. Este hiato existente no 8º ano estrangula a 

sequencialização vertical dos conteúdos programáticos e, consequentemente, em nada 

abona ao racional desenrolar do processo ensino/aprendizagem. É implementada a 

Área-escola. 

O tema Riscos e Catástrofes surge nesta reforma, como uma subunidade temática 

claramente referenciada e individualizada no programa curricular do 7º ano (QUADRO 

V; QUADRO VI anexo I: 212 a 224). 

 
          QUADRO V- ENQUADRAMENTO DOS RISCOS E CATÁSTROFES E INCÊNDIOS  

                                 FLORESTAIS NOS PROGRAMAS DE GEOGRAFIA NA REFORMA DE 1989 

 
ENQUADRAMENTO DAS TEMÁTICAS RISCOS E CATÁSTROFES E RISCO DE 
INCÊNDIOS FLORESTAIS NOS PROGRAMAS DE GEOGRAFIA DO 3º CICLO 

NA REFORMA CURRICULAR DE 1989 

 

                                         7º ANO DE ESCOLARIDADE 

                     4 -  UMA EUROPA DE EQUILÍBRIO AMBIENTAL FRÁGIL 

                               4.1 -   O impacto ambiental da actividade humana 

                         4.2 -  Os riscos naturais e a prevenção de catástrofes 

                         4.3 -  A necessidade de preservar e recuperar o ambiente a gestão de um 
    património 
 

                                          9º ANO DE ESCOLARIDADE 

                       4 -  A TERRA UM  PLANETA FRÁGIL 

                            4.1  -  Atmosfera em perigo 

                            4.2 - A biosfera fonte de bem estar e de riqueza 

                            4.3 - A protecção e gestão das águas 

                            4.4 - A complexa gestão de um património comum 

  
       Fonte: ME (1989), “Programa de Geografia 3º Ciclo” 



43 
 

Esta surge integrada na unidade 4- Uma Europa de Equilíbrio Ambiental Frágil, 

como subunidade 4.2- Os Riscos Naturais e a Prevenção de Catástrofes. Nas 

observações/sugestões metodológicas dessa subunidade faz-se referência aos seguintes 

riscos naturais: sismos, vulcões, inundações e secas. Mais nenhuma catástrofe ou risco 

natural vem referenciado. Sugere dar-se destaque à importância da prevenção/previsão 

dos diversos riscos naturais em territórios povoados e susceptíveis de sofrerem os seus 

efeitos. Como actividades, vem indicada a inventariação de riscos naturais susceptíveis 

de afectar a Europa e a observação de mapas de riscos.  

Tudo isto constitui a referência bem clara à temática Riscos e Catástrofes Naturais. 

No entanto, podemos constatar a possibilidade de abordar esta temática a partir duma 

forma subentendida no 9ºano, na unidade 4- A Terra um Planeta Frágil, na subunidade 

4.1- Atmosfera em Perigo, onde refere: reconhecer a existência de conflitos no uso do 

sistema Terra-Ar e compreender a natureza sistémica do planeta Terra e a sua 

vulnerabilidade face à intervenção do homem, podem ser abordados as vagas de frio, 

ondas de calor e o aquecimento global; na subunidade 4.3- A Protecção e a Gestão das 

Águas, onde sugere: salientar a crescente imprevisibilidade do regime de águas 

correntes, relacionando-a com o aumento da escorrência superficial e com a expansão 

das áreas urbanas, referir a degradação das áreas litorais, resultante da crescente pressão 

sobre ela exercida pela urbanização e pelo turismo, salientar a importância que a falta de 

qualidade da água coloca à sobrevivência da humanidade, podem ser abordados as 

inundações os deslizamentos de terras, os tsunamis, ciclones, furacões e secas. Na      

subunidade 4.4- A Complexa Gestão de um Património Comum, na indicação do estudo 

dos seguintes casos: O «buraco do ozono» um processo irreversível? Água potável um 

recurso finito? Aquecimento da Troposfera, uma ameaça às zonas litorais? Podem ser 

abordados o aquecimento global e secas. 

No que se refere concretamente aos Incêndios Florestais eles não são referidos na 

subunidade Riscos Naturais e Prevenção de Catástrofes e são abordados numa 

perspectiva de defesa do ambiente. Nos conteúdos de 7º ano, aparecem referidos na  

subunidade 4.1- O Impacto Ambiental da Actividade Humana e subunidade 4.3- A 

Necessidade de Preservar e Recuperar o Ambiente: a gestão de um património comum, 

inseridas na unidade 4- Uma Europa de Equilíbrio Ambiental Frágil. As 

observações/sugestões metodológicas dessas subunidades, sugerem evidenciar as 

principais formas de agressão ambiental, salientar os aspectos positivos e negativos da 

actividade humana na gestão e preservação do ambiente, evidenciar a necessidade de 
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encontrar formas comuns de actuação tendo em vista a preservação do ambiente. É 

sugerida como actividade a visita de estudo a área ardida.  

Nos conteúdos do 9º ano, os incêndios florestais aparecem referidos nas 

subunidades 4.2- Biosfera, Fonte de Bem Estar e de Riqueza, e 4.4- A Complexa Gestão 

de um Património de Todos, inseridas na unidade 4- A Terra Um planeta Frágil. As 

observações/sugestões metodológicas dessas subunidades, indicam: referir a 

importância dos fogos florestais no acentuar da deterioração do manto florestal e na 

aceleração dos mecanismos de erosão, referir soluções técnico-científicas que 

contribuam para reduzir o impacto da actividade económica, nomeadamente 

rearborização e conservação de florestas, evidenciar a crescente necessidade de 

desenvolver esforços comuns na preservação e gestão do ambiente. 

É de salientar que as temáticas Riscos e Catástrofes Naturais e Incêndios Florestais 

podem ser abordadas de forma interdisciplinar na Área-Escola, que constituirá uma  

oportunidade de desenvolver um bom trabalho nestas temáticas. Aliás nas orientações 

curriculares vem mesmo referido que as características destas temáticas sugerem que 

lhe seja dado um tratamento multidisciplinar, em que numerosas actividades podem ser 

igualmente realizadas no âmbito da Área- Escola. 

 

2- A REFORMA CURRICULAR DE 2001 

 

Na reforma curricular de 2001 (DL.nº 6/2001), a disciplina de Geografia no 3º ciclo 

do ensino básico é leccionada no 7º, 8º e 9º anos, acabando-se com a interrupção do 

ensino da Geografia no 8º ano decretada em 1989. Numa lógica de aprendizagem por 

ciclo (que teoricamente já existia em 1989) as interrupções não têm qualquer sentido. 

Isto constituiu uma grande virtude desta reforma. Não são definidas cargas horárias 

lectivas por disciplinas mas por áreas disciplinares. A divisão dos tempos lectivos pelas 

disciplinas de cada área fica a cargo das escolas. A Geografia está integrada na área 

Ciências Humanas e Sociais juntamente com a História, e são atribuídos 7 tempos de 90 

minutos para as duas disciplinas no total do 3º ciclo. Esses tempos são assim 

distribuídos: 2 tempos de 90 minutos no 7º ano, 2 tempos de 90 minutos mais um tempo 

de 45 minutos no oitavo e nono anos. Estes tempos são então distribuídos pelas duas 

disciplinas Geografia e História de acordo com decisão da escola. São implementadas as 

áreas curriculares não disciplinares de Estudo Acompanhado, Área de Projecto e 

Formação Cívica.  



45 
 

Na disciplina de Geografia são indicados 6 grandes temas para leccionar nos três 

anos do 3º ciclo, sem indicação do seu enquadramento nos anos 7º, 8º e 9º. Os temas são 

os seguintes: A Terra: estudos e representações, O Meio Natural, População e 

Povoamento, Actividades Económicas, Contrastes de Desenvolvimento, Ambiente e 

Sociedade 

  As orientações curriculares do Ministério da Educação indicam como condição, 

que o tema A Terra: estudos e representações seja obrigatoriamente o primeiro a ser 

leccionado. É também reconhecido que os temas Contrastes de Desenvolvimento e 

Ambiente e Sociedade, pela maior complexidade, devem ser leccionados no 9º ano. A 

margem de liberdade de cada escola fica assim bastante reduzida, apenas à decisão se os 

temas O Meio Natural, População e Povoamento e Actividades Económicas serão 

leccionados no 7º ou no 8º ano. Em 2006 é indicado pelo Ministério da Educação que os 

temas A Terra: estudos e representações e O Meio Natural, serão leccionados no 7º 

ano; os temas População e Povoamento e Actividades Económica, serão leccionados no 

8º ano; os temas Contrastes de Desenvolvimento e Ambiente e Sociedade, serão 

leccionados no 9º ano. Fica assim claramente definido e a indicação obrigatória dos 

temas a leccionar em cada um dos anos de escolaridade. 

O tema Riscos e Catástrofes Naturais surge como um subtema claramente 

referenciado e individualizado Riscos e Catástrofes – Causas das catástrofes naturais, 

Efeitos sobre o homem e sobre o ambiente, inserido no tema O Meio Natural, a ser 

leccionado no 7º ano (QUADRO VII; QUADRO VIII anexo I: 225 a 226). 

 
QUADRO VII- ENQUADRAMENTO DOS RISCOS E CATÁSTROFES E INCÊNDIOS 

                          FLORESTAIS NOS PROGRAMAS DE GEOGRAFIA NA REFORMA DE 2001 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: ME (2001), “Geografia, Orientações Curriculares 3º Ciclo” 

ENQUADRAMENTO DAS TEMÁTICAS RISCOS E CATÁSTROFES E RISCO 
DE INCÊNDIOS FLORESTAIS NOS PROGRAMAS DE GEOGRAFIA DO       

3º CICLO  NA REFORMA CURRICULAR DE 2001 
TEMA B – O MEIO NATURAL 

Relevo 
- Dinâmica de uma bacia hidrográfica 
- Dinâmica do litoral 
Riscos e Catástrofes 
- Causas das catástrofes naturais 
- Efeitos sobre o homem e sobre o ambiente 

TEMA F - AMBIENTE  E  SOCIEDADE 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
- Alterações do ambiente global 
- Grandes desafios ambientais 
- Estratégias de preservação do património 
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No subtema Riscos e Catástrofes, constata-se a referência bem expressa aos 

seguintes riscos e catástrofes naturais: furacões, secas, ondas de calor, vagas de frio, 

avalanches, inundações, movimentos de vertente. Mais nenhum outro risco natural é 

referido. As experiências educativas mencionadas para este subtema, sugerem: a que se 

devem as catástrofes naturais? Como é que as catástrofes naturais afectam as 

actividades humanas e o meio natural? Realizar trabalhos de grupo para identificar 

riscos e avaliar as consequências das catástrofes naturais (furacões, secas, vagas de 

calor/frio, avalanches, inundações, movimentos de vertente) utilizando as diferentes 

etapas da investigação geográfica: pesquisa documental, tratamento da informação 

interpretação e análise do material recolhido, apresentação das conclusões produzindo 

informação oral e escrita, realizar debates para confrontar pontos de vista e apresentar 

propostas de solução para reduzir os riscos de catástrofes naturais.  

No subtema Relevo - dinâmica de uma bacia hidrográfica, deste mesmo tema O 

Meio Natural, vem claramente indicado o risco de cheias, quando nas experiências 

educativas refere: qual a importância da gestão das bacias hidrográficas na prevenção 

das cheias e no abastecimento de água potável? Realizar simulações e jogos para sugerir 

medidas que produzam alterações na organização das bacias hidrográficas, identificando 

os problemas geográficos relativos a diferentes tipos de usos e ocupação dos solos.  

 No tema Ambiente e Sociedade a leccionar no 9º ano no subtema Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável - Alterações do ambiente global - Grandes desafios 

ambientais - Estratégias de preservação do património, vem referido muito claramente 

o risco de cheias e aquecimento global/alterações climáticas quando nas experiências 

educativas refere: Como é que o Homem interfere no sistema Terra-Ar-Água? Como é 

que o excesso/escassez de chuva origina situações de cheia/desertificação progressiva? 

Quais os efeitos na actividade humana? Como podem ser prevenidas tais situações? 

Sugere a realização de trabalhos de grupo para identificar os impactes das alterações do 

ambiente global (aquecimento global e mudanças climáticas) no espaço e nas 

actividades humanas, utilizando as diferentes etapas da investigação: pesquisa 

documental, tratamento da informação, interpretação e análise do material recolhido e 

construído, apresentação das conclusões produzindo informação oral e escrita que 

utilize vocabulário geográfico. 

Tudo isto constitui a referência bem clara à temática Riscos e Catástrofes Naturais, 

no entanto podemos constatar a possibilidade de abordar de uma forma subentendida, 

no 7º ano, no subtema Relevo Dinâmica do Litoral, os riscos de ciclone e tsunami, 



47 
 

quando sugere: Quais os processos de evolução do litoral? As orientações curriculares 

indicam a importância de serem estudados exemplos concretos para compreender a 

acção do mar sobre a linha de costa, utilizando a observação directa e/ou indirecta, 

informações da imprensa escrita, da televisão e da internet. 

No que respeita concretamente aos Incêndios Florestais, nesta reforma curricular de 

2001 nada vem referido de forma bem clara e concreta. A temática dos incêndios 

florestais pode ser abordada: 

 

● No 7º ano- No subtema Riscos e Catástrofes como sendo um risco, inserido no 

tema O Meio Natural. 

● No 9º ano- Numa perspectiva de defesa do ambiente, no tema Ambiente e 

Sociedade, no subtema - Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Grandes 

desafios ambientais - Estratégias de preservação do património, quando 

refere: Quais os grandes problemas ambientais da actualidade? Que conflitos 

podem surgir perante agressões ambientais provocadas pela população? Que 

estratégias de preservação do património se podem utilizar? Como conciliar o 

desenvolvimento com o equilíbrio ambiental? Que medidas se podem tomar 

de modo a contribuir para o desenvolvimento sustentável? 

 

É de salientar que as temáticas Riscos e Catástrofes Naturais e Incêndios Florestais 

podem ser abordadas de forma interdisciplinar na área disciplinar não curricular Área de 

Projecto, existirá aí oportunidade de desenvolver um bom trabalho nestas temáticas. 

Com a reforma de 2001, é propósito a concretização do currículo como um projecto 

da escola e da turma, procurando-se que os professores não sejam consumidores de 

currículos e gestores de programas decididos por outros, mas parceiros intervenientes 

em projectos educativos flexíveis e participados. 

O Currículo Nacional do Ensino Básico, Competências Essenciais 2001, procura 

esclarecer o que se entende por competências, em princípio uma noção central na 

reforma de 2001. 

Procurando retomar as ideias principais, bastante próximas de Perrenoud (1998), 

considera-se que esta noção integra conhecimentos, capacidades e atitudes e que pode 

ser entendida como saber em acção ou em uso. A noção de competência aproxima-se do 

conceito de literacia. A cultura geral que todos devem desenvolver como consequência 

da sua passagem pela educação básica que não se identifica com o conhecimento 
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memorial de termos, factos e procedimentos básicos. A competência diz respeito ao 

processo de activar recursos em diversos tipos de situações. Não se pode falar de 

competência sem lhe associar algum grau de autonomia em relação ao uso do saber. As 

competências formuladas não devem por isso, ser entendidas como objectivos acabados 

e fechados em cada etapa, mas sim como referências e experiências nacionais para o 

trabalho dos professores, apoiando a escolha das oportunidades e experiências 

educativas que se proporcionam a todos os alunos, no seu desenvolvimento gradual ao 

longo do ensino básico. 

Esta forma de encarar a aprendizagem exigiria, segundo cremos, programas pouco 

prescritivos e não muito extensos, já que não seria a quantidade de conhecimentos a 

adquirir pelos alunos que estaria no centro do currículo, mas a capacidade autónoma de 

os utilizar em diferentes situações. A noção de competência procura também     

distanciar-se de objectivos pedagógicos definidos a curto prazo. Reconheçamos que, 

vencer inércias, modificar hábitos de trabalho individualizado e, pior, com pouca 

divulgação e interiorização pelos professores, destas intenções, não será fácil. 

Relativamente à noção de competência já está referido anteriormente. 

Na reforma de 1989 as orientações curriculares apresentadas eram mais concretas, 

específicas, pormenorizadas e rígidas, visando objectivos de aprendizagem. Então o 

Ministério da Educação indicava claramente os conteúdos, os conceitos básicos, os 

objectivos gerais e as observações/sugestões metodológicas com clarificação de 

conteúdos e técnicas e actividades. Com a reforma de 2001 as orientações curriculares 

são muito mais reduzidas, menos pormenorizadas e menos rígidas. O Ministério da 

Educação indica um conjunto de temas e subtemas, com a indicação de experiências 

educativas, não clarificando e deixando larga margem de actuação ao professor. Isto 

pode ser “um pau de dois gumes”, pois o professor pode fazer muito ou pode não fazer 

nada. Existe uma inoperância da lista das competências por demasiado vagas e, em 

consequência, a dificuldade de passar de um ensino centrado em objectivos para a 

exploração de competências, pouco concretas expressas a médio e a longo prazo. 

A reforma de 2001 apresenta algumas virtudes que são: responsabilização individual 

na gestão do currículo, a autonomia facultada às escolas em certos aspectos da 

organização curricular, a intenção de incutir uma mentalidade que passa pelo empenho 

pessoal e por maior flexibilidade na gestão das sequências de conteúdos disciplinares, a 

preocupação com a reflexão sobre o processo individual de aprendizagem, o acabar com 

o hiato do ensino da Geografia no 8º ano. 
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No entanto, a flexibilidade na gestão da sequência de conteúdos disciplinares foi 

posta em causa e acabou por ser retirada em 2006, quando são indicados claramente, os  

temas a serem leccionados em cada um dos anos de escolaridade. 

Nas duas reformas curriculares de 1989 e 2001, manteve-se o subtema Riscos e 

Catástrofes Naturais. Na reforma de 1989 vêm claramente referidos apenas quatro 

riscos naturais: sismos, vulcões, inundações e seca. Actualmente com a reforma de 

2001 há referência a maior número de riscos naturais. São referidos nove riscos: 

furacões, secas, ondas de calor, vagas de frio, avalanches, inundações, movimentos de 

vertente, aquecimento global, cheias. As inundações e secas mantiveram a sua 

referência e os sismos e vulcões sendo riscos importantes deixaram de ser 

contemplados. No entanto, convêm referir que estes são particularmente importante na 

realidade portuguesa sobretudo no Continente e na Região Autónoma dos Açores daí 

considerarmos que foi uma má opção. Pode considerar-se que houve alguma evolução 

nas orientações curriculares desta temática, que demonstram uma maior sensibilização 

e preocupação com os problemas que os Riscos e Catástrofes levantam à população. No 

entanto, não são evidentes os princípios que nortearam algumas das opções, 

nomeadamente a selecção do tipo de riscos considerados. Se na reforma de 1989 é dada 

importância à prevenção, na de 2001 ela está praticamente esquecida pois a ênfase é 

nas causas e impactos.  

Relativamente aos Incêndios Florestais na reforma de 1989, não vêm referidos na 

subunidade Riscos e Catástrofes, mas sim integrados numa perspectiva de defesa do 

ambiente podendo serem abordados no 7º e 9º anos como já indicamos. Na reforma de 

2001, nada vem referido em concreto sobre Incêndios Florestais.  

Da reforma curricular de 1989 para a de 2001 o Risco de Incêndio Florestal deixou 

de estar referido claramente nas orientações curriculares de Geografia do 3º ciclo. Esta 

opção vem em contra-corrente pois por um lado os incêndios florestais têm aumentado 

em Portugal. Por outro lado no Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, 

vem referido que os programas escolares apresentam uma evolução positiva no 

tratamento das questões ambientais, o que não se aplica especificamente ao programa de 

Geografia. Este mesmo documento reforça a necessidade de direccionar acções para a 

incorporação da temática florestal nas actividades escolares do ensino básico. 

Complementarmente deverá ser promovido o envolvimento dos estudantes na temática 

florestal, utilizando as experiências existentes no domínio da educação florestal e 

ambiental e recuperar para esta área iniciativas como a da Ciência-Viva. Para a 
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formação dos professores na temática florestal e de Defesa de Floresta Conta Incêndios 

(DFCI), o Ministério da Educação (ME), Ministério da Agricultura Desenvolvimento 

Rural e Pescas (MADRP), Ministério da Administração Interna (MAI) e Universidades 

devem desenvolver, por ano e até 2012, dez acções de formação junto de professores do 

ensino básico e secundário, e de um workshop dirigido a professores do ensino superior 

de comunicação social. Mas se há muitas intenções a prática ainda não as reflecte. 

Persistem na Geografia do 3º ciclo, os conteúdos disciplinares extensos em relação à 

carga horária da disciplina. Isso reflecte-se na leccionação do subtema Riscos e 

Catástrofes que ao ser o último do tema O Meio Natural, é planificado para o fim do 

ano lectivo no 7º ano e, dificilmente, chega a ser leccionado. O tema Ambiente e 

Sociedade com os seus subtemas de temática ambiental, por ser o último a ser 

planificado no 9º ano, também dificilmente chega a ser leccionado.  

O facto destas abordagens serem planificadas para o fim dos anos lectivos quer no 

7º quer no 9º anos, deixa o trabalho mais difícil aos professores pois são leccionadas em 

tempo escasso com a pressão do final do ano lectivo. 

Com a reforma de 2001 o Ministério da Educação, indicou competências, deixando 

aos professores e às escolas o trabalho de traçar o rumo e o caminho para chegar a essas 

competências. Esta situação reflecte-se na abordagem das temáticas Riscos e 

Catástrofes Naturais e Incêndios Florestais, faltando dar-lhe a orientação devida por 

serem demasiado vagas.  

As orientações nacionais a ter em conta dizem respeito às competências, específicas 

da disciplina para este ciclo e às experiências educativas que devem ser proporcionadas 

aos alunos, ao longo dos três anos de escolaridade (7°, 8° e 9° anos). Ao professor de 

Geografia cabe definir as estratégias de concretização e de desenvolvimento do 

currículo nacional, através dos temas definidos adequando as suas decisões ao contexto 

de cada escola e de cada turma. 

A gestão do currículo deverá incidir mais nos aspectos interpretativos das diversas 

experiências educativas do que nos aspectos descritivos dos conteúdos programáticos. À 

Educação Geográfica competirá permitir aos alunos aprender a aplicar conceitos 

(espaço, lugar, região, território, ambiente, localização, escala geográfica, mobilidade 

geográfica, interacção e movimento), levando ao desenvolvimento de um conjunto de 

competências que lhes permitam saber observar, pensar o espaço e serem capazes de 

actuar no meio. 
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CAPÍTULO III- OS MANUAIS ESCOLARES DA DISCIPLINA DE   

GEOGRAFIA DO 3º CICLO NO ENSINO BÁSICO 

 

1- OS MANUAIS ESCOLARES E O PROCESSO ENSINO/APRENDIZAGEM 

 

No processo educativo intervêm elementos como o professor, o aluno e os materiais 

escolares. A actividade do professor circunscreve-se na implementação das orientações 

definidas pelo Ministério da Educação. O aluno é o centro do processo ensino 

aprendizagem, ponto de partida de toda actividade pedagógica (Huot, 1989). O trabalho 

desenvolvido nas escolas visa preparar o aluno para a sua integração na sociedade de 

forma participativa. Os materiais escolares devem proporcionar as diferentes funções de 

modo a permitir uma formação íntegra do formando.  

O manual escolar é um instrumento estruturador do saber, é um elemento que 

permite uma aquisição ordenada dos conhecimentos, isto é, o acesso aos saberes 

organizados (Choppin, 1992). Gérard (1993), define manual escolar como um 

instrumento impresso intencionalmente estruturado, para se inscrever num processo de 

aprendizagem, com o fim de melhorar a eficácia dessa aprendizagem. Contrariamente, a 

outros tipos de livros, este tipo de material define-se pela sua intenção mais ou menos 

explicita de servir de suporte escrito ao ensino de uma disciplina no seio de uma 

instituição escolar (Choppin, 1992). A este propósito Richaudeau (1986), distingue duas 

categorias de obras, as que apresentam uma progressão sistemática, e as de consulta e de 

referência. As primeiras propõem uma ordem de aprendizagem, através da organização 

de conteúdos por capítulos, assim como pela contemplação de modos de ensino: 

resumos, exercícios de aplicação e avaliação. De acordo com o mesmo autor os manuais 

escolares pertencem a esta categoria. As obras de consulta facultam um conjunto de 

informações que é possível referir sem implicar uma organização rigorosa de 

aprendizagem, são consideradas como organizadores do trabalho do professor e dos 

alunos. 

Os manuais escolares são objectos particularmente complexos, para o que 

contribuem decisivamente, a rede de relações intertextuais em que estão posicionados, a 

natureza plural dos seus destinatários, a multiplicidade de objectivos que a sua 

utilização persegue, e ainda, o tipo de condicionalismos que marcam a sua produção, 

difusão e utilização.  



52 
 

Transpondo, com as necessárias adaptações o princípio bernsteineano de que a 

linguagem é a expressão visível das relações sociais, será teoricamente defensável o 

princípio de que a análise de um manual, permitirá aceder, desde que usada a 

instrumentação adequada, às características dos diversos factores que o configuram. 

A explicitação das funções que um manual procura desempenhar é de extrema 

importância na medida em que este instrumento pode servir quer ao professor, quer ao 

aluno, isto é, consoante o tipo de utilizador, o manual pode possuir diferentes 

configurações. Importa referir que independentemente do tipo de destinatário, o manual 

escolar cumpre uma multiplicidade de funções as quais concorrem para um mesmo fim: 

contribuir para a eficácia do processo de ensino/aprendizagem. 

Tradicionalmente, o manual escolar era concebido tendo como finalidade a 

transmissão de conhecimentos. Muitas críticas se fazem a este tipo de concepção, pois a 

prática revela que existem outras funções e a actividade pedagógica não deve ser 

perspectivada apenas sob ponto de vista cognitivo. É verdade que constitui preocupação 

fulcral a manipulação cognitiva, a transformação do estado cognitivo do aluno. 

Contudo, estes saberes devem situar-se num certo espaço e tempo, daí a dificuldade de 

neutralidade dos manuais no que diz respeito à visão cultural, social e ideológica tanto 

dos seus autores ou como do mundo circundante. 

Todos os estudiosos dos materiais escolares defendem a multiplicidade de funções 

que estes instrumentos desempenham. Gérard (1993), refere que “um manual tem 

sempre uma função principal e uma ou várias secundárias”. A mesma posição é 

assumida por outros autores como Choppin (1992), Richaudeau (1986), Huot (1989) e 

Castro (1999). 

Para uma breve compreensão deste assunto vejamos algumas das funções apontadas. 

Richaudeau (1986), apresenta três pontos de vista na base dos quais se definem as 

diferentes funções, sob o ponto de vista científico, pedagógico e institucional. 

No que diz respeito à perspectiva científica, o mesmo autor explica que manual 

escolar serve para oferecer um certo número de conhecimentos. Do ponto de vista 

pedagógico apontam-se três grandes funções: uma função de informação, uma função 

de estruturação e uma função de organização da aprendizagem. À perspectiva 

institucional cabe a orientação do aluno na apreensão do mundo exterior, na elaboração 

de conhecimentos adquiridos por outras vias que não formais. Estas funções não entram 

em conflito entre si, apesar de se reconhecer que os autores podem privilegiar uma em 

detrimento das outras. 
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Gérard (1993), indica as funções relativas ao aluno, obedecendo a dois parâmetros: 

as funções orientadas às aprendizagens escolares e as funções orientadas à ligação entre 

as aprendizagens e a vida quotidiana. As funções baseadas na aprendizagem são a 

transmissão de conhecimentos, o desenvolvimento de capacidades e de competências, a 

consolidação e avaliação de aquisições. No tocante à relação com a realidade,     

apontam-se as funções de ajuda na integração de aquisições, como obra de referência de 

educação social e cultural. O mesmo autor enumera as funções relativas ao professor, as 

quais se relacionam com a formação. Esta pode incidir na informação científica e geral, 

na formação pedagógica, na ajuda nas aprendizagens, na gestão das aulas e na 

avaliação. 

Como se pode concluir, o manual escolar é um instrumento polifónico, pois assume 

múltiplas funções (Choppin, 1999). É redutor atribuir-lhe uma só função, não obstante 

se reconhecer o seu carácter selectivo, na medida em que apresenta uma visão 

incompleta de uma realidade complexa. 

A complexidade destes objectos, que Choppin sistematiza atribuindo-lhes marcas de 

objectos pedagógicos, culturais e de produtos de consumo, suscita naturalmente 

múltiplos olhares que neles podem privilegiar diferentes dimensões, relativas às funções 

culturais, ideológicas e pedagógicas que podem desempenhar. Segundo esse mesmo 

autor, os manuais escolares podem ser analisadas à luz de quatro dimensões (1992), que 

são: 

1) Como produto de consumo, dependente das políticas educativas, da evolução 

demográfica e da capacidade de produção e difusão das empresas. Algumas das opções 

tomadas por autores e editores a nível das múltiplas estratégias de sedução que são 

desenvolvidas, não podem ser desarticuladas das características do “mercado” em que 

têm que concorrer, mas radicam-se mais em preocupações comerciais do que 

pedagógicas, e das características do(s) público(s) alvo. 

2) Como suporte de conhecimentos escolares e o depositário de conhecimentos e das 

técnicas, que a sociedade julga ser a aquisição necessária à perpetuação dos seus valores 

e que deseja, consequentemente, transmitir às jovens gerações. Sendo os manuais 

escolares um repositório dos conteúdos legitimados na escola e para a escola são, em 

simultâneo, uma tecnologia para a transmissão daqueles, integrando aspectos relativos à 

sequência e ao ritmo da sua transmissão através, por exemplo, das actividades que 

propõem e dos modos de avaliar as aquisições realizadas. 
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3) Como veículo de um sistema de valores, de uma ideologia, duma cultura, 

participando estreitamente dos processos de socialização, de aculturação do publico 

jovem ao qual se destina. O currículo, é sabido, resulta sempre de operações de selecção 

de cultura. Numa dada sincronia, e de entre o conhecimento disponível, são realizadas 

escolhas e nestas escolhas os manuais escolares têm uma importância fundamental. 

Assim sendo, os manuais escolares podem ser descritos em função dos princípios que 

subordinaram as inclusões e exclusões que realizam. 

4) Como instrumento pedagógico, o qual se apresenta na sua elaboração como na 

sua utilização, inseparável, das condições e dos métodos de ensino do seu tempo. Os 

manuais podem permitir aceder ao conhecimento da “ideologia pedagógica” subjacente, 

do modo como é entendido o processo de “transmissão” e “aquisição” que tem lugar na 

aula e do “papel” que nele é reservado aos alunos e aos professores. Possuem uma 

importância fundamental na conformação das formas e dos conteúdos do conhecimento 

pedagógico. 

A consideração destas dimensões permitem ajudar a reconhecer elementos que 

caracterizam, em cada sociedade e em cada momento, concepções e práticas de ensino. 

Se percorrermos a história, verificamos que o manual passou de objecto raro, frágil, 

de difícil manuseamento e de utilização colectiva a um objecto mais comum, de acesso 

progressivamente mais fácil e de utilização individual (Castro, 1995). 

Como suporte de conhecimentos e veículo de valores, as suas funções sofreram, 

igualmente, alterações. 

Nos finais do século XVIII, o manual identificava-se com a escola como método, 

disciplina e enciclopédia, no qual estão condensadas todas as matérias indispensáveis ao 

conhecimento. Apresentava-se como a principal porta de entrada na vida e na cultura 

(Magalhães, 1999). 

Com o advento da Escola Nova, cujos princípios pedagógicos valorizam uma 

pedagogia activa, o manual não é mais visto como enciclopédia, mas apresenta-se como 

uma abertura de caminhos, com vista à remissão para outras leituras e outras fontes de 

informação e formação (Magalhães, 1999). 

A primeira metade do século XX é, em Portugal, fortemente marcada por um regime 

político de ditadura, em função do qual a escola se articula. Neste contexto, o manual é 

estruturado em função dos princípios e valores determinados e controlados pelo Estado 

que decreta o regime do livro único. Segundo Magalhães (1999), o manual constitui-se, 

nesta altura, como uma antropologia, uma visão total e organizada sobre o mundo. Esta 
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consideração é identificável no discurso de tomada de posse de Carneiro Pacheco, em 

1936, o qual, referindo-se ao manual escolar, tece as seguintes considerações: «vem, 

depois, o livro, outra tragédia! Como de cada cabeça, cada sentença, há uma 

multiplicidade de formas para a mesma matéria e para o mesmo grau, determinando no 

espírito do estudante a confusão. O Estado Novo nunca pode adoptar senão um conceito 

de verdade histórica. Estas minhas palavras envolvem um aviso aos interessados, para 

que se não lancem em edições imprudentes». 

O fim da ditadura marca, também, de forma mais definitiva o fim do livro único. A 

“democratização” do ensino reflecte-se nos manuais que, entretanto, proliferam. 

Paralelamente, os avanços técnicos e tecnológicos possibilitam a emergência de novas 

fontes de informação e de referência. Estes avanços não retiraram, porém, ao livro 

escolar o estatuto de suporte por excelência, ou, nas palavras de Gérard e Roegiers  

(1998), de suporte de aprendizagem mais difundido. Esta centralidade advém para 

alguns autores, do facto de o manual se constituir como garantia estruturada de 

conhecimentos e práticas, permitindo, de forma organizada, o acesso ao conhecimento 

que de outra forma se apresentaria desconexo. Os livros escolares são instrumentos de 

acesso a conhecimentos organizados, ou saber-fazer específicos, cuja apropriação 

progressiva proporciona o sucesso escolar e a inserção sócio-económica (Huot, 1989). 

Nesta perspectiva, o manual permite também nivelar as desigualdades sociais, uma vez 

que o acesso a fontes de informação alternativas é limitado pelo estatuto económico, 

social e cultural. Para além deste aspecto, advém uma função importante do facto de se 

atribuir à família um papel mais importante na educação e um maior envolvimento na 

vida escolar. O manual pode constituir o ponto de ligação com a escola, ou, dito de 

outra forma, pode possibilitar aos pais acompanhar e verificar as aprendizagens dos 

filhos (e indirectamente o ensino do professor). O manual assegura a relação entre a 

escola e a família. Sem os manuais, que conheceriam os pais acerca do que as suas 

crianças fazem na sala de aula? E poderiam eles ajudá-las? (Choppin, 1992). 

O manual constitui-se como referência daquilo que pode ser dito nas aulas (os 

conteúdos); como forma como estes se transmitem e adquirem (a pedagogia): «loci de 

recontextualização do discurso pedagógico» (Castro, 1995), como meio autorizado de 

transmitir saber legítimo aos alunos (Dendrinos, 1997). 

No contexto português, esta legitimidade é-lhe atribuída, em primeira instância, 

pelos documentos oficiais. A Lei de Bases do Sistema Educativo, no artº 41º,       

confere-lhe o estatuto de «recurso educativo privilegiado». A Lei nº47/2006, no art.3º b) 
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refere que o manual é um recurso didáctico-pedagógico relevante, ainda que exclusivo 

do processo de ensino e aprendizagem, concebido por ano ou ciclo, de apoio ao trabalho 

autónomo do aluno que visa contribuir para o desenvolvimento das competências e das 

aprendizagens definidas no currículo nacional do ensino básico e secundário, 

apresentando informações correspondentes aos conteúdos nucleares dos programas em 

vigor, bem como propostas e actividades didácticas e de avaliação das aprendizagens, 

podendo incluir orientações de trabalhos para o professor. A mesma lei, no art.2º,  

estabelece princípios orientadores no regime de avaliação, certificação e adopção dos 

manuais escolares (QUADRO IX). 

 
QUADRO IX- PRINCÍPIOS ORIENTADORES DO REGIME DE AVALIAÇÃO E ADOPÇÃO DE 

                  MANUAIS ESCOLARES 
 

 
- Liberdade e autonomia científica e pedagógica na concepção e na elaboração dos manuais escolares. 

- Liberdade de autonomia dos agentes educativos, mormente os docentes, na escolha e na utilização dos    
   manuais escolares no contexto do projecto educativo da escola ou do agrupamento de escolas. 

- Liberdade de mercado e de concorrência na produção, edição e distribuição de manuais escolares. 

- Qualidade científico-pedagógica dos manuais escolares e sua conformidade com os objectivos e 
   conteúdos do currículo nacional e dos programas e orientações curriculares. 

- Equidade e igualdade de oportunidades no acesso aos recursos didácticos pedagógicos. 

 
Fonte: ME, Lei nº47/2006 

 
Na prossecução desses princípios cabe ao Estado definir linhas de actuação para a 

certificação, avaliação e adopção de manuais escolares (QUADRO X). 

 
QUADRO X- LINHAS DE ACTUAÇÃO PARA A CERTIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO E ADOPÇÃO                     

                        DE MANUAIS ESCOLARES 
 
   
   -  Definição de um regime de adopção formal dos manuais escolares pelas escolas e pelos      

    agrupamentos de escolas. 

 - Definição do regime de avaliação e certificação dos manuais escolares para efeitos da sua 
   adopção formal pelas escolas e agrupamentos de escolas. 

 - Promoção da qualidade científico-pedagógica dos manuais escolares e dos demais recursos 
   didáctico-pedagógicos. 

 - Promoção da estabilidade dos programas de estudos e dos instrumentos didácticos 
   correspondentes. 

 - Apoio à aquisição e à utilização dos manuais escolares. 

 - Formação dos docentes e responsáveis educativos em avaliação de manuais escolares 

   
  Fonte: ME, Lei nº47/2006 



57 
 

A referida lei também define os seguintes critérios na avaliação e certificação dos 

manuais escolares que visam melhorar a qualidade dos mesmos (QUADRO XI). 

 

          QUADRO XI- CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES 

 
- Rigor científico linguístico e conceptual. 

- Adequação ao desenvolvimento das competências definidas no currículo nacional. 

 - Confidencialidade com os objectivos e conteúdos dos programas ou orientações curriculares em    
    vigor. 

- Qualidade pedagógica e didáctica, designadamente no que refere ao método, à organização, à 
   informação e à comunicação. 

- Possibilidade de reutilização e adequação ao período de vigência previstos. 

- A qualidade material, nomeadamente a robustez e o peso. 

     
 Fonte: ME, Lei nº47/2006 

 

Nos critérios de apreciação para adopção de manuais escolares, estão incluídos 

quatro domínios que são: organização e método, informação, comunicação, 

características materiais. É com base nos parâmetros de cada um desses domínios que é 

feita a escolha do manual a adoptar (QUADRO XII anexo II: 228). 

No manual escolar estão reflectidos os entendimentos dominantes de cada época, 

relativos às modalidades da aprendizagem e ao tipo de saberes e de comportamentos 

que se deseja promover (Vidigal, 1994). O manual apresenta-se, em consequência, 

fortemente condicionado pelas mutações sociais, económicas, políticas e culturais, quer 

nos tipos de saberes que são representados, quer nos valores que explícita ou 

implicitamente veicula. 

Como se pode observar, a caracterização do manual escolar espelha o valor que este 

tem na acção escolar. Porém, não se pretende concluir que o papel do professor seja 

secundário, pois há muitos aspectos que o manual não pode preencher como a 

adequação do manual escolar ao tipo de público, à faixa, que só o professor pode 

resolver no momento concreto da aplicação de um manual escolar. 

 

2- MANUAIS ESCOLARES E PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

O manual escolar tem sido o material mais frequente no quotidiano escolar do aluno. 

O livro é usado de diferentes maneiras: como fonte de informação, como sequência de 

conteúdos, às vezes até como currículo e, muitas vezes, como sequência didáctica. Em 
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relação a isto, o livro guarda em si mesmo uma enorme responsabilidade. Deve ser fonte 

actualizada de informações, conter textos de boa qualidade, propor actividades 

interessantes e que permitam ajustar o conhecimento geográfico estudado ao 

conhecimento do aluno, motivar novas leituras. Com essa ampla tarefa, o livro, tem seus 

limites restritos. Efectivamente não pode cumprir sozinho todas as expectativas 

depositadas nele, porque o professor não se pode limitar apenas ao manual escolar como 

material didáctico. 

O manual escolar é um mediador entre o programa e os alunos e conserva a sua 

centralidade nas práticas pedagógicas. Muitas vezes constitui o único utensílio de 

aprendizagem utilizado nas aulas. Muitas vezes é ele que orienta e regula as actividades 

de ensino/aprendizagem. Serve de referência ao professor como suporte de um método 

tantas vezes exacerbadamente expositivo e de referência aos alunos que, através da sua 

leitura, se apropriam da informação nele veiculada, sistematizam e avaliam 

conhecimentos. Para muitos professores a aula é indissociável da omnipresença do 

manual escolar que determina os conteúdos de aprendizagem, estrutura o ritmo de 

trabalho entre o tempo de explicação das matérias e a realização de tarefas de aplicação 

e/ou desenvolvimento de conhecimentos e define os instrumentos de avaliação do 

aprendido. Evidentemente que esta posição hegemónica do manual escolar nas 

metodologias de ensino tem também os seus opositores que o consideram um 

instrumento de valor relativo, recurso didáctico com estatuto igual ou semelhante a 

outros (livros de texto, filmes, videotextos) e, por vezes, a sua subalternização como 

simples instrumento de aprendizagem. 

Em qualquer dos casos, a forma como o professor utiliza o manual escolar 

influencia decisivamente a percepção que o aluno tem da sua centralidade na 

aprendizagem. Na utilização do manual escolar estão associadas, naturalmente, 

diferentes opções metodológicas, distintos métodos de ensino – aprendizagem e, a um 

outro nível de análise, opostas correntes pedagógicas. 

Programa e manuais deveriam coincidir quer nos conteúdos seleccionados, quer na 

sua apresentação, quer ainda, nas formas como pretendem que sejam 

transmitidos/apropriados pelos professores e alunos. Um manual não é uma cópia do 

programa (e nunca o poderá substituir), mas reflecte a apropriação que o autor ou os 

autores tenham feito dele, e traduzem-se nos conteúdos privilegiados, nas indicações 

metodológicas, na importância dada às actividades, aos suportes científicos, culturais, 

no respeito pelos objectivos definidos em relação com as finalidades do sistema 
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educativo. É a apresentação de um projecto pessoal ao serviço do ensino e da 

aprendizagem. 

Confrontamo-nos, então, com a possibilidade de encontrar manuais muito distintos, 

em função dos projectos pessoais traduzidos em escolhas diversas no que diz respeito 

aos conteúdos e às formas da sua apresentação. Porém, esta variabilidade de projectos 

confronta-se com forças de uniformização provocadas quer por parte das editoras, que 

pressionam os autores no sentido de produzirem textos aceitáveis quer, também, por 

parte dos professores que condicionam as editoras e os autores ao adoptarem um 

manual. Se nos referirmos ao manual como um texto não inovador, apontamos como 

causa as pressões exercidas quer pelas editoras, quer pelos professores. Numa óptica 

puramente comercial, os editores sabem que o livro aceitável é o livro que não inova. 

De facto, o professor não tem habitualmente condições de formação e de trabalho para 

actuar como agente de inovação. Aceita a dependência do livro didáctico que ele possa 

dominar completamente, o que implica habitualmente restringir os seus objectivos e as 

suas estratégias a um mínimo. 

Dado o conservadorismo pedagógico de numerosos professores, as editoras não 

podem, e não querem, propor produtos realmente inovadores, que teriam grandes 

possibilidades de ser um fracasso. A sua táctica consiste por conseguinte, da melhor 

forma possível, propor produtos que dão uma impressão de novidade, sem serem 

realmente inovadores (Hélène Huot, 1989). 

A existência de um período de vigência dos manuais escolares definido a partir do 

DL.nº369/90, acaba por ser uma medida que beneficia os interesses comerciais dos 

editores, sem que se verifique idêntico benefício para os interesses educativos nacionais. 

Desde então assistiu-se a uma sofisticação dos manuais escolares em termos 

exclusivamente da qualidade dos papéis e das capas, do incremento da quantidade de 

imagens no seu interior, sendo hoje raros os manuais que não são inteiramente coloridos 

e profusamente ilustrados. A qualidade científica e didáctica dos manuais, contudo, não 

registou idêntico incremento. Sem dúvida que vários factores contribuem para tal, 

nomeadamente as lacunas da formação universitária dos autores e as deficiências, 

científicas e didácticas, dos programas oficiais. Mas a lei da vigência dos manuais não é 

alheia a esta degradação. 

Sendo uma das motivações da lei aliviar o peso financeiro das famílias, 

nomeadamente das mais carenciadas, assiste-se à situação presente, na qual o preço dos 

manuais está largamente inflacionado. Isso porque o editor inclui nesse preço a 
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promoção agressiva a que a lei obriga, que inclui os manuais e outros materiais 

oferecidos aos professores, as cores, as imagens e a qualidade do papel e das capas. As 

famílias mais carenciadas, que a lei pretende proteger, acabam por pagar 

consideravelmente mais do que teriam de pagar se a lei não existisse. O que significa 

que, mesmo que os manuais possam ser reutilizados entre irmãos ou familiares, o 

agregado familiar está a pagar aproximadamente o mesmo — com a diferença que tal 

preço não alimenta a qualidade científica e didáctica dos manuais, mas apenas os 

aspectos comerciais que se tornam prioritários para o sucesso do livro junto dos 

professores. 

 Dada a existência de um período de adopções, no qual todos os manuais surgem 

como produtos novos, os editores são comercialmente pressionados a apresentar vários 

produtos novos. E dado que estão em causa as receitas que o editor terá durante o 

período de vigência, o risco de produzir um manual que poderá não conseguir muitas 

adopções é minimizado produzindo mais de um manual para a mesma disciplina. A 

probabilidade de conseguir mais escolas é assim maior.  

Mesmo que, com a prática lectiva, os professores verifiquem que o manual adoptado 

tem deficiências sérias, terão de o manter durante vários anos. Mas quando chegam as 

novas adopções, o professor não pode, num curto período de tempo, analisar vários 

manuais para fazer uma escolha ponderada e profissional. Assim, o professor 

dificilmente fará as suas escolhas com base em critérios científicos e didácticos, sendo 

ao invés pressionado para pautar as suas escolhas por critérios extrínsecos à qualidade 

no processo educativo. 

Tendo em conta as características do bom e mau manual, as opiniões apresentam, 

nalguns casos, uma incoerência flagrante na medida em que há sobreposições e 

contradições (Bento, 1999). Se por um lado o bom manual deverá ser compósito, isto é 

com bastantes exercícios e texto, por outro, o mau manual é aquele que favorece a 

preguiça do professor, em que as tarefas já aparecem elaboradas. Tem lá tudo e não 

precisa de produzir os materiais (Bento, 1999). Significa isto que os critérios que 

determinam a escolha de um manual se excluem mutuamente na medida em que aquilo 

que se apresenta como positivo não poderá, simultaneamente, representar o seu oposto. 

Na explicação de tal facto estará a inexistência de uma reflexão crítica por parte dos 

professores, a ausência de uma formação específica na área dos manuais escolares, e a 

grande influência comercial das editoras aquando da escolha do manual. 
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Decorrem do que ficou dito alguns aspectos fundamentais que importa agora 

retomar. O manual ocupa um lugar central nas aulas de Geografia. Em alguns casos, o 

manual desempenha mesmo as funções de programa da disciplina. O manual condiciona 

as práticas lectivas ao definir conteúdos e formas de apropriação. A pluralidade de 

manuais poderá significar diversidade nas práticas pedagógicas e nas aprendizagens. 

Neste sentido, a análise do que a disciplina de Geografia é não pode ignorar o papel 

decisivo que no seu desenho jogam os manuais escolares. A adopção deste princípio não 

significa que conceptualizemos o manual como homólogo da prática pedagógica. Os 

manuais como os programas são, na aula, objecto de movimentos de recontextualização 

em que as concepções dos professores assumem importante significado. Porém, 

acreditamos que qualquer mudança significativa que ocorra em termos de práticas 

lectivas terá que passar, fundamentalmente, pelos manuais escolares. 

Assiste-se hoje a uma adaptação dos manuais escolares às mudanças tecnológicas 

que o mundo moderno vive. Eles incluem indicações de páginas Web para consulta, são 

acompanhados de Cd-rom e possuem a versão do livro online. Porém o texto escrito 

resiste a essas mudanças tecnológicas. 

Se por um lado existe uma pluralidade de manuais, por outro, a essa pluralidade 

pode não corresponder necessariamente uma efectiva diversidade. 

Num mundo em constante mudança, um dos traços mais marcantes é sem dúvida a 

proliferação das fontes de informação e a melhoria das condições de acesso às mesmas. 

Significa isto que o manual escolar convive cada vez mais num universo de linguagens 

e meios de informação que se vai ampliando e diversificando. A esta expansão 

permanente dos meios e condições de acesso à informação, associa-se a concorrência 

entre grupos económicos pelo domínio de quotas de um mercado com um potencial 

extraordinário. Por isso se assiste às “guerras editoriais” no mercado de oferta dos livros 

escolares. 

Cada grupo editorial, à sua maneira, procura afirmar as suas preferências junto dos 

docentes, apostando na renovação da imagem dos seus produtos editoriais através de 

processos de inovação técnica, oferta de novos materiais e promoção de sessões 

públicas ou abordagens individuais para divulgação dos novos manuais. As editoras têm 

consciência de que o mercado se ganha ou se perde, em grande medida, como efeito das 

acções promocionais realizadas junto das escolas e dos docentes. Tudo isto porque o 

livro escolar preenche uma fatia muito importante do mercado editorial. 
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3- A GEOGRAFIA NA SALA DE AULA: A IMPORTÂNCIA DOS MATERIAIS      

    DIDÁCTICOS 

 

Mesmo antes do ingresso na escola, a criança observa, pergunta e procura 

compreender o mundo em que vive. Esse modo de ler nosso dia-a-dia está impregnado 

de Geografia. Na escola é importante que o aluno possa ampliar, rever, reformular e 

sistematizar as noções que construiu, de forma espontânea, através da aprendizagem 

empírica de conteúdos da Geografia.  

Esse processo de ampliação, reformulação e sistematização está sempre em 

permanente construção ao longo da vida de uma pessoa, mas a escola tem um papel 

importante na sua consolidação. A Geografia como leitura do mundo em que vivemos é 

uma construção gradativa, que ocorre na escola, à medida que os alunos aprendem a 

observar, a questionar-se sobre o que observam, a descrever, a comparar, a construir 

explicações, a representar e espacializar acontecimentos sociais, económicos e naturais 

de forma cada vez mais ampla, considerando as dimensões de tempo e espaço. 

 Por isso, o ensino de Geografia não se restringe à exposição do professor, à leitura 

do livro didáctico, à memorização de conceitos ou às respostas de questionários. É algo 

muito mais complexo e desafiador. Envolve a compreensão de um modo de pensar e 

explicar o mundo, pautada por noções, conceitos, procedimentos e princípios através 

dos quais os factos são estudados e contextualizados no tempo e no espaço. 

Para promover a ampliação do conhecimento dos alunos a respeito de temas cuja 

relevância é de inquestionável valor para a sociedade actual, os materiais didácticos são 

fundamentais no trabalho do professor. 

Em Geografia, os conteúdos trabalhados enfocam, explícita ou implicitamente, 

temas relacionados com a sociedade e a natureza. Por exemplo, qual devera ser a 

abordagem geográfica do estudo do clima no 3º ciclo do ensino básico? Sabemos que 

para entender os fenómenos climáticos, necessitamos conhecer a natureza desses 

fenómenos, ou seja, como o clima acontece. Mas em Geografia é preciso também 

entender como o clima se relaciona com a nossa vida. Como o clima está relacionado 

com a agricultura, com as cidades, com a saúde e como as práticas sociais interferem no 

clima. Como tratar do clima buscando essa articulação dos conhecimentos científicos, 

transformando-os em conhecimentos escolares? Em primeiro lugar, é preciso ter claro 

que os temas geográficos sempre buscam um enfoque sócio-ambiental. Portanto, não se 

deve separar o estudo do clima (como fenómeno da natureza) do estudo social (das 
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interacções humanas com o clima), quer ao nível da causalidade quer dos impactos. 

Além disso, os estudos escolares devem promover também a ampliação dos 

conhecimentos sobre ética, trabalho e consumo, saúde, pluralidade cultural e a 

diversidade ambiental que caracterizam o nosso país e o mundo. 

O trabalho do professor de Geografia precisa ser ancorado por uma ampla variedade 

de materiais que possibilitem planear boas situações didácticas, buscando a articulação 

ampla de conteúdos que se acabou de exemplificar. Criar situações que permitam que os 

alunos possam progredir em suas aprendizagens sobre o mundo e sua própria vida nas 

diferentes paisagens que compõem esse mundo é a “meta geográfica” da sala de aula.  

Portanto, os materiais devem promover discussões e favorecer o desenvolvimento de 

uma atitude motivadora perante os temas abordados. Podem conter ou permitir ao 

professor planear actividades em que os alunos são convidados a informar, comunicar e 

influenciar colegas, funcionários da escola, os familiares e a comunidade mais ampla na 

sua compreensão de que todos fazem parte dos assuntos e problemas discutidos pela 

escola, tais como a conservação ambiental, a relação entre qualidade de vida e saúde, a 

valorização da pluralidade cultural e da diversidade ambiental, o ingresso no mundo do 

trabalho e as desigualdades socioeconómicas. 

Os materiais escolhidos pelos professores para o seu trabalho didáctico podem 

também dar ênfase aos temas que possibilitem a criação de projectos que envolvam 

mudanças de atitudes e discussão dos valores dos próprios alunos. Para isso, 

costumamos dizer que o professor de Geografia não deve restringir o seu trabalho ao 

uso de um único tipo de material, por exemplo o livro didáctico. 

No processo ensino/aprendizagem com a Geografia na sala de aula, quase sempre 

ancorado pelo livro didáctico, há a necessidade do uso de diferentes materiais. É menos 

frequente verificar-se a criação pelo professor de situações em que ele seja protagonista 

de suas próprias sequências didácticas. Por exemplo, o uso de uma fonte textual de 

revista ou de jornal pode ser objecto de trabalho dos alunos como leitura de 

aprofundamento, leitura de informação de actualidade, ou mesmo como fonte de 

problematização de um tema de pesquisa. No entanto, muitas vezes o uso dessa fonte 

faz-se sem que o professor estabeleça objectivos ou a use, considerando o planeamento 

de uma sequência de actividades pensadas e coerentes com os objectivos de 

aprendizagem, ou seja, do planeamento de uma situação em que este material faça parte 

de suas estratégias de trabalho a partir desses objectivos. Prevalece um uso 

espontaneísta dos materiais, como se eles dessem conta de “ensinar sozinhos”. 
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Defendemos que qualquer material didáctico precisa entrar na sala de aula dentro de um 

planeamento que permita ao aluno desenvolver conhecimentos conceituais, 

procedimentais e atitudinais através do seu uso. Tradicionalmente, os materiais têm sido 

mais utilizados como fonte de informação conceptual e muito menos como meios, nos 

quais o fazer de alunos e professores se combinem para que o aluno possa confrontar 

conhecimentos, desenvolver habilidades, problematizar questões geográficas.  

O trabalho com documentos é especialmente importante no ensino de Geografia, 

pois através deles os alunos podem compreender o conhecimento geográfico enquanto 

elaboração humana, realizada por pessoas em determinados contextos. As revistas e 

jornais além de outras fontes documentais, tais como livros de arte, álbum de 

fotografias, cartões postais, relatos de memórias, livros de cartas, livros de literatura, 

biografias, fornecem aos professores uma diversidade de documentos que podem ser 

articulados com o uso do livro didáctico no estudo de temas geográficos (Furlan Sueli, 

1999). 

É importante, nessa articulação, ressaltar que os documentos representam uma 

abordagem sempre subjectiva de uma determinada época ou lugar. Eles revelam ou 

fornecem pistas sobre a realidade passada ou presente e estão impregnados pelos valores 

de quem os produziu. O aluno precisa, neste sentido, de conhecer sempre quem 

escreveu o documento que está a ler, em que época, em que contexto e para quem 

escrevia. Por isso, é fundamental ensinar os alunos a ter uma posição mais interrogativa 

e crítica perante os documentos, incentivando-os a reflectir sobre as intenções daqueles 

que os elaboraram. O professor, ao permitir que as revistas e jornais entrem na sala de 

aula, deve propor aos alunos pesquisarem informações adicionais que os ajudem a 

contextualizar os documentos aí existentes. Existem muitas revistas de Geografia que 

podem ser adquiridas em banca de jornal ou por assinatura, portanto esse material pode  

tornar-se menos raro na escola. O hábito de uso de publicações periódicas deve ser mais 

incentivado pois é muito pouco frequente entre os professores. 

Os livros paradidácticos (Furlan Sueli, 1999), de abordagem temática são muito 

importantes no aprofundamento de conteúdos. Este tipo de material vem sendo cada vez 

mais utilizado nas escolas, pois cumpre o papel de aprofundamento conceptual que o 

livro didáctico muitas vezes não consegue alcançar. Existem colecções/enciclopédias 

paradidácticas de Geografia para todas as etapas da escolaridade, que oferecem 

sequências de conteúdos muito boas para desenvolvimento de trabalho, por exemplo, de 

projectos. Neste caso as resenhas, os ficheiros e a leitura têm sido os hábitos mais 
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difundidos no uso destes materiais. Algumas colecções/enciclopédias têm sido 

adoptadas para actuar no papel central de material didáctico de sala de aula, ou seja, 

substituindo o livro didáctico. O papel dessas colecções/enciclopédias tem sido 

possibilitar a abordagem temática de conteúdos de Geografia e, muitas vezes, são 

usadas como material de actualidade. A leitura é a prática mais comum, no entanto 

também aqui o professor deverá ser sempre seu mediador, o material não precisa de ter 

um uso linear.  

O material produzido por alunos constitui-se uma valiosa fonte documental. Muitas 

vezes a consolidação de conhecimentos inéditos sobre os lugares acontece quando o 

próprio grupo produz os textos (Furlan Sueli, 1999). Não existem muitas informações 

sobre os lugares e suas paisagens e a escola é o lócus privilegiado de produção deste 

conhecimento. Textos, colecções de mapas, documentação fotográfica podem ser 

produzidos para serem revisitados, questionados e ao mesmo tempo formar uma 

memória documental dos diferentes lugares. Normalmente não se valoriza tanto essas 

produções como aquelas que recebem tratamento editorial mais comercial, mas o que os 

professores muitas vezes não sabem é que os livros didácticos e paradidácticos muitas 

vezes nascem destes materiais. Hoje, com os recursos da informática podemos melhorar 

a qualidade editorial dessas produções, utilizando softwares para produção de textos e 

trabalho com multimédia. Isto depende, no entanto, de investimentos na infra-estrutura 

escolar. A produção de material didáctico escolar deve ser valorizada pela própria 

escola. O seu uso, evidentemente, deve partir dos mesmos princípios pedagógicos 

referidos anteriormente 

No ensino da Geografia podemos utilizar inúmeros recursos visuais, desenhos, 

fotos, maquetes, plantas, mapas, croquis, imagens de satélite, figuras, tabelas, jogos e 

representações feitas por crianças, acostumando o aluno com a linguagem visual.  

Desses recursos visuais, na Geografia é indiscutível e inquestionável o lugar central 

do uso dos mapas como base de análise integral e sistematização da leitura espacial. 

A Geografia é a ciência que sistematiza os procedimentos de leitura e escrita da 

linguagem cartográfica. A cartografia é um meio de transmissão de informação. 

Estamos a deixar para trás a época em que, na escola, somente se copiavam mapas, pela 

simples razão de copiá-los, não objectivando a análise das relações que eles traduzem ao 

representarem o espaço geográfico, ou mesmo não discutindo as intenções de quem 

produziu estes mapas. 
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Segundo Furlan Sueli (1999), a cartografia na escola, além de constituir um recurso 

visual muito utilizado, oferece aos professores a possibilidade de trabalhar em três 

níveis: 

1- Localização e análise – Quando se trata um fenómeno em particular e procura-

se lê-lo espacialmente. Por exemplo, a distribuição das chuvas no mundo, os tipos de 

solos, a altitude. 

2- Correlação - São muitas as situações em que os professores podem combinar 

duas cartas temáticas para correlacionar simultaneamente dois factos. Por exemplo, a 

distribuição dos climas no mundo e a distribuição da população mundial. Interpretar e 

identificar a causalidade e interacção entre os dois elementos. 

3- Síntese – Ao reunir-se vários mapas temáticos, estamos a realizar uma síntese e 

cruzando informação. Pode-se mesmo produzir novos mapas. 

O Atlas, contém mapas temáticos que devem ser trabalhados nos três níveis. É 

fundamental, no entanto que o professor o faça oferecendo os primeiros passos da 

alfabetização cartográfica. Ou seja, a partir de um texto (o mapa), o aluno inicie a leitura 

(a linguagem do mapa). O que é fundamental na utilização dos mapas? Pela proporção 

de elementos que encerra, pelo colorido, pela forma é o exemplo os mapas distorcidos, 

pelo desafio é o exemplo dos mapas mentais. O professor deve buscar a leitura de 

mapas para formar um leitor crítico ou mapeador consciente no final do processo do 

ensino básico. 

O uso do mapa quotidianamente na sala de aula favorece o trabalho nesta direcção. 

Podemos dizer que toda a aula de Geografia se deve apoiar em mapas. O problema 

básico que o professor enfrenta é o da percepção que o aluno tem sobre um determinado 

fenómeno, portanto sua percepção individual, sua leitura individual daquele espaço, a 

sua criatividade e o seu processo de cognição. 

A utilização de croquis tem sido uma prática valiosa para o desenvolvimento da 

representação figurativa e ajuda o aluno a interpretar mapas que, muitas vezes, exigem 

níveis de aquisições de leitura e escrita cartográfica que só se concretizam com o tempo.  

Pode-se ensinar, por exemplo, a elaboração de croquis de localização.  

A produção de mapas e croquis pode representar uma fonte acessível à escola e essa 

produção pode ser temática, pode partir de um assunto da turma, de alunos, pode ter 

tema de projectos colectivos. 

Fazendo apelo à observação, cada paisagem é um todo, que pode ser compreendido 

desde as suas partes. Enquanto totalidade, as paisagens envolvem componentes naturais 
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e humanas e, sobretudo, a maneira como apreendemos essas componentes. É de 

salientar a importância da observação directa no terreno. 

Na leitura da paisagem existem diferentes e divergentes maneiras de apreensão e 

compreensão da paisagem, expressas nos sentimentos e na memória das pessoas, nos 

textos científicos sobre o lugar, na literatura, no modo de vida das pessoas. Essa 

apreensão está relacionada também às nossas referências, ou seja, àquilo que 

conhecemos de antemão, às nossas vivências, à nossa maneira de perceber e 

compreender o mundo. Alguns procedimentos, entretanto, nos são comuns. 

Ao entrar em contacto com uma paisagem, procuramos observá-la, descrevê-la, 

compará-la com aquilo que conhecemos e explicá-la. Esses procedimentos, na escola, 

devem ser ampliados. É preciso ensinar os alunos a perceberem uma paisagem não 

apenas por meio daquilo que nela podemos ver, mas também através dos sons, das 

cores, dos cheiros que nela percebemos. Principalmente, devemos ensinar os alunos a 

olhar a paisagem e a buscar além daquilo que nos é mais imediato, observá-la de 

maneira intencional, procurando explicá-la.  

Nunca acontece que as explicações que construímos dão conta da totalidade da 

paisagem. Nem sempre temos a intenção de abarcar essa totalidade. Às vezes   

interessam-nos apenas alguns aspectos da paisagem. Neste sentido, a produção e as 

representações por mapas, maquetes e croquis aumentam as possibilidades dos alunos  

reflectirem sobre os objectos e os seus conteúdos nem sempre visíveis. Por exemplo, a 

leitura da paisagem por meio da observação indirecta auxilia a perceber que muitos 

problemas enfrentados no bairro, na cidade, no município e noutras paisagens são 

resultados de acções humanas, nem sempre tão explícitas. O uso dos mapas também 

auxilia a contextualização das paisagens nos seus aspectos naturais e sociais. Por 

exemplo, estar ou não numa região metropolitana, estar ou não numa região rural, estar 

ou não nas margens de um rio sujeito a inundações.  

A produção de análises e correlações também auxilia a compreender a extensão das 

diferentes interacções entre sociedade e natureza. 

As imagens são um material didáctico visual que têm um papel importante no 

estudo da Geografia. A força das imagens nos dias actuais é inquestionável. Para a 

Geografia, as imagens são documentos que revelam intencionalidade de quem as 

produziu, devendo ser contextualizadas e datadas. Alguns tipos de imagens são mais 

usuais na sala de aula do que outros. O trabalho com a imagem pode ser desenvolvido 

pelo professor, considerando os seus objectivos de ensino. Existem muitos exemplos de 
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como a televisão ou o cinema podem entrar na sala de aula como auxiliares ou 

detonadores de um processo de aprendizagem. 

Cada indivíduo cria sua própria imagem, mas parece existir uma coincidência 

fundamental entre os membros de um mesmo grupo. Existem imagens públicas, 

representações mentais comuns em grande parte dos habitantes de um mesmo lugar. 

Existe uma interacção de uma realidade física única, uma cultura comum e uma 

natureza fisiológica. 

Podemos dizer que o trabalho com a percepção da imagem pelos alunos pode ajudar 

na sua competência leitura do mundo, mostrando-lhes que as imagens que lemos são 

recortes da visão e da intenção de quem as produziu. Elas registam o tempo e o olhar de 

seus autores. Além disso, elas também se configuram como uso da técnica, pois os 

instrumentos (máquinas fotográficas, câmaras de vídeo, televisão e computadores) são 

seus intermediários. 

O vídeo entra na sala de aula dentro de um contexto didáctico planeado pelo 

professor. Nesse sentido, ele pode ter diferentes usos. 

Segundo (Furlan Sueli, 1999), poderão ser utilizadas as seguintes actividades 

recorrendo ao uso do vídeo: 

1- Procurar desenvolver a oralidade, estimulando os alunos a falarem sobre o que 

viram no vídeo. No caso de filmes de ficção, sugerir, por exemplo, que os alunos 

modifiquem o desfecho da história, que criem outras falas para os personagens, que 

relacionem a história com outras. 

2- Solicitar aos alunos que façam associações das questões levantadas pelo vídeo 

com o meio em que vivem (o bairro, a rua, a escola, etc.). É importante incentivar o 

aluno a trazer suas experiências para dentro da escola. Ao exprimir a emoção através 

das palavras, o aluno articula, organiza o pensamento. 

    3- Pode-se dramatizar as cenas mais marcantes do vídeo. Estimular a expressão 

musical, plástica e artística dos alunos. 

4- Os vídeos podem gerar vários tipos de textos, como poesias, narrativas, relatórios. 

Os textos podem ser organizados em jornais de sala de aula. 

     5- Após assistir ao vídeo, observando os enquadramentos da câmara, o professor 

pode solicitar aos alunos para representarem ou recriarem os melhores momentos do 

vídeo. 

     6- Trabalhar com os sons. Chamar a atenção para a música e sons do ambiente 

apresentados no vídeo. Fazer a experiência de baixar o volume do áudio e pedir para os 
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alunos recriarem ritmos que traduzam o clima do vídeo, por exemplo passagens mais 

românticas, dramáticas, cómicas, suspense, terror. 

7-  Simular um tribunal de julgamento com todos os seus elementos: juiz, advogado 

de defesa, promotor, escrivão, jurados. As ideias contidas no vídeo serão atacadas e 

defendidas neste tribunal. 

8- Pesquisar um pouco da televisão que os alunos vêem. Comparar as imagens 

dessa televisão quotidiana com aquelas que o professor escolher para a sala de aula.  

Discutir com outros professores este assunto e propor actividades conjuntas a partir das 

imagens. 

9-  Formar equipas de reportagens na classe para entrevistar pessoas da escola 

sobre algum tema suscitado pelo vídeo. A partir das entrevistas, fazer um telejornal de 

sala de aula. 

 

Um material didáctico visual também importante é a foto. O trabalho com o registo 

fotográfico pode ser muito útil como forma de ensinar como se produz leituras através 

do olhar. Isto é fundamental para a Geografia, pois a representação geográfica, seja 

pelos mapas, fotos, vídeos, sempre coloca em jogo o autor e as técnicas.  Por esta razão 

a sala de aula de Geografia pode conter uma farta cobertura de exemplos de tipos de 

documentos fotográficos, sejam eles as imagens de diferentes épocas, as fotografias 

produzidas pelos próprios alunos, as imagens de satélite, as fotografias aéreas, as 

imagens dos livros didácticos e paradidácticos. O professor pode explorar esse material 

de várias formas, dentre elas: 

● Solicitar um trabalho de interpretação de imagens, com perguntas. 

    ● Solicitar um comentário oral ou em texto sobre as imagens. 

● Sugerir complementação com pesquisa individual ou colectiva noutras fontes 

complementares de imagens, sobre um mesmo tema, tais como nos jornais, 

revistas, enciclopédias, arquivos municipais. Nos jornais, é muito interessante 

comparar como diferentes fotógrafos e editores de jornais tratam o mesmo 

assunto através de imagens diferentes. Provocar nos alunos a sua percepção e 

discutir as possíveis intencionalidades das imagens produzidas nos media. 

● Procurar compará-las com outras fontes complementares de imagem, ou 

transformá-las noutras linguagens (por exemplo, transformar uma imagem 

fotográfica noutra imagem sob forma de desenho, uma tabela, um gráfico, 

comparando diferentes imagens de lugares).  
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Actualmente, já é possível também analisar páginas da Web na internet. A utilização 

da internet nas aulas presenciais de Geografia representa um desafio para o professor, na 

medida em que ele também passa assumir os papéis de facilitador e guia. Além de ter 

que ser capaz de estimular a interacção entre os alunos neste novo ambiente, o docente 

deve aprimorar os seus conhecimentos relativos às novas tecnologias, de modo a poder 

oferecer um suporte aos alunos com pouca vivência nessa área. Dentro desta nova 

perspectiva, o professor deve, então estudar e pesquisar mais. Sem dúvida a cada dia 

que passa são feitos desafios aos professores para que utilizem a internet de forma 

criativa e relevante. Todavia, ainda, há muito a fazer para explorar o potencial 

pedagógico de tal ferramenta. É preciso, portanto, que haja um maior investimento em 

formação para que o professor faça um bom uso da internet na sua prática de ensino, 

que novas pesquisas relativas às implicações pedagógicas destas tecnologias sejam 

conduzidas e que relatos da utilização da internet na sala de aula sejam amplamente 

divulgados. 

Todos os materiais didácticos de acordo com as suas características, podem ser 

utilizados em situações diversas potenciando o processo ensino/aprendizagem. 
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CAPÍTULO IV- OS RISCOS NATURAIS NOS MANUAIS ESCOLARES DE  

                      GEOGRAFIA DO 3º CICLO NO ENSINO BÁSICO 

 

 Dos catorze manuais analisados editados em 2002, nove foram reeditados em 2006 e 

cinco não voltaram a ser publicados, surgindo dois novos manuais que não existiam em 

2002 (QUADRO XIII anexo II: 229).  

O número de manuais disponibilizados em 2006 é menor que em 2002. Passou-se de 

catorze manuais em 2002, para onze em 2006.  

Todos os catorze manuais, editados em 2002, abordam o subtema Riscos e 

Catástrofes. Em treze manuais o subtema é abordado de forma individualizada como 

um subtema distinto no tema O Meio Natural, e num manual é abordado não como 

subtema individualizado mas integrado nos outros subtemas do tema O Meio Natural.  

Nos onze manuais editados em 2006, é abordado o subtema Riscos e Catástrofes 

como subtema individualizado e distinto do tema O Meio Natural. 

O manual que em 2002 abordava o subtema Riscos e Catástrofes de uma forma não 

individualizada e não distinta mas integrada nos subtemas do tema O Meio Natural, 

aparece editado em 2006 com uma abordagem individualizada e distinta do tema, 

demonstrando ter mudado de estratégia. 

 

1- CONCEITOS GERAIS 

 

A leitura dos manuais editados em 2002 mostra que há um diferente entendimento 

dos conceitos gerais da temática (QUADRO XIV), não havendo por conseguinte 

uniformidade terminológica. 

QUADRO XIV - CONCEITOS GERAIS DO SUBTEMA RISCOS E CATÁSTROFES   

                             NOS MANUAIS EDITADOS EM 2002 E 2006 

CONCEITOS GERAIS 
DEFINIDOS 

MANUAIS EDITADOS 
EM 2002 

MANUAIS EDITADOS 
EM 2006 

Sem definições L4, L5 L21 
Catástrofe L1, L6, L9, L13 L19, L25 
Catástrofes Naturais L2, L3, L9, L10, L11, L14 L15, L16, L17, L20, L22, L23 
Perigo L9  
Risco L1, L8, L9, L12, L14 L17, L18, L25 
Riscos Naturais L7, L10, L12, L13 L15, L16, L18, L23, L24, L25 
Riscos Naturais Meteorológicos L12 L18 
Riscos Naturais Telúricos L12 L18 
Riscos Humanos L12 L18 
Riscos Ambientais  L24 

Fonte: Manuais editados em 2002 e 2006 
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As definições centrais deste subtema Riscos e Catástrofes não surgem em todos os 

manuais. De facto, o conceito de Catástrofes Naturais aparece em seis manuais e o 

conceito de Catástrofe aparece em quatro. Há mesmo cinco manuais que não 

apresentam qualquer definição de Catástrofes Naturais ou Catástrofe. 

 Em relação ao termo Risco a situação não é mais clara. Há também cinco manuais 

que o definem e outros quatro que definem Riscos Naturais. Existe mesmo um manual 

que apresenta ambos os conceitos. Esse manual faz uma classificação de Riscos 

distinguindo os Naturais (designados por Meteorológicos e Telúricos) dos Humanos, 

sendo aquele que define maior número de conceitos gerais (QUADRO XV). 

 

QUADRO XV- AGRUPAMENTO DE CONCEITOS GERAIS DO SUBTEMA RISCOS E           

            CATÁSTROFES POR MANUAIS EDITADOS EM 2002 E 2006 

CONCEITOS GERAIS 

 
Nº DE 

CONCEITOS 

 
IDENTIFICAÇÃO DOS 

CONCEITOS DEFINIDOS 
 

 
MANUAIS 
EDITADOS 

EM 2002 

 
TOTAL 

EM 
2002 

 
MANUAIS 
EDITADOS 

EM 2006 

 
TOTAL 

EM 
2006 

0 Sem definições L4, L5 2 L21 1 

1 Catástrofes Naturais L2, L3, L11 3 L20, L22 2 
1 Catástrofes L6 1 L19 1 

1 Riscos Naturais L7 1  0 
1 Risco L8 1  0 

 
2 

Risco 
Catástrofe 

 
L1 

 
2 

 
 

 
0 

 
2 

Risco 
Catástrofe Natural 

 
L14 

 
1 

 
L17 

 
1 

 
2 

Riscos Naturais 
Catástrofes Naturais 

 
L10 

 
1 

 
L15, L16, L23 

 
3 

 
2 

Risco Natural 
Catástrofe 

 
L13 

 
1 

  
0 

 
2 

Riscos Naturais 
Riscos Ambientais 

  
0 

 
L24 

 
1 

 
3 

Risco 
Catástrofe 
Riscos Naturais 

  
0 

 
L25 

 
1 

 
4 

Perigo 
Risco 
Catástrofe 
Catástrofe Natural 

 
L9 

 
1 

  
0 

 
 
 
5 

Risco 
Riscos Naturais 
Riscos Naturais Meteorológicos 
Riscos Naturais Telúricos 
Riscos Humanos 

 
 
 
L12 

 
 
 
1 

 
 
 
L18 

 
 
 
1 

 
Fonte: Manuais editados em 2002 e 2006 
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Em seis manuais, só é definido um conceito, existindo quatro que definem dois e um 

que define quatro. Este manual que define quatro conceitos não foi reeditado em 2006. 

Há mesmo dois manuais que não definem nenhum conceito geral. Nesses dois manuais 

um refere sem definir os conceitos de Riscos e Catástrofes e foi reeditado em 2006 e o 

outro refere sem definir o conceito de Catástrofes Naturais e não foi reeditado em 2006. 

Nos manuais editados em 2006, continua a existir a mesma heterogeneidade dos 

conceitos gerais da temática e a verificar-se que as definições centrais deste subtema 

Riscos e Catástrofes não surgem em todos os manuais (QUADRO XIV). De facto, o 

conceito de Catástrofes Naturais aparece em seis manuais e o conceito de Catástrofe 

aparece em dois. Há mesmo três manuais que não apresentam qualquer definição de 

Catástrofe Natural ou Catástrofe.  

Em relação ao termo Risco a situação não é mais clara. Há três manuais que o 

definem e outros seis que definem Riscos Naturais. Existem mesmo dois manuais que 

apresenta ambos os conceitos e um deles faz uma classificação de Riscos distinguindo 

os Naturais (designados por Meteorológicos e Telúricos) dos Humanos. Esse manual, já 

em 2002 fazia essa distinção e continua a ser aquele que define maior número de 

conceitos gerais (QUADRO XV). Em cinco manuais, são definidos dois conceitos, 

existindo três que apenas definem um e outro que define três. Há ainda um manual que 

não define nenhum conceito geral. 

Em 2002 o conceito geral mais definido é o de Catástrofes Naturais e em 2006 

existem dois conceitos gerais mais referenciados que são: Catástrofes Naturais e Riscos 

Naturais (QUADRO XIV). Em 2006, mantém-se, portanto, a maior referência ao 

conceito de Catástrofes Naturais, aumenta a referência ao conceito de Riscos Naturais e 

diminui a referência ao conceito de Risco. O conceito de Perigo que em 2002 vinha 

apresentado num único manual, em 2006 deixou de ser apresentado pois esse manual 

não foi editado em 2006. Em 2006 surge a definição de Riscos Ambientais, também, só 

apresentada num único manual. 

Nos nove manuais que foram reeditados em 2006, cinco alteraram os conceitos 

gerais que tinham apresentado em 2002 e quatro mantiveram a sua apresentação 

(QUADRO XIII anexo II: 229; QUADRO XV). As principais mudanças foram 

(QUADRO XVI anexo II: 230 a 235; QUADRO XVII anexo II: 236 a 242; QUADRO 

XXVIII anexo II: 271; QUADRO XXIX anexo II: 272): 

- Um manual que em 2002 definia o conceito de Risco sendo “todo o perigo que 

ameaça um grupo humano” e Catástrofe “fenómeno que ocorre com grande intensidade 
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pondo em perigo as vidas humanas”, em 2006 define o conceito de Riscos Naturais 

como “é um perigo que ameaça um grupo humano devido a um fenómeno natural” e 

Catástrofes Naturais como “é um fenómeno natural que causa vitimas e estragos 

avultados, em vidas humanas”. Com estas alterações verifica-se uma especificação dos 

fenómenos naturais em 2006 e portanto uma evolução no manual, sendo de salientar a 

referência ao conceito de perigo, sem o definir, nas definições de Risco em 2002 e 

Riscos Naturais em 2006, relacionando-os. 

- Um manual que em 2002 apenas definia o conceito de Catástrofes Naturais em 

2006 passa a definir os conceitos de Catástrofes Naturais e Riscos Naturais. Em 2002 

apresentava como definição de Catástrofes Naturais “são diversos os exemplos de 

catástrofes naturais. Desde os sismos aos vulcões, as suas consequências têm sempre 

algo de comum a destruição e as vítimas”, em 2006 altera essa definição para “situações 

de destruição de bens e vidas humanas, decorrentes de Riscos Naturais e normalmente 

de falta de prevenção” e completando define Riscos Naturais como “fenómenos naturais 

que podem criar situações de perigo para as populações humanas”. Verifica-se portanto 

uma evolução na forma e conteúdo das definições passando a fazer-se referência à falta 

de prevenção e relacionando o conceito de Catástrofes Naturais com Riscos Naturais e 

referindo também o conceito de perigo, sem o definir, na definição de Riscos Naturais 

relacionando-os. 

- Um manual que em 2002 definia apenas o conceito de Risco, em 2006 passa a 

definir três conceitos: Catástrofe, Risco e Riscos Naturais. Apresenta nos dois anos a 

mesma definição de Risco “probabilidade de uma Catástrofe ocorrer”, referindo em 

2002 para não confundir Risco com Catástrofe, mas não apresenta a definição de 

Catástrofe, só o fazendo depois em 2006 como ”acontecimento com consequências 

devastadoras”. Verifica-se assim evolução neste manual que complementa as definições 

e passa a distinguir Risco de Riscos Naturais, referindo que os últimos são “ligados à 

instabilidade da crusta terrestre e irregularidades climáticas”. 

- Um manual que em 2002 definia apenas o conceito de Catástrofes Naturais em 

2006 define os conceitos de Catástrofes Naturais e Risco. É apresentada a mesma 

definição de Catástrofes Naturais nos dois anos “acontecimento inesperado que pode 

causas danos materiais e humanos”, não sendo feita qualquer menção à causa desses 

danos. Nesta definição de Catástrofes Naturais não há evolução na definição, sendo 

depois indicado, em 2006, que Risco é a ”possibilidade de ocorrer uma Catástrofe 

Natural” relacionando os dois conceitos. 
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- Um manual que em 2002 não apresentava nenhuma definição de conceitos gerais, 

em 2006 define Riscos Naturais como “são próprios da dinâmica do nosso planeta” e 

distingue os Riscos Ambientais, indicando que “resultam da actividade do Homem 

sobre o meio”. Regista-se assim uma evolução neste manual. 

Nos quatro manuais que em 2006 mantêm apresentação dos conceitos gerais de 

2002, (QUADRO XVI anexo II: 230 a 235; QUADRO XVII anexo II: 236 a 242; 

QUADRO XXVIII anexo II: 271; QUADRO XXIX anexo II: 272), um define 

Catástrofes Naturais, outro Catástrofes e um outro Risco, Riscos Naturais, Riscos 

Naturais Meteorológicos, Riscos Naturais Telúricos e Riscos Humanos. Estes três 

manuais apresentam as mesmas definições dos conceitos nos dois anos, não se 

registando evolução. O outro manual apresenta os conceitos de Riscos Naturais e 

Catástrofes Naturais e altera as definições desses conceitos. Em 2002 definia Riscos 

Naturais como “fenómenos de origem natural que perturbam a superfície terrestre” em 

2006 altera para ”possibilidade de um território sofrer alterações em consequência de 

um acontecimento natural com categoria de Catástrofe”. Em 2002 definia Catástrofes 

Naturais como “acontecimento de origem natural com consequências individuais e 

sociais desastrosas”, em 2006 altera para ”acontecimento súbito quase sempre 

imprevisível, de origem natural, susceptível de provocar vítimas e danos materiais 

avultados, afectando gravemente a segurança das pessoas e as condições de vida das 

populações”. Esta definição é claramente melhor que a apresentada em 2002, pois refere 

a origem, o carácter de imprevisibilidade, assim como algumas consequências. Com 

estas alterações ocorre neste manual um aprofundamento e mais rigor nas definições, 

verificando-se evolução. 

Nos dois novos manuais editados em 2006 (QUADRO XVII anexo II: 236 a 242; 

QUADRO XXIX anexo II: 272), um não apresenta nenhuma definição de conceitos 

gerais, mas refere, sem definir os termos de Catástrofes Naturais e Riscos Naturais. É de 

salientar que neste manual se fez essa opção, sendo um manual novo editado em 2006. 

O outro define o conceito de Catástrofes Naturais como sendo “fenómeno da natureza 

geralmente responsável por uma elevada destruição material e pela perda de vidas 

humanas. Alguns destes fenómenos também alteram a superfície terrestre”. É de referir 

que este manual, também novo, só define este conceito geral. Verifica-se que nestes 

dois novos manuais as opções feitas não foram no sentido de uma abordagem 

aprofundada e rigorosa da terminologia geral. 
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Verifica-se, assim, que os manuais editados em 2002 e em 2006 apresentam uma 

base diferenciada e evolução positiva nas definições dos conceitos gerais que a unidade 

didáctica em análise encerra. No entanto, constata-se ainda que, não há uma 

uniformidade de critérios e há falta de rigor científico na maior parte das definições dos 

conceitos gerais como pode verificar-se na análise realizada das definições apresentadas 

no QUADRO XXVIII anexo II: 271 e QUADRO XXIX anexo II: 272. Embora até um 

manual refira que não se deve confundir Risco e Catástrofe essa diferenciação não 

aparece nunca claramente enunciada.  

Com uma base diferenciada os alunos, em função do manual que a escola adoptou 

vão obter conhecimentos diferentes porque geralmente os professores se vão basear na 

linha orientadora do manual. Isso só não acontecerá se o professor apresentar mais 

linhas de orientação e outros documentos informativos ou de pesquisa, o que na maior 

parte dos casos não sucede. 

Convêm referir que se constata uma falha significativa em termos de introdução da 

terminologia básica desta temática assim como uma deficiente apresentação dos 

conceitos centrais. 

 

2- O RISCO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS 

 

Nos manuais escolares de Geografia do 3º ciclo do ensino básico, o Risco de 

Incêndios Florestais aparece abordado em dois subtemas. No subtema Riscos e 

Catástrofes do tema O Meio Natural nos manuais editados em 2002 e em 2006 e no          

subtema Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do tema Ambiente e Sociedade nos 

manuais editados em 2003. Nos manuais editados em 2006 o Risco de Incêndios 

Florestais só pode ser analisado no tema O Meio Natural, subtema Riscos e Catástrofes, 

do 7º ano, já que os novos manuais com o tema Ambiente e Sociedade, subtema 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para o 9º ano, foram editados em 2008 e já 

não foi possível integrá-los nesta investigação. 

Nos catorze manuais editados em 2002, a abordagem do Risco de Incêndios 

Florestais revela-se diferenciada e não é abordado em todos os manuais, sendo dez os 

que o fazem. (QUADRO XXX anexo II: 273). 

Nenhum deles apresenta a definição de Incêndio Florestal, no entanto, um menciona 

que são característicos das regiões mediterrânicas. 
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 Dos dez manuais somente três referem que os incêndios são provocados por causas 

naturais e pelo homem, enquanto, quatro apenas indicam as causas naturais e um só a 

influência da intervenção humana na ignição de incêndios. As causas naturais referidas 

são: as elevadas temperaturas no verão, a ausência de precipitação nessa época do ano, 

secura da vegetação e clima mediterrânico, fenómenos atmosféricos, ondas de calor e 

secas. Nas causas humanas, existe um manual que se refere às queimadas, falta de 

cuidado dos agricultores, madeireiros e interesses comerciais e outro a uma rede de 

vigilância pouco desenvolvida e falta de limpeza da floresta. Existem dois manuais que 

não se referem às causas, optando por se referirem apenas às consequências de 

destruição com texto notícia.  

Há claramente alguma confusão entre causas de ignição de incêndios e factores 

propícios à ignição e propagação dos mesmos. 

As consequências dos Incêndios Florestais são muito mais abordadas, sendo de 

realçar que um manual se refere à destruição da floresta, efeito dos incêndios sobre o 

meio ambiente e erosão do solo, efeito sobre a população perda de casas e bens. Outro 

refere-se também à destruição provocada pelos incêndios, a evacuação de residentes e 

encerramento de estradas. Um outro indica que os incêndios além de destruírem a 

vegetação põem em risco as habitações. Existe ainda um manual referindo que a 

natureza é muitas vezes rejuvenescida pelos Incêndios Florestais, sendo apenas este 

manual a salientar este aspecto positivo das consequências dos Incêndios Florestais, mas 

não explicitando devidamente esta vertente benéfica do incêndio. 

As medidas de prevenção e atitudes a tomar durante um Incêndio Florestal são 

escassamente referidas. 

O recurso à imagem de incêndios não é generalizado. Só seis manuais o fazem e 

trata-se sobretudo de fotografias com chamas a lavrar, duas com casas e uma de 

bombeiros a combater incêndio também com casas. Ao todo são apresentadas nove 

imagens e um desenho. A maioria das imagens não são temporalmente nem 

geograficamente localizadas, Das quatro localizadas duas são de Portugal, uma na 

África do sul e uma na Amazónia. O desenho refere-se às causas dos incêndios, causas 

naturais, fogo posto e negligência. Somente três manuais apresentam mais que uma 

imagem, dois deles apresentam duas imagens e o outro apresenta duas imagens e um 

desenho.  

Apresentação de cartografia é quase inexistente, só dois manuais o fazem. Ao todo 

são apresentados três mapas, sendo um deles, o mapa de risco de Incêndio em Portugal, 
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sem fonte e com escala gráfica, apresentado num manual. O outro manual apresenta 

dois mapas, um mapa de locais de incêndios em Bornéu com escala gráfica e sem fonte 

e um mapa mundi com localização de incêndios na região do mediterrâneo, África, 

Brasil, Nova Guiné Papua, Indonésia, sem escala e sem fonte. É de referir o aspecto 

negativo da apresentação de cartografia sem fonte e sem escala e, quando é apresentada 

a escala, é sempre a escala gráfica. 

Nos dez manuais somente quatro utilizam textos. Nos cinco textos apresentados três 

são referentes a Portugal e dos outros dois um é relativo a incêndios no sudeste asiático 

(Guardian, 1997), e outro com notícia de incêndios na Austrália (Diário de Notícias, 

2002). Dois dos textos são apresentados no mesmo manual, sendo ambos relativos a 

Portugal e um deles apresenta dados estatísticos relativos a causas de incêndios em 

Portugal. É de realçar que todos os textos são apresentados com a fonte. 

Apenas três manuais apresentam exercícios relativos aos incêndios, um com 

imagem não localizada para classificar o risco, outro com imagem não localizada para 

identificar o risco e indicar factores e um outro para indicar causas de incêndios e 

medidas para os diminuir. 

Abordagem dos Incêndios Florestais nestes manuais editados em 2002, é apelativa, 

porque se recorre à imagem e a alguns textos notícia. É dada relevância às causas e 

consequências e menos à prevenção. Recorre-se pouco à cartografia, à estatística e aos 

exercícios de aplicação. Não é dada relevância aos incêndios em Portugal, já que dos 

dez manuais que abordam os incêndios apenas três se referem ao nosso País. Revela-se 

uma base distinta nos diversos manuais e algumas imprecisões na apresentação da 

cartografia e das imagens, pois alguns desses elementos aparecem sem a fonte, sem a 

escala, sem o contexto geográfico a que se referem e não são datados. Existe pouco 

aprofundamento e falta de importância devida à temática. 

Nos sete manuais editados em 2003, todos abordam os Incêndios Florestais, mas 

abordagem também se revela diferenciada (QUADRO XXXI anexo II: 274). 

Dos sete manuais quatro referem-se às causas naturais e humanas dos incêndios e os 

restantes três optam por se referir apenas às consequências. As causas naturais referidas 

são: erupções vulcânicas, temperaturas elevadas, trovoadas, raios, relâmpagos. É de 

destacar a existência de um manual referindo que com o aumento da temperatura global 

os incêndios tornam-se mais frequentes, sendo o único manual que em 2003 relaciona o 

aquecimento global com os incêndios.  
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As consequências dos incêndios são muito mais abordadas. É de salientar que nessas 

consequências, um manual refere os incêndios como destruidor da biosfera e causador 

de poluição atmosférica e um outro como causa de contaminação do ar. Estes dois 

manuais são os únicos que relacionam os incêndios com a poluição atmosférica. Um 

outro manual indica como consequências a destruição, a evacuação de residentes e o 

encerramento de estradas. Os restantes quatro manuais referem que os incêndios 

destroem extensas áreas de floresta e mato diminuindo a área florestal e um deles 

especifica que os incêndios são a principal causa da destruição da floresta portuguesa. 

Nenhum manual se refere às medidas de prevenção ou atitudes a tomar durante um 

Incêndio Florestal.  

A maior parte dos manuais, cinco, recorre a imagens de incêndios e trata-se 

sobretudo de fotografias de chamas a lavrar sendo duas referentes a bombeiros com 

casas e uma de reflorestação após incêndio. Das dez imagens apresentadas nenhuma 

delas é localizada e cinco surgem num manual. 

Também a maior parte dos manuais, cinco, apresentam cartografia. Ao todo são 

apresentados cinco mapas e um gráfico, todos eles relativos a Portugal. Um mapa de 

grandes áreas de perigo de incêndio, um mapa de probabilidade de ocorrência nos 

próximos 30 anos, um mapa de número de ocorrências entre 1981-2001, um mapa de 

risco de incêndio, e um gráfico de evolução de área ardida. É de referir que dois dos 

mapas não apresentam fonte nem data, outro não apresenta a escala e o gráfico também 

não apresenta a fonte. Na cartografia quando é apresentada a escala surge sempre a 

escala gráfica. De toda a cartografia, três dos mapas e o gráfico referem-se a 

representação de dados estatísticos. 

A utilização de textos é quase inexistente, pois só um manual o faz apresentando 

três textos, sendo todos relativos a Portugal e em todos vem indicada a fonte. 

Apenas um manual apresenta exercício de aplicação. 

Abordagem dos incêndios nestes manuais editados em 2003, é feita na perspectiva 

de defesa do ambiente e os incêndios são apresentados como destruidores da floresta. É 

uma abordagem apelativa porque se recorre à imagem à cartografia e à estatística. É 

dada relevância aos incêndios em Portugal, já que dos sete manuais cinco referem-se ao 

nosso País e todos os textos, cartografia e dados estatísticos a ele são referentes. É dada 

relevância às causas e consequências e não se refere a prevenção. Recorre-se a alguns 

textos e pouco aos exercícios de aplicação. Revela-se uma base distinta nos diversos 

manuais, algumas imprecisões na apresentação da cartografia e das imagens, pois 
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alguns desses elementos aparecem sem a fonte, sem a escala, sem o contexto geográfico 

a que se referem e não são datados. Existe pouco aprofundamento da temática. 

Existem seis manuais que abordam os Incêndios Florestais nos dois subtemas e um  

só aborda em 2003 (QUADRO XXX anexo II: 273; QUADRO XXXI anexo II: 274). 

Nos seis manuais que abordam nos dois subtemas (QUADRO XXX anexo II: 273; 

QUADRO XXXI anexo II: 274), verificam-se as seguintes situações: 

- Um manual em 2002, refere os incêndios urbanos como risco humano e apresenta 

o exemplo de uma imagem de incêndio no Chiado, apesar de este não ter sido 

provocado por incêndio florestal. Apresenta ainda uma imagem de incêndio não 

localizada para identificar o tipo de risco e não faz mais nenhuma abordagem da 

temática, optando-se por abordar os incêndios neste subtema, como risco humano 

esquecendo a causa natural abordando apenas os incêndios urbanos e não florestais. Em 

2003 este manual tem a seguinte abordagem: ocorrência de incêndios provoca a 

degradação da biosfera e a poluição atmosférica, imagem de incêndio não localizada, 

imagem não localizada de reflorestação após incêndio. Mapa de grandes áreas de perigo 

de incêndio em Portugal, sem fonte nem data, com escala gráfica. Neste manual optou-  

-se por um aprofundamento da temática em 2003 no ponto de vista ambiental, dando-se 

relevância às consequências deixando de referir as causas e como risco humano e de 

apresentar exercício de aplicação. Verifica-se uma evolução na referência a Portugal e 

que é feita nos dois subtemas, já que em 2002 apenas se refere ao incêndio urbano e em 

2003 é apresentado um mapa de áreas de perigo de incêndios em Portugal passando a 

utilizar a representação gráfica a esse nível. 

- Um manual em 2002 tem a seguinte abordagem: incêndios florestais- resultantes 

da intervenção do homem e causas naturais. Causas naturais - as elevadas temperaturas 

de verão, ausência de precipitação nessa época do ano, a secura da vegetação, a falta de 

limpeza das florestas, a fraca acessibilidade para ocorrer aos incêndios, uma rede de 

vigilância pouco desenvolvida. Desenho relativo às causas, fogo posto, causas naturais, 

negligência. Prevenção dos incêndios florestais- seis medidas- não fazer queimadas não 

lançar foguetes, não queimar lixos, não fazer lume, limpar o mato, utilizar dispositivos 

contra a libertação de faíscas. Como devemos agir e ajudar em caso de fogo florestal. 

No início de um fogo florestal- cinco medidas- chamar entidades bombeiros serviços 

florestais forças de segurança, tentar apagar incêndios com ramos e abafadores, relatar 

actos suspeitos às autoridades, não assistir aos incêndios deixar acessos livres, colaborar 

com as autoridades nas operações de rescaldo e na vigilância pós rescaldo. Uma 
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imagem não localizada com casas. Os incêndios para além de destruírem a vegetação 

põem em risco as habitações e contribuem para o aquecimento do planeta e poluição 

atmosférica. Uma imagem de incêndio não localizada para identificar o risco e indicar 

factores. Em 2003 apenas refere os incêndios florestais como causa de contaminação do 

ar e apresenta uma imagem de incêndio não localizada não fazendo mais nenhuma 

abordagem da temática. Este manual em 2002 relaciona os incêndios com o 

aquecimento global e deixa de o fazer em 2003. Ainda em 2002 especifica as medidas 

de prevenção e a tomar durante um incêndio florestal e refere nas causas uma rede de 

vigilância pouco desenvolvida e falta de limpeza de florestas e também deixa de o 

indicar em 2003. Neste manual optou-se por um aprofundamento da temática em 2002 

no ponto de vista dos incêndios como um risco centrando-se nas causas e prevenção, 

deixando de referir as causas humanas. Não utiliza a representação gráfica, textos e 

dados estatísticos nem faz referência a Portugal nos dois dos subtemas. 

- Um manual em 2002 apenas refere os incêndios devido a ondas de calor e não faz 

mais nenhuma abordagem da temática, em 2003 faz a seguinte abordagem: floresta 

portuguesa atingida pelos incêndios. Mapa de probabilidade de ocorrência de incêndios 

em Portugal nos próximos 30 anos, (ISA DGR, 2001) e com escala gráfica. Este manual 

faz uma abordagem pouco aprofundada da temática nos dois subtemas, embora em 2003 

passe a referir Portugal com representação gráfica a esse nível e a consequência 

destrutiva da floresta deixando de se referir às causas. Não se utiliza imagem, textos e 

dados estatísticos nos dois subtemas. 

- Um manual que em 2002 apenas aborda os incêndios com cabeçalho de notícia de 

incêndios em Portugal, em 2003 aborda os incêndios com referência à diminuição da 

área de floresta devido a incêndios naturais ou postos sem dizer onde. Este manual faz 

uma abordagem pouco aprofundada da temática nos dois subtemas e em 2003 deixa de 

referir Portugal. Centra abordagem nas consequências e em 2003 passa a referir as 

causas sem as especificar. Não é utilizada a representação gráfica, imagens e dados 

estatísticos e em 2003 deixa de utilizar o texto. 

- Um manual em 2002 faz a seguinte abordagem: incêndios florestais- 

característicos da região mediterrânea onde a estação seca e quente prolongada é 

propícia à deflagração de fogos. Imagem de incêndio na Amazónia. Efeitos sobre a 

população perda de casas e bens. Efeitos sobre o meio ambiente, destruição da floresta, 

aumento da erosão do solo. Em 2003 faz a seguinte abordagem: floresta em brasa, 

incêndio na floresta, imagem não localizada sem casas. Causas naturais e humanas, 
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causas naturais erupções vulcânicas e raios provocados por tempestades. O incêndio 

destrói a floresta. Os incêndios em Portugal, mapa com número de ocorrências entre 

1981-2001 (Nicif). Texto causas dos incêndios em Portugal (A floresta o ambiente e a 

juventude, 1992). Texto consequências dos incêndios em Portugal (A floresta o 

ambiente e a juventude, 1992). Texto incêndios florestais um escândalo português 

(Visão, 2001). Este manual em 2002 relaciona os Incêndios Florestais com a erosão dos 

solos e deixa de o fazer em 2003. Ainda em 2002 identifica a região mediterrânea como 

zona risco e também deixa de o fazer em 2003. Centra a abordagem nas causas e 

consequências mantendo a referência às causas naturais e humanas e consequência de 

destruição de floresta, deixando de referir a perda de casas e bens. Em 2003 deixa de 

referir Amazónia e passa a referir com alguma relevância Portugal, com representação 

gráfica de dados estatísticos a esse nível e os três textos também relativos ao nosso País. 

- Um manual em 2002 faz a seguinte abordagem: incêndios podem ter causas 

naturais e ateados pela mão humana. Causa natural elevadas temperaturas que fazem 

arder material inflamável deixado pelo homem ou porque a cobertura vegetal arde com 

facilidade, trovoadas. Duas imagens de incêndios, uma em Aguiar da Beira, incêndios 

uma ameaça muitas vezes do Homem, outra não localizada de bombeiros a combater 

incêndio com casas. Mapa de risco de incêndio em Portugal, sem fonte, com escala 

gráfica. Dois textos um com notícia de trovoada causa incêndio em Viseu (O Comércio 

do Porto, 2001), outro com estatística de causas de incêndios em Portugal, 1% origem 

natural, 40% descuido e 21% intencional (Focus, 2001). Exercício indicar causas de 

incêndios e medidas para os diminuir. Este manual é o único que em 2002 apresenta 

dados estatísticos e relativos a Portugal. Em 2003 faz a seguinte abordagem: imagem de 

incêndio não localizada no assunto Gases do mal. Causa da destruição da floresta a 

queima da floresta. Imagem de incêndio não localizada. Floresta afectada por incêndios 

duas imagens de incêndios não localizadas. Causas humanas e naturais, causas humanas 

descuido e fogo posto, causas naturais temperaturas elevadas e trovoadas. Mapa de área 

ardida em Portugal de 1 de Janeiro a 30 de Setembro, sem ano, com escala gráfica 

(Direcção Geral de Florestas). Meios de combate a incêndios em Portugal. Imagem 

quartel de bombeiros e imagem de bombeiros combatendo um incêndio com casas. 

Exercício com perguntas aos bombeiros sobre número de incêndios e sua gravidade na 

região. É de destacar que este manual se refere a Portugal nos dois subtemas. Em 2002 

com imagens, textos, mapa de risco de incêndio e dados estatísticos relativos a causas. 

Em 2003 com imagens, mapa de área de ardida e o exercício com inquérito a 
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bombeiros. Aliás nos manuais editados em 2002 e 2003, este é o único que se refere aos 

bombeiros fazendo-o nos dois subtemas. Existe portanto algum esquecimento na 

referência aos bombeiros e ao seu trabalho no combate aos incêndios. É também, de 

destacar que este manual em 2003 relaciona os incêndios com a expressão Gases do 

mal. É dada relevância às causas e consequências, mantendo-se a indicação das causas 

naturais e humanas e fazendo-se referência em 2002 num exercício, a medidas para 

diminuir os incêndios não as indicando.  

Nestes seis manuais que abordam os incêndios nos dois subtemas, dois referem 

Portugal nas duas abordagens, enquanto, outros dois o fazem apenas em 2003, um só o 

faz em 2002 e existe um manual que não se refere a Portugal.  

Nos onze manuais editados em 2006, a abordagem do Risco de Incêndios Florestais 

continua a ser diferenciada e não é abordado em todos os manuais, sendo sete os que o 

fazem (QUADRO XXXII anexo II: 275). 

Nenhum deles dá a definição de Incêndios Florestais, mas um continua a mencionar 

que são característicos das regiões mediterrâneas.  

Dos sete manuais apenas três referem as causas naturais e causas humanas, 

enquanto, quatro apenas referem as causas naturais. As causas naturais referidas são: as 

elevadas temperaturas no verão, ausência de precipitação nessa época do ano, a secura 

da vegetação erupções vulcânicas, trovoadas, onda de calor, a estação seca e quente 

prolongada, o clima mediterrânico. 

A maior parte dos manuais, cinco, referem as consequências de incêndios florestais 

e os restantes dois optam por se referir apenas às causas. As consequências referidas 

são: destruição da floresta, efeitos desastrosos no equilíbrio ambiental, deslizamentos de 

terras, movimentos de vertente, erosão dos solos, inundações, mortos, destroem a 

vegetação, põem em risco as habitações, contribuem para o aquecimento do planeta e 

poluição atmosférica. É de realçar que um manual refere os impactos económicos 

destruição de casas, fabricas, postos de electricidade. 

As medidas de prevenção de incêndios florestais e a tomar durante um incêndio 

florestal são escassamente referidas.  

O recurso à imagem de incêndios não é generalizado. Apenas quatro manuais o 

fazem e são sobretudo de fotografias de chamas a lavrar, uma de área depois de ardida e 

outra imagem de satélite de Portugal. São apresentadas, ao todo, seis imagens e um 

desenho, sendo três imagens não localizadas e das três localizadas são relativas a 
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Portugal. O desenho refere-se às causas de incêndios, causas naturais, fogo posto e 

negligência. 

Apresentação de cartografia também não é generalizada, pois só três manuais o 

fazem. Ao todo são apresentados três mapas, dois mundiais e um relativo a Portugal. 

Um manual apresenta um mapa com as principais regiões do mundo afectadas pelos 

incêndios, sem fonte e com escala gráfica. Outro apresenta um mapa mundial com 

identificação de casos de problemas de fogos, sem fonte nem escala. Um outro 

apresenta mapa de risco de incêndios em Portugal, sem fonte nem escala. Toda a 

cartografia é apresentada sem a fonte e apenas um mapa com a escala gráfica.  

A utilização de textos é quase inexistente, pois só dois manuais o fazem e ao todo 

são apresentados dois textos referentes a Portugal, com a indicação da fonte. 

A situação é idêntica no uso de dados estatísticos. Também somente dois manuais o 

fazem e ao todo são apresentadas três estatísticas. Desses dados estatísticos um é a nível 

mundial, número de fogos no mundo em 1994 e 2003, sem fonte e os outros dois são 

relativos a Portugal, número de mortes em Junho/1986, número de mortes em 

Julho/Agosto 2003, sem fonte, causas de incêndios em Portugal 200-2005 (Direcção 

Geral de Recursos Florestais). É de salientar a apresentação de estatística sem fonte. 

Apenas três manuais apresentam exercícios, dois com imagem para identificar o 

risco e indicar factores, e um outro para referir a importância da floresta, os factores que 

originam os incêndios e as áreas do país mais afectadas e medidas para proteger a 

floresta. 

Abordagem dos incêndios nestes manuais editados em 2006 é apelativa, pois 

recorre-se à imagem. Não se dá relevância aos incêndios em Portugal, já que apenas três 

manuais se referem ao nosso País. Dá-se relevância às causas, consequências e menos à 

prevenção e medidas a tomar em caso de incêndio florestal. Recorre-se pouco à 

cartografia, aos textos, aos dados estatísticos e aos exercícios de aplicação. Revela-se 

uma base distinta nos diversos manuais, algumas imprecisões na apresentação da 

cartografia, imagens, dados estatísticos, pois alguns desses elementos aparecem sem a 

fonte, sem a escala, sem o contexto geográfico a que se referem e não são datados. 

Existe pouco aprofundamento com falta de importância devida à temática. 

Nos nove manuais reeditados em 2006, seis manuais mantêm abordagem dos 

Incêndios Florestais, enquanto, um só o faz em 2002, um apenas em 2006 e um não faz 

a sua abordagem. É de destacar que os dois novos manuais editados em 2006 não 
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abordam os Incêndios Florestais apesar da mediatização da temática. Isso não nos 

parece a opção correcta.  

Nos seis manuais que mantêm abordagem, dois fazem rigorosamente a mesma 

abordagem e quatro alteram abordagem. Nesses seis manuais, um refere Portugal 

apenas em 2002, dois fazem-no em 2006 e três não fazem referência (QUADRO XXX  

anexo II: 273; QUADRO XXXII anexo II: 275). 

Nos quatro manuais que alteram abordagem (QUADRO XXX anexo II: 273; 

QUADRO XXXII anexo II: 275), verificam-se as seguintes situações: 

- Um manual em 2002 fazia a seguinte abordagem: incêndios florestais- causas 

naturais e causas humanas- queimadas, falta de cuidado dos agricultores, clima 

mediterrânico, os madeireiros, interesses comerciais, utilização exploração da madeira. 

As queimadas e as cinzas como fertilizantes. Texto incêndios no sudeste asiático              

(Guardian,1997), mapa locais de incêndios em Bornéu, com escala gráfica. Referência a 

incêndios no mediterrâneo, África, Brasil, Nova Guiné Papua, Indonésia, com mapa 

mundi de localização sem escala. Em 2006 aborda da seguinte maneira: incêndios 

florestais- que consequências? Nas regiões do sul da Europa com elevadas temperaturas 

e um longo período seco no Verão. Têm causas naturais como erupções vulcânicas mas 

a maioria resulta da acção do homem. Destruição da floresta com efeitos desastrosos no 

equilíbrio ambiental. As florestas protegem os solos dos agentes erosivos. A infiltração 

de água nos solos diminui aumentando a escorrência da água à superfície. Três imagens, 

duas de incêndios em Portugal e uma imagem de satélite, Agosto de 2005. Um texto 

sobre incêndios em Portugal (Jornal Público, 2005). Exercício para referir a importância 

das florestas, os factores que originam os incêndios, áreas do país mais afectadas e 

medidas para proteger a floresta. Este manual em 2002 relaciona os incêndios com os 

madeireiros e interesses comerciais e deixa de o fazer em 2006. Ainda em 2002 refere 

as queimadas com causa humana e como consequência positiva com as cinzas como 

fertilizante e também deixa de o fazer em 2006. Em 2006, refere-se num exercício a 

medidas para proteger a floresta, mas não as indica. Em 2002 adopta uma abordagem 

mundial, enquanto que, em 2006 o faz a nível da Europa e especificando Portugal, com 

imagens e um texto. Em relação às causas naturais e humanas mantém a referência. Em 

relação à representação gráfica, este manual apenas o faz em 2002 com o mapa de 

Bornéu, deixando de apresentar cartografia em 2006. Em 2006 identifica a Europa do 

Sul como área de risco e centra a sua abordagem nas consequências.  



86 
 

- Um manual em 2002 apenas aborda os fogos florestais como consequência das 

secas e com uma imagem de incêndio florestal não localizada, não fazendo mais 

nenhuma abordagem da temática. Em 2006 faz a seguinte abordagem: fogos florestais 

no Mundo- número de fogos em 1994 e 2003, sem fonte. As secas provocam fogos. 

Outras causas naturais relâmpagos, erupções vulcânicas. Medidas para prevenir risco de 

incêndios- cinco medidas- não fazer queimadas, não fazer lume, limpar o mato, 

participar incêndio às autoridades. Mundo- chamas sem fronteiras, mapa mundial com 

identificação de casos de problemas de fogos, sem fonte nem escala. Desastres em 

Portugal, fogos florestais em Junho/1986, nº de mortos, Julho/Agosto 2003 nº de 

mortos, sem fonte. Texto- fogos florestais em Portugal (Visão, 2003). É de salientar que 

este manual também refere medidas de prevenção de incêndio florestal, fazendo-o em 

2006, já um outro manual o faz em 2002 e 2006. Este manual passa a aprofundar mais a 

temática e a referir Portugal em 2006, com estatística e texto. Em relação à 

representação gráfica, é utilizada a escala mundial e em relação à estatística são 

apresentados dados mundiais de número de fogos e dados de Portugal com número de 

mortos. Aliás, este manual que apresenta dados estatísticos mundiais. Verifica-se uma 

evolução neste manual, já que passa a referir causas, consequências, medidas de 

prevenção e a utilizar dados estatísticos, textos e cartografia. 

- Um manual em 2002 faz a seguinte abordagem: incêndios florestais – 

característicos da região mediterrânea onde a estação seca e quente prolongada é 

propícia à deflagração de fogos. Imagem de incêndio na Amazónia. Efeitos sobre a 

população perda de casas e bens. Efeitos sobre o meio ambiente, destruição da floresta, 

aumento da erosão do solo. Em 2006 aborda da seguinte forma: incêndios florestais- 

característicos da região mediterrânea onde a estação seca e quente prolongada é 

propícia à deflagração de fogos. Imagem de incêndio não localizada para identifica o 

risco natural. Este manual mantém a consideração da região mediterrânica como área de 

risco. É de salientar que este manual continua a não fazer referência a Portugal e em 

2006 deixa de referir consequências e de relacionar os incêndios com a erosão. Não se 

verifica evolução neste manual, já que, mantém a não utilização de cartografia, textos e 

dados estatísticos. 

- Um manual em 2002 faz a seguinte abordagem: incêndios podem ter causa natural 

e ateados pela mão humana. Causa natural- elevadas temperaturas que fazem arder 

material inflamável deixado pelo homem ou porque a cobertura vegetal arde com 

facilidade, trovoadas. Duas imagens de incêndios, uma em Aguiar da Beira, incêndios 
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uma ameaça muitas vezes do Homem, outra não localizada bombeiros a combater 

incêndio com casas. Mapa de risco de incêndio em Portugal, sem fonte e com escala 

gráfica. Dois textos um com notícia de trovoada causa incêndio em Viseu (O Comércio 

do Porto, 2001), outro com estatística de causas de incêndios em Portugal, 1% origem 

natural, 40% descuido e 21% intencional (Focus, 2001). Exercício para indicar causas 

de incêndios e medidas para os diminuir. Em 2006 aborda do seguinte modo: incêndios 

de causa natural devastadora nas regiões de clima temperado mediterrânico, mapa com 

as principais regiões do mundo afectadas pelos incêndios, sem fonte e com escala 

gráfica. Os incêndios provocam inundações e deslizamentos de terras sem vegetação nas 

encostas, a chuva não é retida aumentando a erosão do solo. Este manual em 2006 passa 

a relacionar os incêndios com a erosão com as inundações e os deslizamentos de terras. 

Em 2002 refere-se num exercício a medidas para diminuir os incêndios sem as indicar e 

em 2006 deixa de o fazer. Em 2006 deixa de referir a causa humana e o combate dos 

bombeiros. É de destacar que este manual se referia, em 2002, a Portugal com mapa de 

risco de incêndio e texto incluindo estatística de causas e em 2006 deixa de referir 

Portugal. Em 2002 adopta uma abordagem ao nível da Europa e especificando Portugal 

e em 2006 faz uma abordagem mundial, confirmando-se isso na representação gráfica. 

Neste manual não se regista evolução e deixa de utilizar textos e dados estatísticos. 

Demonstra-se que os diversos manuais editados em 2002, 2003 e 2006 apresentam 

diferentes opções na abordagem da temática Risco de Incêndios Florestais. O papel do 

professor e do manual adoptado na escola será particularmente relevante, pois como já 

foi referido, os Incêndios Florestais não vêm concretamente indicados nas orientações 

curriculares e o professor pode não os abordar principalmente se o manual adoptado na 

escola não o contemplar. 

 

3- OUTROS RISCOS NATURAIS 

 

No que se refere aos restantes riscos naturais a abordagem dos manuais editados em 

2002 também se apresenta diferenciada. Não há coincidência nem no tipo nem no 

número de riscos analisados (QUADRO XVI anexo II: 230 a 235; QUADRO XXXIII 

anexo II: 276; QUADRO XXXIV anexo II: 277 a 278). O número de riscos 

considerados varia entre treze, o que se verifica num manual, e três que acontece noutro. 

A seca é o mais abordado pois surge em doze manuais, seguem-se os sismos e as cheias 

em onze. Pelo contrário, os movimentos de terras, deslizamentos de massa e 
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escorregamentos de terras, são os menos abordados. Nenhum risco é contemplado em 

todos os manuais (FIGURA 1; QUADRO XXXIII anexo II: 276; QUADRO XXXIV 

anexo II: 277 a 278).     

         
FIGURA 1- RISCOS NATURAIS ABORDADOS NOS MANUAIS EDITADOS EM 2002 

 
         Fonte: Manuais editados em 2002 

 

 

Também não são claras as razões que levam os autores a optarem por este ou aquele 

risco e que expliquem a grande variabilidade de opções. No entanto, acontece que 

muitos manuais referem os riscos mas não os definem. 

O risco de sismos está definido em sete manuais (QUADRO XXXV). No entanto, 

três apesar de o referirem não apresentam a definição. Noutro vem apenas indicado que 

sismo é o mesmo que tremor de terra, o que em nossa opinião não é uma definição. Das 

sete definições apresentadas apenas três se referem à propagação de ondas sísmicas e 

nenhuma se refere às placas tectónicas. Existe apenas um manual que indica o termo 

terramoto. Nenhum manual refere que um sismo pode ser provocado por actividade 

vulcânica. Há ainda três manuais que não fazem abordagem deste risco e, no entanto ele 

tem expressão em Portugal. 
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QUADRO XXXV– RISCO DE SISMOS NOS MANUAIS EDITADOS EM 2002 

 
  

RISCO DE SISMOS 
 

 
CÓDIGO DO 

MANUAL 
 

 
DEFINIÇÃO 

L1, L4, L7 Não abordam. 

L5, L9, L10 Referem, mas não apresentam a definição, nem no texto, nem no glossário. 

L2 
São movimentos vibratórios que se propagam em todas as direcções a partir de um 
foco ou hipocentro, através de ondas sísmicas. 

L3 
São movimentos da crosta terrestre, rápidos e mais ou menos intensos, com origem 
no interior da terra. Terramotos são sismos que ocorrem em terra. 

L6 São movimentos bruscos da superfície terrestre.  
L8 Resultam da mobilidade e instabilidade da crosta terrestre. 

L11 Movimentos bruscos, de natureza vibratória e de curta duração da crosta terrestre. 

L12 
É uma libertação súbita de energia acumulada na crosta terrestre, que se manifesta 
pela propagação de ondas sísmicas, provocando movimentos vibratórios do solo. 

L13 
São assim, movimentos oscilatórios bruscos e repentinos da crosta terrestre 
provocados pela irradiação das ondas sísmicas.  

L14 O mesmo que tremor de terra. 

 
Fonte: Manuais editados em 2002 

 

 

O risco de secas, está definido em nove manuais e em três é referido mas sem ser 

apresentada a definição (QUADRO XXXVI). As definições não são claras havendo 

confusão com as causas. Apenas um manual relaciona as secas com a carência de 

escoamento de água subterrânea. Esse manual não foi editado em 2006. Nenhum 

manual distingue e define seca meteorológica, agrícola, hidrológica e sócio-económica. 

Existem dois manuais que não abordam este risco.       
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QUADRO XXXVI- RISCO DE SECAS NOS MANUAIS EDITADOS EM 2002 

   
Fonte: Manuais editados em 2002 
 

As vagas de frio estão definidas em quatro manuais e em cinco são referidas mas sem 

ser apresentada a definição (QUADRO XXXVII). As definições apresentadas não são 

muito precisas nos limiares das temperaturas e no tempo de duração necessário para que 

se possa considerar estar-se perante uma vaga de frio. Existem cinco manuais que não 

mencionam este risco. 

 
QUADRO XXXVII– RISCO DE VAGAS DE FRIO NOS MANUAIS EDITADOS EM 2002 

 

  

Fonte: Manuais editados em 2002 

 

  
RISCO DE SECAS 

 
CÓDIGO DO 

MANUAL 

 
DEFINIÇÃO 

L4, L13 Não abordam. 

L5, L8, L12 Referem, mas não apresentam a definição, nem no texto, nem no glossário. 

L1 Longos períodos em que não chove. 
L2 Resulta na maior parte dos casos da ausência de precipitação ou precipitação abaixo 

da média durante longos períodos de tempo. 
L3 Valores de precipitação anormalmente baixos durante um período mais ao menos 

prolongado - costumam instalar-se gradualmente numa região. 
L6 Correspondem a um período mais ou menos prolongado em que se verificam níveis 

reduzidos de precipitação ou mesmo a sua completa ausência. 
L7 Ocorre uma seca sempre que há carência de água. Considera-se não só a 

precipitação, mas também o escoamento de água subterrânea. 
L9 Devido à fraca precipitação e às elevadas temperaturas. 
L10 Encontram-se associadas a longos períodos de reduzida precipitação. 

L11 Período de tempo seco devido à elevada ausência de precipitação. 

L14 Período mais ou menos longo com ausência de chuva. 

  
RISCO DE VAGAS DE FRIO 

CÓDIGO DO 
MANUAL 

DEFINIÇÃO 

L2, L4, L13, L10, L14 Não abordam. 
L5, L6, L8, L11, L12 Referem, mas não apresentam a definição, nem no texto, nem no glossário. 

L1 São fenómenos meteorológicos que ocorrem com frequência e que, cada 
vez mais, parecem estar relacionados com as mudanças climáticas. 

L3 Temperaturas bastante mais baixas do que o habitual. 
L7 Sucessão de dias com valores baixos da temperatura do ar. 
L9 Devido às temperaturas negativas. 
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Apenas um manual define vulcões e erupções vulcânicas fazendo a sua distinção 

(QUADRO XXXVIII). No entanto, quatro definem vulcões sem abordar as erupções 

vulcânicas, um define erupções vulcânicas sem abordar os vulcões e dois definem 

erupções vulcânicas e referem os vulcões sem os definir. Há ainda, três manuais que 

apenas fazem menção aos vulcões, não os definindo, nem abordando as erupções 

vulcânicas, e outros três que não abordam nenhum dos dois riscos. As definições são 

muito pouco claras e nenhum manual refere que vulcão é uma estrutura geológica em 

forma de cone, utilizam o termo fenda e abertura. Não há a preocupação de fazer uma 

distinção entre os dois riscos vulcão e erupção vulcânica.  

 
QUADRO XXXVIII- RISCOS DE VULCÕES E ERUPÇÕES VULCÂNCICAS NOS MANUAIS            

                                    EDITADOS EM 2002 

 
Fonte: Manuais editados em 2002 
 

 

  
RISCOS DE VULCÕES E ERUPÇÕES VULCÂNICAS 

 
 

CÓDIGO DO MANUAL 
 

DEFINIÇÃO 

L1, L4, L7 Não abordam os dois riscos. 
L9, L10, L12 Referem vulcões, mas não apresentam a definição, nem no texto, 

nem no glossário. Não abordam as erupções vulcânicas. 

L2 
Vulcão- caso o magma esteja suficientemente quente ou tenha a 
força necessária, pode chegar à superfície dando origem a um 
vulcão. 

L3 
Vulcões- são fendas na superfície terrestre por onde se libertam 
gases, cinzas e lava. 

L5 
Erupções vulcânicas- as rochas em fusão, muitas vezes 
acompanhadas de cinzas e gases brotam de vulcões. Refere vulcões. 

L6 
Vulcão- abertura na superfície terrestre, através da qual são 
expelidos lava, cinzas e gases. 

L8 

Erupções vulcânicas- resultam da mobilidade e instabilidade da 
crosta terrestre.                            
Refere vulcões, mas não apresentam a definição, nem no texto, nem 
no glossário. 

L11 

Erupção vulcânica- expulsão de material vulcânico. 
Vulcão- Abertura da crosta terrestre, através da qual é expelida 
matéria rochosa, cinzas, fumos, gases, entre outros, do interior da 
Terra. 

L13 
Vulcão- é assim, uma abertura na costa terrestre através da qual são 
expelidos, para a superfície da Terra, diversos materiais (lava, 
gases, cinzas, etc.), provenientes do interior da Terra. 

L14 
 

Erupção vulcânica- acto de expulsão de materiais sólidos líquidos 
ou gasosos por um vulcão. Refere vulcões, mas não apresentam a 
definição, nem no texto, nem no glossário. 
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As ondas de calor estão definidas em quatro manuais e em três são referidas mas sem 

apresentarem a definição, existindo sete manuais que não fazem a sua abordagem 

(QUADRO XXXIX). Tal como nas definições de vagas de frio também não se verifica 

precisão no limiar das temperaturas e tempo de duração necessário para que se possa 

considerar estar-se perante uma onda de calor. 

 
QUADRO XXXIX- RISCO DE ONDAS DE CALOR NOS MANUAIS EDITADOS EM 2002 

Fonte: Manuais editados em 2002 
 

 Somente um manual define o risco de tempestade, mas a definição é muito vaga 

indicando serem perturbações atmosféricas (QUADRO XL). Outro manual refere 

tempestades mas sem apresentar a definição. Há ainda um manual que refere 

tempestades tropicais e tempestades temperadas mas não as define e outro que refere 

tempestades de granizo e tempestades de chuva mas também não as define. Dez 

manuais não abordam as tempestades. 

 
QUADRO XL- RISCO DE TEMPESTADES NOS MANUAIS EDITADOS EM 2002 

 
Fonte: Manuais editados em 2002 

RISCO DE ONDAS DE CALOR 
 

CÓDIGO DO 
MANUAL 

 
DEFINIÇÃO 

L2, L4, L9, L10, 
L12, L13, L14 

Não abordam. 

L5, L6, L8 Referem, mas não apresentam a definição, nem no texto, nem no glossário. 

L1 São fenómenos meteorológicos que ocorrem com frequência e que, cada vez mais, 
parecem estar relacionados com as mudanças climáticas. 

L3 Temperaturas bastante mais elevadas do que o habitual. 

L7 Grande sequência de dias, com valores elevados de temperatura do ar e valores 
muito baixos de humidade relativa. 

L11 Período longo de tempo quente, provocado por uma extensa área de altas pressões 
estacionária ou então que se move lentamente. 

RISCO DE TEMPESTADES 

 
CÓDIGO DO 

MANUAL 

 
DEFINIÇÃO 

L2, L3, L4, L5, 
L6, L7, L8, L9, 

L10, L13 

Não abordam. 

L1 Fenómeno relacionado com perturbações atmosféricas. Refere temporal.      

L11 Refere tempestades de granizo, tempestades de chuva. 

L12 Refere tempestades. 

L14 Refere tempestades tropicais, tempestades temperadas. 
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Dois manuais definem os riscos de cheias e inundações fazendo a sua distinção e 

outros dois apresentam a mesma definição para os dois conceitos (QUADRO XLI).  

Existem seis manuais que definem as cheias e não abordam as inundações, enquanto, 

um distingue as inundações fluviais e marítimas sem abordar as cheias. Outro distingue 

apenas as inundações fluviais e também sem abordar as cheias. Há ainda um manual 

que refere as cheias, não as definindo, nem abordando as inundações e um outro refere 

as inundações, também não as definindo, nem abordando as cheias. Verifica-se 

ambiguidade na diferenciação dos dois riscos, cheias e inundações e pouca preocupação 

em distinguir as inundações fluviais das marítimas. Não é feita qualquer referência a 

inundações urbanas e evento como as cheias de 1967 em Lisboa não são referidos. 

 
QUADRO XLI- RISCOS DE CHEIAS E INUNDAÇÕES NOS MANUAIS EDITADOS EM 2002 

 
RISCOS DE CHEIAS E INUNDAÇÕES 

CÓDIGO DO 
MANUAL 

DEFINIÇÃO 

L1 

Inundação- fenómeno de natureza climática que se deve fundamentalmente a 
precipitações abundantes.                                  
Cheia- fenómeno de natureza climática que se deve fundamentalmente a 
precipitações abundantes.                                                 

 
L2 

Cheia- Está associada à ocorrência de níveis de água e de caudais mais elevados que 
os habituais. 

 
L3 

Inundação ou cheia- acontece quando a água dos rios transborda ou a do mar invade 
a terra. 

L4 
Cheia- quando se regista uma subida do nível das águas de um rio, devido ao 
aumento do seu caudal. Inundações no litoral 

L5 Refere cheias, mas não apresenta a definição, nem no texto, nem no glossário. 

L6 

Inundações - quando vastas áreas  normalmente secas, são cobertas de água, ficando, 
por isso, submersas.             
Cheias -correspondem ao aumento do volume de água de um rio devido a chuvas 
abundantes ou à fusão das neves e à consequente inundação das áreas envolventes. 

 
L7 

Cheias e inundações- a cheia é a subida do caudal de um rio implicando o transbordo 
do seu leito ordinário (que o rio costuma ocupar). Esse excesso de água inunda os 
terrenos ribeirinhos. As cheias originam sempre inundações, mas nem todas as 
inundações são devidas às cheias, como, por exemplo as de origem marinha. 

L8 Refere inundações, mas não apresenta a definição, nem no texto nem no glossário. 

L9 Cheias- devido à subida do nível médio das águas. 

L10 
Cheias- resultam fundamentalmente da ocorrência de precipitação intensa num curto 
período de tempo. 

L11 
Cheias - subida rápida do caudal de um rio devido a uma elevada pluviosidade ou 
fusão do gelo e da neve. 

L12 

Inundações fluviais- normalmente causadas por precipitações muito elevadas que 
ocorrem durante alguns dias consecutivos. Inundações de origem marítima - 
ocorrem quando existe uma ondulação muito forte fazendo com que as águas do mar 
atinjam níveis acima do normal, invadindo as áreas costeiras mais baixas e subindo 
ao longo dos cursos terminais dos rios. 

L13 
Inundações- verificam-se quando as águas transbordam dos rios ou dos mares 
invadindo as áreas baixas e planas mais próximas. Inundações fluviais – Sucedem 
quando o leito de um rio recebe mais água do que a que consegue transportar. 

L14 Cheias - enchente de um rio que aumenta de caudal e ultrapassa o seu leito normal. 
   Fonte: Manuais editados em 2002 
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O risco de furacões está definido em seis manuais e em quatro é referido mas sem ser 

apresentada a definição, existindo quatro manuais que não abordam este risco 

(QUADRO XLII). Apenas duas definições indicam que são centros de baixas pressões e 

somente uma outra refere o enquadramento geográfico que define este risco. 

 
QUADRO XLII- RISCO DE FURACÕES NOS MANUAIS EDITADOAS EM 2002 

Fonte: Manuais editados em 2002 

 
O risco de ciclones está definido em dois manuais. No entanto, três apesar de o 

referirem não apresentam a definição. Há nove manuais que não abordam este risco 

(QUADRO XLIII). Apenas uma definição indica o enquadramento geográfico que 

define os ciclones tropicais. 

 
QUADRO XLIII- RISCO DE CICLONES NOS MANUAIS EDITADOS EM 2002 

 
RISCO DE CICLONES 

CÓDIGO DO 
MANUAL 

 
DEFINIÇÃO 

L2, L3, L4, L6, L7, 
L9, L11, L12, L13 

Não abordam. 

L1, L5, L10 Referem, mas não apresentam a definição, nem no texto, nem no glossário. 

L8 Depressões muito cavadas que ocorrem sobretudo na estação das chuvas nas 
regiões tropicais e subtropicais. 

L14 Depressão barométrica muito fechada e muito violenta em que a velocidade do 
vento ultrapassa, muitas vezes, os 150 km/h. 

   Fonte: Manuais editados em 2002 

RISCO DE FURACÕES 
CÓDIGO DO 

MANUAL 
 

DEFINIÇÃO 

L6, L10, L12, L14 Não abordam. 

L1, L4, L5, L11 Referem, mas não apresentam a definição, nem no texto, nem no glossário. 

L2 São violentas tempestades características das regiões tropicais, que se deslocam 
muito rapidamente, sendo muitas vezes marcadas por ventos que atingem os 400 
km/h. 

L3 São violentas tempestades características das regiões tropicais, que se deslocam 
muito rapidamente, sendo muitas vezes marcadas por ventos que atingem os 400 
km/h. 

L7 São ciclones tropicais com um centro quase circular de pressões 
extraordinariamente baixas, em cujo interior os ventos giram em espiral com 
grande velocidade. O seu diâmetro pode ir de 150 a 500 km. 

L8 È uma depressão barométrica onde a pressão atinge valores extremamente baixos. 
O ar movimenta-se em espiral em direcção ao centro e a grande velocidade. O seu 
diâmetro pode variar entre 150 km e 500 km. A velocidade do vento oscila 
normalmente entre 120km/h a 200 km/h. 

L9 Os ciclones são chamados furacões na América do Norte. 

L13 São violentas tempestades, com ventos giratórios que podem ultrapassar os         
400 Km/h e que se desenvolvem á volta de um centro de baixa pressão 
atmosférica. 
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O risco de tufões só está definido num manual e noutro vem indicado que tufão é o 

mesmo que ciclone tropical apresentando a definição de ciclone. Há ainda um manual 

que refere os tufões mas sem apresentar a definição, e onze não abordam este risco 

(QUADRO XLIV). Apenas uma definição faz o enquadramento geográfico que define 

os tufões. 

QUADRO XLIV- RISCO DE TUFÕES NOS MANUAIS EDITADOS EM 2002 

Fonte: Manuais editados em 2002 

 
Nas definições destes riscos furacões, ciclones e tufões, verifica-se falta de clareza, 

ambiguidade na sua distinção e pouco esclarecimento no enquadramento geográfico que 

os diferencia. 

O risco de tornados está definido em três manuais e noutro apenas é referido. Dez 

manuais que não fazem abordagem deste risco (QUADRO XLV). As definições 

apresentadas são pouco claras e uma distingue o termo tromba de água. Não há um 

esclarecimento da distinção deste risco com os de furacões, ciclones e tufões. 

 
QUADRO XLV- RISCO DE TORNADOS NOS MANUAIS EDITADOS EM 2002 

 
RISCO DE TORNADOS 

 
CÓDIGO DO 

MANUAL 

 
DEFINIÇÃO 

L2, L3, L4, L6, 
L7, L9, L10, 

L11, L12, L13 

Não abordam. 

L1 Refere, mas não apresenta a definição, nem no texto, nem no glossário. 

L5 Enormes colunas de aspiração que divagam pelas planícies continentais. Caso o 
fenómeno surja sobre o oceano ou sobre um lago o nome apropriado é Tromba de 
água. 

L8 As massas de ar não estão carregadas de humidade mas os ventos podem atingir 500 
km/h. 

L14 Pequena mas intensa perturbação atmosférica semelhante a um grande redemoinho 
de vento de 300 a mais km/h de elevado poder destruidor. 

  Fonte: Manuais editados em 2002 

 
RISCO DE TUFÕES 

 
CÓDIGO DO 

MANUAL 

 
DEFINIÇÃO 

L1, L2, L3, L4, 
L5, L6, L7, L9, 
L10, L11, L13 

Não abordam. 

L8 Os ciclones são chamados tufões no extremo oriente.  

L12 Refere, mas não apresenta a definição, nem no texto, nem no glossário.  

L14 Tufão ou ciclone tropical. 
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Tsunamis ou maremotos está definido em seis manuais e noutro é referido mas sem 

apresentar a definição (QUADRO XLVI). Nas definições apresentadas não existe a 

preocupação de esclarecer que tsunami é o mesmo que maremoto, pois apenas quatro 

manuais o fazem. Nas seis definições apresentadas apenas duas indicam que os 

tsunamis são provocados por sismos no mar e erupções vulcânicas, enquanto, outras 

duas apenas os relacionam com os sismos e uma outra só com as erupções vulcânicas. É 

ainda de referir que uma das definições é muito vaga e utiliza o termo onda de choque. 

Existem sete manuais que não abordam este risco. 

 
QUADRO XLVI- RISCO DE TSUNAMIS OU MAREMOTOS NOS MANUAIS EDITADOS EM 2002 

 
 RISCO DE TSUNAMIS OU MAREMOTOS 

 
CÓDIGO DO 

MANUAL 

 
DEFINIÇÃO 

L4, L6, L7, L8, 
L9, L12, L14 

Não abordam. 

L13 Refere tsunami, mas não apresenta a definição, nem no texto, nem no glossário. 

L1 Tsunami- uma inundação que resulta de uma origem vulcânica. 

L2 Tsunami- são enormes ondas marinhas provocadas por tremores de terra sismos ou 
vulcões submarinos. 
Maremotos também designados por Tsunamis. 

L3 Maremotos- sismos que ocorrem no mar. 
L5 Tsunamis- são uma onda de choque que se propaga a grande velocidade pelos 

oceanos. 
Maremoto ou tsunami. 

L10 Tsunami também designado por maremoto ou raz de maré.- Onda solitária de 
grandes dimensões que acontece no caso de se registarem grandes sismos com 
epicentro no mar. 

L11 Tsunamis- gigantescas ondas marinhas que se formam devido a sismos, erupções 
vulcânicas, desmoronamentos de terras em baías, entre outros. 
Maremoto ou Tsunami. 

Fonte: Manuais editados em 2002 

 
Em relação ao risco de movimentos de terras surgem designações diferentes. 

Desabamentos de terras está definido apenas em dois manuais (QUADRO XLVII). 
 

QUADRO XLVII- RISCO DE DESABAMENTOS DE TERRAS MANUAIS EDITADOS EM 2002 
 

 RISCO DE DESABAMENTOS DE TERRAS 
 

CÓDIGO DO MANUAL 
 

DEFINIÇÃO 
L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, 
L9, L10, L11, L13, L14 

Não abordam. 

L1 Toda a queda súbita de enorme quantidade de materiais. 

L12 São movimentos de grandes volumes de terras que podem destruir 
habitações, matar pessoas e animais e alterar o aspecto do próprio relevo. 

Fonte: Manuais editados em 2002 
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Derrocadas ou aluimentos de terras está definido em quatro manuais (QUADRO  

XLVIII). 

 
QUADRO XLVIII- RISCO DE DERROCADAS OU ALUIMENTOS DE TERRAS NOS MANUAIS 

                                    EDITADOS EM 2002 

 
  

RISCO DE DERROCADAS OU ALUIMENTOS DE TERRAS 
 

CÓDIGO DO 
MANUAL 

 
DEFINIÇÃO 

L2, L4, L5, L6, 
L7, L10, L11, 
L12, L13, L14 

Não abordam.  

L1  É o resultado, na maior parte dos casos, das actividades humanas mal planeadas 
(construção em áreas de risco), em conjugação com factores naturais, como 
precipitações anormais, a natureza dos solos ou ainda a deficiente cobertura vegetal 
que permite uma maior erosão. 

L3 Derrocadas ou aluimentos de terras- deslizamento dos terrenos das encostas, que 
destroem o que nelas está construído e soterram as áreas mais baixas. 

L8 Derrocadas ou aluimento de terras- queda de uma massa rochosa que se fragmente 
sobre uma vertente de grande inclinação. 

L9 Desmoronamento de terras resultante muitas vezes de grande chuvadas e falta de 
vegetação nas encostas. 

 
Fonte: Manuais editados em 2002 

 

Deslizamentos de terras está definido em dois manuais. No entanto, dois apesar do o 

referirem não apresentam a definição (QUADRO XLIX). 

 
 

QUADRO XLIX- RISCO DE DESLIZAMENTOS DE TERRAS NOS MANUAIS EDITADOS EM 
                                  2002 

 
  

RISCO DE DESLIZAMENTOS DE TERRAS 
 

CÓDIGO DO 
MANUAL 

 
DEFINIÇÃO 

L1, L3, L4, L6, L7, 
L8, L10, L11, L12, 
L13 

Não abordam. 

L5, L9 Referem, mas não apresentam a definição, nem no texto, nem no glossário. 

L2 São o desprender e queda de grandes massas de terra, em consequência de 
infiltrações de água, após chuvas intensas. 

L14 Escorregamento rápido e episódico de terras, solo e vegetação ao longo de uma 
vertente, em geral associado a queda pluviométrica prolongada e/ou muito intensa. 

 
Fonte: Manuais editados em 2002 
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Movimentos de vertente só está definido num manual. No entanto, quatro referem-no 

sem apresentarem a definição (QUADRO L). 

 

QUADRO L- RISCO DE MOVIMENTOS DE VERTENTE NOS MANUAIS EDITADOS EM 2002 

 

Fonte: Manuais editados em 2002 

 
Apenas um manual define movimentos de terras e treze não fazem a sua abordagem 

(QUADRO LI). 

 

QUADRO LI- RISCO DE MOVIMENTOS DE TERRAS NOS MANUAIS EDITADOS EM 2002 
 

  
RISCO DE MOVIMENTOS DE TERRAS 

 
 

CÓDIGO DO MANUAL 
 

DEFINIÇÃO 

L1, L2, L3, L4, L5, L6, 
L7, L8, L9, L11, L12, 

L13, L14 

Não abordam. 

L10 Mais frequentes nas vertentes, ocorrem quando o solo se encontra saturado 
de água depois de vários dias de intensa precipitação. 

 

Fonte: Manuais editados em 2002 

 
 

Os deslizamentos de massa e escorregamentos de terras estão definidos num manual 

que é o mesmo (QUADRO LII; QUADRO LIII). Este manual faz questão de indicar 

que a distinção entre estes dois riscos é o facto dos deslizamentos de massa se 

verificarem em terras saturadas de água e os escorregamentos de terras sem auxílio da 

água. 

 
 

  
RISCO DE MOVIMENTOS DE VERTENTE 

 
 

CÓDIGO DO 
MANUAL 

 
DEFINIÇÃO 

L2, L3, L4, L5, L9, 
L11, L12, L13, L14 

 

Não abordam. 

L1, L6, L8, L10 Referem, mas não apresentam a definição, nem no texto, nem no glossário. 

L7 Movimentos de descida, numa vertente, de uma massa de rocha, terra ou 
detritos. 
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QUADRO LII- RISCO DE DESLIZAMENTOS DE MASSA NOS MANUAIS EDITADOS EM 2002 

 

  
RISCO DE DESLIZAMENTOS DE MASSA 

 
CÓDIGO DO 
MANUAL 

 
DEFINIÇÃO 

L1, L2, L3, L4, L5, 
L7, L8, L9, L10, 

L11, L12, L13, L14 

Não abordam. 

L6 Movimentos de terras saturadas de água em vertentes íngremes. 

 
Fonte: Manuais editados em 2002 
 
 

QUADRO LIII- RISCO DE ESCORREGAMENTOS DE TERRAS NOS MANUAIS EDITADOS EM 

                             2002 

 
  

RISCO DE ESCORREGAMENTOS DE TERRAS 
 

 
CÓDIGO DO 

MANUAL 

 
DEFINIÇÃO 

L1, L2, L3, L4, L5, 
L7, L8, L9, L10, 

L11, L12, L13, L14 

Não abordam. 

L6 Queda rápida de grandes massas de rocha sem o auxílio de água. 

 

Fonte: Manuais editados em 2002 

 

 

Nestes riscos de desabamentos de terras, derrocadas ou aluimentos de terras, 

deslizamentos de terras, movimentos de vertente, movimentos de terras, deslizamentos 

de massa, escorregamentos de terras, verifica-se uma diversidade da terminologia 

utilizada para a definição do mesmo risco. Não são claras as razões que levam os 

autores a optarem por uma terminologia.  

O risco de avalanches está definido em cinco manuais e em dois é referido sem ser 

apresentada a definição, existindo sete manuais que não abordam este risco (QUADRO 

LIV). Nas definições apresentadas há uma que confunde as avalanches com 

escorregamentos de terras. 
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QUADRO LIV- RISCO DE AVALANCHES NOS MANUAIS EDITADOS EM 2002 

 
Fonte: Manuais editados em 2002 

 

O aquecimento global está definido em dois manuais e doze não fazem a sua 

abordagem (QUADRO LV). Numa das definições é feita alusão às suas consequências.  

 
QUADRO LV- RISCO DE AQUECIMENTO GLOBAL NOS MANUAIS EDITADOS EM 2002 

 
  

RISCO DE AQUECIMENTO GLOBAL 
 

CÓDIGO DO 
MANUAL 

 
DEFINIÇÃO 

L1, L2, L5, L6, 
L7, L8, L9, L10, 
L11, L12, L13, 

L14 

Não abordam. 

L3 Aumento da temperatura média à superfície terrestre, que fará derreter as massas de 
gelo retidas nos pólos e nos glaciares e subir o nível médio das águas do mar. 

L4 Aumento das temperaturas à superfície da Terra. 

 
Fonte: Manuais editados em 2002 

 

Os manuais editados em 2002 apresentam extractos de textos que exemplificam ou 

complementam os conteúdos (QUADRO XVIII anexo II: 243 a 247). No entanto   

pode-se constatar que há algumas imprecisões no modo como os mesmos são 

referenciados. De facto, 34 % dos textos utilizados não indicam a fonte, 21 % não 

apresentam o contexto geográfico a que se referem e 17 % não estão datados. As fontes 

mais utilizadas são os jornais e revistas. Os textos que referem a data são actualizados. 

O acontecimento histórico mais referido é o terramoto de 1755. 

 

RISCO DE AVALANCHES 

CÓDIGO DO 
MANUAL 

DEFINIÇÃO 

L2, L4, L7, L8, 
L9, L12, L13 

Não abordam. 

L5, L6 Referem, mas não apresentam a definição, nem no texto, nem no glossário. 

L1 Resultam do deslizamento repentino de terrenos cobertos de neve. 

L3 Deslizamentos de neve instável numa vertente. 

L10 Risco presente nas áreas montanhosas, em que grandes massas de gelo se 
desprendem repentinamente como resultado de uma alteração meteorológica brusca. 

L11 Grande deslizamento, escorregamento de terras, neve ou gelo. 

L14 Massa de neve que se desprende do cimo da montanha ou da encosta e que pode 
arrastar tudo à sua passagem. 
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Na cartografia apresentada (QUADRO XX anexo II: 252 a 255), também é possível 

encontrar algumas imprecisões. Cerca de 30 % dos mapas utilizados não indicam a 

fonte, 77 % não possuem a escala e 80 % não são datados. Quando é apresentada escala 

é clara a opção pela escala gráfica, sendo 46 % dos mapas de escala mundial. Os que 

referem a data são actualizados.  

Nas imagens apresentadas (QUADRO XXII anexo II: 259 a 263), continua a 

manter-se algumas imprecisões, já que 92 % das imagens utilizadas não referem a fonte, 

45 % não apresentam o contexto geográfico a que se referem e 84 % não são datadas. O 

tipo de imagem que mais aparece é a fotografia. As imagens são actualizadas e 

reportam-se acontecimentos actuais e falados nos media. O acontecimento histórico 

mais referido é o terramoto de 1755. 

Relativamente ao contexto geográfico dos textos, da cartografia e das imagens 

apenas uma pequena percentagem se refere a Portugal. De facto, 14,5 % dos textos,     

11 % dos mapas e 13 % das imagens são sobre ao nosso País. 

Nem todos os manuais apresentam glossário (QUADRO XXIV anexo II: 268). 

Apenas quatro dos catorze manuais o fazem. Desses quatro dois colocam o glossário no 

final do livro e os outros dois optam por o inserir nas margens do texto. 

Dos materiais associados aos manuais (QUADRO XXVI anexo II: 269), sete 

apresentam caderno de actividade do aluno e os outros sete optam por incluir as 

actividades no manual. Existem três manuais que apresentam um atlas para o aluno e 

seis apresentam outros materiais complementares tal como caderno de técnicas, jogos. 

Relativamente aos materiais para o professor, doze manuais apresentam manual do 

professor, onze apresentam transparências, sete apresentam cassete vídeo, mas nenhum 

apresenta Cd-rom ou Dvd.  

Na análise realizada podemos considerar uma falta de uniformidade de critérios nos 

riscos naturais contemplados, existindo também alguma falta de rigor científico nas suas 

definições. A abordagem é apelativa porque se recorre à imagem, à cartografia e aos 

textos, mas existem nesses elementos algumas imprecisões, pois grande parte não indica 

a fonte, a escala, o contexto geográfico a que se referem e não são datados. Recorrem 

fundamentalmente à escala mundial. Não é dada relevância a Portugal, já que se utiliza 

pouco a cartografia, imagens e textos referentes ao nosso País. O glossário é pouco 

relevante e é dada alguma importância ao caderno de actividades do aluno. O manual do 

professor juntamente com as transparências são fundamentais e a cassete vídeo tem 

algum destaque. 
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Nos onze manuais editados em 2006 a abordagem dos Riscos e Catástrofes Naturais 

também se apresenta diferenciada e continua a não haver coincidência nem no tipo nem 

no número de riscos analisados. (QUADRO XVII anexo II: 236 a 242; QUADRO 

XXXIII anexo II: 276; QUADRO LVI anexo II: 279 a 280). O número de riscos 

considerados varia entre catorze o que se verifica em três manuais e sete que acontece 

apenas num. Os sismos são o risco mais abordado sendo considerado em todos os 

manuais. Seguem-se as secas em dez, as ondas de calor e os furacões em nove. Pelo 

contrário, as derrocadas ou aluimentos de terras, deslizamentos de terras, deslizamentos 

de massa e aquecimento global, são os menos abordados (FIGURA 2; QUADRO 

XXXIII anexo II: 276; QUADRO LVI anexo II: 279 a 280). 

FIGURA 2- RISCOS NATURAIS ABORDADOS NOS MANUAIS EDITADOS EM 2006 
 

  Fonte: Manuais editados em 2006 
 

 
Também não são claras as razões que levam os autores a optarem por este ou aquele 

risco ou que expliquem a grande variabilidade de opções. Também acontece que muitos 

manuais referem os riscos mas não os definem. 

Todos os manuais abordam o risco de sismos. No entanto, só está definido em oito 

manuais e em três é referido mas sem apresentarem a definição (QUADRO LVII). Nas 

oito definições apresentadas, apenas uma se refere à propagação de ondas sísmicas. Essa 

definição é feita por um manual que já apresentava a mesma definição em 2002. 

Somente um outro manual se refere às placas tectónicas e relaciona os sismos com 

actividade vulcânica. Esse manual não tinha sido editado em 2002. Nenhum manual 
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indica o termo terramoto. Há dois manuais que passam a abordar este risco, pois em 

2002 não o tinham considerado. 

 
QUADRO LVII- RISCO DE SISMOS NOS MANUAIS EDITADOS EM 2006 

 
 

RISCO DE SISMOS 
 

 
CÓDIGO DO 

MANUAL 
 

 
DEFINIÇÃO 

L16, L17, L25 Referem, mas não apresentam a definição, nem no texto,  nem no glossário. 

L15 Série de vibrações da Terra, nalguns casos suficientemente poderosas para se sentirem 
sem auxílio de instrumentos. 

L18 Libertação súbita de energia acumulada na crosta terrestre, que se manifesta pela 
propagação de ondas sísmicas, provocando movimentos vibratórios do solo. 

L19 Vulgarmente designados por tremores de terra, são movimentos bruscos da superfície 
terrestre. 

L20 Movimento da crosta terrestre rápidos mais ou menos intenso com origem no interior 
da terra. 

L21 Tremor ou abalo que se faz sentir sobre as rochas da crosta terrestre, provocado pelo 
movimento das placas tectónicas ou por actividade vulcânica. 

L22 Movimentos rápidos e intensos formados no interior da Terra. 
L23 São vibrações mais ou menos violentas da crosta terrestre devidas a movimentos do 

interior da Terra. 
L24 Movimentos bruscos de natureza vibratória e de curta duração da crosta terrestre. 

 
Fonte: Manuais editados em 2006 

 

 

Nenhum manual apresenta simultaneamente a definição de vulcões e erupções 

vulcânicas, fazendo a sua distinção (QUADRO LVIII). No entanto, um define erupções 

vulcânicas e refere vulcões mas sem apresentar a definição deste último. Existem quatro 

manuais que definem os vulcões e não abordam as erupções vulcânicas, enquanto, três 

referem os vulcões, não os definindo, nem abordando as erupções vulcânica, e dois 

referem as erupções vulcânicas, também não as definindo, nem abordando os vulcões. 

Há, ainda, um manual que não aborda os dois riscos. As definições são muito pouco 

claras e apenas um manual refere que vulcão é uma estrutura geológica. Este manual é 

novo e apenas foi editado em 2006. Os outros utilizam o termo fenda e abertura. Não há 

a preocupação de se fazer uma distinção entre vulcão e erupção vulcânica.  
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QUADRO LVIII- RISCOS DE VULCÕES E ERUPÇÕES VULCÂNICAS NOS MANUAIS 

                                        EDITADOS EM 2006 

 
 

RISCOS DE VULCÔES E ERUPÇÕES VULCÁNICAS 

 
CÓDIGO DO 

MANUAL 
 

 
DEFINIÇÃO 

L24 Não aborda os dois riscos 
L16, L17, 

L18 
Referem vulcões, mas não apresentam a definição, nem no texto, nem no glossário. 
Não abordam as erupções vulcânicas. 

L22, L25 Referem erupções vulcânicas, mas não apresentam a definição, nem no texto, nem no 
glossário. Não abordam os vulcões. 

L15 Vulcão- abertura na crosta terrestre por onde se escapam rocha fundida e outros 
materiais para a superfície da Terra. 

L19 Vulcão- abertura na superfície terrestre através da qual é expelida lava cinzas e gases. 
L20 Vulcão- são fendas na superfície terrestre por onde se libertam gases, cinzas e lava. 
L21 Vulcão- estrutura geológica que permite a passagem do magma do manto terrestre para 

a superfície. 
L23 Erupção vulcânica - é um vulcão em actividade expulsando materiais através da cratera. 

Refere vulcão, mas não apresentam a definição, nem no texto, nem no glossário. 
 

Fonte: Manuais editados em 2006 

 
 
 
 
Dois manuais definem cheias e inundações fazendo a sua distinção. Um desses 

manuais em 2002 não fazia essa distinção e referia os dois termos como sendo o mesmo 

e o outro apresenta as mesmas definições (QUADRO LIX). Noutro vem indicado cheias 

ou inundações sem apresentar a definição dos dois riscos. Esse manual em 2002 

apresentava a definição de cheias. Há cinco manuais que definem as cheias sem abordar 

as inundações, enquanto, dois definem inundações sem abordar as cheias e outros dois 

distinguem as inundações fluviais das de origem marítima também sem abordar as 

cheias Verifica-se ambiguidade na diferenciação das cheias e inundações e pouca 

preocupação em distinguir as inundações fluviais das marítimas. 
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QUADRO LIX- RISCO DE CHEIAS E INUNDAÇÕES NOS MANUAIS EDITADOS EM 2006 

 
  

RISCOS DE CHEIAS E INUNDAÇÕES 
 

CÓDIGO DO 
MANUAL 

 
DEFINIÇÃO 

L15 Cheias- subida brusca do caudal de um rio resultante da precipitação abundante, 
fusão do gelos, descarga de albufeiras, entre outras. 

L16 Cheias- resultam fundamentalmente da ocorrência de precipitação intensa num 
curto período de tempo. 

L17 Inundação- consiste na invasão da água em áreas normalmente secas. 

L18 Inundações fluviais – normalmente causadas por precipitações muito elevadas 
que ocorrem durante alguns dias consecutivos. Assim os cursos de água entram 
em situação de cheia.  
Inundações de origem marítima – ocorrem quando existe uma ondulação muito 
forte que faz com que as águas do mar atinjam níveis acima do normal, 
invadindo as áreas costeiras mais baixas e subindo ao longo dos cursos terminais 
dos rios. 

L19 Inundações- quando vastas áreas normalmente secas são cobertas e água, 
ficando, por isso submersas.  
Cheias- correspondem ao aumento do volume de água de um rio devido a chuvas 
abundantes ou à fusão das neves e à consequente inundação das áreas 
envolventes. 

L20 Cheias- subida da água dos rios e lagos que provoca a inundação das margens. 

L21 Cheia- resultado do aumento exagerado dos caudais dos rios, normalmente 
motivado por precipitação concentrada ou degelo, levando as águas a inundarem 
parte do fundo dos vales. 

L22 Inundação de origem fluvial- sempre que a água dos rios ultrapassa o seu leito 
normal e invade as suas margens leito de cheia.                           
Inundação de origem marítima- quando o mar invade a faixa costeira. 

L23 Cheia- é o aumento do caudal de um curso de água para além do seu valor 
normal.  
Inundação –é um grande alargamento de áreas por aumento do volume de água.. 

L24 Refere cheias ou inundações, mas sem apresentar nenhuma definição, nem no 
texto nem no glossário. 

L25 Inundação – submersão de áreas fora dos limites normais de um curso de água. 

 
Fonte: Manuais editados em 2006 

 

As secas surgem definidas em nove manuais (QUADRO LX). As definições não são 

claras havendo confusão com as causas. Apenas um manual relaciona as secas com a 

carência de água no solo. Esse manual surge pela primeira vez em 2006. Somente outro 

manual faz a distinção entre seca meteorológica, agrícola, hidrológica e                   

sócio-económica. Este manual em 2002 não fazia essa distinção. Há ainda um manual 

que refere as secas mas não apresenta a definição. Esse manual em 2002 não abordava 

este risco. Existe um manual que não aborda este risco. Este manual que não aborda, em 

2002 apresentava a definição. 

 



106 
 

 
QUADRO LX- RISCO DE SECAS NOS MANUAIS EDITADOS EM 2006 

 
  

RISCOS DE SECAS 
 

 
CÓDIGO DO 

MANUAL 
 

 
DEFINIÇÃO 

L20 Não aborda 

L15 Refere, mas não apresenta a definição nem no texto, nem no glossário. 
L16 Encontram-se associadas a longos períodos de reduzida precipitação. 

L17 Período prolongado de tempo seco devido á ausência de precipitação. 

L18 Quando ocorrem períodos demasiados longos de escassez de precipitações. 

L19 Corresponde a um período mais ou menos prolongado em que se verificam níveis 
reduzidos de precipitação ou mesmo a sua completa ausência. 

L21 Período de tempo em que se faz sentir a falta de água, por carência de precipitação 
ou água no solo. 

L22 Associadas a valores de precipitação muito baixo durante um período de tempo 
relativamente longo. 

L23 Período de tempo seco e longo sem precipitação. 

L24 Escassez de precipitação de forma prolongada. 

L25 Seca- Período de persistência anómala de tempo seco de modo a causar problemas. 
A definição de seca depende do ponto de vista do utilizador. Seca meteorológica- 
falta de água causada pelo desequilíbrio entre a precipitação e a evaporação, a qual 
depende de outros elementos como velocidade do vento, temperatura e humidade 
doa ar, insolação. Seca agrícola- associada á falta de água causada pelo desequilíbrio 
entre a água disponível no solo a necessidade das culturas e a transpiração das 
plantas. Seca hidrológica- redução dos níveis médios da água nos reservatórios e 
com a diminuição da água no solo. Seca sócio-económica- efeito conjunto dos 
impactos naturais e sociais que resultam da falta de água, devido ao desequilíbrio 
entre o fornecimento e a procura dos recursos de água, e que vai afectar 
directamente as populações. 
 

    
    Fonte: Manuais editados em 2006  

 

 

As vagas de frio estão definidas em cinco manuais e noutros cinco são referidas mas 

sem ser apresentada a definição (QUADRO LXI). Comparando a situação actual com 

2002, há três manuais que mencionavam o risco e passam a definir e um que definia e 

passa apenas a referir. As definições apresentadas continuam a não ser muito precisas 

nos limiares das temperaturas e no tempo de duração necessário para que se possa 

referir estar-se perante uma vaga de frio. Há ainda um manual que mantém a não aborda 

deste risco nos dois anos.         
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QUADRO LXI- RISCO DE VAGAS DE FRIO NOS MANUAIS EDITADOS EM 2006 

  
RISCO DE VAGAS DE FRIO 

CÓDIGO DO 
MANUAL 

 
DEFINIÇÃO 

L16 Não aborda 
L15, L18, L20, 

L23, L24 
Referem, mas não apresentam a definição, nem no texto, nem no glossário. 

L17 Corresponde a um período de dias com temperaturas muito inferiores à média. 
L19 Resultam de situações meteorológicas anormais, cuja duração pode variar de algumas 

semanas a alguns meses. 
L21 Situação atmosférica com duração de alguns dias ou semanas, em que as temperaturas 

mínimas descem bastante abaixo dos valores previstos. 
L22 Temperaturas muito baixas e abaixo do normal para a época. 
L25 É produzida por uma massa de ar frio e geralmente seco que se desenvolve sobre uma 

área continental. Durante estes fenómenos ocorrem reduções significativas e 
repentinas, das temperaturas diárias, descendo os valores mínimos abaixo dos 0ºC no 
Inverno. 

  
Fonte: Manuais editados em 2006 

 
As ondas de calor estão definidas em seis manuais (QUADRO LXII). No entanto, 

três apesar de as referirem, não apresentam a definição. Existem dois manuais que 

referiam este risco e passam a definir, um que definia e passa apenas a referir e um 

outro que não abordava e passa a considerar. Há ainda dois manuais que não fazem 

qualquer menção a este risco nos dois anos. Tal como nas definições de vagas de frio 

também não se verifica precisão no limiar das temperaturas e tempo de duração 

necessário para que se possa referir estar-se perante uma onda de calor. 

 
QUADRO LXII- RISCO DE ONDAS DE CALOR NOS MANUAIS EDITADOS EM 2006 

 
  

RISCO DE ONDAS DE CALOR 
CÓDIGO DO 

MANUAL 
DEFINIÇÃO 

L16, L18 Não abordam 
L15, L23, L24 Refere mas não apresenta a definição, nem no texto, nem no glossário. 

L17 Corresponde a um período de dias com temperaturas máximas superiores à média e 
varia muito nas diferentes zonas do planeta. 

L19 Resultam de situações meteorológicas anormais, cuja duração pode variar de 
algumas semanas a alguns meses. 

L20 Onda de calor- valores de temperatura anormalmente elevados para a época que 
podem ter efeitos catastróficos na saúde e na agricultura. 

L21 Situação atmosférica em que se registam temperaturas máximas significativamente 
acima dos valores normais, pelo espaço de alguns dias. 

L22 Temperaturas muito elevadas e acima do normal para a época. 
L25 Onda de calor correspondendo a um intervalo de pelo menos 6 dias consecutivos, 

onde a temperatura máxima diária é superior em 5ºc ao valor médio diário no 
período em referência. 

   Fonte: Manuais editados em 2006 
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O termo tempestades surge definido em três manuais (QUADRO LXIII). No entanto, 

um apesar de o referir não apresenta a definição. Existe um manual que em 2002 referia 

tempestade de granizo e tempestade de chuva, mas em 2006 opta pela designação de 

tempestade tropical. Outro manual refere tempestades com origem no mar, mas não 

explica minimamente como se originam. Esse manual em 2002 não abordava este risco. 

Nas definições de tempestades apresentadas há uma que relaciona com vagas de frio. 

Esse manual em 2002 apenas referia tempestades. Noutro é utilizado o termo vendaval. 

Esse manual em 2002 utilizava o termo temporal. Existe um manual que referia o risco 

e passa a definir, um que não abordava e passa a definir e outro que não abordava e 

passa a referir. Há ainda cinco manuais que não abordam este risco nos dois anos. 

 

QUADRO LXIII- RISCO DE TEMPESTADES NOS MANUAIS EDITADOS EM 2006 
 

  
RISCO DE TEMPESTADES 

 
CÓDIGO DO 

MANUAL 

 
DEFINIÇÃO 

L15, L16, 
L21, L22, 

L24 

Não abordam 

L17 Refere tempestade tropical, mas não apresenta a definição, nem no texto, nem no 
glossário. 

L18 Manifestam-se por ventos fortes, chuvas torrenciais e em alguns casos, vagas de frio 
que alteram a vida das populações. 

L19 Agitação atmosférica acompanhada normalmente de ventos fortes e precipitação       
(chuva, neve ou granizo) abundante. 

L20 Refere tempestades com origem no mar. 
L23  Tempestade, vendaval- é um vento forte com grande poder de destruição que pode 

atingir os 150km/h. 
L25 Refere tempestades, mas não apresenta a definição, nem no texto, nem no glossário 

 
Fonte: Manuais editados em 2006 

 

O risco de furacões está definido em sete manuais (QUADRO LXIV). Nessas 

definições apenas três referem que são centros de baixas pressões, outras três fazem o 

enquadramento geográfico que os define e somente uma diz que são ciclones tropicais, 

mas não fazendo o enquadramento geográfico. Existem dois manuais que referem os 

furacões, mas não apresentam a definição. Há ainda dois manuais que não abordam esse 

risco. Esses manuais que não abordam, em 2002 também não abordavam. Há dois 

manuais que referiam este risco e passam a definir, um que não abordava e passa a 

definir e outro que definia e passa apenas a referir. 
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QUADRO LXIV- RISCO DE FURACÕES NOS MANUAIS EDITADOS EM 2006 
 

  
RISCO DE FURACÕES 

CÓDIGO 
DO 

MANUAL 

DEFINIÇÃO 

L16, L18 Não abordam 
L15, L17 Referem  mas não apresentam a definição, nem no texto, nem no glossário. 

L19 São ciclones tropicais com um centro quase circular de pressões extraordinariamente 
baixas em cujo interior os ventos giram em espiral com grande velocidade. 

L20 Centro de baixas pressões atmosféricas que se forma no mar e atinge a terra com efeitos 
devastadores. 

L21 Grande sistema de baixas pressões que se forma nas regiões tropicais, provocando 
tempestades muito destrutivas, sobretudo em virtude da enorme força dos ventos. 

L22 Tempestade acompanhada de ventos fortes superiores a 180 km/h, se ocorre no 
Atlântico e Pacífico Oriental. Tem origem no mar. 

L23 Vento circular forte, com velocidade superior a 118km/h. Surgem no mar das Caraíbas 
ou nos EUA e têm um diâmetro entre 200 a 400 km. 

L24 São desastres naturais, nascem no meio dos oceanos em locais com pouco vento e águas 
quentes. Formam-se ventos fortes devido a desequilíbrio da pressão atmosférica que 
fazem o furacão rodar. Quando chegam a terra têm uma capacidade devastadora. 

L25 Designação de ciclones tropicais quando se formam no Atlântico Norte e Pacífico Leste. 

 
   Fonte: Manuais editados em 2006 

 
Os ciclones estão definidos em três manuais (QUADRO LXV), mas apenas uma 

definição diz que é um centro de baixas pressões e outras duas fazem o enquadramento 

geográfico que os define. Há cinco manuais que referem os ciclones, mas não 

apresentam a definição, e três não abordam este risco. Um manual não abordava o risco 

e passa a definir, outro referia o risco e também passa a definir e um outro definia e 

passa apenas a mencionar. 

 
QUADRO LXV- RISCO DE CICLONES NOS MANUAIS EDITADOS EM 2006 

  
RISCO DE CICLONES 

CÓDIGO DO 
MANUAL 

DEFINIÇÃO 

L17, L21, L24 Não abordam 

L16, L18, L19, 
L20, L25 

Referem, mas não apresentam a definição, nem no texto, nem no glossário. 

L15 Tempestade caracterizada por ventos que convergem para o centro e sobem a grande 
velocidade, formando uma forte espiral ascendente- centro de baixas pressões. 

L22 Tempestade acompanhada de ventos fortes superiores a 180 km/h, se ocorre na costa 
da Índia. 

L23 Ventos circulares com grande velocidade de rotação. Caracteriza-se por uma 
tempestade violenta e ocorre nas regiões tropicais e subtropicais. 

 
Fonte: Manuais editados em 2006 
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O conceito de tufões é apresentado em dois manuais (QUADRO LXVI). Essas 

definições fazem o enquadramento geográfico que o define, mas não indicam que são 

centros de baixas pressões. Há um manual que considera tufão ou ciclone mas sem 

apresentar qualquer definição. Existem dois manuais que referem os tufões não 

apresentando a definição e seis manuais não abordam este risco. Um manual definia o 

risco e passa a não abordar. 

 

QUADRO LXVI- RISCO DE TUFÕES NOS MANUAIS EDITADOS EM 2006 

 
RISCO DE TUFÕES 

 
 

CÓDIGO DO 
MANUAL 

 

 
DEFINIÇÃO 

L15, L16, L17, 
L21, L24, L25 

Não abordam 

L18 Refere tufões ou ciclones, mas não apresenta a definição, nem em texto, nem em 
glossário. 

L19, L20 Referem tufões, mas não apresenta a definição, nem em texto, nem em glossário. 
L22 Tempestade acompanhada de ventos fortes superiores a 180 km/h, se ocorre no 

mar da china. 
L23 Ciclones formados no sul da Ásia e na zona ocidental do oceano Índico, entre 

Julho e Outubro. 
    
   Fonte: Manuais editados em 2006 

 

Nas definições apresentadas de furacões, ciclones e tufões, continua a verificar-se 

falta de clareza, ambiguidade na sua distinção e pouco esclarecimento no 

enquadramento geográfico que os diferencia. 

O risco de tornados é considerado em cinco manuais (QUADRO LXVII). Desses 

cinco existe um que distingue tornados de furacões indicando que estes últimos têm 

origem no mar. Há um manual que refere os tornados mas não apresenta a definição. 

Cinco manuais não abordam este risco e são os mesmos que não abordavam em 2002. 

As definições apresentadas continuam a ser pouco claras. Mantém-se a falta de 

esclarecimento da distinção deste risco com os de furacões, ciclones e tufões. Um 

manual referia o risco e passa a definir. 
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QUADRO LXVII- RISCO DE TORNADOS NOS MANUAIS EDITADOS EM 2006 

 
RISCO DE TORNADOS 

 
 

CÓDIGO DO 
MANUAL 

 

 
DEFINIÇÃO 

L16, L18, L19, 
L20, L24 

Não abordam 

L17 Refere, mas não apresenta a definição, nem no texto, nem no glossário. 

L15 Tempestade súbita e violenta com uma coluna de ar que roda em espiral a grande 
velocidade mais de 300 km/h. 

L21 Remoinho de vento em forma de funil que se desenvolve a partir de nuvens baixas 
de tempestade. 

L22 São as perturbações mais violentas da atmosfera com diâmetro que varia entre os 
100 metros e 1 quilómetro. A diferença entre tornados e furacões é que estes últimos 
têm origem no mar. 

L23 É o mais devastador dos acontecimentos meteorológicos e tem um alto poder 
destruidor. Pode atingir 490 km/h no centro do cone e pode ter até 10 km de 
diâmetro. 

L25 É o mais devastador dos acontecimentos meteorológicos e tem um alto poder 
destruidor. Pode atingir 490 km/h no centro do cone e pode ter até 10 km de 
diâmetro. 

    
   Fonte: Manuais editados em 2006 

 

O conceito de tsunamis ou maremotos está definido em seis manuais (QUADRO 

LXVIII). No entanto, dois apesar de o referirem não apresentam a definição. Há ainda 

três manuais que não abordam os tsunamis. Nas definições apresentadas continua a não 

existir a preocupação de esclarecer que tsunami é o mesmo que maremoto, pois apenas 

quatro manuais o fazem. Desses quatro manuais, dois já o faziam em 2002 e os outros 

dois são novos manuais editados em 2006. Um manual que em 2002 fazia esse 

esclarecimento, em 2006 deixa de o fazer e menciona tsunami ou tromba de água. É 

curioso referir que um manual diferencia tsunami e maremoto, referindo que tsunami é 

uma onda marinha de grande dimensão e maremoto uma agitação violenta das águas do 

mar. Esse manual não fazia essa distinção em 2002 e definia apenas tsunami. Sobre as 

causas dos tsunamis dois manuais referem que são provocados por sismos no mar e 

erupções vulcânicas, enquanto, três relacionam apenas com os sismos e um não faz 

qualquer relação. Há um manual que definia o risco e passa a não abordar na sua edição 

de 2006. 
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QUADRO LXVIII- RISCO DE TSUNAMIS OU MAREMOTOS NOS MANUAIS EDITADOS 

                                         EM 2006 

 
  

RISCO DE TSUNAMIS OU MAREMOTOS 
 

 
CÓDIGO 

DO 
MANUAL 

 

 
DEFINIÇÃO 

L18, L20, 
L24 

Não abordam 

L15 Maremoto- onda de grandes dimensões originada por um abalo sísmico com origem no 
fundo do mar. Também se utiliza a palavra tsunami de origem japonesa. 

L16  Tsunamis também designado por maremoto ou raz de maré- onda solitária de grandes 
dimensões que acontece no caso de se registarem grandes sismos com epicentro no mar. 

L17  Refere tsunami ou tromba de água, mas não apresenta a definição nem no texto, nem no 
glossário. 

L19  Refere tsunami, mas não apresenta a definição nem no texto, nem no glossário. 

L21   Maremotos ou Tsunamis- uma ou mais ondas de grande amplitude e velocidade com 
grande capacidade destrutiva sobre as regiões litorais. Os maremotos ou tsunamis têm 
normalmente origem em sismos e fenómenos vulcânicos. 

L22  Tsunamis ou maremotos- são enormes vagas oceânicas que tem um efeito catastrófico 
sobre as regiões costeiras. 

L23  Tsunami- é uma onda marinha de grande dimensão que resulta de sismos ou erupções 
vulcânicas. 

  Maremoto- é uma agitação violenta das águas do mar em consequência de um sismo de 
epicentro submarino. 

L25  Tsunami- onda gigante que pode ser provocada por actividade sísmica, impacto de um 
meteorito dentro ou perto do mar e deslizamento de um grande bloco de solo/rocha. 

     
  Fonte: Manuais editados em 2006 

 

 

Em relação aos movimentos de terras mantêm-se designações diferentes. 

Dos desabamentos de terras é apresentado o conceito apenas em dois manuais   

(QUADRO LXIX). Uma das definições corresponde a um manual novo editado em 

2006 e a outra é dum manual que apresentava a mesma definição em 2002. Há um 

manual que o definia e deixa de o mencionar. Esse manual em 2002 definia 

desabamentos de terras, as derrocadas ou aluimentos de terras e referia os movimentos 

de vertente, em 2006 deixa de definir os desabamentos de terras, as derrocadas ou 

aluimentos de terras e mantém apenas a referência aos movimentos de vertente. 
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QUADRO LXIX- RISCO DE DESABAMENTOS DE TERRAS NOS MANUAIS EDITADOS EM 2006 

  
RISCO DE DESABAMENTOS DE TERRAS 

 
CÓDIGO DO 

MANUAL 

 
DEFINIÇÃO 

 
L15, L16, L17, 
L19, L20, L21, 
L23, L24, L25 

Não abordam 

L18 São movimentos de grandes volumes de terras que podem destruir habitações, matar 
pessoas e animais e alterar o aspecto do próprio terreno. 

L22 Movimentos de um grande volume de terra ao longo das vertentes. 

    
  Fonte: Manuais editados em 2006 

 
O termo derrocadas ou aluimentos de terras está definido apenas num manual 

(QUADRO LXX). A definição apresentada é dum manual que apresentava a mesma 

definição de 2002. Há dois manuais que definiam e deixam de mencionar este termo. 

Desses dois manuais, um deles em 2002 definia desabamentos de terras, as derrocadas 

ou aluimentos de terras e referia os movimentos de vertente, em 2006 deixa de definir 

os desabamentos de terras, as derrocadas ou aluimentos de terras e mantém apenas a 

referência aos movimentos de vertente. O caso deste manual já foi referido 

anteriormente na análise os desabamentos. O outro manual em 2002 definia derrocadas 

ou aluimentos de terras e referia os movimentos de vertentes, em 2006 deixa de definir 

as derrocadas ou aluimentos e passa a definir os movimentos de vertente. 

 
QUADRO LXX- RISCO DE DERROCADAS OU ALUIMENTOS DE TERRAS NOS MANUAIS 

                                  EDITADOS EM 2006 

  
RISCO DE DERROCADAS OU ALUIMENTOS DE TERRAS 

 
CÓDIGO DO 

MANUAL 

 
DEFINIÇÃO 

 
L15, L16, 
L17, L18, 
L19, L21, 
L22, L23, 
L24, L25 

Não abordam 

L20 Derrocada ou aluimento de terras- deslizamento de terrenos das encostas que arrastam 
consigo tudo o que está construído e soterram as áreas mais baixas. 

 
Fonte: Manuais editados em 2006 

 
Os deslizamentos de terras estão definidos num manual (QUADRO LXXI). Esse 

manual é novo editado em 2006. Há um manual que definia e deixa de referir este termo  

passando a mencionar os movimentos de terras. 
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QUADRO LXXI- RISCO DE DESLIZAMENTOS DE TERRAS NOS MANUAIS EDITADOS EM 

                                  2006 

  
RISCO DE DESLIZAMENTOS DE TERRAS 

 
CÓDIGO DO 

MANUAL 
 

 
DEFINIÇÃO 

 

L15, L16, L17, L18, 
L19, L20, L22, L23, 

L24, L25 

Não abordam 

L21 Movimento de solos ou rochas ao longo de uma vertente potenciado pela acção 
da gravidade terrestre. 

 
Fonte: Manuais editados em 2006 

 
 
Os movimentos de vertente estão definidos num manual e em dois são referidos mas 

sem apresentarem o conceito (QUADRO LXXII). O manual que agora apresenta a 

definição, em 2002 só o mencionava. Há um manual que em 2002 o referia e deixa de 

abordar e dois que mantêm a sua menção. 

 

QUADRO LXXII- RISCO DE MOVIMENTOS DE VERTENTE NOS MANUAIS EDITADOS 

                                       EM 2006 

  
RISCO DE MOVIMENTOS DE VERTENTE 

 
CÓDIGO 

DO 
MANUAL 

 

 
DEFINIÇÃO 

 

L15, L16, 
L17, L18, 
L20, L21, 
L22, L24 

Não abordam 

L19, L23 Referem, mas não indicam a definição, nem no texto, nem no glossário. 

L25 Deslocação de materiais sólidos ao longo das vertentes induzida quase sempre pela acção 
da gravidade. 

 
Fonte: Manuais editados em 2006 

 

 
Movimentos de terras surge definido num manual e noutro apenas é feita referência 

ao termo (QUADRO LXXIII). A definição apresentada é dum manual que mantém a 

mesma definição de 2002. O manual que agora apenas faz a referência, em 2002 não o 

abordava. 
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QUADRO LXXIII- RISCO DE MOVIMENTOS DE TERRAS NOS MANUAIS EDITADOS EM 2006 

  
RISCO DE MOVIMENTOS DE TERRAS 

 
CÓDIGO DO 

MANUAL 

 
DEFINIÇÃO 

 
L17, L18, 
L19, L20, 
L21, L22, 
L23, L24, 

L25 

Não abordam 

L15 Refere, mas não apresenta a definição, nem no texto, nem no glossário. 

L16 Mais frequentes nas vertentes, ocorrem quando o solo se encontra saturado de água. 

 
Fonte: Manuais editados em 2006 

 

Deslizamentos de massa surge definido num manual (QUADRO LXXIV). Esse 

manual apresentava esta mesma definição em 2002, mas deixou de abordar os 

escorregamentos de terras e de os distinguir dos deslizamentos de massa, tal como o 

fazia em 2002. 

 
QUADRO LXXIV- RISCO DE DESLIZAMENTOS DE MASSA NOS MANUAIS EDITADOS 

                                        EM 2006 

  
RISCO DE DESLIZAMENTOS DE MASSA 

 
CÓDIGO DO 

MANUAL 

 
DEFINIÇÃO 

 
L15, L16, L17, L18, 
L20, L21, L22, L23, 

L24, L25 

Não abordam 

L19 Movimentos de terra saturadas de água em vertentes íngremes. 
 
Fonte: Manuais editados em 2006 

 

Nestes riscos de desabamentos de terras, derrocadas ou aluimentos de terras, 

deslizamentos de terras, movimentos de vertente, movimentos de terras, deslizamentos 

de massa, mantém-se uma diversidade da terminologia utilizada para a definição do 

mesmo risco. Continuam a não ser claras as razões que levam os autores a optarem por 

uma terminologia. Em nossa opinião o termo mais adequado deverá ser movimentos nas 

vertentes porque engloba os movimentos de terras e as avalanches. 

Avalanches está definido em seis manuais e num é referido mas sem apresentar a 

definição. Há quatro manuais que não abordam este risco (QUADRO LXXV). 

Comparando a situação actual com a de 2002, existem dois manuais que apresentam 
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rigorosamente a mesma definição e um deles continua a confundir avalanches com 

escorregamentos de terras. Outro manual altera ligeiramente a definição apresentada 

mas não melhora o conteúdo. O manual que apenas faz a referência também o fazia em 

2002. Existe um manual que em 2002 não abordava e passa a definir. Um outro manual 

em 2002 definia e deixa de abordar. 

 
QUADRO LXXV- RISCO DE AVALANCHES NOS MANUAIS EDITADOS EM 2006 

  
RISCO DE AVALANCHES 

CÓDIGO 
DO 

MANUAL 

 
DEFINIÇÃO 

 
L15, L18, 
L23, L24 

Não abordam 

L19 Refere, mas não apresenta a definição, nem no texto, nem no glossário. 

L16 Risco presente nas áreas montanhosas, em que grandes massas de gelo se desprendem 
repentinamente como resultado de uma alteração meteorológica brusca. 

L17 Grande deslizamento, escorregamento de terras, neve ou gelo. 
L20 Deslizamento de neve que se torna cada vez mais volumoso até se abater numa área 

mais baixa. 
L21 Deslocação brusca de uma massa de neve, gelo ou blocos rochosos ao longo de uma 

vertente. 
L22 Deslizamento de neve instável numa vertente. 
L25 Deslocamentos de grandes massas de neve e gelo que se desprendem de uma alta e que 

descem para locais mais baixos, arrastando consigo tudo o que esteja no seu caminho. 
    
   Fonte: Manuais editados em 2006 

 
O conceito de aquecimento global surge novamente como risco num manual, que já 

apresentava essa mesma definição em 2002. Houve um manual que o definia e deixou 

de abordar. Dez manuais não fazem a sua abordagem (QUADRO LXXVI). Não 

consideramos que o aquecimento global deve ser integrado no grupo dos riscos naturais, 

mas apenas como um processo que influência a ocorrência e intensidade de alguns 

riscos naturais. 

 
QUADRO LXXVI- RISCO DE AQUECIMENTO GLOBAL NOS MANUAIS EDITADOS EM 2006 

  
RISCO DE AQUECIMENTO GLOBAL 

 
CÓDIGO DO 

MANUAL 

 
DEFINIÇÃO 

 
L15, L16, L17, L18, 
L19, L20, L21, L22, 
L23, L25 

Não abordam 

L24 Aquecimento da atmosfera, o que provoca o aumento da temperatura à 
superfície da Terra. 

  Fonte: Manuais editados em 2006 
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Os manuais editados em 2006 apresentam extractos de textos que exemplificam ou 

complementam os conteúdos (QUADRO XIX anexo II: 248 a 251). No entanto, pode-se 

constatar que há algumas imprecisões no modo como os mesmos são referenciados. De 

facto 20 % dos textos utilizados não apresentam a fonte, 22 % não indicam o contexto 

geográfico a que se referem e 21 % não são datados. As fontes mais utilizadas são os 

jornais e revistas. Os textos que indicam a data são actualizados. O acontecimento 

histórico mais referido continua a ser o terramoto de 1755. Entre 2002 e 2006     

mantêm-se as imprecisões já referidas. As imprecisões inviabilizam que os alunos mais 

curiosos e motivados possam aprofundar os seus conhecimentos. 

Na cartografia apresentada (QUADRO XXI anexo II: 256 a 258), também é possível 

encontrar algumas incorrecções. De facto 83% dos mapas aparecem sem a fonte, 33 % 

sem escala, e 81 % sem a data. Os que apresentam data são actualizados. Quando é 

apresentada a escala é sempre a escala gráfica, sendo 45 % dos mapas de escala 

mundial. De 2002 para 2006 mantêm-se o recurso à cartografia de escala mundial e 

também as incorrecções já referidas. Aliás, verifica-se mesmo em 2006 um grande 

aumento de mapas sem a fonte, já que de 30 % em 2002 se passa para 83 % em 2006. 

No entanto, ocorre uma diminuição de mapas sem a escala, de 77 % em 2002 passou-se 

para 33 % em 2006. A situação da cartografia é particularmente negativa, pois no 

primeiro tema do sétimo ano diz-se quais os elementos fundamentais do mapa e depois 

são os próprios autores dos manuais que não têm o rigor de respeitar as regras. 

Nas imagens apresentadas (QUADRO XXIII anexo II: 264 a 267), continua a 

verificar-se algumas imprecisões, 94 % não apresentam a fonte, 66 % não indicam o 

contexto geográfico a que se referem, 88 % não são datadas. O tipo de imagem que mais 

aparece é a fotografia. As imagens são actualizadas e reportam-se acontecimentos 

actuais e falados nos media. O acontecimento histórico mais referido é o terramoto de 

1755. Entre 2002 e 2006 mantém-se as imprecisões já referidas. As imprecisões 

inviabilizam que os alunos mais curiosos e motivados possam aprofundar os seus 

conhecimentos. 

Relativamente ao contexto geográfico dos textos, da cartografia e das imagens 

apenas uma pequena percentagem se refere a Portugal. De facto, 24,5 % dos textos,      

21 % dos mapas e 18 % das imagens são relativas ao nosso País. Mantém-se em 2006 a 

pouco relevância ao nosso País, o que em nosso entender é um aspecto negativo, pois os 

alunos ficam com conhecimentos geográficos reduzidos à escala do país em que estão 

inseridos. 
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Nem todos os manuais apresentam glossário (QUADRO XXV anexo II: 268). 

Apenas sete dos onze manuais o fazem. Desses sete, seis colocam o glossário nas 

margens do texto e um opta por o inserir no final do livro. Aumenta nos manuais a 

importância dada ao glossário, já que em 2006 há mais manuais que o apresentam e    

dá-se preferência à sua localização nas margens do texto. 

Dos materiais associados aos manuais (QUADRO XXVII anexo II: 270), todos 

apresentam caderno de actividade do aluno, mas somente três apresentam um atlas para 

o aluno e cinco apresentam outros materiais complementares tal como caderno de 

técnicas, jogos. Relativamente aos materiais para o professor, apenas um não apresenta 

manual do professor e um outro não editou Cd-rom. Existem sete manuais que 

apresentam transparências, enquanto, dois apresentam cassete vídeo e outros dois Dvd. 

Em 2006 todos os manuais apresentam caderno de actividades do aluno, coisa que não 

acontecia em 2002. Dos três manuais que apresentavam atlas em 2002 dois voltam 

apresentar atlas em 2006 e um deixa de o apresentar. Em 2006 existe um novo manual 

que apresenta atlas. Os atlas apresentados quer em 2002 quer em 2006 não possuem 

mapas para completar pelo aluno nem exercícios de cartografia. Relativamente aos 

materiais para o professor, aumenta em 2006 o recurso às novas tecnologias. São 

apresentados Cd-rom e Dvd, diminuindo o recurso às transparências. 

Na análise realizada podemos considerar que se mantém uma falta de uniformidade 

de critérios nos riscos naturais contemplados existindo também alguma falta de clareza 

e rigor científico nas suas definições, o que não é adequado ao processo 

ensino/aprendizagem. Se os professores não forem capazes de ultrapassar essa limitação 

o processo de aquisição de conhecimentos será muito deficiente. A abordagem é 

apelativa porque se recorre à imagem, à cartografia e aos textos, mas existem nesses 

elementos algumas imprecisões, pois grande parte não indica a fonte, a escala, o 

contexto geográfico a que se referem, e não são datados. Recorrem fundamentalmente à 

escala mundial. Não é dada relevância a Portugal, já que se utiliza pouco a cartografia, 

imagens e textos a ele referentes. É dada alguma importância ao glossário e o caderno 

de actividades do aluno é indispensável. O manual do professor é fundamental e as 

transparências diminuíram de importância. Surge a edição de Cd-rom e Dvd para o 

professor, passando o Cd-rom a ser importante. Surge ainda a versão do livro online que 

nalguns casos tem acesso restrito. 

Não se verificam alterações significativas entre 2002 e 2006, na importância dada 

aos diversos riscos naturais, tendo em conta o número de manuais em que cada um deles 
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é abordado. Os riscos naturais mais e menos tratados continuam a ser os mesmos. Ou 

seja os mais contemplados são os sismos e as secas e os menos referidos são os 

movimentos de terras, independentemente do nome com que são analisados nos 

diferentes manuais, e o aquecimento global. Constata-se uma falta de uniformidade de 

critérios nos riscos naturais contemplados e continua verificar-se a utilização de termos 

diferentes para o mesmo tipo de risco, o que sob o ponto de vista pedagógico científico 

não é aconselhável.  

Nos nove manuais reeditados em 2006 não se verificam grandes transformações nos 

Riscos e Catástrofes abordados. Os que abordavam mais riscos continuaram a fazê-lo e 

o manual que abordava menos riscos também mantém essa característica. Esse manual 

em 2002 abordava três riscos: cheias, furacões, aquecimento global, em 2006 passa a 

abordar sete: cheias, furacões, aquecimento global, secas, sismos, vagas de frio e ondas 

de calor. Aliás este manual, como já foi referido, em 2002 abordava os Riscos e 

Catástrofes duma forma integrada nos subtemas do tema O Meio natural e em 2006 

passa a fazê-lo de forma individualizada. O caso deste manual é o único destaque a 

fazer como alteração na forma adaptada na abordagem dos Riscos e Catástrofes. 

Entre 2002 e 2006 ocorre nos manuais, apenas uma actualização do aspecto gráfico e 

uma adaptação dos manuais às novas tecnologias informáticas. Reflecte-se uma 

diferenciação, pouco aprofundamento e diferentes opções por parte dos autores. No 

entanto, verifica-se algum aumento da importância atribuída ao subtema Riscos e 

Catástrofes, já que há um aumento dos riscos naturais abordados por manual. A 

diferenciação pode provocar diferenças de preparação dos alunos relativamente a essa 

temática, e vai depender da actuação do professor, que a maioria das vezes se rege pelo 

manual adoptado na escola e o segue escrupulosamente. 

 

4- EM BUSCA DE UMA CLARIFICAÇÃO DO ENSINO DOS  

RISCOS NATURAIS: ALGUMAS SUGESTÕES 

 

As definições dos riscos naturais apresentadas pelos manuais editados, quer em 

2002, quer em 2006, são na sua maior parte deficientemente construídas apresentando 

diferente valor explicativo e alguma falta de rigor científico. Tudo isso não é adequado 

ao processo ensino/aprendizagem e se os professores não forem capazes de ultrapassar 

essa limitação o processo de aquisição de conhecimentos será muito deficiente. Não se 
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consegue uma correcta construção do conhecimento sem precisão dos conceitos e da sua 

exposição clara. A este nível pensamos que há ainda algum caminho a percorrer.  

Assim consideramos que deveriam ser considerados os seguintes riscos: sísmico, 

vulcânico, movimento nas vertentes, meteorológico, cheia, seca e incêndio. Em relação 

a este último pode questionar-se se se trata de um risco natural. É certo que em Portugal 

a percentagem de incêndios associados a trovoadas é muito reduzido mas por exemplo 

já nas florestas do norte da Europa podem explicar mais de 60% dos incêndios. Por esta 

razão consideramos que deverá ser considerado. Em relação ao risco de seca também 

será oportuno considerar embora seja um risco diferente dos anteriormente 

considerados. Estes manifestam-se rapidamente, enquanto que, a seca reflecte um 

processo lento e que só se torna perceptível quando já está instalado.  

Consideramos que em relação a cada um dos riscos naturais deveria haver a 

preocupação em explicar o fenómeno físico que está na sua origem, as causas, assim 

como identificar as consequências potenciais. Para melhor explicitar os conceitos 

específicos associados a cada risco definimos para cada um deles um pequeno esquema 

conceptual orientador, que reduzimos à forma que em nossa opinião é a formulação 

mínima que passamos a apresentar. Atrevemo-nos também a propor para cada um dos 

diferentes tipos de riscos uma das possíveis definições sempre com a preocupação de 

construção de um ensino de competências. 

Os sismos são movimentos rápidos mais ou menos intensos da crosta terrestre, 

provocados pela propagação das ondas sísmicas, resultante da movimentação das placas 

tectónicas ou de actividade vulcânica. Quando um sismo tem o seu epicentro na crosta 

oceânica pode originar um tsunami ou maremoto.  

Tsunami- ondas marinhas de grandes dimensões que acontecem no caso de se 

registar um grande sismo com epicentro no mar ou actividade vulcânica. Palavra 

japonesa que significa onda de porto, também pode ser designado por raz de maré. 

O termo terramoto utiliza-se para um sismo que provoca elevada destruição. Na 

FIGURA 3 representamos os conceitos associados que deveriam ser analisados para 

uma melhor compreensão do risco sísmico. 

 



121 
 

 
FIGURA 3- RISCO SÍSMICO  

 
 

O risco vulcânico está associado a uma erupção vulcânica (FIGURA 4). Esta deverá 

ser considerada a manifestação de actividade de um vulcão através da emissão de lava, 

gases e outros materiais. Vulcão poderá ser definido como uma estrutura geológica em 

forma de cone que permite a passagem do magma do manto terrestre para a superfície 

terrestre e através do qual é expelida lava, cinzas e gases. 

FIGURA 4- RISCO VULCÂNICO 
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Os movimentos nas vertentes (FIGURA 5), podem ter causas diversas. Podem 

também ser uma consequência de um sismo ou de uma erupção vulcânica. Os 

movimentos de terras são deslocações de solos e rochas ao longo das vertentes que 

arrastam consigo tudo o que estiver no seu caminho. Consideramos também as 

avalanches que são movimento brusco de grande massa de neve e gelo que se 

desprendem de zonas altas das montanhas. 
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 seca é um estado de deficit de água resultado de um período de persistência anómala de 
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resultam em deficiências de precipitação podem ser muito diferentes de região para 

região. 

Seca Agrícola- associada à falta de água causada pelo desequilíbrio entre a água 

disponível no solo, a necessidade das culturas e a transpiração das plantas. Este tipo de 
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seca está relacionado com as características das culturas, da vegetação natural, ou seja, 

dos sistemas agrícolas em geral.  

Seca Hidrológica- relacionada com a redução dos níveis médios de água nos 

reservatórios e com a depleção de água no solo. Este tipo de seca está normalmente 

desfasado da seca meteorológica e agrícola, dado que é necessário um período maior 

para que as deficiências na precipitação se manifestem nos diversos componentes do 

sistema hidrológico .  

Seca Sócio-Económica- associada ao efeito conjunto dos impactos naturais e sociais 

que resultam da falta de água, devido ao desequilíbrio entre o fornecimento e a procura 

dos recursos de água e que vai afectar directamente as populações. 

Na FIGURA 6 representamos os conceitos associados que deveriam ser analisados 

para uma melhor compreensão do risco de seca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                  FIGURA 6- RISCO DE SECA 
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inundações. 
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Inundação- fenómeno que se verifica quando as águas transbordam dos rios ou dos 

mares, invadindo as áreas baixas mais próximas. Existem as inundações fluviais e as 

inundações marítimas. 

Inundação fluvial- fenómeno que se verifica quando a água dos rios ultrapassa o seu 

leito normal e invade as suas margens ocupando o leito de cheia.  

Inundação marítima-  ocorrem quando existe uma ondulação muito forte que faz com 

que as águas do mar atinjam níveis acima do normal, invadindo as áreas costeiras mais 

baixas e subindo ao longo dos cursos terminais dos rios.   

Também podemos considerar as inundações urbanas quando associado a um episódio 

de forte precipitação e se registam dificuldades de escoamento da água que se acumula 

em certos locais.   

Na FIGURA 7 representamos os conceitos associados que deveriam ser analisados 

para uma melhor compreensão do risco de cheia. 

 

 
FIGURA 7- RISCO DE CHEIA  
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Vaga de frio- ocorre uma vaga de frio quando num período de 6 dias consecutivos, a 

temperatura mínima do ar é inferior em 5°C ao valor médio das temperaturas mínimas 

diárias no período de referência (1961-1990). 

Tempestade- fenómeno atmosférico com ocorrência de chuva forte e intensa durante 

um período curto de tempo, acompanhada de trovoadas e ventos mãos ou menos fortes. 

Ciclone- sistema de baixa pressão atmosférica, com circulação fechada. O ar 

converge à superfície e tem um movimento ascendente em altitude. Os ventos giram no 

Hemisfério Norte no sentido anti-horário e no Hemisfério Sul no sentido horário.  

Ciclone Tropical- sistema de baixa pressão atmosférica. Além de se desenvolver 

sobre as águas tropicais devido às altas temperaturas e humidade, movimenta-se de 

forma circular organizada. Dependendo dos ventos de sustentação da superfície, o 

fenómeno pode ser classificado como perturbação tropical, depressão tropical, 

tempestade tropical, furacão ou tufão.  

Furacão- Nome dado a um ciclone tropical de núcleo quente e bordas frias, com 

ventos contínuos de 120 km/h a até 250 km/h ou mais, que ocorre no Atlântico Norte 

(Mar do Caribe e Golfo do México), no Pacífico Norte (Mar do Japão e Mar da China). 

No Pacífico Sul e no Índico é designado de Tufão. Nele, os ventos giram para um 

sentido quando próximos à superfície e em sentido contrário nos níveis mais altos da 

atmosfera. De acordo com a velocidade de seus ventos, é classificado em cinco 

categorias. O de maior intensidade apresenta grau cinco. 

Ciclone Extratropical- Sistema de baixa pressão atmosférica na forma de um núcleo 

fechado. Também chamado de tempestade extratropical, ele é geralmente considerado 

um ciclone migratório encontrado nas médias e altas latitudes. Os ventos giram sempre 

na mesma direcção, no Hemisfério Norte no sentido anti-horário  e no Hemisfério Sul 

no sentido horário. 

Tornado- Fenómeno que consiste num turbilhão de vento, muitas vezes violento, cuja 

presença se manifesta por uma coluna nebulosa ou cone nebuloso invertido em forma de 

funil que emerge da base de um cumulonimbo, que roda em espiral a grande velocidade 

e devastadora. 

Na FIGURA 8 representamos os conceitos associados que deveriam ser analisados 

para uma melhor compreensão dos riscos meteorológicos. 
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FIGURA 8- RISCOS METEOROLÓGICOS 

 

As orientações que propomos na abordagem de cada um dos riscos na disciplina de 

Geografia assenta na clareza, objectividade e procura de correcção científica. 
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CAPÍTULO V- O ENSINO/APRENDIZAGEM DO RISCO DE 

INCÊNDIOS FLORESTAIS NA DISCIPLINA DE 

GEOGRAFIA DO 3º CICLO NO ENSINO BÁSICO 

 
1- A GEOGRAFIA E OS INCÊNDIOS FLORESTAIS 

 

Os incêndios florestais são um fenómeno próprio de certas áreas e de certas 

épocas, que exige uma investigação no espaço e no tempo que permita a compreensão 

da sua natureza e das relações com os grupos humanos. Esta temática extravasa as 

fronteiras das ciências naturais e das sociais. O seu estudo é difícil e complexa a sua 

análise, atendendo ao elevado número de variáveis naturais e antrópicas que intervêm 

em todo o seu processo e que para ele contribuem, quer directa quer indirectamente. 

Esta individualização conduziu ou conduz ao surgimento de uma ciência muito 

particular, visto o mesmo objecto de estudo ser abordado por múltiplas ciências, com 

metodologias, escalas de análise e mesmo objectivos diferentes. 

Em 2004, Luciano Lourenço propôs o termo de Dendrocaustologia para 

identificar a ciência que se ocupa do estudo dos incêndios florestais. Esta designação 

é proveniente do grego, concretamente dos termos: 

- dendron - que significa “árvore”. 

- kaustos - ‘que arde” (derivado do verbo kaio ou kao - “incendiar”, “fazer queimar”. 

“consumir pelo fogo”, “acender”). 

- logos – palavra. 

Deste modo, com a definição da “ciência que estuda os incêndios florestais”, a 

Dendrocaustologia, podemos dizer que terá começado uma nova etapa de 

consolidação e autonomização para esta nova ciência. 

Os incêndios florestais ocorrem nos denominados espaços silvestres, onde muitas 

vezes se encontram elevada carga de combustível resultante da ausência ou, um 

deficiente ordenamento das matas. O Instituto de Conservação da Natureza e 

Biodiversidade utiliza o termo incêndios rurais e contrapõe-os aos incêndios urbanos. 

Trata-se pois de um problema ambiental e de ordenamento do território, com 

causalidade sócio-económica e ambiental.  

Assim, para a completa compreensão deste fenómeno é imprescindível uma 

abordagem interdisciplinar, em que a Geografia, com as suas especificidades, 
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desempenha um papel importante. A Geografia, situada na interface das ciências 

naturais e sociais, com facilidade em trabalhar a diferentes escalas, especialista em 

análises espaciais, confere à temática dos incêndios florestais a imprescindível 

capacidade de sistematização e de interligação das diferentes abordagens, necessária 

para a sua consolidação como ciência autónoma e dinâmica. No entanto, o papel da 

Geografia vai muito para além do de ciência de síntese, contribuindo decisivamente 

em variados aspectos da investigação científica dos incêndios florestais. 

Em sentido lato, entende-se como risco de incêndio o risco de ignição do fogo, ou 

seja, a existência de causas humanas (acidentais ou voluntárias) ou naturais que o 

provoquem (Lourenço, 1996). Numa abordagem integrada, assente na Teoria do 

Risco, a estimativa do risco de incêndio engloba, para além da probabilidade 

condicional de ocorrência do fogo no tempo, a quantificação das consequências 

esperadas, que se traduzem em prejuízos económicos e danos ambientais. 

Portugal é o país da bacia mediterrânica, e do chamado “Clube do Fogo” (que 

inclui ainda Espanha, França, Itália e Grécia) com maior número de ocorrências todos 

os anos. 

As causas dos incêndios florestais são diversas. Têm na sua grande maioria 

origem humana, quer por negligência e acidente (queimadas, queimas de lixos, 

lançamento de foguetes, cigarros mal apagados, linhas eléctricas), quer por motivação 

intencional (QUADRO LXXVII). 

 
                     QUADRO LXXVII- CAUSAS DOS GRANDES INCÊNDIOS OCORRIDOS 

                                 ENTRE 01/01/05 E 14/08/05 (PORTUGAL) 
 

CAUSA Número  % 
Incêndios com 

Em investigação 88 70 origem conhecida 

Indeterminada 11 9   % 
Incendiarismo 8 6 8 30 
Vandalismo 7 6 7 26 

Caça e vida selvagem 2 2 2 7 
Fumadores 2 2 2 7 

Renovação de pastagens 2 2 2 7 
Acidental 1 1 1 4 
Caminhos de Ferro 1 1 1 4 

Lançamento  de foguetes 1 1 1 4 
Máquinas e equipamento 1 1 1 4 

Queimadas- caça 1 1 1 4 
Trovoada 1 1 1 4 
TOTAL 126 100 27 100 

                    Fonte: DGRF, 2005 
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Com efeito, cerca de 98% das causas de incêndio têm origem humana, sendo 

apenas 2% provocadas por causas naturais (trovoadas secas no verão). Os incêndios 

de causas naturais correspondem a uma pequena percentagem do número total de 

ocorrências. De acordo com o relatório da Direcção Geral dos Recursos Florestais 

(DGRF) de 17 de Agosto de 2005, de entre as principais causas determinadas que 

estiveram na origem dos 126 grandes incêndios (áreas ardidas ≥ 100 ha) que 

ocorreram no território português entre 1 de Janeiro e 14 de Agosto de 2005, 

destacam-se o Incendiarismo (30%) e o Vandalismo (26%), seguido das Queimadas 

realizadas para renovação da pastagem e para a caça (11%), com muito menor 

expressão.  

A distribuição regional das causas de incêndio florestal mostra uma predominância 

das causas intencionais no litoral centro e norte, do uso negligente do fogo no norte e 

centro interior, das causas acidentais no centro interior e região alentejana, 

apresentando o Algarve uma representatividade equivalente destes três tipos de causas. 

As causas naturais correspondem a percentagens sempre reduzidas, com alguma 

expressão apenas no interior centro e no Alentejo.  

É de referir a causa de 70% desses grandes incêndios ainda está a ser investigada, 

pelo que os valores percentuais referidos (e registados no Quadro LXXVII por 

compilação dos dados do relatório da DGRF) poderão sofrer algumas alterações. 

 A opinião pública tem muitas vezes uma ideia enviesada das causas, 

sobrevalorizando a intencionalidade e as motivações criminosas dos incêndios, 

esquecendo-se que o descuido e a negligência são as causas importantes de ocorrências 

todos os anos. O uso do fogo para queimar lixo, sobrantes agrícolas ou florestais, para 

regenerar pastagens, as fogueiras para recreio e lazer, ou o lançamento de pontas de 

cigarro pela janela do carro ou do comboio, normalmente encarado com normalidade, 

ilustra a atitude de desleixo com que os cidadãos encaram os seus espaços florestais. 

Deveriam fazer-se campanhas de sensibilização para se conseguir inverter a tendência 

dos números, num ciclo que apenas cada um de nós poderá inverter. 

Há três componentes necessários para que a ignição e combustão ocorram. Um 

incêndio requer combustível para queimar, ar para fornecer oxigénio e uma fonte de 

calor para levar o combustível até a temperatura de ignição. Calor, oxigénio e 

combustível formam o triângulo do fogo. Os bombeiros frequentemente falam sobre o 

triângulo do fogo quando estão tentando acabar com um incêndio. A ideia é que se 



130 
 

puderem remover um dos pilares do triângulo, eles podem controlar e finalmente 

extinguir o fogo.  

Após ocorrer a combustão e o fogo começar a queimar, há vários factores que 

determinam como o fogo se espalha. Esses três factores incluem combustível, as 

condições meteorológicas e topografia. Dependendo desses factores, um incêndio pode 

desaparecer ou transformar-se num enorme incêndio que destrói milhares de hectares. 

Uma carga de combustível pequena fará com que um incêndio queime e se espalhe 

lentamente, com baixa intensidade. Se houver muito combustível, o incêndio queimará 

mais intensamente, fazendo com que se espalhe mais rapidamente. Quanto mais rápido 

ele aquece o material ao redor, mais rápido esses materiais podem entrar em ignição. 

 Quando o combustível está muito seco é consumido muito mais rapidamente e cria um 

fogo que é muito mais difícil de conter.  

As condições meteorológicas desempenham um importante papel no nascimento, 

crescimento e extinção de um incêndio florestal. A aridez leva a condições 

extremamente favoráveis para incêndios florestais e os ventos ajudam o progresso do 

incêndio florestal. As condições meteorológicas podem estimular o fogo a mover-se 

mais rapidamente e abranger uma área maior. Também podem tornar o trabalho de 

combate ao fogo ainda mais difícil. As condições meteorológicas que podem afectar os 

incêndios florestais: são: temperatura, vento e humidade.  

A temperatura afecta a formação de fagulhas de incêndios florestais, pois o calor é 

um dos três pilares do triângulo do fogo. As temperaturas mais quentes permitem que os 

combustíveis acendam e queimem mais rápido, aumentando a taxa na qual o incêndio 

florestal se propaga. Por esse motivo, os incêndios florestais tendem a aumentar à tarde, 

quando as temperaturas estão mais quentes.  

O vento provavelmente tem o maior impacto no comportamento de um incêndio 

florestal e também é o factor mais imprevisível. Quanto mais forte o vento sopra, mais 

rápido o fogo se propaga. O fogo gera ventos próprios que são quase 10 vezes mais 

rápidos que o vento ambiente. Pode até mesmo lançar brasas no ar e criar incêndios 

adicionais O vento também pode alterar a direcção do fogo e rajadas de vento podem 

elevar o fogo nas árvores, criando um incêndio de copa.  

Enquanto o vento pode ajudar o fogo a propagar-se, a humidade trabalha contra o 

fogo. A humidade e precipitação, podem retardar o fogo e reduzir a sua intensidade. Os 

combustíveis potenciais podem ser difíceis de acender se tiverem altos níveis de 

humidade, pois a humidade absorve o calor do fogo. Quando a humidade é baixa, o que 
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significa que há baixa quantidade de vapor de água no ar, os incêndios florestais têm 

mais probabilidade de começar. Se a humidade é elevada, há menor probabilidade do 

combustível secar e acender diminuindo a possibilidade de ignição do incêndio florestal. 

A precipitação tem um impacto directo na redução da probabilidade de ignição de 

um incêndio, assim como pode contribuir para a sua extinção. 

Em 1980, Fernando Rebelo, analisando as condições de tempo favoráveis à 

ocorrência de incêndios florestais, concluía que só com alguns tipos de tempo ocorrem 

grandes incêndios florestais. Ainda nos anos 80 do passado século, Luciano Lourenço 

(1988), referia que as causas da deflagração são variadas, mas só alguns fogos 

progridem e se transformam em grandes incêndios florestais e só condições particulares 

de temperatura e humidade possibilitam a eclosão desses grandes incêndios florestais. A 

investigação das condições meteorológicas que podem facilitar a eclosão ou o 

desenvolvimento dos incêndios florestais, é inquestionavelmente objecto da Geografia 

Física. 

Outro factor que influência o comportamento do incêndio florestal é a topografia. O 

elemento mais importante na topografia é a inclinação. O fogo normalmente desloca-se 

muito mais rápido na subida que na descida. Quanto mais forte a inclinação, mais rápido 

o fogo se desloca na direcção do vento, que normalmente flui para cima. Além disso, o 

fogo é capaz de pré-aquecer o combustível próximo da colina pois a fumaça e o calor 

estão se elevando naquela direcção. Inversamente, uma vez que o fogo tenha alcançado 

o topo de uma colina, a velocidade de propagação tende a ser menor, pois não é capaz 

de pré-aquecer o combustível. 

Na sua vertente cartográfica no estudo dos incêndios florestais, podemos afirmar que 

a aplicação de métodos quantitativos, aliada à melhoria proporcionada pela recolha e 

tratamento automático de dados, se revelou fundamental para confirmar e impor esta 

poderosa ferramenta de demonstração da expressão espacial. Mas foi apenas a partir de 

1985, que a informação estatística, tomando-se disponível a nível dos concelhos, 

permitiu uma representação cartográfica suficientemente pormenorizada do fenómeno, 

possibilitando assim a utilização da representação cartográfica, para melhorar a análise e 

compreensão dos incêndios florestais em Portugal. A partir do início da década de 90, 

iniciou-se o processo de descentralização da recolha, digitação e tratamento dos dados 

relativos aos incêndios florestais. As estatísticas aparecerem organizadas com base nas 

unidades administrativas sendo possível descer ao nível da freguesia. Desde 1989 que a 

Direcção Geral de Florestas (DGF), realiza o levantamento cartográfico das áreas 
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ardidas através de imagens do Satélite Landsat 5 TM. Como resultado deste trabalho, 

são produzidas cartas à escala 1/100.000 com a delimitação do perímetro dos incêndios 

mais significativos (áreas superiores a 25 ha nos anos 1989-1992 e 10-l5 ha nos anos 

posteriores a 1993). 

Parece, pois, que a distribuição cartográfica pode ser um óptimo instrumento para a 

visualização espacial e compreensão do risco de incêndio florestal. Os geógrafos sempre 

usaram a representação gráfica para exprimir, de forma simplificada, realidades bem 

mais complexas. Além disso, muitas vezes associam essa representação gráfica à sua 

distribuição espacial, ou seja, produzem mapas com a distribuição geográfica de 

determinado fenómeno. A linguagem gráfica permite uma visualização rápida dos 

fenómenos e uma melhor interpretação das suas características.  

Mas a cartografia permite igualmente analisar a evolução temporal do fenómeno 

estudado no tempo. De facto, no contexto da prevenção, a avaliação da distribuição 

espacial do risco de incêndio numa área florestal, e a sua evolução ao longo do tempo, 

fornece informações importantes para a localização e densidade de torres de vigia, o 

dimensionamento dos pontos de água, a arquitectura da rede viária da mata, e até mesmo 

a escolha das espécies mais adequadas no planeamento de novas arborizações. No 

combate, o mapeamento do risco de incêndio permite definir a disposição táctica das 

forças no terreno, concentrando-as nas áreas de maior risco. Estas metodologias poderão 

ainda estar na base dos sistemas de atribuição de prémios e compensações resultantes de 

seguros florestais.  

De entre os vários índices destaca-se o Índice de Nesterov Modificado (ou Índice 

Português: IP), utilizado pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica desde 1988 

(Lourenço, 1996) e o índice canadiano (Canadian Fire Weather Índex, também 

conhecido por FWI), pois são os que aparentemente possuem maior capacidade 

preditiva do risco de incêndio para fogos de Verão. Ambos os índices requerem 

observações diárias das variáveis meteorológicas bem como valores comulativos do 

índice nos dias anteriores. Para o IP os registos diários são referentes à temperatura do ar 

e da temperatura do ponto de orvalho às 12h desse dia, enquanto que o FWI, de estrutura 

mais complexa, recorre aos valores da velocidade do vento, temperatura, humidade 

relativa do ar e precipitação.  

Os índices meteorológicos são particularmente úteis na identificação do padrão de 

distribuição temporal dos fogos florestais, ou seja, a concentração do número de 

ocorrências durante o período seco e quente, que corresponde aos meses de Verão. 
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Contudo, mostra-se insuficiente para explicar a sua distribuição espacial, pois quando se 

analisam os valores dos índices para uma determinada data, os valores mais baixos e 

elevados não correspondem necessariamente ao maior ou menor número real de fogos 

ocorridos naquela data no continente (Mata Reis, 1998). De facto, verifica-se que nas 

zonas mais quentes e secas do Interior e Sul do País, são onde se registam menores áreas 

ardidas. Esta distribuição espacial está relacionada com a relevância de outros factores 

de risco regionais que favorecem a ignição e propagação dos incêndios tais como, os 

elevados declives das regiões montanhosas, e a elevada carga de combustível e a 

homogeneidade da paisagem, resultantes do abandono das áreas agrícolas devido às 

profundas transformações sócio-culturais verificadas na da região Norte Litoral do País. 

A integração dos vários factores de risco pode ser conseguida através da produção 

de Cartografia de Risco de Incêndio com recurso a Sistemas de Informação Geográfica. 

Foi durante os últimos decénios do século XX, que a cartografia por computador 

começou a tomar-se operativa, sobretudo com o desenvolvimento dos Sistemas de 

Informação Geográfica (SIG), permitindo expressar gráfica e rapidamente uma enorme 

quantidade de dados estatísticos. A título de exemplo, refere-se a metodologia aplicada 

pelo CNIG (Comissão Nacional de Informação Geográfica), para a elaboração das 

Cartas de Risco de Incêndio ao nível municipal. Esta baseia-se na discretização do 

território municipal em quadrículas, às quais se associa a informação relevante ao 

cálculo do índice de risco de incêndio. Este índice é estimado através de um modelo 

aditivo ponderado, baseado na sobreposição de diversas cartas temáticas, 

correspondentes às variáveis do modelo, nomeadamente, o declive e a exposição do 

terreno, o uso e a ocupação do solo, a visibilidade dos posto de vigia, a rede viária, a 

rede hidrológica e a densidade populacional. Os valores do índice de risco de incêndio 

foram agrupados em 5 classes de Baixo a Alto Risco. 

A floresta tem sido ao longo dos últimos anos alvo de danos significativos quer em 

termos de áreas ardidas quer em destruição de espécies de elevado valor ecológico.  

As consequências mais graves e directas dos incêndios florestais situam-se na erosão 

dos solos. Os solos ficam hidrófobos, repelindo água, aumentando o escoamento 

superficial. Uma área devastada por um incêndio florestal, quando sujeita a chuvas 

intensas, pode tornar-se mais susceptível e originar mais facilmente, outro tipo de riscos 

tais como deslizamentos e cheias. Com a destruição da camada superficial vegetativa os 

solos ficam mais vulneráveis a fenómenos de erosão e transporte provocados pelas 

águas pluviais, reduzindo também a sua permeabilidade. 
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Com a ocorrência de fogos florestais, ocorrem outros impactos ao nível da 

biodiversidade, poluição dos recursos hídricos, aumento do caudal de sólidos dos cursos 

de água, aumento do caudal de ponta de cheia. 

O aumento dos fogos florestais pode também afectar o ambiente. Quando os 

incêndios deflagram, emitem toneladas de dióxido de carbono para a atmosfera 

contribuindo para os gases com efeitos de estufa que aquecem o planeta. Embora difícil 

de quantificar, as emissões de gases e partículas libertadas durante um incêndio, 

contribuem para o aquecimento global.  

Para além da destruição da floresta os incêndios provocam perdas de vidas humanas 

e destruição de bens. 

Após um incêndio florestal é necessário fazer a reabilitação da área ardida, isso é 

feito com medidas a curto prazo e a longo prazo: controle da erosão, recuperação da 

vegetação por regeneração natural ou no caso de não ser suficiente por plantação. 

 

2- A PREVENÇÃO DOS INCÊNDIOS FLORESTAIS 

 

A gravidade dos problemas ambientais pressupõe que as medidas para diminuir os 

impactos negativos no ambiente natural e na sociedade devem ser tão rápidas quanto foi 

o avanço de nossa acção predatória. 

Entre essas medidas, o trabalho educacional é, sem dúvida, um dos mais urgentes e 

necessários, pois actualmente, grande parte dos desequilíbrios está relacionada as 

condutas humanas geradas por apelos consumistas que geram desperdício, e pelo uso 

inadequado dos bens da natureza, como os solos, as águas e as florestas. Somos 

responsáveis directos pelo que acontece à nossa volta e, a menos que mudemos nossos 

valores e nossos hábitos, não haverá saída. 

Diante disso, além da formulação de propostas teóricas, da aprovação de leis e da 

introdução de novas directrizes curriculares e orientações didácticas nos sistemas 

educacionais, da produção e distribuição de material pedagógico, é necessário que haja 

mais acompanhamento e maior apoio ao que acontece dentro das escolas, no espaço das 

salas de aula. É lá que a educação realmente acontece e, quer sejam grandes ou 

pequenas acções, elas são extremamente necessárias. É a partir delas que acreditamos 

existir a possibilidade de mudar condutas e formar pessoas que, disseminando suas 

convicções, trabalharão por uma nova maneira de relacionar-se com o mundo e com os 

outros. 
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As crianças e os jovens têm o dom natural de serem curiosos, procurando a 

informação se a entenderem e assumirem como válida, e depois passá-la aos que estão à 

sua volta. Os graves problemas ambientais que muitos pais tanto se esforçam por 

esquecer no dia-a-dia são trazidos à discussão pelos mais jovens, que querem ver o 

mundo a mudar com o seu contributo. Esta vontade de mudar o mundo faz deste grupo 

da sociedade um alvo privilegiado para a educação ambiental. A nossa vontade de criar, 

nestes futuros homens e mulheres, sensibilidade para entenderem a floresta portuguesa 

como ela é, materializa-se em acções concretas, que reúnem duas ideias: passar 

informação esclarecida sobre realidades da floresta portuguesa e a satisfação da 

curiosidade das crianças e jovens para temas sobre a floresta, analisados por 

profissionais de educação. O desenvolvimento dos conhecimentos nas áreas do ambiente 

poderão contribuir para uma atitude mais cívica, pelo maior respeito pelo ambiente 

como gerador de bens essenciais, como a água, o ar e o solo, e ainda como produtor de 

bens com valor de mercado, como é o caso da madeira, da caça e do mel. A 

consciencialização da floresta como um ecossistema vivo e produtivo, gerador de 

emprego e de riqueza, é um passo importante na sensibilização da necessidade de a 

protegermos, nomeadamente do fogo, que é actualmente uma grande ameaça em 

acelerado crescimento. Dos dados que conhecemos, grande parte dos incêndios que 

ocorreram nestes últimos anos tiveram origem humana. Isto quer dizer que a população 

que tanto se indigna com as imagens infernais que dominam os noticiários durante o 

verão, tem comportamentos que causam ou agravam os incêndios. O comportamento da 

sociedade civil é, de uma maneira geral, desprovido de sentido cívico, muitas vezes por 

inconsciência. Mas os mais novos podem mudar tudo. Podem aprender para depois 

ensinar. Podem alertar para o perigo de ir despejar lixo, pela calada, numa propriedade 

qualquer que esteja mais a jeito, de modo a não deixarem potenciais rastilhos na floresta, 

onde já não passam muitas pessoas. Até um insignificante fragmento de vidro pode 

causar um incêndio, por acção dos raios de Sol. Será fácil entender, e depois avisar, que 

os dias quentes, em que a vegetação está seca, e portanto mais facilmente inflamável, ou 

dias com vento, elemento capaz de conduzir o fogo através de vastas extensões, não são 

indicados para queimadas, fogueiras ou churrascos. A população escolar fica mais 

sensibilizada para compreender que é fundamental que se faça uso do bom senso nas 

incursões à floresta, para que continue a existir o que demorou muitos anos a crescer. 

Seria muito bom despertar na camada mais jovem da nossa sociedade os princípios de 
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bem viver em comunidade, desenvolvendo o respeito e o cuidado não apenas com o que 

é nosso, mas igualmente com o que é de outros ou de todos. 

Ao contrário do fogo, que é um elemento indissociável dos ecossistemas 

mediterrânicos, a elevada extensão e severidade dos incêndios florestais em Portugal 

não é uma inevitabilidade. Muito pode ser feito, começando pela mudança de 

comportamentos dos cidadãos. 

Para fazer frente ao risco de incêndio, durante as últimas décadas, os países do 

“Clube do Fogo” têm aumentado intensamente os seus recursos de extinção do fogo. No 

entanto, as possibilidades de continuar a realizar investimentos para fazer frente ao 

agravamento contínuo do problema parecem quase esgotadas (Velez, 2006). A gestão do 

combustível florestal apresenta-se por isso como, porventura, o factor mais determinante 

na redução de perigo de incêndio nos espaços florestais portugueses do século XXI, face 

ao limitado alcance das acções de sensibilização para redução de ignições.  

A gestão de combustível- vulgarmente, mas erradamente, conhecida como limpeza 

das florestas- tem por objectivo modificar pro-activamente o comportamento e efeitos 

do fogo, actuando sobre a vegetação (Finney e Cohen, 2003). Compreende três 

estratégias básicas: redução/modificação, isolamento e conversão, que deverão ser 

pensadas a uma escala de planeamento da paisagem e encaradas de forma integrada com 

o arranjo social económico e ecológico do território (Pyne, 1996). 

O elevado número de ocorrências verificadas nos últimos anos, e em particular de 

2003 a 2005, leva-nos a concluir da necessidade de uma intervenção cuidada ao nível da 

prevenção, entendida esta como o conjunto das actividades que têm por objectivos 

reduzir ou anular a possibilidade de se iniciar um incêndio, diminuir a sua capacidade de 

desenvolvimento e mitigar os efeitos indesejáveis que o incêndio pode originar, ou seja, 

que actua em duas vertentes principais, o controlo das ignições e o controlo da 

propagação. Considerando que o objectivo do controlo das ignições consiste em evitar 

que se dê início a um incêndio e que a maioria dos incêndios são causados por 

actividade humana, é sobre a alteração dos comportamentos humanos relativos ao uso 

do fogo que os agentes da protecção da floresta deverão actuar. Nesta óptica, para a 

redução da incidência dos incêndios são definidos três objectivos: sensibilizar as 

populações, implementando programas de sensibilização e educação florestal que 

tenham como objectivo a promoção da tomada de consciência relativamente ao perigo 

que representa a manipulação do fogo e de comportamentos de risco em espaços 

florestais e agrícolas, melhorar o conhecimento das causas dos incêndios e das suas 
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motivações, com vista a incrementos de qualidade na metodologia e eficiência das 

práticas de investigação das causas, que facilitem a identificação e responsabilização do 

agente causador e a orientação estratégica de acções preventivas, aumentar a capacidade 

de dissuasão e fiscalização, com vista ao acompanhamento de situações e/ou 

comportamentos desviantes e de comportamentos de risco, detendo e sancionando os 

infractores da lei.  

A educação/informação das populações é fundamental para a prevenção dos 

incêndios florestais. Nessa educação/informação deve ter-se em conta as seguintes 

medidas: responsabilização das populações- o problema dos fogos é também um 

problema das populações e não apenas do estado, conjugação de esforços entre os 

técnicos nacionais para criar medidas e soluções, formação à população para a 

prevenção e combate às situações de risco, utilizar grupos-alvo adequados- os 

agricultores são os melhores difusores dos conceitos ligados à desertificação, 

simplicidade da linguagem- os documentos deviam ser feitos em tal linguagem que 

pudessem ser utilizados em educação ambiental nas escolas indicadores quantificados 

para explicar às pessoas as perdas dos fogos, as matérias pedagógicas sobre o solo 

deviam ser ensinadas a partir das escolas primárias. 

O QUADRO LXXVIII anexo III: 282, esquematiza o eixo estratégico definido no 

PNDFCI, para a redução de incidência dos incêndios no educar e sensibilizar as 

populações.  

No tocante à população jovem e educação escolar são indicadas as seguintes acções 

a desenvolver: incorporação da temática florestal e de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios (DFCI), nos conteúdos curriculares do ensino básico secundário e de 

comunicação social, formação dos professores na temática florestal, promover as 

práticas no domínio da educação florestal e ambiental, e recuperar para esta área 

iniciativas como a da Ciência-Viva e reestruturação dos Centros de Educação 

Ambiental, com inclusão das matérias florestais e de DFCI. Como apoio a este sistema 

de sensibilização, a reestruturação dos Centros de Educação Ambiental, com inclusão 

das matérias florestais e de DFCI, revela-se de primordial importância. Estes Centros 

constituindo-se como importantes pólos de divulgação de boas práticas para todos os 

cidadãos, deverão ate 2008, criar novos conteúdos de forma a abranger as questões de 

DFCI na educação ambiental. São também referidas as seguintes metas atingir: em 2009 

a acção está concretizada, desenvolver, por ano, e até 2012, 10 acções de formação junto 

de professores do ensino básico e secundário, e de um Workshop dirigido a professores 
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do ensino superior da comunicação social. Todos os Municípios das áreas de mais 

elevado risco de incêndio têm em sede de Comissões Municipais de Defesa de Floresta 

Contra Incêndios (CMDFCI), acções programadas e executadas e procedem à respectiva 

avaliação. Até 2008, são criados novos conteúdos de forma a abranger as questões de 

DFCI na educação ambiental. 

A educação e sensibilização das populações tem particular importância devendo ser 

desenvolvidas, anualmente, estratégias de comunicação integrada para o grande público. 

A criação do sítio de DFCI, a divulgação cuidada do Risco de Incêndio nos diversos 

órgãos da comunicação social, bem como a disponibilização de informação simplificada 

aos profissionais de comunicação social são acções a concretizar. Estas acções, a ser 

avaliadas anualmente, deverão ser objecto de ajustamentos face aos resultados obtidos, 

deverão ser enquadradas pela Direcção Geral de Recursos Florestais (DGRF) e 

partilhadas com outras entidades públicas e privadas designadamente Serviço Nacional 

de Bombeiros e Protecção Civil (SNBPC), Guarda nacional Republicana (GNR), 

Instituto de meteorologia (IM), Instituto de conservação da natureza (ICN), Instituto do 

Ambiente (IA), Autarquias, Organização de Produtores Florestais (OPF’s). 

Também ao nível local e dirigido a grupos específicos da população, em função das 

informações históricas de investigação das causas dos incêndios, deverão ser realizados 

malling para as pequenas indústrias situadas em zonas de interface com espaços 

florestais, em áreas com elevado número de ocorrências, organizadas sessões de 

esclarecimento com agricultores/produtores florestais e realizadas sessões de 

sensibilização com pastores, incidindo nas zonas onde o fogo é recorrente. Importa 

ainda a divulgação de normas de conduta para caçadores e pescadores e a colocação de 

cartazes informativos nas zonas de interface com a floresta. Anualmente, as Comissões 

Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (CMDFCI), de acordo com o Plano 

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), desenvolverão estas 

acções tendo em vista a sensibilização das comunidades para os comportamentos de 

risco, o seu envolvimento e também a sua participação numa componente muito 

importante da vigilância, a vigilância passiva. 

Será importante que se inicie um ciclo virtuoso para a floresta portuguesa. 
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3- A DIDÁCTICA DA GEOGRAFIA 

 

As didácticas têm conhecido uma evolução acentuada nas suas perspectivas 

fundamentais. Em grande medida, esta evolução é o resultado de factores externos como 

o desenvolvimento do conhecimento científico dos saberes a que se referem e no campo 

das ciências da educação, bem como as mudanças na sociedade e as agendas dos actores 

sociais e políticos quanto à escola e à educação (Ponte, 2002). Não se pode negar, no 

entanto, que um papel igualmente importante nesta evolução tem sido desempenhado 

pelo trabalho teórico realizado internamente no campo das próprias didácticas, 

procurando repensar a sua natureza, clarificar os seus objectivos e tornar os seus 

fundamentos e métodos mais rigorosos (Alarcão, 1989, 1991). 

O mundo escolar não é alheio às decisões geradas nos centros de poder afastados das 

escolas onde se desenvolvem as actividades educativas. Disso constituem prova as 

declarações dos principais líderes políticos e os orçamentos para a educação dos 

diferentes países do mundo. Através destes podemos comprovar que as despesas 

públicas com a educação duplicaram entre 1980 e 1992, especialmente nos países em 

vias de desenvolvimento (UNESCO, 1996). No entanto, não se trata de um investimento 

altruísta, mas antes de um investimento porque o número de alunos também aumentou. 

Verifica-se a introdução de valores e de uma cosmovisão que afecta, sem dúvida, a 

educação dos nossos alunos. 

A análise dos objectivos educativos como assunto ideológico fundamental tem sido 

tratado tanto segundo perspectivas genéricas, da sociologia da educação, como segundo 

enfoques mais particulares, como acontece com a Geografia. Para nós, interessa-nos 

destacar no actual momento o contributo que a Geografia pode ter na formação de 

pessoas críticas. Devemos ajudar o aluno a pensar livremente para enfrentar a 

tecnopolis, um meio de controlo informativo condicionador da vida quotidiana. 

Hoje, confrontados com a necessidade de transmitir saberes geográficos aos nossos 

alunos, debatemo-nos frequentemente com questões que se relacionam com a forma de 

os ajudar, em diferentes etapas educativas, a perceber melhor o mundo em que vivem. 

Ao mesmo tempo contribuir também com o conhecimento geográfico para o 

desenvolvimento das competências definidas nos documentos legais.  

Para responder a estas questões é importante conhecer como aprendem os nossos 

alunos, que técnicas específicas dominam, que obstáculos impedem as suas 

aprendizagens, que barreiras existem entre os nossos desejos de ensinar e os seus 
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interesses relativamente às propostas de aprendizagem e até encontrar a melhor forma 

de estimular as suas atitudes.  

Tudo isto pressupõe na Didáctica da Geografia um conjunto de saberes que não se 

ocupam apenas dos conceitos próprios desta matéria, mas que se constroem também a 

partir do contexto social e da comunicação com o aluno. Ensinar bem uma pessoa 

implica dominar o conteúdo que se vai desenvolver na aula, ter um discurso conceptual 

organizado, uma proposta adequada de tarefas e detectar os obstáculos à aprendizagem. 

A identificação destes obstáculos permite determinar que tipo de informação é mais 

adequado transmitir em cada momento de modo a contribuir para a formação de alunos 

autónomos, capazes de se moverem numa sociedade super informada, plural e 

democrática.  

Conhecemos, da experiência diária, que estes problemas existem na mente de 

muitos alunos mas também sabemos que, muitas vezes, não os conseguem colocar nem 

procurar soluções bem fundamentadas para os mesmos. Cabe à escola ajudá-los a 

pensar melhor sobre eles, facilitando a reconstrução do seu conhecimento, a partir da 

informação que é transmitida pelo professor e pelos materiais curriculares,   

envolvendo-os na sua própria aprendizagem. Neste sentido, é importante saber como 

aprendem a reflectir com os conceitos espaciais e como dominam as técnicas específicas 

do trabalho em Geografia.  

A reflexão sobre o domínio da orientação espacial, a conceptualização das situações 

meteorológicas, a capacidade de relacionar conceitos geodemográficos ou a 

competência em uso de técnicas cartográficas adequadas são objectivos possíveis de 

pequenas investigações que se podem desenvolver na sala de aula.  

Esta forma de ensinar os alunos a aprender não surge descontextualizada do sistema 

social de que fazemos parte. A instituição escolar e o ensino da Geografia também são 

determinados pela evolução de forças económicas, inovações tecnológicas e produções 

culturais que condicionam as normas sociais e regulam os interesses das pessoas.  

A Didáctica da Geografia deve ajudar a transmitir não só as informações que 

permitam ao aluno situar-se no momento presente, mas também um conjunto de 

métodos que lhes facilitem aprender a pensar no futuro. No início do século XXI, a 

Geografia, tal como outras áreas disciplinares do currículo académico devem facilitar ao 

aluno uma autonomia crítica para poder organizar a quantidade de informação que 

diariamente lhe chega e, desta forma, construir uma teoria interpretativa dos 

acontecimentos mundiais.  
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Para os professores de Geografia, a meta a atingir consiste em ajudar o aluno a 

construir o seu conhecimento social, o que significa saber explicar os problemas do 

quotidiano, a partir de factos e datas do passado histórico e de espaços geográficos 

próximos e distantes. É assim que, por analogias, por contrastes e por reflexões sobre 

estes factos que se vai construindo uma opinião fundamentada sobre o presente.  

As inovações tecnológicas, os grandes progressos nos meios de comunicação, as 

novas teorias sobre a aprendizagem humana e as novas interpretações filosóficas e 

sociais, incidiram de uma forma decisiva nos currículos estabelecidos conduzindo a 

reflexões profundas sobre a prática escolar alertando-nos para a necessidade de uma 

metodologia, com as suas actividades e fundamentação teórica, que nos remeta para 

uma concepção do ensino onde não importam apenas os resultados da investigação mas 

também o próprio processo de construção do conhecimento. Um processo que deve ser 

avaliado permanentemente à luz da sua utilidade social, que está determinada tanto pela 

visão ideológica do mundo dos professores, no seu contexto sociopolítico, como por 

teorias sobre a aprendizagem. A autonomia pessoal do aluno consiste em saber 

expressar com lógica os seus argumentos sobre por exemplo, as desigualdades sociais, 

os problemas ambientais, as diferenças paisagísticas, a organização política do 

território. 

A investigação sobre a prática educativa, fundamentada teórica e explicitamente, é 

uma condição necessária para poder inovar em Didáctica da Geografia. Os verdadeiros 

processos de mudança na prática da sala de aula não são o resultado das mudanças de 

programas mas sim das modificações de atitudes e hábitos dos professores.  

A prática da Didáctica da Geografia deve articular-se em projectos com maior 

convicção bem definidos, que sirvam aos professores para ensinar, os seus alunos a 

aprender melhor. Uma aprendizagem que permita criar momentos de reflexão e análise 

critica sobre o mundo em que vivemos.   

Como ensinar a Geografia? É esta a questão, nitidamente colocada, fundamental em  

Didáctica da Geografia. Questão tanto mais actual na medida em que o mundo e a 

Geografia mudam.  

O desenvolvimento dos media multiplicou as fontes de saber, todas elas fascinantes. 

Os alunos constroem quotidianamente uma Geografia do mundo graças à televisão, que 

transmite instantaneamente imagens de todos os cantos do planeta. Face a esta 

concorrência, o ensino da Geografia perdeu progressivamente o monopólio da 

informação e deixou de ser o guia da descoberta do mundo e do sonho acordado que 
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gerações de alunos conheceram, através da observação de um mapa ou de uma 

fotografia  

Porque, ainda há pouco tempo, a transmissão dos conhecimentos partia de si, 

bastava ao professor descrever o mundo e aos alunos aprender e compreender. O 

modelo funcionava bem na medida em que a Geografia definida pela Universidade se 

tornava um saber enciclopédico. A Geografia fazia a síntese dos múltiplos 

conhecimentos adquiridos sobre determinado território e estabelecia as grandes relações 

entre os meios naturais e as sociedades humanas.  

Este modelo desapareceu com a atomização da investigação universitária. Os 

conflitos de concepções e definições, a especialização acrescida das pesquisas levadas a 

cabo fizeram aparecer o paradigma da Geografia como ciência de síntese.  

Mas outros factores têm contribuído igualmente na Geografia ensinada. A 

generalização de direito e de facto do ensino aumentou em proporções consideráveis a 

população escolar chamada a frequentar um ensino de Geografia. Um público bastante 

diferente, caracterizado pela heterogeneidade, associa alunos de meios sócio-culturais 

diversos, com aspirações culturais distintas. Como este ensino é cada vez mais 

dispendioso às sociedades, põe-se o problema da rentabilidade. É possível obter ganhos 

de produtividade no ensino? O sinal de uma maior eficácia aparece progressivamente e 

explica provavelmente o aparecimento da didáctica. Assim, esta situa-se no interface 

entre a Geografia (que por vezes recorre a um termo infeliz, o saber sabendo), o público 

a quem se destina o ensino, e a pertinência social e política dos conceitos e dos 

conteúdos transmitidos.  

Note-se que se trata de uma abordagem intelectual bastante próxima da do 

engenheiro. A didáctica não é a construção de uma ciência mas antes uma actividade de 

engenharia que se aplica a diferentes ciências. A coerência da didáctica está sempre 

submetida a forças centrífugas que a organizam em sectores ou domínios de 

investigação como reflexão teórica sobre os sistemas de ensino, os mecanismos e etapas 

de aprendizagem, a construção de modelos práticos, a realização de ferramentas ou de 

objectos. Tal como a arquitectura, a didáctica faz a grande diferença entre os discursos 

de concepção e as declarações teóricas, por um lado, e a resolução dos problemas 

concretos que se colocam na preparação de cursos eficazes e agradáveis, submetidos a 

limitações técnicas, materiais e financeiras imperativas, por outro.  

A Didáctica da Geografia, pode definir-se como a disciplina científica que tem por 

objecto a optimização das aprendizagens numa situação de ensino ou de formação.  
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Assim, não se pode reduzir a uma série de truques e de receitas para ensinar bem. A 

didáctica da Geografia não é um curso como os outros, uma disciplina a transmitir aos 

alunos, mas antes uma actividade de que cada professor, ou futuro professor, se deve 

apropriar. Esta actividade apoia-se na Geografia e na Pedagogia. Assenta numa reflexão 

sólida da disciplina (história e epistemologia) e integra as ideias-chave das ciências da 

educação. Deve propor espaços de certeza, por exemplo a análise de recursos e das 

técnicas que convém ensinar e empregar correctamente e zonas de pesquisa, de 

experimentação, de liberdade, por exemplo ao nível das práticas na aula, na escolha das 

prioridades sobre o terreno, no jogo das relações professor-aluno. Sendo fundamental 

que cada professor se torne realmente num facilitador da aprendizagem que para além 

dos insucessos e dos desencorajamentos conserve o prazer de ensinar e que este prazer 

seja partilhado pelos alunos: prazer de aprender, prazer de se formar, prazer de se 

envolver.  

Mas o ensino da Geografia é ou pode ser muito estimulante e formativo pois é uma 

verdadeira janela aberta ao mundo, aos territórios próximos e longínquos e é também a 

aprendizagem do saber pensar o espaço. Isto conduz à compreensão e aceitação das 

diferenças entre o seu meio e os outros, a ser capaz de gerir o seu espaço de vida e a 

respeitar os outros, a lutar contra o fatalismo e a demissão, a evitar que a natureza 

morra. Recorda ainda o perigo que existe em raciocinar na indiferença da dimensão 

espacial dos factos.  

Aprender em Geografia é não só dominar com mestria ferramentas e técnicas, mas 

também utilizar conceitos para desenvolver um raciocínio geográfico. Isto implica 

interrogar-se sobre as relações, as ligações lógicas num território, e trabalhar sempre em 

diferentes escalas numa óptica dinâmica, procurando no passado as explicações das 

estruturas do presente e tentando conceber cenários de futuro. Este raciocínio supõe o 

recurso à pesquisa científica e à integração das representações, porque é inútil querer 

construir sem ter em conta o que o aluno sabe ou acredita previamente.  

Ensinar é primeiro e antes de tudo comunicar com os outros, entrar em relação com 

os outros, ser capaz de criar as condições favoráveis para que os alunos aprendam.  

Formar-se para ensinar, ou seja a formação de professores, é uma obra a longo 

prazo, nunca terminada quando se aceita trabalhar com os alunos, partilhando as 

questões face à evolução da disciplina, da escola e da sociedade.   

Podemos caracterizar a evolução das didácticas nos últimos 40 ou 50 anos, em 

termos de uma sucessão de grandes paradigmas. Assim, numa primeira fase, as 
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didácticas eram entendidas sobretudo como uma colecção de “métodos e técnicas” 

específicos de cada disciplina escolar, para aplicação no processo de                      

ensino/aprendizagem. Estes métodos e técnicas eram sobretudo emergentes da 

experiência e da reflexão dos actores escolares e dos responsáveis educativos. Nesta 

fase, as didácticas assumem-se sobretudo como um saber prático. A designação 

“metodologias de ensino”, que por vezes surge associada às didácticas é um inequívoco 

indicador da existência e da sobrevivência desta tradição. 

Numa fase posterior, as didácticas adquirem um estatuto mais académico, 

apresentando-se como um saber formado por conceitos e princípios, emergentes da 

reflexão dos especialistas. Para além da reflexão sobre as práticas educativas,   

procurava-se fundamentar estes conceitos e princípios na história do desenvolvimento 

da ciência e na sua epistemologia. É a fase em que as didácticas se assumem sobretudo 

como um saber de cunho marcadamente histórico e filosófico. Esta evolução tem muito 

a ver com a inserção dos cursos de formação inicial de professores nas instituições de 

ensino superior.  

Mais recentemente, as didácticas surgem como um campo de investigação empírica, 

suportada teoricamente nas ciências sociais e humanas e, em particular nas ciências da 

educação. Passam, assim, a ser entendidas como o estudo dos fenómenos educativos, 

com suporte disciplinar e, muitas vezes, pluridisciplinar. Neste paradigma, a didáctica 

de cada disciplina ou de cada saber escolar, tem por objecto o estudo dos problemas do 

ensino e aprendizagem dessa mesma disciplina e as respectivas implicações na formação 

de professores. Este paradigma tem permitido a afirmação da didáctica como um campo 

próprio dentro das ciências da educação, mas começa a revelar alguns sinais de 

esgotamento. Este resulta, sobretudo, da difícil relação que se tende a estabelecer entre 

as instâncias de produção de conhecimento (que continua a desenvolver-se 

essencialmente no campo académico), e as instâncias de utilização (no campo da prática 

profissional).  

Cada uma das mudanças de paradigma representa uma mudança na ênfase do que se 

considera serem os aspectos essenciais do saber didáctico. A passagem do saber prático 

ao saber académico não significou a anulação das referências ao saber profissional dos 

actores educativos, mas apenas que este foi remetido para uma posição mais periférica. 

Do mesmo modo, a emergência da didáctica como um campo de estudos empíricos não 

significa o fim do interesse pelos estudos de inspiração histórica, epistemológica e  
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filosófica, mas apenas que estes passaram a ocupar um lugar subordinado no 

desenvolvimento desta área do saber. 

Os desafios com que se confrontam presentemente as didácticas resultam, por um 

lado, da necessidade de dar continuação ao processo de mudança educativa, e por outro 

lado, da necessidade de resolver os impasses emergentes, tornando mais estreita a 

relação entre teoria e prática, tanto no que se refere à produção como à mobilização do 

conhecimento didáctico.  

Assim, em primeiro lugar, será preciso levar até às últimas consequências as 

mudanças que se têm verificado nos saberes disciplinares, decorrentes em grande 

medida das mudanças de entendimento sobre a natureza do conhecimento científico e 

das perspectivas sobre o seu papel na sociedade. Isto não constitui uma tarefa fácil, pois 

ao lado das novas perspectivas sobre a ciência e o conhecimento, continuam a existir – e 

numa posição ainda largamente dominante – as perspectivas anteriores que pressupõem 

a objectividade e a infalibilidade da ciência. 

Em segundo lugar, será preciso assumir a mudança que terá de ocorrer no papel 

curricular das disciplinas tradicionais. A época de ouro da escola organizada por 

disciplinas pertence ao passado. A organização dos currículos escolares já não se baseia 

na simples adição de componentes isoladas, privilegiando agora as interacções 

interdisciplinares e as dimensões transversais. Para as didácticas, construídas com 

referência a saberes disciplinares específicos e pouco habituadas a dialogar umas com as 

outras, isto está longe de constituir um desafio trivial.  

Em terceiro lugar, será necessário assumir plenamente a natureza contextualizada 

dos fenómenos educativos. Trata-se, aqui, de uma mudança no modo habitual de encarar 

estes fenómenos. Para além da clássica relação saber-professor-aluno (FIGURA 9), é 

preciso entrar em linha de conta com a instituição escolar e a comunidade onde se 

inserem os diversos actores educativos e o próprio saber que se pretende que seja 

aprendido pelo aluno (FIGURA 10). 
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FIGUA 9- O TRIÂNGULO DIDÁCTICO 

 

   Fonte: Adaptado, SCHOUMAKER, Mêrene (1999), “Didáctica da Geografia” 

FIGURA 10- O TRIÂNGULO DIDÁCTICO NO CONTEXTO 

 

               Fonte: Adaptado, SCHOUMAKER, Mêrene (1999), “Didáctica da Geografia”. 
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as aprendizagens e as motivações) e as relações entre o professor e os seus alunos 

(domínio da investigação por excelência da pedagogia). 

Estes desafios exigem que se caminhe para um novo paradigma, desejavelmente um 

paradigma que integre os três anteriores (saber prático, saber académico              

histórico-filosófico, investigação empírica) e acrescente elementos qualitativamente 

novos. A meu ver, esse paradigma só pode ser o da colaboração.  

É na superação das barreiras que têm isolado os actores educativos uns dos outros 

que se pode encontrar a chave para a superação dos impasses teóricos, práticos e 

políticos actuais. Será no desenvolvimento de projectos de colaboração para a realização 

de estudos e intervenções, envolvendo professores e investigadores do campo de 

didáctica – por vezes de várias áreas disciplinares distintas – que podemos esperar a 

emergência de novos entendimentos e novas perspectivas, bem como de novas fórmulas 

práticas potenciadoras da transformação e da mudança dos sistemas educativos.  

No momento actual, as didácticas são as áreas das ciências da educação que têm 

maior facilidade em estabelecer relações de colaboração continuada com os professores. 

O futuro mostrará se souberam agarrar essa oportunidade no sentido de aprofundar a sua 

compreensão e capacidade de intervenção sobre os problemas do ensino/aprendizagem 

dos saberes escolares.  

Sem dúvida, existe um crescente consenso internacional na investigação educativa 

acerca da maneira mais eficiente de aprender. Sabe-se que a aprendizagem é mais 

significativa quando se é capaz de relacionar as experiências da vida quotidiana com os 

novos conteúdos informativos recebidos na escola ou em qualquer outro lugar. 

No entanto, não deixa de se indicar os perigos da espontaneidade de determinadas 

práticas docentes, especialmente aquelas que pretendem desenvolver a motivação do 

aluno a partir do superficial e do quotidiano. Pensamos que, no caso da Geografia, esta 

maneira de proceder esteve muito ligada aos estudos do meio local, centrados em 

abordagens psicológicas muito simples. Como se mostrou em diferentes países 

europeus, as propostas de análise escolar do meio próximo, centradas na observação 

indutiva dos elementos do meio e na busca de uma afectividade territorial, deram lugar a 

diferentes unidades que misturam técnicas de trabalho muito concretas, que 

pressupunham uma ordem na observação do meio contraditória, com a lógica da 

aprendizagem pela descoberta. Quer dizer, pressupunha-se que o aluno “olhava” com 

certa ordem mas, na realidade, esta era aquela que era imposta pelos professores, através 

das estruturas da Geografia Regional. 
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O compromisso social do docente estabelece-se, deste modo, não com um conjunto 

de princípios teóricos abstractos mas, antes com as pessoas que aprendem a partir das 

suas propostas de ensino, que devem conduzir ao desenvolvimento da personalidade do 

aluno. Mais do que uma máxima do refrão construtivista, o que se defende é uma atitude 

reflexiva, teórica e, por conseguinte, profissional do docente em relação à aprendizagem 

do aluno, verdadeiro objecto de investigação da sua actividade social e cultural. 

Algumas perguntas básicas para avaliar a sua actuação são: porque não aprendem 

determinados conceitos? Porque não são capazes de utilizar determinadas técnicas 

cartográficas? Porque não querem estudar os problemas ambientais, como aparecem 

representados nos meios de comunicação? Porque não são capazes de realizar uma 

leitura crítica dos ditos meios? Isto não se consegue com a adopção rápida de uma moda 

pedagógica, mas através de um trabalho paciente de reflexão didáctica e investigação 

educativa. 

Por conseguinte, os conteúdos didácticos supõem, em primeiro lugar, enquadrar os 

interesses dos alunos nos problemas sociais que condicionam a vida no limiar do século 

XXI. Supõe definir as metas de uma educação geográfica em função do compromisso 

social com os problemas dos indivíduos e das colectividades de espaços determinados. 

Procuramos que os alunos construam um conhecimento crítico no sentido etimológico 

da palavra, ou seja, fazendo equivaler crise a tomada de decisão. Procura-se que os 

alunos possam tomar decisões relativamente a problemas que surgem no seu meio social 

e espacial. Como os alunos têm de tomar uma série de decisões na esfera doméstica, 

laboral, cultural e política, entre outras, isso vai-se reflectir no seu comportamento à 

escala da família, do bairro, da cidade, da povoação ou do país. A intenção consiste em 

apresentar uma alternativa à organização dos conteúdos da disciplina de Geografia. Para 

isso, necessitamos de saber, além de comparar as nossas metas relativamente ao que se 

prescreve legalmente, definir a didáctica da Geografia de acordo com a investigação 

educativa e os postulados teóricos da própria ciência geográfica. Isto é, necessitamos de 

saber o que nos oferecem os referenciais psicopedagógicos e disciplinares para a 

selecção e sequência dos conteúdos. Utilizamos, deste modo, as denominadas fontes do 

currículo. Assim, precisamos de interrogar a história da Geografia com uma pergunta 

elementar: o que é que o conhecimento geográfico oferece às pessoas, na compreensão e 

explicação dos seus problemas quotidianos? Será o conhecimento geográfico facilitador 

da tomada de decisões éticas e responsáveis relativamente à organização do espaço? 

Estas perguntas não são neutras, pois estão condicionadas por um determinado 
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enviesamento, proveniente da nossa forma particular de entender a educação, reflectida 

nas linhas precedentes. 

Não basta o conhecimento subjectivo das representações sociais ou as abordagens 

pessoais do espaço. Precisamos também de nos comprometer com a melhoria das 

relações sociais e do espaço onde vive o aluno. Para isso, a denominada Geografia 

Social ou também, noutros casos, a chamada Geografia Radical, tem de estar ao nosso 

serviço, para realizarmos o estudo do meio onde se insere a actuação do aluno, 

especialmente no momento de seleccionar os objectos de aprendizagem, os grandes 

temas de estudo, que devem estar relacionados com os objectivos, os conteúdos e os 

critérios de avaliação das respectivas competências essenciais. 

Aproximamo-nos, assim, do construtivismo. Com efeito, este defende que o 

conhecimento escolar é sempre uma aprendizagem social, isto é, significa construir 

explicações sobre factos da realidade social com a qual se interactua. E nas               

inter-relações entre pessoas e sociedades, entre os pensamentos subjectivos e as acções 

colectivas, aparece a figura do investigador, do técnico urbanista ou do professor. A 

direcção do seu trabalho será condicionada pelo respeito pelas opiniões dos agentes 

sociais do espaço, que são responsáveis pelas suas decisões, e pelas opiniões dos alunos, 

responsáveis pela sua própria aprendizagem. Não obstante, ele pode interferir nestas 

decisões e aprendizagens a partir das suas explicações. Para isso faz falta um 

compromisso social e ético. 

Para estabelecermos este compromisso, toma-se preciso diagnosticar o contexto 

social em que se inserem os alunos. Sem dúvida, este difere consoante os lugares 

geográficos onde se situam as escolas, pois não é a mesma coisa viver numa aldeia rural 

do interior do país ou viver numa grande cidade como Porto e Lisboa. Isto é evidente e 

precisa de uma análise sociológica que compete ao projecto educativo de cada 

instituição educativa. Porém, além disto, existem alguns factores que influenciam o 

comportamento das crianças e dos adolescentes, independentemente dos países em que 

estes vivam. Referimo-nos, em concreto, à influência dos meios de comunicação, que 

difundem determinados conhecimentos e desenvolvem certos valores, mais uma vez 

contraditórios com as normas que se desenvolvem nas aulas. 

É uma evidência que o mundo inteiro se está a encolher. As distâncias são cada vez 

menores e o processo de globalização determina padrões universais de comportamento, 

apesar das resistências locais. Na mudança de valores, assume particular realce a forma 

de comportar-se e representar a nossa vida quotidiana como se de um espectáculo se 
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tratasse. A influência da televisão é de tal modo importante que se produziu um modo de 

perceber os ritmos temporais e uma forma de narrar as sensações vitais, mais parecendo 

que tudo não passa de uma representação. 

Existe com clareza a diferença entre o mundo escolar e a aparência da realidade 

mostrada pelos meios de comunicação. De facto, na aula muitas vezes é necessário fazer 

emergir a realidade oculta que explica grande parte das informações que aparecem na 

ficção/realidade do mundo televisivo. Uma linguagem que origina comportamentos 

determinados (a rapidez das imagens, a ilusão do controlo da realidade através do 

zapping, o final feliz dos telefilmes) e uma percepção acrítica dos problemas mundiais 

(a fome e a pobreza misturam-se com as catástrofes e com os anúncios na hora das 

refeições ou no tempo de descanso). Tudo isso tem implicações na atitude contemplativa 

do mundo que é difícil de analisar sem uma adequada metodologia didáctica. E aqui é 

onde o conhecimento geográfico pode contribuir com um caudal importante de 

reflexões, para o qual creio que devemos iniciar um debate interdisciplinar com outros 

profissionais da educação, pois só assim poderemos realizar um diagnóstico sobre as 

expectativas, identidades dos adolescentes. 

Os sociólogos da educação e os teóricos da comunicação têm procurado explicar 

esta nova maneira de conceber o mundo presente e como esta se tem reflectido na vida 

quotidiana dos alunos. É de sublinhar a influência que as tecnologias da informação 

exercem sobre as pessoas no início deste novo milénio. Cremos que este tipo de 

abordagens é muito útil na hora de planificar os conteúdos didácticos. Entendemos que 

hoje a educação geográfica deve estar claramente comprometida com as expectativas 

sociais dos menos poderosos, dos que dispõem de menos oportunidades de acesso aos 

bens culturais. Sem dúvida, já há muito tempo que o ensino dos acontecimentos sociais 

deixou de ser neutro e objectivo mas agora, mais do que nunca, devemos comprometer-

nos com a análise da realidade subjacente. Neste processo joga-se grande parte da 

credibilidade e utilidade da Geografia perante os olhos e a mente dos nossos alunos: 

ensiná-los a criticar, a analisar as inúmeras imagens espaciais mostradas pelos media e 

que se acumulam nas suas mentes. 

Uma das metas educativas dos professores consiste em ser capaz de motivar os 

alunos relativamente à sua aprendizagem. Para isso, é preciso que eles vejam nos 

professores uma atitude de investigação e reflexão sobre a sua própria aprendizagem. 
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4- O ENSINO DOS RISCOS E CATÁSTROFES E RISCO DE 

INCÊNDIOS FLORESTAIS NA PERSPECTIVA DOS 

PROFESSORES DE GEOGRAFIA DO 3º CICLO NO ENSINO 

BÁSICO 

 

Depois de identificadas algumas das limitações dos manuais escolares na abordagem 

dos Riscos e Catástrofes e Risco de Incêndios Florestais, procurou-se analisar a opinião 

dos professores de Geografia do 3º ciclo sobre as mesmas temáticas.  

Revelou-se pouca predisposição das pessoas a responderem a inquéritos e 

nomeadamente a perguntas de justificação e ordenamento por uma escala de valores. As 

pessoas estão mais predispostas a responderem a inquéritos muito simples, curtos e de 

respostas rápidas. A comprovar isso verificou-se que nas perguntas em que se pede 

justificação e nas perguntas nº 3, 6.1, 7 e 10 se obtiveram poucas respostas. 

Os professores atribuem elevada importância ao subtema Riscos e Catástrofes, já 

que 42 % consideram Muito importante, 30 % Extremamente Importante e 25 % 

Importante. Só 3 % consideram a temática pouco relevante, referindo ser Pouco 

Importante (FIGURA 11; QUADRO LXXIX anexo IV: 290). 

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 FIGURA 11- IMPORTÂNCIA QUE OS PROFESSORES CONFEREM AOS  

                                       RISCOS E CATÁSTROFES 
 

                     Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 
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As razões explicativas são: permitem aquisição de comportamentos em situação de 

risco, é um tema actual e tem-se verificado a ocorrência de catástrofes nos últimos anos. 

Por isso consideram importante sensibilizar os alunos para esta temática. Não existe 

uma influência relevante, do sexo, dos anos de serviço lectivo e idade dos professores, 

sobre a importância que conferem aos Riscos e Catástrofes (QUADRO LXXX anexo 

IV: 291; QUADRO XCI anexo IV: 301). 

Os professores inquiridos consideram que os conhecimentos que adquiriram no seu 

curso de Geografia relativamente à temática dos Riscos Naturais é genericamente 

Suficiente (53 %), enquanto 25 % referem ser Insuficiente. Só 16 % consideraram Bom 

ou mesmo Muito Bom (6 %), (FIGURA 12, QUADRO LXXIX anexo IV: 290). Pode-se 

concluir da necessidade de uma melhor formação académica a esse nível. Não existe 

uma influência relevante, do sexo, dos anos de serviço lectivo e idade dos professores, 

sobre os conhecimentos que adquiriram no seu curso relativo aos Riscos e Catástrofes 

(QUADRO XCII anexo IV: 301). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                FIGURA 12- OS CONHECIMENTOS DOS PROFESSORES NA SUA FORMAÇÃO  

                                      ACADÉMICA SOBRE A TEMÁTICA DOS RISCOS NATURAIS 

           

                    Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 
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                      FIGURA 13- IMPORTÂNCIA DA INTERNET NO INFORMAR/FORMAR                        

                                            SOBRE A TEMÁTICA DOS RISCOS NATURAIS 

                      Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 
 

               

             

 

 

 

 

 
 
 
 
                      FIGURA 14- IMPORTÂNCIA DOS LIVROS DE ESPECIALIDADE NO            

                                             INFORMAR/FORMAR SOBRE A TEMÁTICA DOS RISCOS 

                                              NATURAIS 

                      Fonte: Inquérito  realizado no ano lectivo 2006/2007 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
             

                       FIGURA 15- IMPORTÂNCIA DA TELEVISÃO NO INFORMAR/FORMAR              

                                              SOBRE A TEMÁTICA DOS RISCOS NATURAIS 

                         
                      Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 
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                       FIGURA 16- IMPORTÂNCIA DOS JORNAIS NO INFORMAR/FORMAR  

                                              SOBRE A TEMÁTICA DOS RISCOS NATURAIS 

                    Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 

 

      

 

 

 

 

 
 

                             

         FIGURA 17- IMPORTÂNCIA DOS MANUAIS ESCOLARES NO INFORMAR/FORMAR          

                                 SOBRE A TEMÁTICA DOS RISCOS NATURAIS 

 
                       Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             

                                    
                      FIGURA 18- IMPORTÂNCIA DOS CURSOS DE FORMAÇÃO ESPECÍFICOS NO  

                                            INFORMAR/FORMAR SOBRE A TEMÁTICA DOS RISCOS NATURAIS 
 
                       Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 
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              FIGURA 19- IMPORTÂNCIA DAS ASSOCIAÇÕES DA ESPECIALIDADE NO    

                                    INFORMAR/FORMAR SOBRE A TEMÁTICA DOS RISCOS NATURAIS 
 
                Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 

 

 

 

 

                             

 

    

         
 
 
 
                                         

               FIGURA 20- IMPORTÂNCIA DAS INSTITUIÇÕES DE INVESTIGAÇÃO 

                                      NO INFORMAR/FORMAR SOBRE A TEMÁTICA DOS          

                                      RISCOS NATURAIS 
 

                      Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 

 
 

Na avaliação que os professores fazem dos conhecimentos que possuem sobre 

Riscos e Catástrofes, existe divergência (FIGURA 21; QUADRO LXXIX anexo IV: 

290). As duas opiniões referidas foram: Bom (50 %) e Suficiente também 50 %. Não 

existe uma influência relevante, do sexo, dos anos de serviço lectivo e idade dos 

professores, sobre os conhecimentos que actualmente possuem em relação aos Riscos e 

Catástrofes (QUADRO XCIII anexo IV: 301). 
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           FIGURA 21- AVALIAÇÃO DOS CONHECIMENTOS QUE POSSUEM SOBRE  

                                    RISCOS E CATÁSTROFES 
 
              Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 

 
Os professores consideram que a frequência das catástrofes está a aumentar (92%), 

apenas 8 % considera que o número de catástrofes está a manter-se (FIGURA 22; 

QUADRO LXXIX anexo IV: 290).  

 

 

 

 
 

           

 

 
 
 
                    FIGURA 22- OPINIÃO SOBRE A FREQUÊNCIA DAS CATÁSTROFES NATURAIS 
 
                     Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 

 
Dos professores inquiridos 12 % não leccionaram o subtema Riscos e Catástrofes. A 

opinião desses professores relativamente às questões anteriores não é divergente dos 

outros professores inquiridos, o facto de não terem leccionado o subtema não implicou 

opinião diferenciada nessas questões (QUADRO LXXIX anexo IV: 290). 

No tempo lectivo que os professores utilizam para leccionarem o subtema Riscos e 

Catástrofes verifica-se uma grande diversidade, existindo quem utilize 2 tempos (8 %),  

12 tempos (6%) e 8 tempos também 6 % . A maior parte dos docentes que respondeu 
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tempos e outros 2,5 % que utilizam 10 tempos. Dos professores inquiridos 28 % não 

responderam (FIGURA 23; QUADRO LXXXI anexo IV: 292). Considere-se que 1 

tempo corresponde a 45 minutos. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

     
                  FIGURA 23- TEMPO UTILIZADO AO LECCIONAREM O SUBTEMA  

                                    RISCOS E CATÁSTROFES 

              Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 
 
 
Quanto às estratégias ensino/aprendizagem ao leccionarem o subtema Riscos e 

Catástrofes (FIGURAS 24 a 34; QUADRO LXXIX anexo IV: 290). Os professores dão 

maior importância ao manual escolar, ao caderno de actividades, à ficha de trabalho 

elaborada pelo professor e ao trabalho de grupo com apresentação. Dão uma 

importância média ao trabalho de grupo sem apresentação, à documentação informativa 

elaborada pelo professor, ao vídeo e ao debate. Dão pouca importância à conferência, ao 

simulacro e à visita de estudo. É de destacar a grande importância e função central dada 

pelos professores ao manual escolar e ao caderno de actividades. 

           
  

 

     

                              
   
  

   

  
       
                                      

                     

              FIGURA 24- IMPORTÂNCIA DO MANUAL ESCOLAR COMO ESTRATÉGIA    

                                    ENSINO/APRENDIZAGEM AO LECCIONAREM O SUBTEMA 
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              Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 
 
 
 

  

  

    
           

 

 
          FIGURA 25- IMPORTÂNCIA DO CADERNO DE ACTIVIDADES COMO ESTRATÉGIA                 

                                ENSINO/APRENDIZAGEM AO LECCIONAREM O SUBTEMA RISCOS 

                                E CATÁSTROFES 

                   Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 

                                         
                    

 

 

 

 
 
 

 

                      

                           

                  FIGURA 26- IMPORTÂNCIA DA FICHA DE TRABALHO ELABORADA PELO        

                                        PROFESSOR COMO ESTRATÉGIA ENSINO/APRENDIZAGEM AO 

                                        LECCIONAREM O SUBTEMA RISCOS E CATÁSTROFES 

             Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 
 

 

                     

 

 

 

   

 
 
 

 
                FIGURA 27- IMPORTÂNCIA DO TRABALHO DE GRUPO COM APRESENTAÇÃO                  

                                     COMO ESTRATÉGIA ENSINO/APRENDIZAGEM AO LECCIONAREM 

                                     O SUBTEMA RISCOS E CATÁSTROFES 
 

              Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 
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                FIGURA 28- IMPORTÂNCIA DO TRABALHO DE GRUPO SEM APRESENTAÇÃO 

                                      COMO ESTRATÉGIA ENSINO/APRENDIZAGEM AO LECCIONAREM 

                                      O SUBTEMA RISCOS E CATÁSTROFES 

               Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 
 

 

 

 
    

 

 

 
 
                              
                
                            

               FIGURA 29- IMPORTÂNCIA DA DOCUMENTAÇÃO INFORMATIVA ELABORADA  

                                      PELO PROFESSOR COMO ESTRATÉGIA ENSINO/APRENDIZAGEM 

                                      AO LECCIONAREM O SUBTEMA RISCOS E CATÁSTROFES 

              Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 
 

           

 

 

 

 

 
 

 

 
 

            FIGURA 30- IMPORTÂNCIA DO VÍDEO COMO ESTRATÉGIA ENSINO/APRENDIZAGEM  

                                  AO LECCIONAREM O SUBTEMA RISCOS E CATÁSTROFES 

                       Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 

0

2

4

6

8

10

12

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Não 

responde

N
ú

m
e
ro

 d
e
 r
e
s
p

o
s
ta

s

Importância atribuída: 1 mais importante 12 menor importância

0

2

4

6

8

10

12

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Não 

responde

N
ú

m
e
ro

 d
e
 r
e
s
p

o
s
ta

s

Importância atribuída: 1 mais importante 12 menor importância

0

2

4

6

8

10

12

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Não 

responde

N
ú

m
e
ro

 d
e
 r
e
s
p

o
s
ta

s

Importância atribuída: 1 mais importante 12 menor importância



160 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
                             
                                             
                            FIGURA 31- IMPORTÂNCIA DO DEBATE COMO ESTRATÉGIA            

                                                 ENSINO/APRENDIZAGEM AO LECCIONAREM O  

                                                 SUBTEMA RISCOS E CATÁSTROFES 

                 Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 

 

 

 

 

 

 

 
                                    
                   

                  FIGURA 32- IMPORTÂNCIA DA CONFERÊNCIA COMO ESTRATÉGIA  

                                            ENSINO/APRENDIZAGEM AO LECCIONAREM O SUBTEMA 

                                            RISCOS E CATÁSTROFES 

                Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        FIGURA 33- IMPORTÂNCIA DO SIMULACRO COMO ESTRATÉGIA                

                                              ENSINO/APRENDIZAGEM AO LECCIONAREM O SUBTEMA  

                                              RISCOS E CATÁSTROFES 

                 Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 
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                        FIGURA 34- IMPORTÂNCIA DA VISITA DE ESTUDO COMO ESTRATÉGIA 

                                               ENSINO/APRENDIZAGEM AO LECCIONAREM O SUBTEMA  

                                               RISCOS E CATÁSTROFES 

                    Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 
 

Apenas 12,5 % dos professores que responderam sentiram dificuldade na obtenção 

de informação científica quando prepararam os conteúdos relacionados com o subtema 

Riscos e Catástrofes (QUADRO LXXIX anexo IV: 290). As dificuldades referidas são: 

pouca informação, informação não adequada ao nível etário, informação sintetizada de 

fenómenos menos comuns em Portugal (QUADRO LXXXII anexo IV: 292). 

Os professores abordam o Risco de Incêndios Florestais ao leccionarem os dois   

subtemas Riscos e Catástrofes e Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (44 %), 

enquanto, 25 % o faz apenas no subtema Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e   

22 % só no subtema Riscos e Catástrofes. No entanto, há mesmo 3 % dos professores 

que responderam que não abordam os Incêndios Florestais e 6 % dos professores 

inquiridos não responderam  (FIGURA 35; QUADRO LXXIX anexo IV: 290). 

 

      

 

 

 

 

 

      
             

                    
                                                       

                  FIGURA 35- INCLUSÃO DA TEMÁTICA RISCO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS                 

                                         NOS SUBTEMAS RISCOS E CATÁSTROFES E AMBIENTE E                 

                                         DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

               Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 
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Quanto às estratégias ensino/aprendizagem ao leccionarem a temática Risco de 

Incêndios Florestais (FIGURAS 36 a 46; QUADRO LXXIX anexo IV: 290). Os 

professores dão maior importância ao manual escolar, ao caderno de actividades, à ficha 

de trabalho elaborada pelo professor e à documentação informativa elaborada pelo 

professor. Dão uma importância média ao trabalho de grupo sem apresentação, ao 

trabalho de grupo com apresentação, ao vídeo e ao debate. Dão pouca importância à 

conferência, ao simulacro e à visita de estudo. É de destacar a grande importância e 

função central dada pelos professores ao manual escolar e ao caderno de actividades. 

 

 

 

 

 

       

                                              

               
  
                          

                  FIGURA 36- IMPORTÂNCIA DO MANUAL ESCOLAR COMO ESTRATÉGIA 

                                        ENSINO/APRENDIZAGEM AO LECCIONAREM A TEMÁTICA         

                                        RISCO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS 

              Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 
 
 

 

 

 

 

 

 

                

         

                      FIGURA 37- IMPORTÂNCIA DO CADERNO DE ACTIVIDADES COMO               

                                            ESTRATÉGIA ENSINO/APRENDIZAGEM AO LECCIONAREM  

                                            A TEMÁTICA RISCO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS 

               Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 
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             FIGURA 38- IMPORTÂNCIA DAS FICHAS DE TRABALHO ELABORADAS PELO 

                                   PROFESSOR COMO ESTRATÉGIA ENSINO/APRENDIZAGEM AO 

                                   LECCIONAREM A TEMÁTICA RISCO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS  

             Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 
 

 

 

 

             

 

 

 
                           

      

                             

             FIGURA 39- IMPORTÂNCIA DA DOCUMENTAÇÃO INFORMATIVA ELABORADA                                    

                                   PELO PROFESSOR COMO ESTRATÉGIA ENSINO/APRENDIZAGEM AO 

                                   LECCIONAREM A TEMÁTICA RISCO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS 

              Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 
 

 

 

 

 

 

 

          

 
 

               

              FIGURA 40- IMPORTÂNCIA DO TRABALHO DE GRUPO SEM APRESENTAÇÃO            

                                    COMO ESTRATÉGIA ENSINO/APRENDIZAGEM AO LECCIONAREM 

                                    A TEMÁTICA RISCO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS     

                      Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007                    
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               FIGURA 41- IMPORTÂNCIA DO TRABALHO DE GRUPO COM APRESENTAÇÃO 

                                     COMO ESTRATÉGIA ENSINO/APRENDIZAGEM AO LECCIONAREM  

                                     A TEMÁTICA RISCO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS 

               Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 
 

 

 

 

                

 

                                      

 

 
 

        
                                  
                            FIGURA 42- IMPORTÂNCIA DO VÍDEO COMO ESTRATÉGIA  

                                                  ENSINO/APRENDIZAGEM AO LECCIONAREM A  

                                                  TEMÁTICA RISCO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS 

                Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 
 

 

 

 

 

 

             

 
 

       

                              FIGURA 43- IMPORTÂNCIA DO DEBATE COMO ESTRATÉGIA                                  

                                                    ENSINO/APRENDIZAGEM AO LECCIONAREM A  

                                                    TEMÁTICA RISCO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS 

                        Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 
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                       FIGURA 44- IMPORTÂNCIA DA CONFERÊNCIA COMO ESTRATÉGIA 

                                             ENSINO/APRENDIZAGEM AO LECCIONAREM A TEMÁTICA  

                                             RISCO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS 

                 Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 
 

 
            

 

 

 
 

           

                       
           
 
                                    

                      FIGURA 45- IMPORTÂNCIA DO SIMULACRO, COMO ESTRATÉGIA         

                                            ENSINO/APRENDIZAGEM AO LECCIONAREM A TEMÁTICA  

                                            RISCO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS 

                 Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       FIGURA 46- IMPORTÂNCIA DA VISITA DE ESTUDO COMO ESTRATÉGIA 

                                             ENSINO/APRENDIZAGEM AO LECCIONAREM A TEMÁTICA  

                                             RISCO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS 

                  Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 
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Na opinião dos professores sobre as orientações curriculares relativas ao subtema 

Riscos e Catástrofes existe divergência. De facto, 44 % consideram Suficientes e 36 % 

Boas. Há ainda 14 % que referiram Insuficientes e 6 % não responderam (FIGURA 47; 

QUADRO LXXIX anexo IV: 290). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

            FIGURA 47- OPINIÃO SOBRE AS ORIENTAÇÕES CURRICULARES   

                                   DO SUBTEMA RISCOS E CATÁSTROFES 

            Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 

 

Os professores consideram essas orientações Suficientes, porque são vagas e pouco 

abrangentes, desenvolvem pouco o tema, os programas são extensos e não permitem 

abordagem exaustiva. É interessante verificar que estes mesmos argumentos levaram os 

professores a considerar as orientações como Insuficientes. Os professores que 

consideraram Boas referiram como justificações: as orientações são adequadas à faixa 

etária, os conteúdos são os necessários e a abordagem é actual. Não existe uma 

influência relevante, do sexo, dos anos de serviço lectivo e idade dos professores, no que 

respeita à sua opinião sobre as orientações curriculares relativas ao subtema Riscos e 

Catástrofes, (QUADRO LXXXIII anexo IV: 293, QUADRO XCIV anexo IV: 302). 

Na opinião dos professores sobre as orientações curriculares relativas à temática 

Risco de Incêndios Florestais existe também divergência. De facto 36 % consideram 

Suficientes, 22,5 %  Boas  e outros 22,5 %, Insuficiente. Apenas 8 % referiram Muito 

Insuficiente e 11 % não responderam (FIGURA 48; QUADRO LXXIX anexo IV: 290).  
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              FIGURA 48- OPINIÃO SOBRE AS ORIENTAÇÕES CURRICULARES RELATIVAS 

                                     À TEMÁTICA RISCO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS 

                    Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 

 

Os professores consideram essas orientações Suficientes porque, a abordagem deve 

ser feita com mais pormenor e mais abrangente, é um risco que afecta Portugal, as 

orientações poderiam ter mais peso. É de salientar que o argumento: não é referido e fica 

ao critério dos professores, levou a que considerassem de Insuficientes e como de Muito 

Insuficiente. Os professores que referiram Boas apresentaram como justificações: 

elucidam a temática, são adequadas ao nível etário. E curioso verificar que nas 

justificações da consideração de Boas há uma que refere, aliam de forma simples os 

conhecimentos científicos e os aspectos cívicos e outra que indica privilegiam a 

componente formativa reforçando a componente cívica. Reflecte-se portanto um 

diferente entendimento das orientações curriculares. Não existe uma influência  

relevante do sexo, dos anos de serviço lectivo e idade dos professores no que respeita à 

sua opinião sobre as orientações curriculares relativas ao subtema Riscos e Catástrofes 

(QUADRO LXXXIV anexo IV: 294; QUADRO XCV anexo IV: 302).  

Pode constatar-se que os professores não fazem uma análise aprofundada das 

orientações curriculares e baseiam-se muito nos conteúdos e estrutura do manual 

adoptado na escola  

Perante uma variedade de manuais escolares editados para a disciplina de Geografia 

do 3º ciclo, ocorre alguma diversidade nos manuais adoptados pelas escolas, não se 

registando um manual com grande predominância na sua adopção (QUADRO LXXXV 

anexo IV: 295). 
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Na apreciação que os professores fazem quanto à forma como o subtema Riscos e 

Catástrofes é apresentado nos manuais escolares continua a manter-se a divergência. De 

facto 39 % consideram Suficiente e 33 % de Bom. Há ainda 20 % que referiram 

Insuficiente e 8 % não responderam (FIGURA 49; QUADRO LXXIX anexo IV: 290). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                  FIGURA 49- APRECIAÇÃO QUANTO À FORMA COMO O SUBTEMA RISCOS 

                                  E CATÁSTROFES É APRESENTADO NOS MANUAIS ESCOLARES 

                                  EXISTENTES DE GEOGRAFIA DO 3º CICLO 

                     Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 

 

Os professores consideram Suficiente e as justificações apresentadas foram: 

abordagem superficial deveria ser mais profunda para os alunos investigarem, poucos 

documentos informativos, suficiente tendo em conta o nível etário dos alunos, falta de 

unanimidade nos critérios e falta de rigor científico. É curioso verificar que estes  

mesmos argumentos levaram os professores a considerar como Insuficientes. Os 

professores que consideraram Bom apresentaram como justificações: abordagem 

elucidativa, abordagem simples, abordagem de dimensão e intensidade necessárias. É de 

salientar que nas justificações da consideração de Bom existe uma que indica 

apresentam componente científica pedagógica de valor e qualidade assinaláveis. 

Reflecte-se portanto um diferente entendimento da abordagem dos manuais escolares. 

Não existe uma influência relevante do sexo, dos anos de serviço lectivo e idade dos 

professores no que respeita à sua opinião sobre a forma como o subtema Riscos e 

Catástrofes é apresentado nos manuais escolares existente, de Geografia do 3º ciclo          

(QUADRO LXXXVI anexo IV: 296; QUADRO XCVI anexo IV: 302). 

Na apreciação que os professores fazem quanto à forma como a temática Risco de 

Incêndios Florestais é apresentada nos manuais escolares ainda se continua a manter a  

divergência. De facto 39 % consideram Insuficiente e 37 % de Suficiente. Há ainda       
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17 % que referiram Bom, 3,5 % de Muito Insuficiente e outros 3,5 %  não responderam    

(FIGURA 50; QUADRO LXXIX anexo IV: 290). 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

  
      FIGURA 50- APRECIAÇÃO QUANTO À FORMA COMO A TEMÁTICA RISCO 

                            DE INCÊNDIOS FLORESTAIS É APRESENTADA NOS MANUAIS                  

                            ESCOLARES EXISTENTES DE GEOGRAFIA DO 3º CICLO 

           Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 

 

Os professores consideram Insuficiente e as justificações apresentadas foram: devia 

ser abordado de forma mais aprofundada, não é contemplado por alguns manuais, falta 

de unanimidade nos critérios e falta de rigor científico. É interessante verificar que estes 

mesmos argumentos levaram os professores a considerarem como Suficiente. Os 

professores que consideraram de Bom apresentaram como justificações: abordagem que 

cativa e com notícias, abordagem actualizada, abordagem adequada ao nível etário. É de 

salientar que existe uma justificação na consideração de Bom que indica a valorização 

das componentes cívica, científico-pedagógica são relevantes. Reflecte-se portanto um 

diferente entendimento da abordagem dos manuais escolares. Não existe uma influência 

relevante do sexo, dos anos de serviço lectivo e idade dos professores no que respeita à 

sua opinião sobre a forma como a temática risco de incêndios florestais é apresentada 

nos manuais escolares existente, de Geografia do 3º ciclo (QUADRO LXXXVII anexo 

IV: 297; QUADRO XCVII anexo IV: 303). 

Os professores consideram o grau de adesão dos alunos às temáticas Riscos e 

Catástrofes elevado, já que 67 % indicaram ser Bom e 19 % de Muito Bom. Apenas 8 % 

referiram Suficiente e  6 % não responderam ( FIGURA 51; QUADRO LXXIX anexo 

IV: 290). 
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                FIGURA 51- AVALIAÇÃO SOBRE O GRAU DE ADESÃO DOS ALUNOS ÀS  

                                      TEMÁTICAS DOS RISCOS E CATÁSTROFES 

                   Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 

 

As razões explicativas são: os alunos mostram interesse e curiosidade, o tema é 

actual, o tema é mediático, o tema é fácil de cativar e motivar. É curioso verificar que, 

uma justificação da consideração de Suficiente indica alunos com poucos 

conhecimentos sobre a temática sendo difícil estimula-los e uma opinião contrária vem 

referida na justificação de Bom dizendo que os alunos possuem alguns conhecimentos 

das aulas de Ciências Naturais. Reflecte-se portanto posição contraditória sobre esta 

matéria (QUADRO LXXXVIII anexo IV: 298).   

Os professores consideram o grau de adesão dos alunos à temática Risco de 

Incêndios Florestais de Bom (56 %), enquanto 25 % referiram ser Suficiente, 14 % 

Muito Bom  e 5 % não responderam ( FIGURA 52; QUADRO LXXIX anexo IV: 290).  

 

 

 

 

 

 

 
 

                           

             FIGURA 52- AVALIAÇÃO SOBRE O GRAU DE ADESÃO DOS ALUNOS À  

                                   TEMÁTICA RISCO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS 

              Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 
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As razões explicativas para adesão de Bom são: o tema é falado nos media nas 

notícias de verão, os alunos são interessados e curiosos, o tema é actual. É interessante 

verificar que estes mesmos argumentos levaram os professores a considerarem como 

Muito Bom. Os professores que responderam Suficiente apresentaram como 

justificação: abordagem deveria ser mais apelativa e sugestiva e existem outros riscos 

naturais que motivam mais os alunos (QUADRO LXXXIX anexo IV: 299). 

Nos professores inquiridos predomina o sexo feminino com 72 %, o sexo masculino 

tem uma representatividade de 28 % (QUADRO XC anexo IV: 300). 

No que respeita ao grau académico que possuem, nos professores inquiridos 

predomina a Licenciatura com 94 %, existindo 6 % com mestrado (Quadro XC anexo 

IV: 300). 

Os professores revelam ter algumas divergências de opiniões e atitudes no que se 

refere ao ensino/aprendizagem do subtema Riscos e Catástrofes e especificamente o 

Risco de Incêndios Florestais. 

Existem professores com posições e atitudes mais exigentes, considerando que há 

muito mais a fazer por parte do Ministério da Educação e manuais escolares no ensino 

dessas temáticas. Depreende-se que estes professores estão mais sensibilizados para as 

temáticas, utilizando maior número de tempos lectivos e estratégias mais diversificadas. 

Nestes professores não tem influência relevante a idade, o sexo e os anos de serviço 

lectivo. 

Existem outros professores que atendendo à carga horária da disciplina de 

Geografia, à grande extensão dos programas e à faixa etária dos alunos do 3º ciclo, 

possuem posições mais favoráveis. Depreende-se que estes professores estão menos 

sensibilizados para as temáticas, utilizando menos tempos lectivos e estratégias menos 

diversificadas. Nestes professores também não tem influência relevante a idade, o sexo 

e os anos de serviço lectivo. 

 

5- PROPOSTAS DE ACTIVIDADES RELATIVAS À TEMÁTICA RISCO DE    

INCÈNDIOS FLORESTAIS 

 

As actividades práticas são essenciais para uma melhor compreensão e gosto pela 

floresta por parte de crianças e jovens. Não pensemos somente nas questões mais 

científicas e biológicas que se podem explorar aquando de um passeio a uma área 

florestal. A escrita, a arte (fotografia, escultura, música, pintura), o desporto e jogos de 
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estratégia podem ser explorados com o intuito de dar a conhecer a floresta de uma 

forma diferente, mas com o objectivo de além de criar conhecimento criar igualmente 

interesse por estas temáticas. 

Não é necessário para começar a trabalhar estas questões ir para locais muito longe 

da escola e que provavelmente se tornam mais onerosos. Conhecer o espaço junto à 

comunidade, identificar os seus problemas, inventar soluções e envolver a comunidade 

na sua solução poderá ser uma forma bastante válida e pertinente para exercer o dever 

de cidadania. 

Porém, diversas actividades em que se privilegia o contacto com trabalhadores do 

sector florestal podem aumentar o conhecimento e sentido crítico dos jovens. Contacto 

com operadores florestais em plena actividade são uma interessante oportunidade de os 

jovens perceberem o que se faz para gerir aquela floresta, conferindo conteúdo concreto 

a essa ideia básica. O aliciante é que tais operações são cheias de acção, e geralmente 

inovadoras para os jovens: 

Podemos também destacar o contacto com um centro de operações de controlo dos 

incêndios, com os mapas, os SIG- Sistemas de Informação Geográfica, as 

telecomunicações. 

Outras actividades a desenvolver em ambiente escolar podem igualmente estimular 

o gosto pela floresta e a prevenção de incêndios florestais tais como: 

 

• Concursos (de fotografias sobre árvores, florestas, incêndios florestais, de 

elaboração de cartazes florestais e prevenção de incêndios florestais, de 

esculturas em materiais diversos, de textos temáticos em prosa ou poesia). 

• Teatro com temática florestal e prevenção de incêndios florestais. 

• Palestras, colóquios e debates sobre a temática florestal e incêndios florestais. 

• Dias comemorativos (Dia Mundial da Floresta, Dia Mundial do Ambiente Dia 

Mundial do Combate à Desertificação, Dia da Água). 

• Criação de um clube da floresta. 

• Visitas de estudo direccionadas a projectos de educação ambiental, prevenção 

de incêndios florestais e trabalho continuado após essas visitas. 

 

De igual forma, os jovens e a escola podem dinamizar acções junto da comunidade 

local, levando a consciência cívica em torno da floresta e a prevenção dos incêndios 

florestais para os mais velhos: 
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• Convidando as famílias e vizinhança para participarem em iniciativas 

florestais e de prevenção de incêndios florestais na escola. 

• Realizando acções de sensibilização para a defesa da floresta contra os 

incêndios, em especial com os cuidados a ter com o uso do fogo, ou as obrigações 

de cada um em relação à limpeza do perímetro das habitações; 

• Fomentando parcerias com as juntas de freguesia, associações culturais e 

recreativas, administração florestal, empresas florestais e outras para desenvolver 

iniciativas a favor da floresta e prevenção de incêndios florestais 

 

O Ministério da Educação no Guião de Educação Ambiental (DGIDC, 2006), indica 

alguns exemplos de actividades que podem ser desenvolvidas na aula de Geografia 

relativas aos Incêndios Florestais, que a seguir são descritas. 

 

 
“ROLE PLAY” EMOÇÕES DE FOGO 

 

• Áreas curriculares - Língua Portuguesa; Ciências; Geografia; Artes dramáticas; 

Comunicação. 

• Material - Material de caracterização. 

• Local - Escola; Sala de aula. 

• Duração - 1 hora. 

• Objectivos - Compreender o funcionamento dos ecossistemas florestais, a sua 

importância e a interacção com a população Humana. Debater a importância da floresta 

a nível ecológico, económico e social, a partir de vários intervenientes (representantes 

da fauna, da flora e das pessoas que habitam ou trabalham na floresta), e o impacto de 

um incêndio em cada um deles e no colectivo. 

• Conhecimento base - A biodiversidade associada ao ecossistema florestal e seus 

requisitos ecológicos. Formas de presença e intervenção Humana no espaço florestal 

 

Descrição 

 

1ª fase - Definir personagens que representem a componente biológica de um 

ecossistema florestal (fauna: vertebrados e invertebrados; flora: árvores, arbustos e 

ervas; Homem: habitantes, produtores, caçadores). O número de personagens a definir 
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não deve ser demasiado grande para que se possa trabalhar o conhecimento específico 

de cada uma. (Exemplo: o Sr. Pinheiro, a Sra. Esteva, a D. Erva, o Sr. Milpernas e o Sr. 

Raposo e pelo menos um Humano, que viva ou trabalhe na floresta). 

2ª fase - Dividir os alunos em grupos e atribuir a uma personagem a cada grupo, 

sugerindo-lhes que discutam entre si as características da personagem e o seu papel na 

floresta. 

3ª fase - Imaginar que ocorreu um incêndio nessa floresta e promover um debate 

sobre o efeito do fogo sobre as personagens e o meio. Debater em conjunto possíveis 

medidas a aplicar na gestão e conservação das florestas que permitam prevenir futuros 

incêndios e que satisfaçam a todos. 

Extensão: Aumentar e diversificar o número de personagens e as questões florestais 

a debater (por exemplo a questão da desflorestação, a caça não gerida, a produção 

florestal, entre outras possíveis). 

Desenvolver um argumento/guião que possibilite a realização de uma peça de teatro. 

 

 

DEBATENDO AS ALTERAÇÕES GLOBAIS 

 

• Áreas curriculares - Português; Ciências; Geografia. 

• Local - Sala de aula. 

• Duração - 1 hora. 

• Objectivos - Conhecer as principais convenções internacionais de protecção do 

meio ambiente e de combate às alterações globais, e a forma como afectam a gestão, a 

exploração e a conservação dos ecossistemas florestais. Debater a importância da 

floresta como reguladora das alterações climáticas a nível global e os conflitos de 

interesse com os proprietários, os produtores e os industriais. 

• Conhecimento base - O fenómeno das alterações climáticas a nível global e as 

suas consequências. As principais convenções internacionais para o ambiente e 

desenvolvimento. 

 

Descrição 

 

1ª fase - Dispor a turma em forma de assembleia. De um lado, definir três 

“partidos”: os que representam o Protocolo de Quioto, os representantes da Convenção 
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da Diversidade Biológica e os que falam pela Convenção de Combate à Desertificação. 

Do outro lado: constituir o partido dos proprietários/produtores florestais, o dos gestores 

de caça e o dos industriais da celulose. Escolher um porta-voz para cada partido e um 

moderador para o debate. 

2ª fase - Cada partido discute entre si o seu papel e impacto no meio ambiente na 

sociedade e no fenómeno das alterações globais. 

3ª fase - Debater a questão das alterações globais pelo prisma de cada partido, e de 

cada facção da assembleia (interesses económicos versus ecologia e qualidade de vida). 

Procurar consensos e pontos em comum que possam ser trabalhados no sentido do 

desenvolvimento e da utilização sustentável das florestas. 

 

 

 E DEPOIS DE ARDER?  

 

• Áreas curriculares - Ciências; Geografia. 

• Local  - Área florestal ardida no ano anterior; Sala de aula. 

• Material - Papel; lápis; lápis de cor; ficha campo; sacho; bússola; lupa; binóculos; 

régua, fita métrica; fita sinalizadora e estacas. 

• Objectivos - Aprender a conduzir um processo de amostragem científica. 

Cartografar e analisar o efeito de escala espacial, através da observação da área a vários 

níveis: paisagem, quadrado de amostragem, indivíduo. Analisar os efeitos do fogo sobre 

a vegetação, fauna e meio físico, assim como sobre a paisagem. 

• Conhecimento base - Classificação e identificação das principais espécies de 

vegetação e de fauna presentes nos ecossistemas florestais. Ecologia e comportamento 

do fogo e efeitos dos incêndios sobre o meio biótico e abiótico. 

 

Descrição: 

 

1ª fase - Escolher uma área florestal (preferencialmente de bosque misto) ardida no 

verão anterior, e de dimensão não inferior a 1.5 ha. Dividir os alunos em grupos de 

trabalho. Cada um dos grupos delimita na área 3 parcelas de amostragem aleatórias (1m 

X 1m) com a ajuda das estacas e da fita sinalizadora. 

2ª fase - Representar num mapa a totalidade da área a estudar, incluindo o tipo de 

vegetação e os usos do solo, a área ardida, os acidentes topográficos, as estruturas 



176 
 

lineares (hidrologia, estradas e caminhos, linhas eléctricas), as construções humanas e 

os vestígios animais (tocas, trilhos…) observados. Nesse mapa, incluir ainda a posição 

das parcelas de amostragem no terreno. Não esquecer a escala e a orientação. 

3ª fase - Fazer um inventário das espécies de árvores e de arbustos presentes na 

área. Utilizar um guia e/ou chaves dicotómicas para a sua identificação. Analisar a 

abundância relativa das diferentes espécies, e de que forma esta foi afectada pelo 

incêndio. Registar o estado das folhas (sãs, secas ou queimadas), a consistência dos 

troncos e o estado das cascas (inexistente, queimada, com buracos ou epífitos). Estimar 

a altura da chama e o efeito do fogo sobre as árvores. Procurar vestígios de seres vivos e 

tentar identificá-los. Definir locais para fotografar a paisagem periodicamente e 

acompanhar a sua evolução (FIGURA 53). 

 
Altura da chama e mortalidade das árvores- É geralmente possível observar nas 

árvores queimadas a altura média da chama, pela marca no tronco, A chama adopta uma 

forma de espiral quando tinge a árvore, e os efeitos a nível da copa acontecem em 

grande parte devido às altas temperaturas e emissão de gases que atingem a copa por 

convecção. Quando a parte aérea se encontra totalmente queimada, implica para muitas 

espécies a mortalidade da árvore. 

 
Sobrevivência das plantas ao fogo- As plantas podem sobreviver ao fogo de forma 

passiva, através da própria resistência dos tecidos (exemplo: sobreiro-cortiça, plantas 

suculentas); ou de forma activa regenerando os órgãos destruídos pelo fogo. Neste caso 

a regeneração pode ser vegetativa (a partir de gemas protegidas do calor, mesmo quando 

a parte aérea é consumida), ou pela sobrevivência de sementes. 

 

  
                 FIGURA 53– EVOLUÇÃO DA PAISAGEM DE UMA ÁREA ARDIDA NA TAPADA 

                                      NACIONAL DE MAFRA NOS DOIS ANOS APÓS O INCÊNDIO EM 

                                      SETEMBRO DE 2003 

         Fonte: ME, DGIDC (2006), “Guião de Educação Ambiental” 
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4ª fase - Nas parcelas de amostragem, contabilizar e identificar as plântulas no solo. 

utilizando o sacho e a régua verificar se há cinza e até que profundidade, e registar a 

espessura da manta morta. Registar a presença/ indícios de animais (vertebrados e 

invertebrados) e tentar identificá-los. 

5ª fase - Observar a recuperação da área ardida com visitas periódicas (1 vez por 

estação do ano).Escrever um relatório sobre as observações feitas, à escala da paisagem 

e das parcelas, e ao longo do tempo. Analisar a regeneração natural e/ou a necessidade 

de intervenção humana para recuperação da diversidade biológica e relacioná-la com a 

intensidade do incêndio. 

Extensão: Conduzir o mesmo tipo de análise sistemática numa área não ardida 

próxima com as mesmas características. Comparar a diversidade específica, as 

abundâncias relativas (fauna e flora) e o estado de desenvolvimento das árvores (medir 

e calcular as idades). Propor medidas de gestão e de prevenção de incêndios, cartografar 

e escrever uma memória descritiva de um possível plano de intervenção. 

 

 

QUANTO VALE UMA FLORESTA 

 

• Áreas curriculares - Ciências; Geografia. 

• Local – Área florestal ardida no ano anterior; Sala de aula. 

• Material - Papel; lápis; lápis de cor; ficha campo; sacho; bússola; lupa; binóculos; 

régua/ fita métrica; fita sinalizadora e estacas. 

• Objectivos - Aprender a conduzir um processo de amostragem científica. 

Cartografar e analisar o efeito de escala espacial, através da observação da área a vários 

níveis: paisagem, quadrado de amostragem, indivíduo. Analisar os efeitos do fogo sobre 

a vegetação, fauna e meio físico, assim como sobre a paisagem. 

• Conhecimento base - Classificação e identificação das principais espécies de 

vegetação e fauna presentes nos ecossistemas florestais. Ecologia e comportamento do 

fogo e efeitos dos incêndios sobre o meio biótico e abiótico. 

 

Descrição 

 

1ª fase - Definir e debater entre todos os conceitos de função e valorização dos 

espaços florestais: identificar a variedade de funções dos espaços florestais (produção, 
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protecção, conservação, silvopastorícia, caça e pesca, recreio, enquadramento e estética 

da paisagem), e relacionar com a multiplicidade de sub-funções gerais e funções 

específicas dominantes por estes desempenhados, e de que forma é que tais funções 

podem ser quantificadas e valorizadas. 

2ª fase - Construir um inquérito em que se recolham as seguintes informações dos 

entrevistados, entre outras a definir pela turma: idade/classe etária; sexo (M/F); 

profissão/situação profissional; residência (meio urbano/rural); relação com a floresta 

(ex. proprietário/produtor florestal, recreio e lazer, infância, profissional, etc.). Pedir aos 

entrevistados que sugiram 5 funções que os espaços florestais possam desempenhar. Em 

seguida, listar algumas das funções específicas dominantes dos espaços florestais e 

pedir ao entrevistado que valorize a importância de cada uma das funções específicas 

(ex: numa escala de 0 a 10). 

3ª fase - Conduzir o inquérito no exterior, em grupos de 3, amostrando 

preferencialmente pessoas de um leque variado de proveniências (urbana/rural; de 

várias classes etárias e dos dois géneros). 

4ª fase - De volta à sala de aula, analisar os inquéritos. Numa primeira etapa analisar 

a amostra estatística efectuada. De seguida, analisar (graficamente) as 5 funções da 

floresta sugeridas pelos entrevistados, e compreender quais as mais significativas para a 

amostra estudada, tentando, ainda, relacionar as funções identificadas com a 

proveniência dos entrevistados (ex. função de lazer e recreio – população urbana; 

função produção – população rural). Avaliar, ainda, a importância dada pelos 

entrevistados (por grupo etário, género sexo, residência e relacionamento com os 

espaços florestais) a cada uma das funções específicas dos espaços florestais. 

Estabelecer correspondência com as funções gerais e comparar com as funções 

indicadas pelo entrevistado. 

5ª fase - Finalmente, e a partir dos resultados obtidos, procurar elaborar estratégias 

de aproximação ao público para exposição da importância da gestão e da conservação 

dos espaços florestais, bem como do comportamento cívico perante o património 

florestal do país, em função daquilo que as pessoas conhecem e valorizam ou do que 

não conhecem e/ou não valorizam. 

 

Para além das actividades na aula de Geografia podemos salientar os exemplos do 

Prosepe e do programa Ciência-Viva, fora da aula de Geografia. 
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Conscientes da importância da floresta e preocupados com a sua preservação, no 

ano lectivo de 1993/94, foi lançado o Prosepe, um Projecto de Sensibilização e 

Educação Florestal da População Escolar. O projecto é dinamizado pelo Núcleo de 

Investigação Científica de Incêndios Florestais (NICIF), da Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra, contando desde logo com a colaboração e o apoio de diversas 

entidades e organismos, através do seu envolvimento directo na organização de 

diferentes actividades. Deste modo, pretende concatenar sinergias e rentabilizar 

recursos, reunindo, num único projecto, uma série de acções com vista à formação 

conjunta de um público alvo específico – os Jovens, através duma aprendizagem de 

convivência, sem conflitos, com os espaços florestais, por forma a conservá-los e, se 

necessário, a melhorá-los. 

No âmbito mais específico da sua actuação, o projecto visa contribuir, sobretudo, 

para o desenvolvimento sustentável do sector florestal, através da sensibilização da 

população escolar, através dela, da população em geral para a importância da floresta e 

da sua preservação, centrando-se no principal problema que actualmente a afecta, os 

incêndios florestais. Pretende dar-lhes a conhecer a importância cultural, económica, 

social e ambiental da floresta, com vista à prevenção de incêndios florestais e à defesa 

da floresta contra o fogo. Para alcançar estes objectivos desenvolve quatro linhas 

orientadoras, diferentes mas complementares, que passam pela formação, educação, 

sensibilização e responsabilização dos professores e alunos aderentes. 

O projecto tem igualmente uma grande abrangência pedagógica, tanto no que se 

refere à integração dos alunos na comunidade educativa, conduzindo a mudanças 

comportamentais positivas e a uma maior aproximação na relação aluno-professor e 

aluno-aluno, como na superação de dificuldades no domínio cognitivo através duma 

aprendizagem transdisciplinar. 

O Prosepe surgiu da convergência de uma série de acções, resultantes de um longo 

trabalho de investigação científico-pedagógica, cujo início se pode situar nos anos 80, 

altura em que surgiram os primeiros trabalhos científicos sobre o tema. No ano lectivo 

de 1988/89, nas escolas dos ensinos básico e secundário, iniciou-se um ciclo de 

palestras especialmente vocacionado para a sensibilização dos jovens estudantes e que 

foi o verdadeiro embrião do Prosepe, na medida em que estas sessões acabaram por se 

multiplicar nos anos lectivos seguintes, até 1992/93.  

A evolução do Projecto pode ser visualizada, de modo simples, no esquema               

(FIGURA 54 anexo V: 305), que ilustra a evolução dos ciclos do Prosepe.  
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O Prosepe é um projecto que, irradiando do Centro de Portugal, se foi estendendo 

paulatinamente, acabando por abranger todo o território nacional. Trata-se do maior 

projecto de educação florestal existente em Portugal, quer pelo número de actividades 

desenvolvidas, quer pela Rede de Escolas Aderentes, quer, ainda, pelo número de  

efectivos, isto é, de participantes activos, que constituem os Clubes da Floresta.  

A evolução do número  de Clubes da Floresta aumentou significativamente nos 

primeiros anos, quando era apoiado pela Comissão Nacional Especializada de Fogos 

Florestais (CNEFF). Nos dois últimos anos de funcionamento desse organismo, 

sucessivas mudanças de dirigentes criaram alguma instabilidade no projecto, a que se 

seguiram vicissitudes várias que levaram a uma progressiva redução do número de 

Clubes da Floresta , cuja tendência é, nos últimos anos, para uma estabilização em torno 

dos 150 Clubes (FIGURA 55). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
        

FIGURA 55- EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE CLUBES DA FLORESTA 
 

           Fonte: Prosepe, 2007 
 
 
 O Prosepe desenvolve-se nas escolas como um projecto interdisciplinar e 

interinstitucional que dinamiza um vasto programa de actividades, o qual comporta, 

basicamente, duas valências complementares: formação de professores e 

responsabilização dos alunos. A primeira delas, destinada aos professores,   procura  

dar-lhes formação específica sobre a floresta. A segunda, destinada à sensibilização, 

consciencialização e responsabilização dos alunos, é ministrada pelos respectivos 

professores, depois de formados. Por sua vez, os alunos deverão ser também agentes 

sensibilizadores junto dos familiares e amigos, alargando-se, assim, a dinâmica e a 

esfera de influência do projecto, o qual deve chegar a toda a população. 
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O primeiro passo para a implementação do Prosepe numa escola consiste na criação 

dum Clube da Floresta. O projecto apresenta-se como uma actividade de complemento 

curricular é formado por uma vasta rede de Clubes da Floresta constituídos por 

professores e alunos. No final de cada ano lectivo, a Coordenação Nacional do Prosepe 

divulga o Plano de Actividades a desenvolver pelos Clubes da Floresta, no ano lectivo 

seguinte e que, genericamente consta de: 

• 1° período - Jornadas Nacionais Prosepe, Comemoração dos Dias de São 

Martinho, da Floresta Autóctone, Fase Escola das Olimpíadas da Floresta. As 

actividades preparatórias do Natal (postais, árvores, presépios, mensagens, quadras, 

fomento das tradições). 

• 2° período - Dia Nacional do Prosepe (4 de Março), Dia Mundial da Floresta (21 

de Março), Fase Nacional das Olimpíadas da Floresta. 

• 3° período - Encontro Distrital dos Clubes da Floresta, Elaboração e Apresentação 

do Relatório de Actividades. 

Pelas provas dadas e pelos resultados alcançados, é convicção de que o Prosepe 

continua a justificar-se, para poder continuar a dar um contributo decisivo tanto para a 

preservação da floresta, como, sobretudo, para a formação dos cidadãos. Se fizermos 

por isso, pouco a pouco, eles serão os olhos atentos e vigilantes que a floresta não 

possui.  

No âmbito Programa Ciência-Viva que foi criado em 1996 pelo Ministério da 

Ciência e da Tecnologia, alunos de escolas 3º Ciclo do Ensino Básico participaram em 

actividades sobre o ambiente e riscos no ano lectivo de 2003-2004 intituladas “A 

Ciência e o Risco: como avançar entre o medo e a utopia”. Aliás no PNDFCI vem 

referido este programa dizendo que se deverá recuperar iniciativas como a            

Ciência-Viva, facto a que já nos referimos. 

O envolvimento de todos, alunos, professores, agentes e comunidades locais, é 

fundamental para cultivar e fomentar uma atitude cívica de respeito pela floresta em 

todas as suas dimensões. Apenas assim poderá o cidadão continuar a usufruir dos bens, 

serviços e conforto que os espaços florestais proporcionam, para que as florestas 

possam continuar a ser um presente para o futuro. 
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CONCLUSÃO 

 

A reforma curricular de 2001, generalizada em 2002/03, é marcada por profundas 

alterações metodológicas. Alargam-se os tempos escolares para 90 minutos, de forma a 

permitir o trabalho de pesquisa e tratamento de informação por parte dos alunos.     

Passou-se da definição de objectivos para a definição de competências, gerais e 

específicas, saberes em acção, a desenvolver pelos alunos e a promover em cada 

disciplina. Passou-se da indicação de estratégias ensino/aprendizagem para a indicação 

de experiências educativas.  

A concretização do currículo é vista, como um projecto da escola e da turma, 

procurando-se que os professores não sejam consumidores de currículos e gestores de 

programas decididos por outros, mas parceiros intervenientes em projectos educativos 

flexíveis e participados. 

A Geografia é redefinida como disciplina de charneira entre as Ciências Naturais e 

as Ciências Sociais e considerada numa dimensão tanto conceptual como instrumental 

(ME, 2001). Indicam-se seis temas de abordagem. Portugal, a Europa e o Mundo são 

escalas privilegiadas em cada unidade temática, recupera-se o estudo do país, 

contrariando-se o nunca assumido abandono desse estudo do país na reforma anterior. 

Na reforma de 1989 as orientações curriculares apresentadas eram mais concretas, 

especificas, pormenorizadas e rígidas, visando objectivos de aprendizagem. Então o 

Ministério da Educação indicava claramente os conteúdos, os conceitos básicos, os 

objectivos gerais e as observações/sugestões metodológicas com clarificação de 

conteúdos, técnicas e actividades. Com a reforma de 2001 as orientações curriculares 

são muito mais reduzidas, menos pormenorizadas e menos rígidas. O Ministério da 

Educação indica um conjunto de temas e subtemas, com a indicação de experiências 

educativas, não clarificando e deixando larga margem de actuação ao professor. Isto 

poderá ser “um pau de dois gumes”, pois o professor pode fazer muito ou pode não 

fazer nada. Existe uma inoperância da lista das competências por demasiado vagas e, 

em consequência, a dificuldade de passar de um ensino centrado em objectivos para a 

exploração de competências, pouco concretas, expressas a médio e a longo prazo. 

 Apesar disto, a reforma de 2001 apresenta algumas virtudes que são: 

responsabilização individual na gestão do currículo, a autonomia facultada às escolas 

em certos aspectos da organização curricular, a intenção de incutir uma mentalidade que 

passa pelo empenho pessoal e por maior flexibilidade na gestão das sequências de 
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conteúdos disciplinares, a preocupação com a reflexão sobre o processo individual de 

aprendizagem, o acabar com o hiato do ensino da Geografia no 8º ano. 

No entanto, a flexibilidade na gestão da sequência de conteúdos disciplinares foi 

posta em causa e acabou por ser retirada em 2006, quando são indicados, claramente, os  

temas a serem leccionados em cada um dos anos de escolaridade. 

A educação para a redução das catástrofes não está esquecida nos programas de 

Geografia do 3º ciclo, existindo desde a reforma curricular de 1989 um subtema bem 

específico e individualizados Riscos e Catástrofes que actualmente é leccionado no 7º 

ano inserido no tema O Meio Natural. 

Nas duas reformas curriculares de 1989 e 2001, manteve-se o subtema Riscos e 

Catástrofes. Na reforma de 1989 vêm claramente referidos apenas quatro riscos 

naturais: sismos, vulcões, inundações e secas. Actualmente com a reforma de 2001 há 

referência a maior número de riscos naturais. São referidos nove riscos: furacões, secas, 

ondas de calor, vagas de frio, avalanches, cheias, inundações, movimentos de vertente, 

aquecimento global. As inundações e secas mantiveram a sua referência e os sismos e 

vulcões sendo riscos importantes deixaram de ser contemplados. No entanto, convêm 

referir que estes são particularmente importantes na realidade portuguesa sobretudo no 

Continente e na Região Autónoma dos Açores daí considerarmos que foi uma má 

opção. Pode considerar-se que houve alguma evolução nas orientações curriculares 

desta temática, que demonstra uma maior sensibilização e preocupação com os 

problemas que os Riscos e Catástrofes levantam à população. No entanto, não são 

evidentes os princípios que nortearam algumas das opções, nomeadamente a selecção 

do tipo de riscos considerados. Se na reforma de 1989 é dada importância à prevenção, 

na de 2001 ela está praticamente esquecida pois a ênfase é nas causas e impactos. 

Relativamente aos Incêndios Florestais na reforma de 1989, não vêm referidos na 

subunidade Riscos e Catástrofes, mas sim integrados numa perspectiva de defesa do 

ambiente. No 7º ano, na unidade 4- Uma Europa de Equilíbrio Ambiental Frágil nas 

suas subunidades 4.1- O Impacto Ambiental da Actividade Humana e 4.3- A 

Necessidade de Preservar e Recuperar o Ambiente a Gestão e um Património Comum, 

com a sugestão de uma visita de estudo a área ardida. No 9º ano na unidade 4- A Terra 

um Planeta Frágil nas suas subunidades 4.2- Biosfera, Fonte de Bem Estar e de 

Riqueza e 4.4- A Complexa Gestão de um Património de Todos, ao referir a importância 

dos Incêndios Florestais no acentuar da deterioração do manto florestal e na aceleração 

dos mecanismos de erosão, sugerindo que sejam referidas soluções técnico-científicas 



184 
 

que contribuam para reduzir o impacto da actividade económica, nomeadamente 

rearborização e conservação de florestas, no evidenciar da crescente necessidade de 

desenvolver esforços comuns na preservação e gestão do ambiente. 

Na reforma de 2001, nada vem referido em concreto sobre Incêndios Florestais. A 

sua abordagem pode ser feita no 7º ano, no subtema Riscos e Catástrofes, como sendo 

um risco. No 9º ano pode ser abordado inserido no subtema Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável- Grandes desafios ambientais- Estratégias de preservação 

do património. Em termos de experiências educativas referem: Quais os problemas 

ambientais da actualidade? Que conflitos podem surgir perante agressões ambientais 

provocadas pelo homem?  

Da reforma curricular de 1989 para a reforma de 2001 o Risco de Incêndio Florestal 

deixou de estar referido claramente nas orientações curriculares de Geografia do 3º 

ciclo. Esta opção vem em contra-corrente pois por um lado os incêndios florestais têm 

aumentado em Portugal. Por outro lado no Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios, vem referido que os programas escolares apresentam uma evolução positiva 

no tratamento das questões ambientais, o que não se aplica especificamente ao 

programa de Geografia. Este mesmo documento reforça a necessidade de direccionar 

acções para a incorporação da temática florestal nas actividades escolares do ensino 

básico. Complementarmente deverá ser promovido o envolvimento dos estudantes na 

temática florestal, utilizando as experiências existentes no domínio da educação 

florestal e ambiental e recuperar para esta área iniciativas como a da Ciência-Viva. Para 

a formação dos professores na temática florestal e de Defesa de Floresta Conta 

Incêndios (DFCI), o Ministério da Educação (ME), Ministério da Agricultura 

Desenvolvimento Rural e Pescas (MADRP), Ministério da Administração Interna 

(MAI) e Universidades devem desenvolver, por ano e até 2012, dez acções de formação 

junto de professores do ensino básico e secundário, e de um workshop dirigido a 

professores do ensino superior de comunicação social. Mas se há muitas intenções a 

prática ainda não as reflecte. 

Persistem na Geografia do 3º ciclo, os conteúdos disciplinares extensos em relação à 

carga horária da disciplina. Isso reflecte-se na leccionação do subtema Riscos e 

Catástrofes que ao ser o último do tema O Meio Natural, é planificada para o fim do 

ano lectivo no 7º ano e, dificilmente, chega a ser leccionado. O tema Ambiente e 

Sociedade com os seus subtemas de temática ambiental, por ser o último a ser 

planificado no 9º ano, também dificilmente chega a ser leccionado. 
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O facto destas abordagens serem planificadas para o fim dos anos lectivos quer no 

7º quer no 9º anos, deixa o trabalho mais difícil aos professores pois são leccionadas em 

tempo escasso com a pressão do final do ano lectivo. 

Com a reforma de 2001 o Ministério da Educação, indicou competências, deixando 

aos professores e às escolas o trabalho de traçar o rumo e o caminho para chegar a essas 

competências. Esta situação reflecte-se na abordagem das temáticas Riscos e 

Catástrofes Naturais e Incêndios Florestais, faltando dar-lhe a orientação devida por 

serem demasiado vagas.  

As orientações nacionais a ter em conta dizem respeito às competências, específicas 

da disciplina para este ciclo e às experiências educativas que devem ser proporcionadas 

aos alunos, ao longo dos três anos de escolaridade (7°, 8° e 9° anos). Ao professor de 

Geografia cabe definir as estratégias de concretização e de desenvolvimento do 

currículo nacional, através dos temas definidos adequando as suas decisões ao contexto 

de cada escola e de cada turma. 

A leitura dos manuais editados em 2002 e 2006 mostra que os termos fundamentais 

do subtema Riscos e Catástrofes não surgem definidos em todos os manuais. 

Demonstra-se que apresentam uma base distinta e evolução positiva nas definições dos 

conceitos gerais que a unidade didáctica em análise encerra. No entanto, constata-se 

ainda, que não há uma uniformidade de critérios e a falta de rigor científico na maior 

parte definições dos conceitos gerais. Embora até um manual refira que não se deve 

confundir Risco e Catástrofe essa diferenciação não aparece nunca claramente 

enunciada.  

Com a base diferenciada os alunos, em função do manual que a escola adoptou vão 

obter conhecimentos diferentes porque geralmente os professores se vão basear na linha 

orientadora do manual. Isso só não acontecerá se o professor apresentar mais linhas de 

orientação e outros documentos informativos ou de pesquisa, o que na maior partes dos 

casos não sucede. 

Convêm referir que se constata uma falha significativa em termos de introdução da 

terminologia básica desta temática assim como uma deficiente apresentação dos 

conceitos centrais. 

Nos manuais editados em 2002, 2003 e 2006 a abordagem do Risco de Incêndios 

Florestais revela-se diferenciada. No subtema Riscos e Catástrofes, nos manuais 

editados em 2002 e 2006, é abordado no ponto de vista como um risco. Entre 2002 e 

2006 não se verificam alterações significativas nessa abordagem. Ela é apelativa, pois 
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recorre-se à imagem, mas já o mesmo não se poderá dizer do conteúdo, não se dá 

relevância aos incêndios em Portugal. Abordam-se as causas e as consequências mas 

pouca menção se faz à prevenção e às medidas a tomar em caso de incêndio florestal. 

Recorre-se pouco à cartografia, aos textos, aos dados estatísticos e aos exercícios de 

aplicação. Revela-se uma base distinta nos diversos manuais, algumas imprecisões na 

apresentação da cartografia, imagens e dados estatísticos. As imprecisões são a não 

referencia à fonte, à escala, ao contexto geográfico a que se referem e à data. No       

subtema Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, nos manuais editados em 2003, a 

abordagem dos incêndios florestais é feita na perspectiva de defesa do meio ambiente e 

os incêndios são apresentados como destruidores da floresta. É uma abordagem 

apelativa porque se recorre à imagem, à cartografia e à estatística. É dada relevância aos 

incêndios em Portugal, já que dos sete manuais cinco referem-se a Portugal e todos os 

textos, cartografia e dados estatísticos são relativos a Portugal. É dada relevância às 

causas e consequências e não se refere a prevenção. Recorre-se a alguns textos e pouco 

aos exercícios de aplicação. Revela-se uma base distinta nos diversos manuais, algumas 

imprecisões na apresentação da cartografia e das imagens, pois alguns desses elementos 

aparecem sem a fonte, a escala, o contexto geográfico a que se referem e não são 

datados. Existe pouco aprofundamento da temática.  

Verifica-se assim que há uma clara opção para considerar os incêndios um problema 

ambiental mas não um risco natural. 

O papel do professor e do manual adoptado na escola será particularmente relevante, 

pois como já foi referido, os Incêndios Florestais não vêm concretamente indicados nas 

orientações curriculares e o professor pode não os abordar principalmente se o manual 

adoptado na escola não o contemplar. 

No tratamento dos outros riscos naturais, nos manuais escolares não se verificam 

alterações significativas entre 2002 e 2006, na importância dada aos diversos riscos 

naturais, tendo em conta o número de manuais em que cada um deles é abordado. Os 

riscos naturais mais e menos tratados continuam a ser os mesmos. Ou seja os mais 

contemplados são os sismos e as secas e os menos referidos são os movimentos de 

terras, independentemente do nome com que são analisados nos diferentes manuais, e o 

aquecimento global. Constata-se uma falta de uniformidade de critérios nos riscos 

naturais contemplados e continua verificar-se a utilização de termos diferentes para o 

mesmo tipo de risco, o que sob o ponto de vista pedagógico científico não é 

aconselhável.  
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As definições dos riscos naturais apresentadas pelos manuais editados, quer em 

2002, quer em 2006, são na sua maior parte diferentemente construídas apresentando 

diferente valor explicativo e alguma falta de rigor científico. Tudo isso não é adequado 

ao processo ensino/aprendizagem e se os professores não forem capazes de ultrapassar 

essa limitação o processo de aquisição de conhecimentos será muito deficiente. Não se 

consegue uma correcta construção do conhecimento sem precisão dos conceitos e da sua 

exposição clara. A este nível pensamos que há ainda algum caminho a percorrer.  

No que se refere aos textos e imagens existentes nos manuais, entre 2002 e 2006 

mantêm-se as imprecisões, com a não apresentação da fonte, do contexto geográfico a 

que se referem e da data. Essas imprecisões inviabilizam que os alunos mais curiosos e 

motivados possam aprofundar os seus conhecimentos.  

No que respeita à cartografia contida nos manuais, de 2002 para 2006 mantêm-se o 

recurso à cartografia à escala mundial e também as incorrecções, com a não 

apresentação da fonte, da escala e da data. Aliás, verifica-se mesmo em 2006 um grande 

aumento de mapas sem referência à fonte, já que de 30 % em 2002 se passa para 83 % 

em 2006. No entanto, ocorre uma diminuição de mapas sem a escala, embora persistam 

alguns casos (de 77 % em 2002 passou-se para 33 % em 2006). A situação da 

cartografia é particularmente negativa, pois no primeiro tema do sétimo ano diz-se quais 

os elementos fundamentais do mapa e depois são os próprios autores dos manuais que 

não têm o rigor de respeitar as regras. 

Relativamente ao contexto geográfico dos textos, da cartografia e das imagens 

mantém-se em 2006 a pouco relevância ao nosso País, o que em nosso entender é um 

aspecto negativo, pois os alunos ficam com conhecimentos geográficos reduzidos à 

escala do País em que estão inseridos. 

 A importância atribuída ao glossário tem aumentado mas dá-se preferência à sua 

apresentação nas margens do texto. 

Ao nível dos materiais didácticos nota-se uma maior adesão ao caderno de 

actividades do aluno. A opção pela introdução de atlas é muito reduzida e aqueles que 

são apresentados não possuem mapas para completar pelo aluno nem exercícios de 

cartografia. Relativamente aos materiais para o professor, aumenta em 2006 o recurso às 

novas tecnologias. São apresentados Cd-rom e Dvd, diminuindo o recurso às 

transparências. 

Entre 2002 e 2006 ocorre nos manuais, apenas uma actualização do aspecto gráfico e 

uma adaptação dos manuais às novas tecnologias informáticas. Abordagem é apelativa 
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porque se recorre à imagem, à cartografia e aos textos, mas não houve melhoria sensível 

no conteúdo e nas fragilidades apresentadas. Reflecte-se uma diferenciação, pouco 

aprofundamento e diferentes opções por parte dos autores. No entanto, verifica-se 

algum aumento da importância devida ao subtema Riscos e Catástrofes, já que há um 

aumento do número de riscos naturais abordado por manual. A diferenciação pode 

provocar diferenças de preparação dos alunos relativamente a essa temática, e vai 

depender da actuação do professor, que a maioria das vezes se rege pelo manual 

adoptado na escola e o segue escrupulosamente. 

O inquérito por nós realizado deve ser encarado de uma forma meramente indicativa 

pois a dimensão da amostra é reduzida. Os professores revelam ter algumas 

divergências de opiniões e atitudes no que se refere ao ensino/aprendizagem do         

subtema Riscos e Catástrofes e especificamente o Risco de Incêndios Florestais. 

Existem professores com posições e atitudes mais exigentes, considerando que há 

muito mais a fazer por parte do Ministério da Educação e dos manuais escolares no 

ensino dessas temáticas. Depreende-se que estes professores estão mais sensibilizados 

para as temáticas, pois utilizam maior número de tempos lectivos e estratégias mais 

diversificadas. Nestes professores não tem influência relevante a idade, o sexo e os anos 

de serviço lectivo. 

Existem outros professores que atendendo à carga horária da disciplina de 

Geografia, à grande extensão dos programas e à faixa etária dos alunos do 3º ciclo 

possuem posições mais favoráveis no que se refere às orientações curriculares e 

manuais escolares Depreende-se que estes professores estão menos sensibilizados para 

as temáticas, pois utilizam menos tempos lectivos e estratégias menos diversificadas. 

Nestes professores também não tem influência relevante a idade, o sexo e os anos de 

serviço lectivo.  

Outra conclusão é de que os professores atribuem elevada importância ao subtema 

Riscos e Catástrofes e as razões explicativas são: permitem aquisição de 

comportamentos em situação de risco, é um tema actual e tem-se verificado a ocorrência 

de catástrofes nos últimos anos. Por isso consideram importante sensibilizar os alunos 

para esta temática. Não existe uma influência relevante, do sexo, dos anos de serviço 

lectivo e idade dos professores, sobre a importância que conferem aos Riscos e 

Catástrofes,  

Os professores consideram que os conhecimentos que adquiriram no seu curso de 

Geografia relativamente à temática dos Riscos Naturais é genericamente Suficiente mas 
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pode-se depreender da necessidade de uma melhor formação académica a esse nível. 

Pode concluir-se também da necessidade de se fazer formação contínua nesta área, já 

que, se verifica divergência de opiniões entre Suficiente e Bom relativamente aos 

conhecimentos que os professores possuem sobre os riscos naturais. 

É de destacar que é atribuída uma grande importância e função central ao manual 

escolar e caderno de actividades como estratégia ensino/aprendizagem ao ser leccionado 

o subtema Riscos e Catástrofes e a temática Risco de Incêndios Florestais. 

É também de destacar que os professores abordam os Incêndios Florestais ao 

leccionarem os dois subtemas Riscos e Catástrofes e Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável. No entanto existem alguns professores que não fazem a sua abordagem. 

De acordo com opinião dos professores conclui-se ainda que o grau de adesão dos 

alunos ao subtema Riscos e Catástrofes e Risco de Incêndios Florestais é elevado. Será 

portanto de se aproveitar esse espírito de boa adesão no ensino/aprendizagem destas 

temáticas. 

Nalgumas escolas os professores de Geografia colaboram ou promovem projectos 

interdisciplinares, noutras continuam a fazer um ensino rotineiro que não tem em conta 

os problemas reais que interessam a toda a comunidade e que deveriam ser abordados 

na aula de Geografia. 

A introdução das novas tecnologias no ensino da Geografia é feita pela utilização do 

vídeo e dos computadores, mas é também muito desigual de escola para escola, não só 

devido a diferenças de recursos mas, frequentemente, de interesses e aptidões dos 

professores, que em muitos casos não se sentem capazes de utilizar o computador no 

ensino da disciplina.  

Um facto a realçar é o projecto Prosepe com os clubes da floresta, e o programa 

Ciência-Viva. São actividades extra-curriculares que sem dúvida reforçam a 

aprendizagem e o espírito reflexivo dos alunos. 

Quanto à investigação na sala de aula, pouco tem sido feito. A falta de apoios 

institucionais, de preparação dos professores em investigação e a não existência de um 

Mestrado em Didáctica da Geografia, impedem o desenvolvimento da investigação em 

ensino/aprendizagem da disciplina. 

Verifica-se que no ensino da Geografia do 3º ciclo, algum trabalho tem sido feito 

no educar e sensibilizar a população escolar relativamente à temática Riscos e 

Catástrofes e, especificamente, aos Incêndios Florestais. No entanto, muito mais poderá 

ser feito e o contributo da Geografia poderá ser maior na educação para a redução de 
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catástrofes e na prevenção dos Incêndios Florestais. Aliás as indicações do PNDFCI 

manda fazer mais, quer ao nível dos programas, das actividades ensino/aprendizagem e 

da formação de professores, já referidas. 

O ensino da Geografia no 3º ciclo pode dar um contributo importante na educação 

para a redução de catástrofes e para a prevenção dos incêndios florestais, tendo em 

conta o seguinte: 

1- Leccionação efectiva do subtema Riscos e Catástrofes do tema O Meio Natural 

no 7º ano de escolaridade. Mostrar quais os principais riscos naturais em 

Portugal e qual a sua distribuição geográfica. Dar ênfase às causas e 

consequências das catástrofes assim como às formas de mitigação do risco. 

2- Abordar os Incêndios Florestais no subtema Risco e Catástrofes no 7º ano, como 

sendo um risco, incidindo nas causas, consequências assim como nas medidas de 

prevenção a tomar no antes, no durante e no após. Referir esses aspectos 

relativamente aos incêndios em Portugal 

3- Abordar os Incêndios Florestais numa perspectiva ambiental ao leccionar o   

subtema Ambiente e Desenvolvimento Sustentável no 9º ano, aprofundando as 

consequências dos incêndios na erosão do solo e nos recursos hídricos. Referir 

os incêndios em Portugal e apresentar mapa de risco de incêndios. 

  

A título exemplificativo do que poderá ser feito são indicadas as seguintes 

sugestões:  

 

�  De carácter geral 

 

       �  Aumentar a carga horária da disciplina de Geografia no 3º ciclo do ensino             

             básico. 

       �  Tornar os programas curriculares de Geografia do 3º ciclo do ensino básico 

              menos extensos. 

 
Na situação de não ser possível aumentar a carga horária reorganizar o curriculum 

de modo a abordar os aspectos essenciais para a formação geral do indivíduo e 

focalizar-se nos aspectos que melhor poderão demonstrar o interesse social da 

Geografia. 
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� Na aula de Geografia 

 

� A troca de leccionação do tema O Meio Natural com o tema  População e 

Povoamento, ou seja,  no 7º ano seriam leccionados os temas A Terra: 

Estudos e Representações e População e Povoamento e no oitavo ano os 

temas O Meio Natural e Actividades Económicas. A leccionação do tema O 

Meio Natural no oitavo ano, está mais adaptada à sua faixa etária. Na faixa 

etária do sétimo ano esse tema torna-se difícil para os alunos devido a 

alguma necessidade de abstracção, conceitos e técnicas mais exigentes na 

sua compreensão. Por essa razão, a leccionação do subtema Risco e 

Catástrofes no 8º ano, incluído no tema O Meio Natural, iria facilitar a sua 

compreensão e o seu aprofundamento. 

� Tornar as orientações curriculares da temática Riscos e Catástrofes mais  

objectivas e concretas. 

� Direccionar acções para a incorporação da temática florestal nas actividades 

escolares do 3º ciclo do ensino básico na disciplina de Geografia. 

� Incluir de forma bem explicita a temática dos Incêndios Florestais nas 

orientações curriculares nos dois subtema Riscos e Catástrofes e Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável.  

� Nos manuais escolares, haver uma maior uniformidade de critérios na 

selecção dos riscos contemplados, maior rigor científico na apresentação dos 

conceitos e caracterização dos riscos, apresentação das causas e 

consequências.  

� Dar relevância à prevenção e medidas, atitudes cívicas e conscientes no 

antes no durante e no após os Incêndio Florestal. 

� Por em prática todas as indicações do PNDFCI relativas ao educar e 

sensibilizar a população escolar, referentes aos programas escolares, 

actividades ensino/aprendizagem e formação de professores. 

� Dar formação específica a professores na área Riscos e Catástrofes e Risco 

de Incêndios Florestais, sensibilizando-os para essas problemáticas. 

� Diversificar as estratégias de ensino/aprendizagem 
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� Ensino não formal 

 

� Utilizar a Área de Projecto para desenvolver trabalhos nas temáticas Riscos 

e Catástrofes e Risco de Incêndios Florestais. Isso poderá colmatar a 

dificuldade da grande extensão do programa e reduzida carga horária da 

disciplina de Geografia. 

� Apoiar, divulgar e participar no Prosepe- Projecto de Sensibilização e 

Educação Florestal da População Escolar, com os clubes da floresta, 

destinado à sensibilização da população em idade escolar para a preservação 

da floresta e em especial a prevenção dos incêndios florestais. 

� Utilizar o programa Ciência-Viva, para desenvolver projectos no âmbito 

ambiental - prevenção dos Incêndios Florestais. 

 

Advoga-se o ensino da Geografia como fundamental, que na educação básica 

corresponde a uma preparação inicial (a ser aprofundada, no ensino secundário, apenas 

por uma minoria) e visa proporcionar aos alunos possibilidades de: 

• Despertar a curiosidade acerca do mundo actual à sua volta e criar um sentimento 

de admiração, entusiasmo e interesse pela Ciência de uma forma geral. 

• Adquirir uma compreensão geral e alargada das ideias importantes e das estruturas 

explicativas da Geografia, bem como dos procedimentos da investigação científica, de 

modo a sentir confiança na abordagem de questões científicas e tecnológicas. 

• Questionar o comportamento humano perante o mundo, bem como o impacto da 

Ciência e da Tecnologia no nosso ambiente e na nossa cultura em geral.  

Ao longo da escolaridade básica, ao estudarem Geografia, é importante que os 

alunos procurem explicações fiáveis sobre o mundo e eles próprios. Para isso será 

necessário: 

1- Analisar, interpretar e avaliar evidência recolhida quer directamente, quer a 

partir de fontes secundárias. 

2- Conhecer relatos de como conhecimentos importantes se divulgaram e foram 

aceites e desenvolvidos, ou foram rejeitados e substituídos. 

3- Reconhecer que o conhecimento científico está em evolução permanente, 

sendo um conhecimento inacabado. 

4- Aprender a construir argumentos persuasivos a partir de evidências. 
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5- Discutir sobre um conjunto de questões pertinentes envolvendo aplicações da 

Ciência e dos conhecimentos científicos a problemas importantes para a vida 

na Terra. 

6- Planear e realizar trabalhos ou projectos que exijam a participação de áreas 

científicas diversas, tradicionalmente mantidas isoladas. 

 
O modo de abordar a aprendizagem escolar tem-se alterado face à evolução dos 

conhecimentos sobre as teorias da aprendizagem e o desenvolvimento dos indivíduos.  

Se, por um lado, é importante ter um conjunto de conhecimentos sólidos e 

estruturantes para a realização de novas e constantes aprendizagens, por outro, não é 

menos importante saber utilizar esses conhecimentos na resolução dos diferentes 

problemas que vão surgindo. É importante desenvolver competências que integrem 

conhecimentos, capacidades e atitudes. Mas é inútil falar de competências se os 

professores não alterarem o modo como planificam e executam as suas actividades 

didácticas, se não se avaliarem os alunos de modo diferente tendo em conta o percurso 

de aprendizagem ao longo do ciclo, se as escolas não alterarem a gestão dos tempos e 

dos espaços de modo a promover a realização de trabalho experimental e a utilização de 

outros recursos além do quadro e dos manuais, se a formação inicial e contínua dos 

professores não investir em novas formas de promover a aprendizagem dos alunos. 

O ensino por competências não é “a pedra filosofal” dos professores para o sucesso 

escolar dos seus alunos. Mas, deve ser encarado como uma forma de promover a 

aprendizagem. Saber utilizar os conhecimentos e aprender ao longo da vida, numa 

perspectiva de permanente actualização dos saberes, são necessidades da sociedade 

actual. 
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QUADRO IV- COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE GEOGRAFIA DO 3º CICLO 
 

 
Fonte: ME (2001), “Currículo Nacional do Ensino Básico, Competências Essenciais de Geografia” 

 A LOCALIZAÇÃO O CONHECIMENTO DOS LUGARES E REGIÕES O DINAMISMO DAS INTER-RELAÇÕES ENTRE LUGARES

Ser capaz de:

• Utilizar o vocabulário geográfico em descrições orais e escritas de
lugares, regiões e distribuições de fenómenos geográficos.
• Formular e responder a questões geográficas (Onde se localiza? Como se
distribui? Porque se localiza/distribui deste modo? Porque sofre
alterações?), utilizando atlas, fotografias aéreas, bases de dados, cd-roms
e internet.
• Discutir aspectos geográficos dos lugares/regiões/assuntos em estudo,
recorrendo a programas de televisão, filmes, videogramas, notícias da
imprensa escrita, livros e enciclopédias.
• Comparar distribuições de fenómenos naturais e humanos, utilizando
planisférios e mapas de diferentes escalas.
• Ordenar e classificar as características das fenómenos geográficos,
enumerando os que são mais importantes na sua localização.
• Seleccionar as características dos fenómenos geográficas responsáveis
pela alteração das localizações.
• Realizar pesquisas documentais sobre a distribuição irregular dos
fenómenos naturais e humanos a nível nacional, europeu e mundial,
utilizando um que incluem material audiovisual, cd roms, internet noticias
da imprensa escrita, gráficos e quadros de dados estatísticos.
• Seleccionar e utilizar técnicas gráficas, tratando a informação geográfica
de forma clara e adequada em gráficos (lineares, histogramas, sectogramas, 
pirâmides etárias), mapas (de manchas, de símbolos) e diagramas.
• Desenvolver a utilização de dados/índices estatísticas, tirando
conclusões a partir de exemplos reais que justifiquem as conclusões
apresentadas.
• Problematizar as situações evidenciadas em trabalhos realizados,
formulando conclusões e apresentando-as em descrições escritas e/ou
orais simples e/ou em material audiovisual.
• Utilizar técnicas e instrumentos adequadas de pesquisa em trabalho de
campo (mapas, entrevistas, inquéritos), realizando o registo da informação
geográfica.
• Analisar casos concretos e reflectir sobre soluções possíveis utilizando
recursos, técnicas e conhecimentos geográficos.

Ser capaz de

• Interpretar, analisar e problematizar as inter-relações entre fenómenos
naturais e humanos evidenciadas em trabalhas realizados, formulando
conclusões e apresentando-as em descrições escritas e/ou orais simples
e/ou material audiovisual.
• Analisar casos concretos de impacte dos fenómenos humanos no
ambiente natural, reflectindo sobre as soluções possíveis.
• Reflectir criticamente sobre a qualidade ambiental do lugar/região,
sugerindo acções concretas e viáveis que melhorem a qualidade ambiental
desses espaços.
• Analisar casos concretos de gestão do território que mostrem a
importância da preservação e conservação do ambiente como forma de
assegurar o desenvolvimento sustentável.

Ser capaz de:

• Comparar representações diversas da superfície da Terra,
utilizando o conceito de escala.
• Ler e interpretar globos, mapas e plantas de vários escalas,
utilizando a legenda, a escala e as coordenadas geográficas.
• Localizar Portugal e a Europa no Mundo, completando e
construindo mapas.
• Localizar lugares, utilizando plantas e mapas de diferentes
escalas.
• Descrever a localização relativa do lugar onde vive,
utilizando como referência o região do país onde se localiza, o 
país, a Europa e o Mundo.
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QUADRO VI- ORIENTAÇÕES CURRICULARES DE GEOGRAFIA RELATIVAS AOS RISCOS E CATÁSTROFES E INCÊNDIOS FLORESTAIS  

                                            NA REFORMA DE 1989 

 

 
AS ORIENTAÇÕES CURRICULARES RELATIVAS ÀS TEMÁTICAS RISCOS E CATÁSTROFES E RISCO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS  

NOS PROGRAMAS DE GEOGRAFIA DO 3ºCICLO NA REFORMA CURRICULAR DE 1989 
 
 
 

CONTEÚDOS 

 
 
 

TERMOS/NOCÕES BÁSICAS 
CONCEITOS 

 
 
 

OBJECTIVOS GERAIS 

 
OBSERVAÇÕES/SUGESTÕES METODOLÓGICAS 

 
INTERPRETAÇÃO/CLARIFICAÇÃO DE 
CONTEÚDOS E DE TERMOS NOÇÕES 

BÁSICAS / CONCEITOS 

 
 

TÉCNICAS/ACTIVIDADES 

 
7º ANO 

4-  Uma Europa de 
equilíbrio ambiental frágil. 

4.1 – O impacto 
ambiental da actividade 
humana. 

             4.1.1 – A utilização dos             
     Recursos. 

4.1.2 – A poluição do ar, 
do mar das águas interiores e 
do solo. 

4.1.3 – A produção de 
detritos a destruição e o 
armazenamento um problema 
por resolver. 

 
 
 
 
 
 
 

 
4.2 – Os riscos naturais e a 

prevenção de catástrofes. 

  
 
 

   Com o tratamento deste tema 
pretende-se que os alunos: 
- Relacionem situações de 
desigualdade económica e social 
com conflitos, no uso dos 
recursos e na gestão do 
património comum. 
- Compreendam o papel da 
cooperação internacional e das 
instituições europeias na 
resolução dos problemas 
ambientais. 
- Desenvolvam atitudes de 
sociabilidade mostrando-se 
dispostos a intervir na melhoria 
da qualidade de vida ena 
preservação do património 
natural e cultural. 

 
 
 

 

 
 
 
A abordagem deste tema pressupõe 

que: 
- Se evidenciem as principais formas de 
agressão do ambiente. 

- Se salientem os aspectos positivos e 
negativos da actividade humana na 
gestão e preservação do ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Se destaque a importância da 
prevenção dos diversos riscos naturais 
em territórios povoados e susceptíveis 
de sofrer os efeitos catastróficos de 
sismos, erupções vulcânicas, inundações 
ou período de seca. 

 
 
 

- As características deste tema 
sugerem que lhe seja dado um 
tratamento multidisciplinar, em 
que numerosas actividades 
podem ser igualmente realizadas 
no âmbito da área-escola. 
- Visita de estudo a áreas com 
problemas ambientais (ex: áreas 
ardidas, águas fluviais e zonas 
costeiras poluídas, etc.). 
- Realização de colóquios ou 
mesas redondas com 
especialistas nos temas  
abordados. 

 
 
 
 

 
- Inventário dos riscos naturais 
susceptíveis de afectar a Europa. 
- Observação de mapas que 
representem áreas de risco. 
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QUADRO VI- ORIENTAÇÕES CURRICULARES DE GEOGRAFIA RELATIVAS AOS RISCOS E CATÁSTROFES E INCÊNDIOS FLORESTAIS 

                                            NA REFORMA DE 1989- CONTINUAÇÃO

 
ORIENTAÇÕES CURRICULARES RELATIVAS ÀS TEMÁTICAS RISCOS E CATÁSTROFES E RISCO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS  

NOS PROGRAMAS DE GEOGRAFIA DO 3º CICLO NA REFORMA CURRICULAR DE 1989 
 
 
 

CONTEÚDOS 

 
 
 

TERMOS/NOCÕES BÁSICAS 
CONCEITOS 

 
 
 

OBJECTIVOS GERAIS 

 
OBSERVAÇÕES/SUGESTÕES METODOLÓGICAS 

 
INTERPRETAÇÃO/CLARIFICAÇÃO DE 
CONTEÚDOS E DE TERMOS NOÇÕES 

BÁSICAS / CONCEITOS 

 
 

TÉCNICAS/ACTIVIDADES 

 
4.3 – A necessidade de 

preservar e recuperar o 
ambiente: a gestão de um 
património comum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
9º ANO 
 
4-  A terra um planeta frágil. 
 
4.1-  A atmosfera em perigo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 - Água potável 
- Anticiclone 
- Área funcional 
- Capacidade produtiva 
- Caudal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Com o tratamento deste tema 
pretende-se que os alunos: 
 

 
- Se evidencie a necessidade de 
encontrar formas comuns de actuação 
tendo em vista a preservação do 
ambiente. 
- Se localize as principais áreas    
europeias protegidas. 
- Se refira o papel de alguns 
movimentos e organizações de 
intervenção na defesa do ambiente, a 
nível europeu. 
- Se refiram soluções já encontradas 
para a recuperação de algumas dessas 
áreas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- O tratamento do conteúdo 4.1 deve 
privilegiar uma análise da dinâmica da  
atmosfera, explicitando o seu carácter 
sistémico. 

 
- Recolha, tratamento e 
organização em dossiers 
temáticos de noticias da 
imprensa, relativas a 
problemas de ambiente. 
- Recolha, tratamento e 
organização em dossiers 
temáticos de notícias da 
imprensa, relativas a 
problemas do ambiente. 
- Recolha de notícias, 
fotografias e outro material 
sobre as referidas áreas. 
- Recolha e tratamento de 
legislação relativa ao ambiente, 
produzida no âmbito da EU, 
nomeadamente, 
recomendações, directivas e 
resoluções. 
- Correio escolar com 
associações e movimentos 
organizados com o objectivo 
da defesa do ambiente. 
- Exposição dos trabalhos 
realizados a nível de escola. 
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- Caudal de estiagem 
- Cheia 
- Chuva ácida 
- Ciclone/depressão 
- Concentração urbana 
- Contra- radiação 
- Desertificação 
- Drenagem 
- Efeito de Estufa 
- Equilíbrio térmico 
- Escorrência 
- Espectro solar 
- Espectro terrestre 
- Estratosfera 
- Eutrofização 
- Glaciar 
- Gradiente térmico 

vertical 
- Inversão térmica 
- Ionosfera 
- Maré negra 
- Nevoeiro 
- Poluição atmosférica 
- Poluição sonora 
- Produtos 

biodegradáveis 
- Radiação infravermelha 

  - Compreendam a natureza 
sistémica do planeta Terra e a 
sua vulnerabilidade face a 
intervenção do homem. 

- Reconheçam a existência de 
conflitos no sistema terra-ar. 
- Relacionem a existência de 
diferentes atitudes politicas 
face à gestão do ambiente, 
com diferentes níveis de 
desenvolvimento. 
- Manifestem atitudes de 
responsabilidade na 
preservação e gestão dos 
patrimónios natural e 
cultural. 
- Reconheçam a necessidade 
de desenvolver um esforço 
comum na preservação e 
gestão do ambiente, 
pressupondo uma 
responsabilização individual 
e colectiva, indissociável  de 

   uma progressiva mudança de    
   mentalidades. 

 Assim pretende-se que. 
 - Se refira, de forma breve, a estrutura 
vertical da atmosfera tendo em conta a 
espessura, composição e características 
térmicas das suas camadas 
constituintes. 
- Se refira a origem do vapor de água e 
do dióxido e carbono e o seu papel na 
absorção das radiações infravermelhas 
dos espectros solar e terrestre. 
- Se saliente a importância das 
suspensões sólidas como núcleos de 
condensação. 
- Se evidencie a existência da camada 
de ozono estratosférico e a sua 
importância relativamente á absorção 
de parte das radiações ultravioletas 
nocivas á vida. 
- Se saliente a irregularidade de 
variação da temperatura na Troposfera, 
em particular as situações de inversão 
térmica, pelos efeitos que provocam 
em termos de poluição. 

- Se refira a acção da Atmosfera sobre a    
  radiação solar, clarificando o conceito 
  de albedo. 
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    - Radiação solar 
    - Radiação ultravioletas 

    - Resíduos tóxicos 
    - Smog 
    - Toalha freática 
    - Tecnologias limpas 
    - Troposfera 
 -Urbanização/suburbanização 

  
- Se saliente a transferência de energia 
calorífica da Terra para a Atmosfera 
por meio de processos físicos. 

- Se refira ainda o papel da contra-
radiação no efeito de estufa, 
evidenciando a importância da 
Atmosfera no equilíbrio térmico da 
Terra. 

    - Se refira a acção do homem como 
agente poluidor da atmosfera ao alterar 
o sistema Terra- Àgua, modificando a 
sua interacção com o sistema 
Atmosfera. 
- Se relacione o aumento da poluição 
do ar com a industrialização, expansão 
urbana e o aumento da circulação 
rodoviária e aérea. 
- Se saliente a existência de um clima 
urbano que se diferencia do das áreas 
envolventes pelo aparecimento de 
situações de smog, por um maior 
número de dias de nevoeiro por ano, 
pela formação de chuvas ácidas e pela 
ocorrência de temperaturas mais 
elevadas. 
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4.2- Biosfera fonte de bem estar  
       e riqueza. 

  - Se expliquem como principais causas 
responsáveis pela existência daquelas 
condições climáticas a: 

 - concentração de gases 
industriais e de poeiras em suspensão 
no ar, agravada quando em situação 
anticiclónica. 

   - intensa circulação automóvel 
   - densificação da construção ( sua    

  tipologia e orientação). 
    - impermeabilização do solo. 

         - utilização de sistemas de    
climatização artificial. 

 
- Se relacione a estrutura funcional das 
áreas urbanas e a desigual intensidade 
da poluição gasosa e sonora) no seu 
interior. 
- Se evidenciem as consequências do 
aumento exagerado de dióxido de 
carbono no equilíbrio térmico da Terra. 
- Se relacione a redução da camada de 
ozono com o lançamento para a 
Atmosfera de produtos industriais. 
 

     Com o tratamento do conteúdo 4.2 
pretende-se que: 
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- Se destaque o contributo das     

       actividades agrícolas, pecuária,     
industrial e turística e da expansão 
urbana para a degradação da 
cobertura vegetal, evidenciando as 
suas principais consequências 
ecológicas. 
- Se refira a importância dos fogos 
florestais no acentuar da deterioração 
do manto florestal e na aceleração 
dos mecanismo de erosão. 
- Se evidenciem práticas agrícolas e 
pecuárias que conduzam á 
desflorestação à redução da 
diversidade das espécies vegetais, ao 
empobrecimento da capacidade 
produtiva dos solos e á acumulação 
nestes, de substâncias químicas. 
- Se relacionem aquelas práticas com 
mecanismos de erosão do solo, 
destacando os seus efeitos no 
abaixamento do nível freático e na 
poluição das toalhas freáticas. 
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4.3- A protecção e a gestão das 

águas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Se evidencie a importância da 

desertificação, estabelecendo a sua 
relação com a redução das toalhas 
freáticas. 

 
     Com o tratamento do conteúdo 4.3 
pretende-se que: 

 
- Se destaque a crescente dificuldade 

na obtenção de água potável, 
evidenciando como causa principal o 
abaixamento e salinização das toalhas 
freáticas. 

- Se evidencie a intensificação da 
poluição resultante de uma menor 
velocidade de circulação das águas, ou 
da sua eventual estagnação, 
consequências possíveis do decréscimo 
dos caudais de estiagem.  

- Se saliente a crescente 
imprevisibilidade do regime de águas 
correntes, relacionando-a com o 
aumento da escorrência superficial e 
com a expansão das áreas. 
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  - Se saliente a crescente poluição das 
águas interiores por serem receptoras 
de detritos provenientes dos consumos 
domésticos, das diferentes actividade 
dos transportes que nela circulam. 
- Se salientem os efeitos das marés 
negras na fauna e na flora sobretudo 
nas aras litorais. 
- Se refiram os problemas que coloca o 
armazenamento de produtos poluidores 
nos fundos marinhos, evidenciando 
que as maiores áreas de depósitos se 
encontram espacialmente afastadas das 
produtoras. 
- Se evidencie o perigo de extinção de 
algumas espécies marinhas, quer pelo 
excesso de pesca de algumas espécies, 
quer pela morte de outras, como 
consequência da destruição das cadeias 
alimentares. 
- Se relacione a eutofização dos lagos e 
o aumento das águas estagnadas com a 
deposição cada vez maior de produtos 
poluidores favorecendo a multiplicação 
de germes patogénicos. 
- Se saliente a importância que a falta 
de qualidade da água coloca à 
sobrevivência da humanidade. 
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4.4- A complexa gestão de um 

património comum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Com o tratamento do conteúdo 4.4 
pretende-se que: 

 
- Se evidencie o carácter sistémico dos 
mecanismos que regulam o planeta 
Terra, salientando que as acções que 
sobre ele se tomam se reflectem a 
diferentes níveis de análise. 
- Se destaque a dimensão universal do 
património ambiental bem como a sua 
fragilidade como sistema, salientando a 
importância da sua preservação e 
adequada gestão como forma de 
assegurar um bem estar e um 
desenvolvimento duráveis. 
- Se evidencie a crescente necessidade 
de desenvolver esforços comuns na 
preservação do ambiente. 
- Se saliente a importância dos 
diferentes níveis de desenvolvimento 
como condicionantes da natureza e 
extensão das agressões ambientais  da 
capacidade de disponibilizar recursos 
financeiros/tecnológicos capazes de as 
minimizar ou de corrigir os prejuízos 
delas decorrentes. 
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  - Se saliente que não é possível prever, 
na sua globalidade, as consequências 
de determinadas acções sobre a 
natureza, no estado actual da ciência. 
- Se relacione a crescente degradação 
ambiental com o crescimento da 
economia mundial, evidenciando a 
responsabilidade que assumem neste 

Processo, directa ou indirectamente os 
países industrializados. 
- Se exemplifiquem países cujo estádio 
de desenvolvimento e cuja 
dependência externa não permitem 
considerar a preservação do ambiente 
como prioridade da sua política 
interna. 
- Se refira a existência de um comércio 
internacional de resíduos tóxicos 
provenientes de países industrializados, 
que, em troca de compensações 
financeiras, são armazenados em 
países, constituindo riscos ambientais 
de consequências imprevisíveis. 

- Se saliente o papel da cooperação 
internacional na responsabilização dos  
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diferentes governos na gestão e 
preservação do ambiente e na tomada 
e aceitação de decisões que implicam 
o respeito e a salvaguarda do 
património ambiental. 
- Se evidencie a importância da 
produção de legislação que 
regulamente a acção dos cidadãos, 
em geral, e dos agentes económicos 
em particular, face ao ambiente, 

     salientando, no entanto, a existência 
     de múltiplos conflitos na sua             
     aplicação. 

- Se refiram soluções técnico-
científicas que contribuam para reduzir 
o impacto da actividade económica, 
nomeadamente: 

        - utilização de produtos 
      biodegradáveis 

 - reciclagem/reutilização de 
 recursos não renováveis 
- dessalinização da água do mar 
- rearborização e conservação da 
 floresta 
- protecção dos solos 
Salientando também que os custos   

   da produção são elevados. 
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- Se saliente o papel desempenhado 
pela meteorologia e pela hidrologia na 
detecção, controlo e solução de 
agressões ambientais. 

 
Nota: Salienta-se ainda que, em 

conformidade com o explicitado na 
orientação metodológica, se deve 

comparar a distribuição espacial dos 
fenómenos analisados neste tema com a 
sua distribuição no território nacional. 

 
- Dado a natureza do tema, sugere-se o 
estudo dos seguintes casos: 
 - A Antárctida, reserva ou área a 
explorar? 
- Onde armazenar os resíduos tóxicos? 

- A Amazónia, património nacional ou 
mundial? 
- O «buraco» do ozono, um processo 
irreversível? 
- As chuvas ácidas serão o fim das 
florestas? 

-  Água potável, um recurso finito? 
- Aquecimento da Troposfera, uma 
ameaça às zonas litorais? 
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Fonte: ME (1989), “Programa de Geografia 3º Ciclo” 
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- Para além destes, poderão ser 
estudados outros temas que 
preocupem a opinião pública e 
mobilizem o interesse dos alunos. 
Deverá ser obrigatoriamente tratado 
um estudo de caso. 
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ORIENTAÇÕES CURRICULARES RELATIVAS ÀS TEMÁTICAS RISCOS E CATÁSTROFES E 
RISCO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS NOS PROGRAMAS DE GEOGRAFIA DO 3º CICLO NA 

REFORMA CURRICULAR DE 2001 
 

 
CONTEÚDOS 

 
EXPERIÊNCIAS EDUCATIVAS 

 
 
TEMA B - MEIO NATURAL 

Relevo 

 - Dinâmica de uma bacia 
    hidrográfica 
 - Dinâmica do litoral 
 
Riscos e Catástrofes 

 - Causas das catástrofes naturais 
 - Efeitos sobre o homem e sobre o 
    ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  TEMA F – AMBIENTE E           
                   SOCIEDADE 

 
    Ambiente e Desenvolvimento    
    Sustentável 
 

  - Alterações do ambiente global 
  - Grandes desafios ambientais 
  - Estratégias de preservação do 
     Património 

 

  

Identificar questões/temas geográficos sobre os espaços nacional 
e mundial: 

 Ex: 
  Qual a importância da gestão das bacias hidrográficas na 

prevenção de cheias e no abastecimento de água potável? 
  Quais os processos de evolução do litoral?  
  A que se devem as catástrofes naturais? 
 Como é que as catástrofes naturais afectam as actividades 

humanas e o meio natural? 
 
Construir esboços simples de bacias hidrográficas para 

identificar diferentes tipos de usos e de ocupação do solo, utilizando 
a observação directa e indirecta ( mapas, fotografias, imagens de 
videograma). 

Realizar simulações e jogos para sugerir medidas que produzam 
alterações na organização das bacias hidrográficas, identificando os 
problemas geográficos relativos a diferentes tipos de usos e ocupação 
dos solos. 

Estudar exemplos concretos para compreender a acção do mar 
sobre a linha de costa, utilizando a observação directa e ou indirecta, 
informações da imprensa escrita, da TV e da internet. 

Realizar trabalhos de grupo para identificar riscos e avaliar as 
consequências das catástrofes naturais (furacões, secas, vagas de 
calor/frio, avalanches, inundações, movimentos de vertentes) 
utilizando as diferentes etapas da investigação geográfica:  

 - pesquisa documental (ex. mapas, atlas, enciclopédias, 
livros, notícias da imprensa escrita, videogramas, fotografias, 
ortofotomapas, cd-roms, internet, bases de dados e quadros 
estatísticos).  

 - tratamento da informação (ex. construção de gráficos, 
mapas e diagramas). 

 - interpretação e análise do material recolhido e 
construído, evidenciando a inter-relação entre os fenómenos 
geográficos.  

 - apresentação das conclusões, produzindo informação 
oral e escrita que utilize vocabulário geográfico. 

 - Realizar debates para confrontar pontos de vista e 
apresentar propostas de solução para reduzir os riscos de 
catástrofes naturais. 

  
 
Identificar questões/temas geográficos sobre o impacte da 

actividade humana, nas diferentes regiões do Mundo: 
Ex: 
Como é que o Homem interfere no sistema Terra-Ar-Água? 
Quais os grandes problemas ambientais da actualidade? 
Como é que o excesso/escassez de chuva origina situações de 

cheia/desertificação progressiva? Quais os efeitos na actividade 
humana? Como podem ser prevenidas tais situações? 
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QUADRO VIII- ORIENTAÇÕES CURRICULARES DE GEOGRAFIA RELATIVAS AOS RISCOS E 

                           CATÁSTROFES E INCÊNDIOS FLORESTAIS NA REFORMA DE 2001 

                                                                   CONTINUAÇÃO                        

 

 
    Fonte: ME (2001), “Geografia, Orientações Curriculares 3º Ciclo”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ORIENTAÇÕES CURRICULARES RELATIVAS ÀS TEMÁTICAS RISCOS E CATÁSTROFES E 
RISCO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS NOS PROGRAMAS DE GEOGRAFIA DO 3º CICLO NA 

REFORMA CURRICULAR DE 2001 
 

 
CONTEÚDOS 

 
EXPERIÊNCIAS EDUCATIVAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Que conflitos podem surgir perante agressões ambientais 

provocadas pela população? 
Que estratégias de preservação do património se podem 

utilizar? 
Como conciliar o desenvolvimento com o equilíbrio 

ambiental? 
Que medidas se podem tomar de modo a contribuir para o 

desenvolvimento sustentável? 
 
Realizar  trabalhos de grupo para identificar os impactes das 

alterações do ambiente global (aquecimento global e mudanças 
climáticas) no espaço e nas actividades humanas, utilizando as 
diferentes etapas da investigação: 

- pesquisa documental (ex:  mapas, atlas, enciclopédias, 
livros, notícias da imprensa escrita, videogramas, fotografias, 
ortofotomapas,  cd-roms,  internet, bases de dados e quadros 
estatísticos). 

- tratamento da informação (ex:  construção de gráficos, 
mapas e diagramas). 

- interpretação e análise do material  recolhido e 
construído, evidenciando a inter-relação entre os fenómenos 
geográficos. 

- apresentação das conclusões, produzindo informação oral 
e escrita que utilize vocabulário geográfico. 
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ANEXO II 
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QUADRO XII- PARÂMETROS DE ADOPÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES 

        

        Fonte: ME, Circular nº 13/2006
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QUADRO XIII- MANUAIS REEDITADOS EM 2006 

 

                                          
                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Fonte: Manuais editados em 2002 e 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Manual L1 reeditado no manual L23 

 
Manual L2 reeditado no manual L15 

 
Manual L3 reeditado no manual L20 

 
Manual L4 reeditado no manual L24 

 
Manual L6 reeditado no manual L19 

 
Manual L8 reeditado no manual L25 

 
Manual L10 reeditado no manual L16 

 
Manual L11 reeditado no manual L17 

 
Manual L12 reeditado no manual L18 

 
Manuais L5, L7, L9, L13, L14 não reeditados 

 
Manuais L21, L22 novos manuais editados em 2006 
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QUADRO XVI- CONCEITOS DO SUBTEMA RISCOS E CATÁSTROFES NOS MANUAIS EDITADOS EM 2002 

Risco Todo o perigo que ameaça um grupo 
humano.

Catástrofe
Fenómeno que ocorre com grande
intensidade, pondo em perigo as vidas
humanas.

Tempestade Fenómeno relacionado com perturbações atmosféricas.

Seca Longos períodos em que não chove.

Inundação
Fenómeno de natureza climática que se deve fundamentalmente a precipitações
abundantes.

Cheia
Fenómeno de natureza climática que se deve fundamentalmente a precipitações
abundantes.

Tsunami Uma inundação que resulta de uma origem vulcânica..
Desabamento de terras Toda a queda súbita de enorme quantidade de materiais..

Derrocada ou 
desmoronamento de terras

É o resultado, na maior parte dos casos, das actividades humanas mal planeadas
(construção em àreas de risco), em conjugação com factores naturais, como
precipitações anormais, a natureza dos solos ou ainda a deficiente cobertura vegetal
que permite uma maior erosão.

Avalanches Resultam do deslizamento repentino de terrenos cobertos de neve.

Vagas de calor ou de frio
São fenómenos meteorológicos que ocorrem com frequência e que, cada vez mais,
parecem estar relacionados com as mudanças climáticas.

Vulcões

Sismo

Furacões

Cheias

Secas Resulta na maior parte dos casos da ausência de precipitação ou precipitação
abaixo da média durante longos períodos de tempo.
São o desprender e queda de grandes massas de terra, em consequência de

infiltrações de água, após chuvas intensas.

Conceitos

DefiniçãoGerais Específicos Definição
Código do 

Manual

L1

L2

Catástrofes 
Naturais

Está associada à ocorrência de níveis de água e de caudais mais elevados que os
habituais.

São violentas tempestades características das regiões tropicais, que se deslocam muito
rapidamente, sendo muitas vezes marcadas por ventos que atingem os 400 km/h.  

Tsunami ou Maremoto

São diversos os exemplos de catástrofes
naturais. Desde os sismos aos vulcões,
as suas consequências têm sempre algo
de comum: a destruição e as vítimas.

Caso o magma esteja suficientemente quente ou tenha a força necessária, pode chegar
à supeficie dando origem a um vulcão.
São movimentos vibratórios que se propagam em todas as direcções a partir de um
foco ou hipocentro, através de ondas sísmicas.
São enormes ondas marinhas provocadas por tremores de terra sismos ou vulcões
submarinos.

Deslizamentos
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QUADRO XVI- CONCEITOS DO SUBTEMA RISCOS E CATÁSTROFES NOS MANUAIS EDITADOS EM 2002- CONTINUAÇÃO 

 

Inundações ou Cheias Acontece quando a água dos rios transborda ou a do mar invade a terra.
Derrocadas ou aluimentos de 

terras

Secas

Vagas de calor Temperaturas bastante mais elevadas do que o habitual.
Vagas de frio Temperaturras bastante mais baixas do que o habitual.
Avalanchas Deslizamentos de neve instável numa vertente.

Sismos

Terramotos Sismos se ocorrem em terra.
Maremotos Sismos se acontecem no mar.

Vulcões São fendas na superficie terrestre por onde se libertam gases, cinzas e lava.

Aumento da temperatura média da superficie terrestre que fará derreter as massas
de gelo retidas nos polos e nos glaciares e subir o nível médios das águas do
mar.

Cheias
Quando se regista uma subida do nível das águas de um rio, devido ao aumento do seu
caudal.

Desertificação
Consiste na transformação de uma área ou região num deserto devido a causas
naturais ou acção do homem.

Aquecimento global Aumento das temperaturas à superfície da Terra.

Tromba de água
Caso o tornado surja sobre o oceano ou sobre um lago o nome apropriado é tromba de 
água.

Tornado Enormes colunas de aspiração que divagam pelas planícies continentais.
Tsunami ou Maremoto  São uma onda de choque que se propaga a grande velocidade pelos oceanos. 

Erupções vulcânicas
As rochas em fusão, muitas vezes acompanhadas de cinzas e gases, brotam de
vulcões.

 L3

L4

L5

Código do 
Manual

Gerais Definição

Catástrofes 
Naturais 

Fenómenos da natureza que,
geralmente, provocam grande destruição
material e a perda de vidas humanas,
havendo algumas que também alteram a
superfície da terrestre.

Conceitos

Específicos

Furacões

Aquecimento global

Definição

Valores de precipitação anormalmente baixos durante um período mais ao menos

prolongado, costumam instalar-se gradualmente numa região.

São movimentos da crosta terrestre, rápidos e mais ou menos intensos, com origem no
interior da terra.

Deslizamento dos terrenos das encostas, que destroem o que nelas está construido e
soterram as áreas mais baixas. 
Começam no mar e causam grandes prejuizos na terra. Enormes sistemas de baixas
pressões em que o ar ascende violentamente em espiral em torno de um centro calmo -
olho do furacão.
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QUADRO XVI- CONCEITOS DO SUBTEMA RISCOS E CATÁSTROFES NOS MANUAIS EDITADOS EM 2002- CONTINUAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catástrofe
São desastres que causam vítimas
humanas e prejuízos materiais
avultados. 

Furacões
São ciclones tropicais com um centro quase circular de pressões extraordinariamente
baixas, em cujo interior os ventos giram em espiral com grande velocidade. O seu
diâmetro pode ir de 150 a 500 km.

Tempestade
Agitação atmosférica acompanhada normalmente de ventos fortes e precipitação
(chuva, neve ou granizo) abundante. 

Inundações
Quando vastas áreas, normalmente secas, são cobertas de água, ficando, por isso,
submersas. 

Cheias
Correspondem ao aumento do volume de água de um rio devido a chuvas abundantes
ou à fusão das neves e à consequente inundação das áreas envolventes. 

Secas
Correspondem a um período mais ou menos prolongado em que se verificam níveis
reduzidos de precipitação ou mesmo a sua completa ausência. 

Poluentes Todo o produto cuja concentração é superior à normal. 
Sismos São movimentos bruscos da superfície terrestre. 

Placas tectónicas
São grandes massas sólidas com cerca de 100 km de espessura que correspondem à
parte superficial da Terra.

Hipocentro ou foco Corresponde ao ponto do interior da Terra onde o abalo tem a sua origem. 

Ondas sísmicas São as diferentes vibrações que se propagam pela superfície terrestre. 

Epicentro Corresponde ao lugar da superfície terrestre que fica exactamente por cima do foco. 

Abalos premonitórios São pequenas sacudidelas que ocorrem antes do abalo principal. 

Réplicas São pequenas sacudidelas que ocorrem depois do abalo principal. 

Sismógrafos São aparelhos muito sensíveis que servem para registar a intensidade do sismo. 

Vulcão Abertura na superfície terrestre, através da qual são expelidos lava, cinzas e gases. 

Lava Conjunto de materiais viscosos (rochas em fusão), expelidos para a superfície terrestre. 

Cone Vulcânico
Forma de relevo, sensivelmente cónica, mais ou menos elevada, resultante da
acumulação e solidificação da lava. 

Cratera
Depressão com a forma sensivelmente circular, por onde é expelida a lava para o
exterior. 

Câmara magmática Local no interior da terra onde se encontra depositado o magma. 

Chaminé
Canal de forma sensivelmente cilíndrica de ligação entre a camada magmática e a
cratera, por onde se faz a ascensão da lava.

Erupção Vulcânica Ascensão mais ou menos violenta do magma até à superfície. 

Magma
Conjunto de todos os materiais – rochas em fusão, fumos, vapor de água, gases,
cinzas, gerados no interior da Terra e que, por vezes, ascendem à superfície. 

Gravidade Campo de forças que atrai os corpos para a Terra. 
Creeping ou reptação Deslizamentos de partículas numa vertente. 

Deslizamento de massa Movimentos de terras saturadas de água em vertentes íngremes. 

Escorregamentos Queda rápida de grandes massas de rocha sem o auxílio de água. 

L6

Código do 
Manual

Conceitos

Específicos DefiniçãoGerais Definição
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QUADRO XVI- CONCEITOS DO SUBTEMA RISCOS E CATÁSTROFES NOS MANUAIS EDITADOS EM 2002- CONTINUAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secas
Ocorre uma seca sempre que há carência de água. Considera-se não só a precipitação,
mas também o escoamento de água subterrânea.

Cheias e inundações

A cheia é a subida do caudal de um rio implicando o transbordo do seu leito ordinário
(que o rio costuma ocupar). Esse excesso de água inunda os terrenos ribeirinhos. As
cheias originam sempre inundações, mas nem todas as inundações são devidas às
cheias, como, por exemplo as de origem marinha.

Furacões

È uma depressão barométrica onde a pressão atinge valores extremamente baixos. O
ar movimenta-se em espiral em direcção ao centro e a grande velocidade..O seu
diámetro pode variar entre 150km e 500km. A velocidade do vento oscila normalmente
entre 120km/h a 200 km/h.

Vagas de frio Sucessão de dias, com valores baixos da temperatura do ar.

Vagas de calor
Grande sequência de dias, com valores elevados de temperatura do ar e valores muito
baixos de humidade relativa.

Movimentos de vertente Movimentos de descida, numa vertente, de uma massa de rocha, terra ou detritos.

Risco 
Não confundir risco com catástrofe. O
risco é a probabilidade de uma catástrofe
ocorrer.

Sismos e erupções vulcánicas

Resultam da mobilidade e instabilidade da crusta terrestre.

Aluimento ou derrocada Queda de uma massa rochosa que se fragmenta sobre uma vertente de grande
inclinação.

Ravinas
Estrutura ao longo de vertentes abruptas originadas pela acção erosiva das águas de
escorrência actuando em formações rochosas brandas e móveis.

Ciclones
Depressões muito cavadas que ocorrem sobretudo na estação das chuvas nas regiões
tropicais e subtropicais.

Tufões Os ciclones são chamados tufões no extremo oriente.
Furacões Os ciclones são chamados furacões na América do norte.

Tsunami
Resulta de um violento tremor de terra submarino que ocorre a menos de 50km abaixo
do leito do mar.

Manto
Camada intermédia entre o crusta terrestre e o nùcleo da Terra constituida por material
rovhoso em fusão a elevadas temperaturas.

Tornados
As massas de ar não estão carregadas de humidade mas os ventos podem a tingir 500
km/h.

Perigo
Corresponde a todas as ameaças a que
o Homem está sujeito.

Risco
É a possibilidade que existe de ocorrer o 
perigo.

Catástrofe É a ocorrência do perigo.

Catástrofes 
Naturais

Resultam geralmente do aumento da
intensidade de qualquer fenómeno, por
exemplo: fenómenos atmosféricos,
fenómenos geológicos e fenómenos
biológicos.

Vagas de frio Devido às temperaturas negativas.
Cheias Devido à subida do nível médio das àguas.
Seca Devido à fraca precipitação e às elevadas temperaturas.

Desmoronamento de terras Resultante muitas vezes de grande chuvadas e falta de vegetação nas encostas.

Definição

L8

L9

Riscos Naturais

Código do 
Manual

L7

Grandes perigos ambientais naturais,
que ameaçam a vida e os bens das
pessoas

Gerais Específicos

Conceitos

Definição
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QUADRO XVI- CONCEITOS DO SUBTEMA RISCOS E CATÁSTROFES NOS MANUAIS EDITADOS EM 2002- CONTINUAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riscos Naturais
Fenómenos de origem natural que
perturbam a superfície do globo.

Catástrofe Natural
Acontecimento de origem natural com
consequências individuais ou sociais
desastrosas.

Epicentro Ponto da superficíe terrestre situado na vertical que passa pelo centro de um sismo.

Tsunami
Também designado por maremoto ou raz-de-maré. Onda solitária de grandes
dimensões que acontece no caso de se registarem grandes sismos com epicentro no
mar.

Cheias
Resultam fundamentalmente da ocorrência de precipitação intensa num curto período
de tempo.

Secas Encontram-se associadas a longos períodos de reduzida precipitação.

Movimentos de terras
Mais frequentes nas vertentes, ocorrem quando o solo se encontra saturado de água
depois de vários dias de intensa precipitação.

Avalanches
Risco presente nas àreas montanhosas, em que grandes massas de gelo se
desprendem repentinamente como resultado de uma alteração meteorológica brusca.

Incêndios florestais
Característicos da região mediterrânica onde a estação seca e quente prolongada
propícia a deflagração de fogos.

Catástrofe Natural
Acontecimento inesperado que pode
causar danos materiais e vítimas.

Cheia
Subida rápida do caudal de um rio devido a uma elevada pluviosidade ou fusão do gelo
e da neve.

Desflorestação Abate de àreas florestais.
Protecção civil Organismo estatal de apoio civil em situação de catástrofe.

Desertificação
Processo de degradação de terra arável devido à escassez de precipitação e utilização
inadequada dos solos.

Secas Período de tempo seco devido à elevada ausência de precipitação.
Avalanche Grande deslizamento, escorregamento de terras neve ou gelo.

Correntes de convecção Correntes que se formam devido a diferenças térmicas no interior do manto.
Crusta Camada da terra sólida superficial em que vivemos.

Magma
Material incandescente que se forma no interior da crusta terreste ou manto superior.

Manto
Camada intermédia entre a crusta e o núcleo, atingindo uma profundidade de 2900 km.

Placas tectónicas Grandes massas rochosas em continuo movimento na crusta terrestre.

Movimentos tectónicos
Movimentos lentos das placas tectónicas desencadeados, por forças de direcção
horizontal ou vertical.

Núcleo
Zona central da Terra representa, 16 % do volume do planeta. A parte superior encontra-
se no estado líquido e a inferior no estado sólido.

Réplicas
Abalos de terra de pequena intensidade que acontecem com frequência após um sismo
de maior intensidade.

Sismos Movimentos bruscos, de natureza vibratória e de curta duração da crusta terreste.
Sismógrafo Aparelho que detecta e mede a intensidade dos sismos.

Abalo premonitório Pequeno sismo que antecede outro de maior intensidade.

Maremoto ou Tsunami
Gigantescas ondas marinhas que se formam devido a sismos, erupções vulcánicas,
desmoronamentos de terras em baías, entre outros.

Erupção vulcánica Expulsão de material vulcánico.

Vulcão
Abertura na crusta terrestre, através da qual é expelida matéria rochosa, cinzas, fumos,
gases, entre outros, do interior da Terra.

Lava Rocha vulcánica fluída ou já solidificada.

Furacão
Ciclone tropical de núcleo quente, com ventos iguais ou superiores a 120 km/h, podendo
chegar aos 300 km/h.

Vaga de calor
Período longo de tempo quente, provocado por uma extensa àrea de altas pressões
estacionária ou então que se move lentamente.

Definição

Conceitos

Específicos

L11

L10

Código do 
Manual

Gerais Definição
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                   Fonte: Manuais editados em 2002 

Risco
Traduz a possibilidade de ocorrência de
um perigo

Riscos Naturais
Quando são devidos à actividade interna
ou externa da Terra.

Riscos Naturais 
Meteorológicos

Provocados por manifestações anormais
da  atmosfera.

Riscos Naturais 
Telúricos

Causados por movimentos do interior e
da superfície terrestre.

Riscos Humanos
Quando são consequência da actividade
humana.

Inundações fluviais
Normalmente causadas por precipitações muito elevadas que ocorrem durante alguns
dias consecutivos.

Inundaçõs de origem marítima
Ocorrem quando existe uma ondulação muito forte fazendo com que as águas do mar
atinjam níveis acima do normal, invadindo as áreas costeiras mais baixas e subindo ao
longo dos cursos terminais dos rios.

Desertificação Processo que conduz à destruição da vegetação e a degradação dos solos.

Desabamentos
São movimentos de grandes volumes de terras que podem destruir habitações, matar
pessoas e animais e alterar o aspecto do próprio relevo.

Sismo
É uma libertação súbita de energia acumulada na crosta terrestre, que se manifesta
pela propagação de ondas sísmicas, provocando movimentos vibratórios do solo.

Risco Natural
Todo o perigo que pode ameaçar o
Homem, resultante de um fenómeno
natural.

Catástrofe É a ocorrência do perigo.

Litosfera
Camada superficial rígida e fria da Terra, é constituida pela crosta e pelas camadas
rígidas do manto superior. A sua espessura é cerca de 100Km. 

Hipocentro O foco é a zona do interior do globo onde tem origem o sismo.

Epicentro É a zona à superfície da Terra mais proxímas do foco , alinhando com ele verticalmente 

Sismos 
São movimentos oscilatórios bruscos e repentinos da crosta terrestre provocados pela
irradiação das ondas sísmicas. 

Vulcão 
É uma abertura na costa terrestre através da qual são expelidos, para a superfície da
Terra, diversos materiais (lava, gases, cinzaz, etc.) provenientes do interior da Terra.

Furacões 
São violentas tempestades, com ventos giratórios que podem ultrapassar os 400 Km/h e
que se desenvolvem à volta de um centro de baixa pressão atmosférica 

Inundações 
Verificam-se quando as águas transbordam dos rios ou dos mares invadindo as áreas
baixas e planas mais próximas.

Imundações Fluviais 
Sucedem quando o leito de um rio recebe mais água do que aquela que consegue
transportar.

Rsco
Possibilidade de ocorrência de perigo
quando esse perigo pode ser previsto e
os seus efeitos calculados.

Catástrofe Natural
Grande desgraça resultante de um
fenómeno natural.

Avalanche
Massa de neve que se desprende do cimo ou da encosta e que pode arrastar tudo à sua
passagem.

Cheia Enchente de um rio que aumenta de caudal e ultrapassa o seu leito normal.

Ciclone Tropical
Depressão barométrica muito fechada e muito violenta em que a velocidade do vento
ultrapassa, muitas vezes, os 150 km/h

Deslizamento
Escorregamento rápido e episódico de terras, solo e vegetação ao longo de uma
vertente, em geral associado a queda pluviométrica prolongada e/ou muito intensa.

Furacão Tufão ou ciclone tropical.
Seca Período mais ou menos longo com ausência e chuva

Erupção vulcánica Acto de espulsão de materiais sólidos liquidos ou gasosos por um vulcão.
Sismo O mesmo que tremor de terra.

Tornado
Pequena mas intensa perturbação atmosférica semelhante a um grande redomoinho de
vento de 300 e mais km/h de elevado poder destruidor.

Definição

Conceitos

Específicos

L12

Código do 
Manual

Gerais Definição

L13

L14
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Riscos Naturais
Fenómenos naturais que podem criar
situações de perigo para as populações
humanas

Catástrofe Natural
Situações de destruição de bens e vidas
humanas, decorrentes de riscos naturais
e normalmente de falta de prevenção.

Vulcão
Abertura na crosta terrestre por onde se escapam rocha fundida e outros materiais para
a superfície da Terra.

Sismo
Série de vibrações da Terra, nalguns casos suficientemente poderosas para se
sentirem sem auxilio de instrumentos.

Maremoto
Onda de grandes dimensões originada por um abalo sísmico com origem no fundo do
mar.Também se utiliza  a palavra tsunami de origem japonesa.

Ciclone
Tempestade caracterizada por ventos que convergem para o centro e sobem a grande
velocidade, formando uma forte espiral ascendente- centro de baixas pressões.

Tornado
Tempestade súbita e violenta com uma coluna de ar que roda em espiral a grande
velocidade mais de 300 km/h.

Geada
Formação de particulas de gelo sobre a superfície terrestre (solos plantas ou objectos)
devido a acentuado arrefecimento nocturno.

Granizo Precipitação sobre a forma de grãos de gelo de dimensão inferior a 5 mm.

Cheias / Inundações
Subida brusca do caudal de um rio resultante da precipitação abundante, fusão do
gelos. descarga de albufeiras, entre outras. 

Risco Natural

Possibilidade de um território sofrer
alterações em consequência de um
acontecimento natural com categoria de
catástrofe

Catástrofe Natural

Acontecimento súbito quase sempre
imprevisivel, de origem natural,
susceptivel de provocar vítimas e danos
materiais avultados, afectando
gravemente a segurança das pessoas e
as condições de vida das populações.

Tsunami
Também designado por maremoto ou raz-de-maré. Onda solitária de grandes
dimensões que acontece no caso de se registarem grandes sismos com epicentro no
mar.

Epicentro Ponto da superfície terrestre situado na vertical que passa pelo centro de um sismo.

Cheias
Resultam fundamentalmente da ocorrência de precipitação intensa num curto período
de tempo.

Secas Encontram-se associadas a longos períodos de reduzida precipitação.

Movimentos de terras Mais frequentes nas vertentes, ocorrem quando o solo se encontra saturado de água

Avalanches
Risco presente nas áreas montanhosas, em que grandes massas de gelo se
desprendem repentinamente como resultado de uma alteração meteorológica brusca.

Fogos florestais
Característicos da região mediterrânica onde a estação quente e seca prolongada é
propícia à deflagração de fogos.
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Catástrofe Natural
Acontecimento inesperado que pode
causar danos materiais e  humanos.

Risco
É a possibilidade de ocorrer uma

catástrofe natural

Cheia
Subida rápida do caudal de um rio, devido a elevada pluviosidade ou fusão de gelo e de
neve.

Inundação Consiste na invasão da água em áreas normalmente secas.

Desertificação
Processo de degradação da terra arável devido à escasez de precipitação e utilização
inadequada dos solos.

Seca Período prolongado de tempo seco devido à ausência de precipitação.

Vaga de calor
Corresponde a um período de dias com temperaturas máximas superiores à média e
varia muito nas diferentes zonas do planeta.

Vaga de frio Corresponde a um período de dias com temperaturas muito inferiores à média.
Avalancha Grande deslizamento (escorregamento) de terras, neve ou gelo.
Maremoto Onda gigante que resulta da actividade sismica.

Sismógrafo
Aparelho que mede o registo de ondas de um sismo, avalia a intensidade de amplitude
e a duração de um sismo.

Caldeira
Grande cratera originada pelo abatimento do cone vulcánico ou por uma erupção
vulcánica que destruiu o cume do cone.

Câmara magmática
Depósito situado no interior da Terra onde se encontra o magma. Está em contacto com
o exterior através da chaminé.

Chaminé Canal por onde é expelido o magma.

Cone vulcánico Relevo de forma cónica resultante da acumulação e solidificação do material vulcánico.

Cratera
Depressão circular localizada na parte terminal da chaminé em forma de funil, por onde
o magma é expelido.

Fumarola Emissão de vapores de água sulfurosos, entre outros, a temperatura elevadas.
Geiser Jacto intermitente de vapor de água quente.

Nascente termal Nascente de água quente com a temperatura igual ou superior a 21ºC.

Riscos Naturais

São fenómenos que ocorrem em
consequência da própria dinâmica da
Terra, sem que o homem interfira sobre
eles minimamente.

Risco
Traduz a possibilidade da ocorrência de
um perigo com efeitos nocivos sobre o
ambiente em geral.

Riscos Naturais 
Meteorológicos

Provocados por manifestações anormais
da atmosfera.

Riscos Naturais 
Telúricos

Causados por movimentos do interior e
da superfície terrestre, como sismos e
vulcões.

Riscos Humanos
Quando são consequência da actividade
humana.

Inundações fluviais
Normalmente causadas por precipitações muito elevadas que ocorrem durante alguns
dias consecutivos. Assim os cursos de água entram em situação de cheia.

Inundações de origem 
marítima

Ocorrem quando existe uma ondulação muito forte que faz com que as águas do mar
atinjam níveis acima do normal, invadindo as áreas costeiras mais baixas e subindo ao
longo dos cursos terminais dos rios.

Secas Quando ocorrem períodos demasiados longos de escassez de precipitações.

Tempestades
Manifestam-se por ventos fortes, chuvas torrenciais e, em alguns casos, vagas de frio
que alteram a vida das populações.

Desabamentos
São movimentos de grandes volumes de terras que podem destruir habitações, matar
pessoas e animais e alterar o aspecto do próprio terreno.

Sismo
Libertação súbita de energia acumulada na crusta terrestre, que se manifesta pela
propagação de ondas sísmicas, provocando movimentos vibratórios do solo.
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Catástrofe
São desastres que causam vítimas
humanas e prejuizos materiais avultados

Furacões
São ciclones tropicais com um centro quase circular de pressões extraordináriamente
baixas em cujo interior os ventos giram em espiral com grande velocidade.

Tempestade
Agitação atmosférica acompanhada normalmente de ventos fortes e precipitação
(chuva, neve ou granizo) abundante

Vagas de frio/calor
Resultam de situações meteorológicas anormais, cuja duração pode variar de algumas
semanas a alguns meses. 

Inundações
Quando vastas áreas normalmente secas são cobertas de água, ficando, por isso
submersas.

Cheias
Correspondem ao aumento do volume de água de um rio devido a chuvas abundantes
ou à fusão das neves e à consequente inundação das áreas envolventes.

Secas
Corresponde a um período mais ou menos prolongado em que se verificam níveis
reduzidos de precipitação ou mesmo a sua completa ausência.

Poluentes Toda a substância cuja concentraçao é superior ao normal.

Sismos
Vulgarmente designados por tremores de terra, são movimentos bruscos da superfície
terrestre

Placas tectónicas
São grandes massas sólidas com cerca de 100 km de espessura que correspondem à
parte superficial da terra.

Hipocentro ou foco Corresponde ao ponto do interior da terra onde o abalo tem origem.
Ondas sísmicas São as diferentes vibrações que se propagam na superfície terrestre.

Epicentro Corresponde ao lugar na superfície terrestre que fica exactamente por cima do foco.

Abalos premonitórios São pequenas sacudidelas que ocorrem antes de um abalo principal.
Réplicas São pequenas sacudidelas que ocorrem após um abalo principal.

Sismografos São aparelhos muito sensiveis que servem para registar a intensidade dos sismos.
Vulcão Abertura na superfície terreste através da qual é expelida lava cinzas e gases.

Lava Conjunto de materiais viscosos(rochas em fusão) expelidos para a superfície terrestre.

Cone vulcánico
Forma de relevo sensivelmente cónica, mais ou menos elevada, resultante da
acumulação e solidificação da lava

Cratera
Depressão com a forma sensivelmente circular, por onde são expelidas as lavas para o
exterior.

Câmara magmática Local no interior da terra onde se encontra depositado o magma.

Magma
Conjunto de todos os materiais (rochas em fusão, fumos, vapor de água, gases, cinzas)
gerados no interior da terra e que por vezes a scendem à superfície.

Chaminé
Canal de forma sensivelmente cilindrica de ligação entre a câmara magmática e a
cratera. por onde se faz a ascensão da lava.

Gravidade Campo de forças que atrai os corpos para a terra.
Creeping ou reptação Deslizamento lento de particulas numa vertente.

Deslizamentos de massa Movimentos de terra saturadas de água em vertentes ingremes.
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Catástrofes 
Naturais

Fenómenos de origem natural, muitas
vezes imprevisiveis e com graves
consequências para a vida humana,
podendo até alterar a configuração da
superfície terrestre.

Cheia Subida da água dos rios e lagos que provoca a inundação das margens.

Furacão
Centro de baixas pressões atmosféricas que se forma no mar e atinge a terra com
efeitos devastadores.

Sismo
Movimento da crosta terrestre rápido e mais ou menos intenso com origem no interior
da terra.

Onda de calor
Valores de temperatura anormalmente elevados para a época que podem ter efeitos
catastróficos na saúde e na agricultura.

Avalanche
Deslizamento de neve que se torna cada vez mais volumoso até se abater numa área
mais baixa.

Derrocada
Deslizamento de terrenos das encostas que arrastam consigo tudo o que está
construído e soterram as áreas mais baixas.

Vulcões São fendas na superfície terrestre por onde se libertam gases, cinzas e lava.

Avalancha
Deslocação brusca de uma massa de neve, gelo ou blocos rochosos ao longo de uma
vertente.

Cheia
Resultado do aumento exagerado dos caudais dos rios, normalmente motivado por
precipitação concentrada ou degelo, levando as águas a inundarem parte do fundo dos
vales.

Deslizamento
Movimento de solos ou rochas ao longo de uma vertente potênciado pela acção da
gravidade terrestre.

Furacão
Grande sistema de baixas pressões que se forma nas regiões tropicais, provocando
tempestades muito destrutivas, sobretudo em virtude da enorme força dos ventos.

Maremoto
Uma ou mais ondas de grande amplitude e velocidade com grande capacidade
destrutiva sobre as regiões litorais.Os maremotos ou tsunamis têm normalmente origem
em sismos e fenómenos vulcánicos.

Seca
Período de tempo em que se faz sentir a falta de água, por carência de precipitação ou
água no solo.

Sismo
Tremor ou abalo que se faz sentir sobre as rochas da crosta terrestre, provocado pelo
movimento das placas tectónicas ou por actividade vulcânica.

Tornado
Remoinho de vento em forma de funil que se desenvolve a partir de nuvens baixas de
tempestade.

Vaga de calor
Situação atmosférica em que se registam temperaturas máximas significativamente
acima dos valores normais, pelo espaço de alguns dias.

Vaga de frio
Situação atmosférica com duração de alguns dias ou semanas, em que as
temperaturas mínimas descem bastante abaixo dos valores previstos.

Vulcão
Estrutura geológica que permite a passagem do magma do manto terrestre para a
superfície.
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Catástrofe Natural

Fenómeno da natureza geralmente
responsável por uma elevada destruição
material e pela perda de vidas humanas.
Alguns destes fenómenos também
alteram a superfície terrestre

Desertificação       Processo que leva à destruição da vegetação e degradação dos solos.

Inundação de origem fluvial                                                                                                                                                                                                                                     
Sempre que a água dos rios ultrapassa o seu leito normal e invade as suas margens
leito de cheia.

Inundação de origem marítima Quando o mar invade a faixa costeira.

Desabamentos Movimentos de um grande volume de terra ao longo das vertentes.

Secas
Associadas a valores de precipitação muito baixo durante um período de tempo
relativamente longo.

Furacão
Tempestade acompanhada de ventos fortes superiores a 180 km/h, se ocorre no
Atlântico e Pacífico oriental, Tem origem no mar.

Tufão
Tempestade acompanhada de ventos fortes superiores a 180 km/h, se ocorre no mar da
China.

Ciclone
Tempestade acompanhada de ventos fortes superiores a 180 km/h, se ocorre na costa
da Índia.

Baguiu
Tempestade acompanhada de ventos fortes superiores a 180 km/h se ocorre nas
Filipinas.

Tornados
São as perturbações mais violentas da atmosfera com diâmetro que varia entre os 100
metros e 1 quilómetro.A diferença entre tornados e furacões é que estes últimos têm
origem no mar.

Vaga de calor Temperaturas muito elevadas e acima do normal para a época.
Vaga de frio Temperaturas muito baixas e abaixo do normal para a época.
Avalancha Deslizamento de neve instável numa vertente.

Geada
Camada de cristais de gelo na superfície ou na folhagem. Forma-se a partir do intenso
arrefecimento nocturno e durante a noite a tempertura atinge valores abaixo de 0ºC.

Granizo
Precipitaçao de grãos de gelo transparentes, de forma esférica irregular, com diâmetro
igual ou inferior a 5 mm.

Sismos Movimentos rápidos e intensos formados no interior da Terra.
Foco ou hipocentro A zona do interior da Terra onde se dá a libertação de energia.

Epicentro Ponto que na mesma vertical do hipocentro se  encontra a superfície terrestre.

Tsunami ou maremoto
São enormes vagas oceânicas que tem um efeito catastrófico sobre as regiões
costeiras.
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Risco Natural
É o perigo que ameaça um grupo
humano, devido a um fenómeno natural.

Catástrofe Natural
É um fenómeno natural que causa
vítimas e estragos avultados, em áreas
habitadas.

Vendaval É um vento forte com grande poder de destruição que pode atinguir os 150km/h

Ciclone
Ventos circulares com grande velocidade de rotação. Caracteriza-se por uma
tempestade violenta e ocorre nas regiões tropicais e subtropicais.

Furacão
Vento circular forte, com velocidade superior a 118km/h. Surgem no mar das Caraíbas
ou nos EUA e têm um diâmetro entre 200 a 400km

Tufão
Ciclones formados no sul da Ásia e na zona ocidental do oceano índico, entre Julho e
Outubro.

Tornado
É o mais devastador dos acontecimentos meteorológicos e tem um alto poder
destruidor. Pode atingi 490km/h no centro do cone e pode ter até 10km de diâmetro.

Desertificação É a evolução bioclimática tendendo em transformar em deserto outras áreas.
Desflorestação É processo de derrube e limpeza das áreas de floresta.

Seca Período de tempo seco e longo sem precipitação.
Inundação É um grande alargamento de áreas por aumento do volume de água.

Cheia É o aumento do caudal de um curso de água para além do seu valor normal.
Erupção vulcânica É um vulcão em actividade expulsando materiais através da cratera.

Sismo
São vibrações mais ou menos violentas da crosta terrestre devidas a movimentos do
interior da Terra.

Maremoto
É uma agitação violenta das águas do mar em consequência de um sismo de epicentro
submarino.

Tsunami
É uma onda marinha de grande dimensão que resulta de sismos ou erupções
vulcãnicas.

Riscos  Naturais
São próprios da dinâmica do nosso 
planeta.

Riscos Ambientais 
Resultam da actividade do homem sobre
o meio.

Aquecimento global
Aquecimento da atmosfera, o que provoca o aumento da temperatura à superfície da
Terra.

Furacões
São desastrs naturais, nascem no meio dos oceanos em locais com pouco vento e
águás quentes. Formam-se ventos fortes devido a desiquilibrio da pressão atmosférica
que fazem o furacão rodar. Quando chegam a terra têm uma capacidade devastadora.

Seca Escassez de precipitação de forma prolongada.
Sismos ou tremores de Terra Movimentos bruscos de natureza vibratória e de curta duração da crusta terrestre.

Crusta terrestre
Camada superficial da Terra, tem uma espessura que pode variar entre os 6 e 50
quilómetros.

Placas tectónicas Grandes massas sólidas que correspondem à camada superficial da Terra.

Ondas sísmicas Vibrações de diferente comprimento de onda que se propagam na superfície terrestre.

Epicentro Lugar na superfície da Terra onde o sismo tem maior intensidade.
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           Fonte: Manuais editados em 2006 

Risco Probabilidade de uma catástrofe ocorrer.

Catástrofe 
Acontecimento com consequências
devastadoras.

Riscos Naturais
Ligados á instabilidade da crusta
terrestre e irregularidades climáticas.

Crusta ou crosta Camada externa, rochosa fina e rígida da Terra, cuja espessura média é de 30 km.

Manto
Camada intermédia entre a crusta terrestre e o núcleo da Terra, constituido por material
em fusão a elevadas temperaturas.

Magnitude Quantidade de energia libertada por um sismo no seu foco.

Intensidade Escala que traduz as consequências de um sismo nas pessoas, nos edifícios e solos..

Tsunami
Onda gigante que pode ser provocada por actividade sísmica, impacto de um meteorito,
dentro ou perto do mar e deslizamento de um grande bloco de solo/rocha.

Vulcanologia Ciência que estuda a origem e ascenção da lava nos vulcões.

Movimentos de vertente
Deslocação de materiais sólidos ao longo das vertentes induzida quase sempre pela
acção da gravidade.

Ciclones tropicais
Nascem no meio dos oceanos em locais de pouco vento e águas quentes. Existem
Grande diferença de pressão atmosférica que faz aumentar a tempestade. Podem ter
efeitos devastadores. Esta designação é quando se formam no oceano Índico.

Furação Designação de ciclones tropicais quando se formam no Atlântico norte e Pacífico leste

Tufões Designação de ciclones tropicais quando se formam no Pacífico ocidental.
Inundação Submersão de áreas fora dos limites normais de um curso de água.

Vaga de calor
Onda de calor correspondendo a um intervalo de pelo menos 6 dias consecutivos, onde
a temperatura máxima diária é superior em 5ºC ao valor médo diário no período em
referência

Vaga de frio
É produzida por uma massa de ar frio e geralmente seco que se desenvolve sobre uma
área continetal. Durante estes fenómenos ocorrem reduções significativas e repentinas,
das temperaturas diárias, descendo os valores mínimos a baixo dos 0ºC no inverno.

Seca
Período de persistência anomala de tempo seco de modo a causar problemas. A
definição de seca depende do ponto de vista do utilizador.

Seca meteorológica
Falta de água causada pelo desiquílibrio entre a precipitação e a evaporação, a qual
depende de outros elementos como velocidade do vento, temperatura e humidade do
ar, insolação.

Seca agrícola
Associada á falta de água causada pelo desiquilibrio entre a água disponível no solo,a
necessidade das culturas e a transpiração das plantas.

Seca hidrológica
Redução dos níveis médios da água nos reservatórios e com a diminuição da água no
solo.

Seca sócio económica
Efeito conjunto dos impactos naturais e sociais que resultam da falta de água, devido ao
desiquilíbrio entre o fornecimento e a procura dos recursos de água, e que vai afectar
directamente as populações.

Avalanches
Deslocamentos de grandes massas de neve e gelo que se desprendem de uma alta
montanha e que descem para locais mais baixos, arrastando consigo tudo o que esteja
no seu caminho.
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Livros Sites Videos Jornais Revistas
Revistas 

Científicas
Outros

1 1 Vaga de frio Sibéria 10-02-2001
2 1 Vaga de frio Mongólia 11-02-2001
3 1 Cheias China 21-12-2000
4 1 Ciclone América Central
5 1 Desastre Nuclear Tchernobyl 12-06-2000
6 1 Tempestade Açores 12-01-1999
7 1 Seca Portugal 20-03-2000
8 1 Temporal Norte de Portugal 14-12-2000

9 1
Tempestades, 

monções e 
inundações

Caraíbas, Filipinas 
e Tailândia

25-09-2001

10 1 Protecção Civil Portugal
11 1 Inundações Moçambique 05-03-2000
12 1 Inundações Moçambique 01-03-2001

Totais 12 0 0 0 3 7 1 1

L2 1 1 Vulcões Sicília Etna 30-08-2001

Totais 1 0 0 0 1 0 0 0
1 1 Cheias Moçambique 08-03-2001
2 1 Cheias Caracas 27-12-1999
3 1 Vaga de calor EUA 2000
4 1 Vaga de frio Rússia 25-01-2001

L3 5 1 Geada 1998
6 1 Granizo 1998
7 1 Dilúvio 24-05-2001

8 1 Catástrofes 09-03-200
climáticas

9 1 Catástrofes Portugal 02-12-2001
Totais 8 0 0 0 1 4 3 0
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Livros Sites Videos Jornais Revistas
Revistas 

Científicas
Outros

1 1
Destruição das 

florestas equatoriais
Malásia

2 1
Crise no sudeste 

asiático
Sumatra, Malásia 27-09-1997

3 1 Desertificaçao Sahel
4 1 Chuvas ácidas Europa 2000 e 2001
5 1 Aquecimento global 12-06-2000

6 1 Furacão Mitch

Honduras, 
Nicarágua, El 

salvador, 
Guatemala

06-11-1998

7 1 Cheias Moçambique 01-02-2000
8 1 Inundações Portugal 21-04-2001

8 1 Poluição dos rios Portugal

Totais 9 0 0 0 5 0 0 0
1 1 Tromba de água Portugal 30-07-2001
2 1 Cheias Argélia 12-11-2001
3 1 Erupção Vulcânica Filipinas 26-07-2001

Totais 9 0 0 0 3 0 0 0
1 1 Ciclones tropicais

2 1
A distribuição 

geográfica dos 
ciclones tropicais

Oceano tropical e 
subtropical

3 1
A culpa dos homens 

nas alterações 
climáticas

20-01-2001

4 1 Vaga de frio no Norte Portugal 22-12-2001

5 1 Inundações Moçambique 29-02-2000
6 1 Fogos Florestais Brasil
7 1 Avalanche Áustria 29-12-1999

8 1 Aquecimento global
Janeiro de 

2001

Totais 8 0 0 0 6 0 0 0
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Livros Sites Videos Jornais Revistas
Revistas 

Científicas
Outros

1 Terramoto de 1755 Portugal
2 Furacão Mitch
3 1 Seca Suiça 01-06-2002
4 1 Cheias Inundações Pétropolis 30-12-2001
5 1 Vaga de frio Portugal 22-12-2001
6 1 Vaga de Frio Europa de Leste 01-06-2002
7 1 Vaga de Calor Ìndia 31-05-1998
8 1 Temporais Portugal 1998
9 1 Ventos América Central 14-11-1998
10 1 Inundações Moçambique 21-12-2001

11 1 Vaga de calor
Chicago e Nova 

Iorque 08-07-1999
12 1 Vaga de Frio Polónia 01-06-2002

13 1
Movimentos de 

vertente Los Angeles 1994

Totais 13 1 0 0 8 2 0 0

1
Riscos e catástrofes 

naturais
2 sismo
3 Catástrofes 2001
4 Risco sismico 
5 Vulnerabilidade
6 Terramoto de 1755 Lisboa

7
Despesas com 

catástrofes
8 Escala de mercalli

9
Escala macrosísmica 

europeia
10 Terramotos
11 Ciclone Mitch

12
Catástrofe ecológica Sudoeste asiático 1997

13
Irregularidades 

climáticas Portugal
Anos 

noventa
14 El Niño
15 El Niño
16 Terramotos Anos oitenta

17
Tempestades em 

França 1999
Totais 17 0 0 0 0 0 0 0

L7

Textos

Assunto Local Data

L8

Código do 
Manual

Código

Fonte
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QUADRO XVIII- TEXTOS DO SUBTEMA RISCOS E CATÁSTROFES NOS MANUAIS EDITADOS EM 2002- CONTINUAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livros Sites Videos Jornais Revistas
Revistas 

Científicas
Outros

1 1 Desertificação Portugal 15-01-2001
2 1 Ambiente Portugal 24-05-2001
3 1 Sismo Peru 25-06-2001
4 1 Guerra Tchechénia 25-06-2001
5 1 Raridade botánica Cascais 23-06-2002
6 1 Vulcão Filipinas 25-06-2001
7 1 Incêndios Portugal 22-06-2001

8 1 Extinção de golfinhos Sado 06-02-2001

9 1 Vulção Congo 25-01-2002
10 1 Vulcão Goma 20-01-2002
11 1 Vulcão Congo 21-01-2002
12 1 Catástrofe Congo 20-01-2002
13 1 Vulcão Congo 23-01-2002

Totais 13 0 0 0 12 1 0 0
1 1 Explosão França 22-09-2001
2 1 Tempestade Nari Taiwan 18-09-2001
3 1 No interior da Terra 1996
4 1 A crusta movediça 1994
5 1 A Tera instável 1996

Totais 5 1 0 0 1 1 2 0

1 1 Tufão Taiwan
Agosto de 

2001
2 1 Incêndios Portugal 26-08-2001
3 1 Incêndios Portugal 12-08-2001
4 1 Sismo Peru 25-06-2001
5 1 Vulcão Etna 24-07-2001
6 1 Vulcão Filipinas 25-06-2001
7 1 Vulcão Congo
8 1 Incêndios Austrália 10-01-2002

Totais 6 0 0 0 6 2 0 0
1 1 Inundação Colômbia 26-06-200

2 1 Cheias Moçambique
Fevereiro de 

200
3 1 Tufão Vietname 24-09-2000
4 1 Ciclone Austrália 09-12-2000
5 1 Tempestades Itália 18-10-200
6 1 Frio Rússia 16-12-2000
7 1 Tempestades EUA 12-12-2000
8 1 Desabamento Manila 16-07-2000

9 1
Desflorestação 
desabamentos

Costa rica

10 1 Sismo Turquia 19-03-2000
11 1 Sismos 19-03-2000
12 Inundações Espanha

Totais 12 0 0 0 10 0 1 0

L12

L 9

L11

L10

Textos

Código do 
Manual

Código
Fonte

Assunto Local Data
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QUADRO XVIII- TEXTOS DO SUBTEMA RISCOS E CATÁSTROFES NOS MANUAIS EDITADOS EM 2002- CONTINUAÇÃO 

 

   Fonte: Manuais editados em 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livros Sites Videos Jornais Revistas
Revistas 

Científicas
Outros

1 1 Inêndios Austrália 14/01/2002
2 1 Vulcão Congo 22/01/2002
3 1 Inundação EUA 2000
4 1 Simo Ìndia 31/01/2001
5 1 Furacão Honduras 22/10/1998

Totais 5 2 0 0 3 0 0 0

1 1 Vulcão Congo
Janeiro de 

2002
2 1 El Niño 2002

Totais 2 0 0 0 0 2 0 0

L14

L13

Textos

Código do 
Manual

Código
Fonte

Assunto Local Data
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QUADRO XIX- TEXTOS DO SUBTEMA RISCOS E CATÁSTROFES NOS MANUAIS EDITADOS EM 2006 

 

Livros Sites Videos Jornais Revistas
Revistas 

Científicas
Outros

1 1 Tsunamis 27-12-2004
2 1 Vaga de Frio Norte de África 2005
3 1 Vaga de Calor Portugal 27-05-2004
4 1 Seca Portugal 17-03-2005
5 1 Temporal Açores 04-10-2005
6 1 Desastres naturais 30-03-2005

7 1 Sismo
Sul e Sudeste da 

Ásia
27-12-2004

8 1 Tufão Coreia do Sul
Totais 8 0 0 0 6 2 0 0

1 1 Cheias Zambézia 19-01-2006
2 1 Seca Amazónia 10-09-2005
3 1 Sismo Paquistão e Índia 10-09-2005
4 1 Tempestade tropical América Central 10-09-2005

Totais 4 0 0 0 4 0 0 0
1 1 Furacão Katrina Nova Orleães 31-08-2005

2 1 Inundação
Europa Central e 

de Leste
27-08-2005

3 1 Intempérie Bombaim 08-01-2005
4 1 Seca Portugal 25-03-2005

5 1 Vaga de frio
Março de 

2005
6 1 Vaga de frio Europa 28-11-2005
7 1 Vaga de calor Europa
8 1 Tsunami Tilly Smith Tailândia 01-02-2005

9 1 Terramoto de 1755 Lisboa
Junho de 

2005
Totais 9 0 1 0 5 3 0 0

1 1 Tempestades Itália 18-10-2000
2 Temporal
3 Desabamentos
4 1 Sismos 19-03-2000
5 Inundações Espanha

Totais 5 2

L15

L16

L17

L18

Código do 
Manual

Textos

Código
Fonte

Assunto Local Data
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QUADRO XIX- TEXTOS DO SUBTEMA RISCOS E CASTÁSTROFES NOS MANUAIS EDITADOS EM 2006- CONTINUAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livros Sites Videos Jornais Revistas
Revistas 

Científicas
Outros

1 Sismo China Xanxi
2 Cheias China
3 Ciclone Bangladesh
4 1 Tsunami Ásia 30-12-2004

5 1 Vulcões
Janeiro de 

2005

6 1 Onda de calor Portugal
Setembro de 

2003
7 1 Cheias Portugal

8 1 Vaga de frio Portugal
Fevereiro de 

2005

9 1 Seca Alentejo
Setembro de 

2003

10 1 Tsunami
Janeiro de 

2005
Totais 10 0 0 0 0 7 0 0

1 1 Seca Portugal 15-06-2005
2 1 Vaga de frio Europa 02-08-2005
3 1 Onda de calor Portugal 06-09-2005
4 1 Sismo 2005

5 1 Furacão Katrina Sudoeste asiático 30-08-2005

6 1 sismo Japão 17-08-2005
Totais 6 0 2 0 1 0 0 3

1 1
Desabamento de 

falésia
Peniche

08-05-2005
2 Sismo

Totais 2 0 1 0 0 0 0 0
1 1 Catástrofes naturais 10-08-2003

2 1
Ano internacionala da 

água doce
10-08-2003

3 1 Mau tempo 10-12-2005
4 1 Seca 03-01-2005
5 1 Furacão Rita 22 -09-2005
6 1 Seca Algarve 01-06-2005
7 1 Tsunami Sudoeste asiático 25-12-2005
8 1 Vulcão EL Salvador 10-02-2005
9 1 Vaga de frio Portugal 29-01-2006
10 1 Sismo Paquistão 10-10-2005
11 1 Catástrofes naturais Portugal

Totais 11 0 7 0 0 0 0 4

L21

L20

L22

L19

Código do 
Manual

Código
Fonte

Assunto

Textos

Local Data
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QUADRO XIX- TEXTOS DO SUBTEMA RISCOS E CATÁSTROFES NOS MANUAIS EDITADOS EM 2006- CONTINUAÇÃO 

Livros Sites Videos Jornais Revistas
Revistas 

Científicas
Outros

9 1 Ciclone Katrina EUA 29/08/2005
2 1 Furacão Wilma EUA
3 1 Inundações Chile 27/0872005
4 ! Inundações ìndia 27/08/2005
5 ! ! Inundações Roménia 20/08/2005
6 Inundações Nigéria 08-08-2005
7 1 Deslizamento Guatemala 10-08-2005
8 1 Terramoto Paquistão 17/10/2005
9 1 Terramoto Japão 19/10/2005

10 1 Sismo Açores 21/05/2005
11 1 Vulcão Vesúvio Itália
12 1 Aquecimento global 25/03/2005

Totais 12 0 1 0 3 3 0 5
1 1 Furacão Katrina EUA 30/08/2005
2 1 Furacão Katrina EUA 30/08/2005

3 1
Abastecimento de 

água,  seca
Portugal 02-02-2005

4 1 Fogos Portugal 18/08/2005
5 1 Sismo Paquistão 13/10/2005
6 1 Sismo Ilha de Sumatra 27/12/2005
7 1 Sismo Portugal 30/12/2005

8
Onda de Calor de 

2003
Portugal

9 1 Vaga de frio Portugal 03/0372005
10 Cheias Bangladesh 1988

11 Cheias
Danúbio Europa 

de Leste

12 Anel de fogo Vulcões Japão

Totais 12 0 0 0 6 2 0 0

Data

L23

Textos

Código do 
Manual

Código

Fonte

Assunto

L24

Local
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QUADRO XIX- TEXTOS DO SUBTEMA RISCOS E CATÁSTROFES NOS MANUAIS EDITADOS EM 2006- CONTINUAÇÃO 

 

            Fonte: Manuais editados em 2006

Livros Sites Videos Jornais Revistas
Revistas 

Científicas
Outros

3 Terramoto de 1755 Lisboa

4

Precauções que 
devem ser tomadas 

antes e depois de um 
sismo

5 1
Previsão de erupções 

vulcánicas
1996

6 1 Tempestade Guatmala 09-10-2005

7 1
Catástrofes naturais 

e o homem
2005

8 1
As Catástrofes e  a 

pobreza
2005

9 Nome dos ciclones
10 Seca em Portugal Portugal

11 1
Após o furacão 

Katrina
Nova Orleães 31-08-2005

12 1 Katrina e a economia

13 1
Actividade sismica 

comunicado
S. Miguel Açores 08-12-2005

14 Vulcão Awu Indonésia
Junho de 

2004
15 1 Onda de calor Portugal 01-03-2006

Totais 15 1 0 0 3 1 0 2

L25

Local Data
Código do 

Manual
Código

Fonte
Assunto

Textos
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QUADRO XX- CARTOGRAFIA DO SUBTEMA RISCOS E CATÁSTROFES NOS MANUAIS  

                                                  EDITADOS EM 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
Escala mundial- 
escala gráfica

IPCC Grandes Catástrofes

2
Escala mundial - 

escala gráfica
Ciclones e tempestades

3
Escala mundial - 

escala gráfica
Riscos naturais nos Países em 

Vias de Desenvolvimento

4
 América Central- 

escala gráfica
Trajectória do Ciclone Mitch 1998

5 Portugal Risco de Seca
6  Portugal Instabilidade de Vertentes
7  Portugal Ciclones e Tempestades

8
Moçambique -
escala gráfica

Inundações

Totais 8

1
Escala mundial - 

escala gráfica
Vulcoes no mundo

L2 2
 Itália escala 

gráfica
Vulcão Etna

Totais 2

1
Portugal escala 

gráfica
DN Inundações e Derrocadas 07-02-2001

2
Escala mundial 
escala gráfica

Observar o 
tempo

Furacões 1999

3
Escala mundial- 
escala gráfica

Atmosfera e 
clima 

Secas 1998

4
Portugal - 

escala gráfica
APS e UNEC Risco de sismos 2000

5
Escala mundial - 

escala gráfica
Furacões e secas

6
Escala mundial- 
escala gráfica

Planeta Terra Sismos e vulcões 1998

7 Europa Visão Temperatura 24-05-2001
Totais 7

1
 Sudoeste de 

Sarawak- escala 
gráfica

A rota da destruição florestal

2
 Sudeste da 
Ásia- escala 

gráfica
Incêndios Florestais

3
 Sahel- escala 

gráfica
Desertificação

4
 Europa - escala 

gráfica
Áreas da Europa afectadas pelas 

chuvas ácidas

5 Escala mundial
As consequências do 
aquecimento global

6
América Central-
escala gráfica

Trajecto do Furacão Mitch 1998

7
Escala mundial - 

escala gráfica
Áreas do mundo mais afectadas 

pelos furacões

8

Europa 
Ocidental e do 

Sul- escala 
gráfica

Poluição no Mar Mediterrânico

9
Escala mundial - 

escala gráfica

Áreas litorais ameaçadas pelo 
aumento do nível médio das 

águas do mar
Totais 9

L5 1 Escala mundial
BBC,EPA,ENN,

NCDC
Fenómenos atmosféricos 

extremos em 2000
2000

Totais 1

Cartografia

L1

Fonte Assunto Data
Código do 

Manual
Código Escala

L3

L4
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QUADRO XX- CARTOGRAFIA DO SUBTEMA RISCOS E CATÁSTROFES NOS MANUAIS 

                                                 EDITADOS EM 2002- CONTINUAÇÃO 

 

 

1
Escala mundial -

escala gráfica
Região de formação dos ciclones 

tropicais

2
Escala mundial- 
escala gráfica

Organização 
Meteorológica 
Mundial e El 
País in Visão

Anomalias climáticas de 1999 1999

3
 Moçambique -
escala gráfica

Cheias em Moçambique

4
Escala mundial -

escala gráfica
A expansão dos desertos no 

Mundo

5
Amazonia -

escala gráfica
Fogos florestais na Amazonia

6
Escala mundial- 
escala gráfica

Princiapais placas da superficie 
da Terra

7
Escala mundial - 

escala gráfica
Principais áreas sísmicas da 

Terra

8
Turquia -  escala 

gráfica
Sismo na Turquia

9 Açores Epicentros históricos dos Açores

10
Portugal 

Continental - 
escala gráfica

Principais epicentros históricos 
em Portugal continental

11
escala mundial   
escala gráfica

Distribuição geográfica dos 
vulcões

12
Europa- escala 

gráfica
Distribuição geográfica dos 

vulcões na Europa

13 Europa Avalanches

Totais 13

1
Escala mundial 
escala gráfica

Topics - 
Catastrofes 
naturales 

situacion actuel

Localização de algumas principais 
catástrofes naturais

2000

2
Escala mundial 
escala gráfica

Localização de algumas regioes 
mais vulneráveis às catástrofes 

naturais
Totais 2

1
Escala mundial 
escala gráfica

Placas litosféricas sismos e 
vulcões

2  Pacífico Tremor de terra submarino 1960

3  Portugal Intensidade sismica

4  Europa Intensidade sismica

5  EUA Califórnia Sismo de S.Francisco 1989

6 Escala mundial Catástrofes ecológicas 1998

7
Escala mundial 

gráfica
Catástrofes meteorológicas e 

irregularidades climáticas

8
 Pacífico - 

escala gráfica
Percurso do ciclone Mitch

9  França Tempestade 1999

10
 Holanda- 

escala gráfica
Plano Delta

11
Escala mundial - 

escala gráfica
El Niño

12
Escala mundial - 

escala gráfica
Perturbações climáticas e El Niño

Totais 12

L7

Código do 
Manual

L6

L8

Cartografia

DataAssuntoCódigo Escala Fonte
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QUADRO XX- CARTOGRAFIA DO SUBTEMA RISCOS E CATÁSTROFES NOS MANUAIS  

                                          EDITADOS EM 2002- CONTINUAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Escalal Catástrofes
2 Escala mundial Nações unidas Catástrofes

3  Europa 

Nacional 
Earthquake 
Imformation 

Center

Sismos 

4
 Portugal- 

escala grafica
(DGA) Sismos 

5
 Europa- escala 

grafica 
Radioactividade Chernobyl

6
 Congo- escala 

grafica 
Vulcão 

Totais 6

1
Escala mundial 
escala gráfica

Mathieu, Jean-
Louis

Zonas perigosas do mundo 2001

2 Escala mundial Muy Especial Mapa mundi da dor 1999

3 Escala mundial Movimento de placas litosféricas

Totais 3

1
Sudeste asiático- 

escala gráfica
Cheias

2
 África- escala 

gráfica
3 Escala  gráfica Ano seco 2002 2002

4
Escala global- 
escala gráfica

Furacões

5 Escala global Placas tectónicas

6
 Portugal- 

escala gráfica
Risco de incêndio

7 Escala mundial Morfologia do fundo dos oceanos

8 Escala mundial Vulcõs e sismos

9
 Portugal- 

escala gráfica
Falhas em Portugal Continental

10
 Portugal Açores- 

escala gráfica
Açores e as placas litosféricas

11
América Central- 
escala gráfica

Terramoto 13-01-2001

12
Mapa mundi- 
escala gráfica

Totais 12

1
Escala mundial 
escala gráfica

Desertificação

2 Escala mundial Áreas sismicas e vulcânicas

3
Sul da Europa- 
escala gráfica

Áreas sísmicas

4
Europa- escala 

gráfica
Totais 4

Cartografia
Código do 

Manual
Código Escala Fonte Assunto Data

L12

L 9

L11

L10
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QUADRO XX- CARTOGRAFIA DO SUBTEMA RISCOS E CATÁSTROFES NOS MANUAIS 

                                           EDITADOS EM 2002- CONTINUAÇÃO 

 

Fonte: Manuais editados em 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
Escala mundial- 
escala gráfica

População morta e afectada por 
catástrofes

1991-2000

2
Escala mundial- 
escala gráfica

As placas litosféricas e a 
sismicidade

3
Escala mundial- 
escala gráfica

Straller, Alain e 
Arthur, 

Intoducing 
Physical 

Geography

Áreas vulcânicas 1999

4
Escala mundial- 
escala gráfica

ONU Formação de um furacão

5
Escala mundial- 
escala gráfica

Zonas onde ocorrem furacões

6  Atlântico
Morris, Neil, 
furacões e 
turnados

Detecção de furacões 1999

7
Escala mundial- 
escala gráfica

Barber, nicola, 
Incêndios e 
inundações

Inundações 1999

8
 Portugal- 

escala gráfica

Instituto 
Nacional de 
Meteorologia

Intensidade sísmica

9  escala gráfica Plano Delta

10
Escala mundial-  
escala gráfica

Localização do Bangladesh

Totais 10

1
Escala mundial-  
escala gráfica

Distribuição da precipitação

2 Escala mundial Zonas de localização de tufões
Totais 2

L14

L13

Cartografia
Código do 

Manual
Código Escala Fonte Assunto Data
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QUADRO XXI- CARTOGRAFIA DO SUBTEMA RISCOS E CATÁSTROFES NOS MANUAIS 

                                           EDITADOS EM 2006 

 

 
2 Escala mundial-

escala gráfica
Sismos

3 Portugal visão Temperaturas 27-05-2004

4
Escala mundial-
escala gráfica

Ciclones

5
Momtemor o 

Velho
Evolução dos caudais no 

Mondego

6
 Pacífico- escala 

gráfica
Detecção de Tsunamis

7
 Oceano ìndico- 
escala gráfica

Tsunami

Totais 7

1
Escala mundial-  
escala gráfica

Matheus, Jean 
louis

Zonas perigosas do mundo 2001

2 Escala mundial Mapa mundi da dor
Totais 2

1
Escala mundial- 
escala gráfica

Visão Anomalias climáticas 09-08-2005

2
Escala global- 

gráfica
Tempestades tropicais

3
Escala mundial- 
escala gráfica

Áreas de maior risco de 
inundação

4
Escala mundial-
escala gráfica

Regiões do mundo afectadas por 
incêndios

5
Escala mundial- 
escala gráfica

Distribuição dos vulcões e ondas 
sísmicas

6
Sudoeste 
asiático

Área abrangida pelo tremor de 
terra em 26 de Dezembro de 2004

7
 Portugal escala 

gráfica
Focus

Zonas mais afectadas pelo 
terramoto de 1755

01-05-2005

8
 Portugal -

escala gráfica
Focus Intensidade sísmica em Portugal 01-05-2005

9
 Europa- escala 

gráfica
Visão Registo de temperaturas 16-01-2003

Totais 9
1 Escala mundial Desertificação
2 Escala mundial Áreas sísmicas e vulcânicas

3
 Sul da europa- 
escala gráfica

Áreas sísmicas 

4  Europa-  escala Mapa da Europa
Totais 4

1
Escala mundial-  
escala gráfica

Mapa mundi dos desastres 
naturais

2
 Portugal e 
Espanha

Terramoto

3  Lisboa Terramoto

4
Escala mundial-  
escala gráfica

Região de formação e ciclones 
tripocais

5
Escala mundial- 
escala gráfica

Verão escaldante no hemisfério 
norte em 2003

6
Escala mundial-  
escala gráfica

Países afectados por inundações

7
Escala mundial-
escala gráfica

A expanção dos desertos no 
mundo

8 Escala mundial Fogos florestais

9
Escala mundial - 

escala gráfica
Placas tectónicas

10
 Sudoeste 
asiático

Tsunami no sudoeste asiático

11
Escala mundial  
escala gráfica

Distribuição dos vulcões

12
 Portugal-  

escala gráfica
Terramoto de 1755

.13
 Europa-  escala 

gráfica
Sismicidade e vulcões

Totais 13

Fonte Assunto Data

Cartografia

Código EscalaCódigo do 
Manual

L17

L18

L19

L15

L16



257 
 

QUADRO XXI- CARTOGRAFIA DO SUBTEMA RISCOS E CATÁSTROFES NOS MANUAIS  

                                           EDITADOS EM 2006- CONTINUAÇÃO 

 

 

 

 

1
Escala mundial-  
escala gráfica

International 
Disasters 
Database

Pessoas declaradas vítimas de 
catástrofes

Setembro 
de 2005

2
 Portugal-  

escala gráfica
Instituto de 

meteorologia
Índice de seca 2005

3
 Portugal-  

escala gráfica 
Instituto de 

meteorologia
Ondas de calor 2005

4
Escala mundial-  
escala gráfica

International 
Disasters 
Database

Áreas de maior risco de 
avalanche

Setembro 
de 2005

5
Escala mundial- 
escala gráfica

Planeta Terra
Áreas de maior actividade sísmica 

e vulcãnica.
1998

6
 Portugal- 

escala gráfica
Instituto de 

meteorologia
Intensidade sismica em Portugal 2005

7
Escalamundial 
escala gráfica

Observar o 
Tempo

Trajectótias mais frequentes dos 
furacões

1999

8
Ásia- escala 

gráfica
Países afectados pelo tsunami de 

Dezembro de 2004

9
 Portugal- 

escala gráfica
Instituto de 

meteorologia
Índice de conforto bioclimático 2005

10
 Japão- escala 

gráfica
Sismo

Totais 10
1 Escala mundial- Placas tectónicas

2
Escala mundial- 
escala gráfica

Mapa mundi

Totais 2

1
Escala mundial-
escala gráfica

Distribuição de sismos registados 
no último século

2
Oceano Indico 

sem escala
Sismos e tsunami

3 Itália sem escala Sismos e tsunami

4
  Açores Faial 

Capelinhos 
escala gráfica

Erupções vulcánicas

Totais 4
1 Escala mundial Visão Riscos e Catástrofes 24/03/2005
2  EUA Furacão Katrina

3
 Portugal Escala 

Gráfica
Território afectado pela seca 2005

4  Portugal Expresso Desertificação 23/07/2005

5
 Portugal Escala 

gráfica
Riscos naturais que afectam 

Portugal

6
 S.Miguel 
Açores

Sismos
Maio de 

2005

7 Portugal
Área ardida acumulada 1980-

2004
8 Itália Vulcão Vesúvio

Totais 8

1
Escala mundial 

gráfica
Um planeta em perigo

2
Escala mundial 

gráfica
Áreas do mundo afectadas pelos 

furacões e ciclones tropicais

3
Nova orleães 
escala gráfica

Furacão Katrina

4
Escala mundial 
escala gráfica

Áreas do globo afectadas pela 
desertificação

5 Escala mundial
Principais áreas sismicas do 

mundo

6
Sul e Sudeste 

da Ásia
Áreas afectadas pelo tesunami

7 Açores
Áreas de instabilidade sismica nos 

Açores

8 Portugal gráfica
Àreas de instabilidade sismica em 

Portugal
9 Portugal Onda de calor 2003

10
Portugal    

escala gráfica Visão Vaga de frio 03-01-2005

11 Escala mundial

Aumento da temperatura áreas 
em risco devido à subida do nível 
das águas do mar

12 Anel do fogo Anel do fogo
Totais 12

Cartografia
Código do 

Manual
Código Escala Fonte Assunto Data

L20
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L22
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QUADRO XXI- CARTOGRAFIA DO SUBTEMA RISCOS E CATÁSTROFES NOS MANUAIS  

                                                  EDITADOS EM 2006- CONTINUAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: Manuais editados em 2006 

1
Escala mundia 
escala gráfical

Cred
Desastres naturais entre 1974 e 

2003

2
Escala mundial- 
escala gráfica

Distribuição da população mundial

3 Escala mundial - Placas tectónicas

4
Escala mundial 

gráfica
Registo de catástofes associadas 

a sismos entre 1974 e 2003

5
Oceano indico 

Ilha de Sumatra
Sismo tsunami 26/12/2004

6 Europa Zonas sísmicas da Europa
7 Portugal Zonas sísmicas de Portugal

8
Atlântico sul da 
Europa e norte 

de África
Falhas dos Açores

9
Escala mundial 
escala gráfica

Número de ocorrências de 
vulcões a entrar em actividade 

entre 1974 e 2004

10
Açores- escala 

gráfica
Erupções nos Açores

11 Placas tetónicas Placas tectónicas

12 Paquistão Epicentro do sismo no Paquistão

13
Placa euro-

asiática
Movimento da placa tectónica

14
Escala mundial - 

escala gráfica

Catástrofes meteorológicas e 
irregularidades climáticas no 

mundo

15 Escala mundial
Principais anomalias climáticas 

em 2005

16
Escala mundial- 
escala gráfica

Ocorrência de ciclones tropicais 
entre 1975 e 2004

17
Ìndia- escala 

gráfica
Densidade populacional na Índia

18
Índia- escala 

gráfica
Áreas sujeitas a inundações na 

Índia

19
Escala mundial- 
escala gráfica

Número de secas entre 1974 e 
2005

29
Portugal- escala 

gráfica
Risco de Incêndio

30 Atlântico Percurso do furacão Katrina
31 Escala mundial Fenómeno El niño

32
Escala mundial- 
escala gráfica

As perturbações climáticas 
relacionadas com El niño em 

1997-1998

33
Açores escala 

gráfica
Açores

34
Indónésia- 

escala gráfica
Vulcões na Indonésia

35
Europa- escala 

gráfica
Cheias na Europa entre 1998-

2002

36
Portugal- escala 

gráfica
Áreas de Portugal com maior 

instabilidade de vertentes
Totais 36

Cartografia
Código Escala Fonte Assunto Data

Código do 
Manual

L25
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QUADRO XXII- IMAGENS DO SUBTEMA RISCOS E CATÁSTROFES NOS MANUAIS  

                                                        EDITADOS EM 2002 

 

 

 

 

Fotografia Arte Desenho Gráfico Outros

1 Furacão E.U.A. 1992 1
2 Furacão 1
3 Deserto Argélia 1
4 Cheia E.U.A. 1
5 Inundação Argélia 12-11-2001 1
6 Tsunami 1
7 Desmoronamento Açores 1

8
Deslizamento de lama e 

terras
Arcos de Valdevez 1

9 Derrocada de terras 1

10 Tempestade de Neve Nova Yorque 1

11 Tempestade de Neve Nova Yorque 1

12 Incêndio Lisboa - Chiado 1
13 Inundação Camboja 20-12-2000 1
14 Inundação Camboja 21-12-2000 1
15 Acidente Nuclear Ucrânia - Pripriat 1

16
Fuga de produtos 

químicos
Roménia 31-01-2000 1

17 Explosão de Avião França 25-07-2000 1

18 Cheia
Suiça - Neubrueck-

Stalden
19-10-2000 1

19 Cheia
Itália - Rio Dora 

Baltea
Out-00 1

20 Tempestade de Neve
E.U.A. - 

Massachusetts
06-01-2001 1

21 Inundação E.U.A. - York 04-11-2000 1
22 Tempestade Açores 1
23 Seca Alentejo 1
24 Expresso Inundações Sueste Asiático 25-09-2001 1
25 Cheia Moçambique 1
26 Inundação Moçambique 1

Totais 26 24 1 1 0 0
1 Vulcão Puu Oo Havai 1
2 Vulcão 1
3 Cheias Ribatejo 2001 1
4 Incêndios 1
5 Deslizamento 1
6 Sismo 1
7 Vulcão 1
8 Deslizamento Açores S. Miguel 1997 1
9 Simulacro Faro 1
10 Vulcão 1
11 Seca 1
12 Incêndio 1

Totais 12 7 0 4 0 1
1 Inundação Inglaterra 1995 1
2 Furacão Atlântico 1999 1
3 Furacão 1
4 Seca 1
5 Barragem Alqueva 1
6 Guia do tempo Vaga de calor EUA 2000 1

7 Jornal de notícias Vaga de frio Rússia 2001 1

8 Chuva de gelo 1
9 Avalancha 1
10 Sismos Japão 1995 1
11 Vukcão Havai 1
12 Sismos e Vulcões 1
13 Vulcão Filipinas 1
14 Inundação 1
15 Leito do rio 1

Totais 15 11 0 5 0 0

1 Florestas Equatoriais Malásia 1

2 Florestas Equatoriais Malásia 1
3 Florestas Equatoriais Mundo 1
4 Savana África 1
5 Desertificação 1
6 Chuvas ácidas 1
7 Chuvas ácidas Europa de Leste 1

8
Energias amigas do 

ambiente
Portugal 1

9 Aquecimento Global 1
10 Furacão Mitch América Central 1
11 Cheias Moçambique 1
12 Cheias Moçambique 1
13 Cheias Moçambique 1
14 Cheias Moçambique 1
15 Poluição das águas 1
16 Erosão litoral Madeira 1
17 Aquecimento global 1

Totais 17 10 0 6 0 1

Imagens

Código Fonte Assunto
Localização da 

imagem
Data

Tipo

L1

Código do 
Manual

L2

L3

L4
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QUADRO XXII- IMAGENS DO SUBTEMA RISCOS E CATÁSTROFES NOS MANUAIS  

                                                 EDITADOS EM 2002- CONTINUAÇÃO 

 

Fotografia Arte Desenho Gráfico Outros

1
Lava e fumo de um 

vulcão
1

2 Sismo Japão 1995 1

3 Abatimento de terras EUA 1

4 Ciclone Tropical EUA 1
5 Deslizamento Paquistão 1
6 Avalanche Alpes Suiços 1
7 Vale inundado por cheia Canadá 1
8 Vagas de frio Canadá 1
9 Secas 1

10 Incêndios 1

11 Erupções vulcânicas 1

12 Abatimento rochoso Paquistão 1

13 Baixas temperaturas 1
14 Explusões de lava 1
15 Lava 1
16 Lava e destruição 1
17 Sismos 1

18
Estruturas portuárias 

destruidas por maremoto
1

19 Tipos de deslizamento 1

20 Deslizamento de terras Nepal 1

21 Paulo Alves Avalanche pulverulenta Alpes Suiços 1

22 Avalanche em placas 1

23
Costa devastada por 

furacão
EUA 1

24
Furacão sobre o Golfo do 

México
México 1

25 Tornado EUA 1
26 Cheias no Ganges Índia 1
27 Seca prolongada Marrocos 1
28 Gelo Canadá 1
29 Vagas de calor México 1
30 Incêndios África do Sul 1

31 Alterações climáticas 1

32 Evolução do nível do mar 2000-2100 1

33 Regiões baixas das ilhas Indonésia 1

Totais 33 29 0 3 1 0

1 Efeito de um furacão 1

2
Imagem satélite de um 

furacão
1

3 Vagas de frio 1
4 Inundações 1
5 Cheias 1
6 Seca 1
7 Fogos Florestais 1

8 Esquema de um sismo 1

9 Expresso Os 5 sismos do século 1

10 Sismo na Turquia Turquia 1
11 O Etna 1

12
Elementos do aparelho 

vulcânico
1

13 Creeping ou reptação 1

14 Deslizamento de massa 1

Totais 14 7 0 6 0 1

1 Seca 1
2 Seca 1
3 Seca 1
4 Cheias Moçambique 2000 1
5 Cheias 1
6 Cheias Petrópolis 1
7 Furacão Florida EUA 1
8 Furacão Golfo do México 1
9 Furacão 1

10 Vaga de Frio 1
11 Vaga de Frio 1
12 Vaga de calor 1
13 Vaga de calor 1
14 Movimentos de vertente 1

15 Movimentos de vertente 1

16 Movimentos de vertente 1

17 Temporais Portugal 1

18 Movimentos de vertente 1

Totais 18 5 0 12 0 1

L6

L5

Imagens

Código do 
Manual

Código Fonte Assunto
Localização da 

imagem
Data

Tipo
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QUARO XXII- IMAGENS DO SUBTEMA RISCOS E CASTÁSTROFES NOS MANUAIS  

                                              EDITADOS EM 2002- CONTINUAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia Arte Desenho Gráfico Outros

1 Tsunami 1
2 Sismo 1

3
Zona de subdução das 

placas
1

4 Sismograma 1

5
Custos  dos grandes 

sinistros
1

6 Erupção vulcánica 1
7 Catástrofes naturais 1
8 Movimentos de terrenos 1
9 Placa tectónica México 1985 1

10 Protecção civil 1
11 Sismo Turquia 1
12 Actividade vulcánica 1
13 Ciclone 1
14 Inundações 1
15 Inundações Bangladesh 1
16 El Niño 1

17 Crista central do atlântico 1

18 Cheia 1
Totais 18 5 0 12 1 0

1 Vaga de frio Leste europeu 1
2 Cheias Rio Douro 1
3 Nevão Traz-os-montes 1
4 Seca Alentejo 1
5 Desmorenamento 1
6 Vulcão 1
7 Sismo 1
8 Praga de gafanhotos 1
9 Jacinto da agua 1

10 Favela numa Vertente 1
11 Ave marinha 1
12 Catástrofes 1
13 Incêndio 1
14 Destruição pelo mar 1
15 Furacão 1
16 Sismo 1
17 Seca Cabo-verde 1
18 Vulcão 1

Totais 18 17 0 1 0 0
1 Cheias 1
2 Vulcão 1
3 Muy Especial Ciclone 1999 1

4 Muy Erspecial
Danos nas infra-

estruturas
1999 1

5 Muy Especial Fuga de gás 1999 1
6 Muy Especial Emigrantes ambientais 1999 1
7 Muy Especial Que venha o terramoto 1999 1

8 Atlas da Terra Estrutura interna do globo 1994 1

Totais 8 6 0 2 0 0
1 Acção do mar Granja 1
2 Incêndios Aguiar da Beira 1
3 Visão Cheias Moçambique 08-03-2001 1
4 Visão Cheias Moçambique 08-03-2001 1
5 Cheias Douro- Régua 1

6 Cheias Vale de Santarém
Janeiro de 

2001
1

7 Adapazari Terramoto Turquia 21-08-1999 1
8 Izmit Terramoto Turquia 21-08-1999 1
9 Incêndio 1

10 Seca Cabo Verde 1
11 Alqueva a jusante 1
12 Barragem do Alqueva 1
13 Abundância de água 1
14 Falta de água Alentejo 1
15 Tornado 1
16 Esquema de um tornado 1
17 O interior da Terra 1
18 Sismo Turquia 1
19 Ondas sísmicas 1
20 Terramoto Lisboa 1755 1
21 Sismo Açores 1
22 Vulcão Havai 1
23 Vulcão 1
24 Vulcão Havai 1
25 Vulcão Açores 1

26
National 

Geographic 
Portugal

Vulcão Etna
Fevereiro 
de 2002

1

27 Lava em escorrência 1
28 Fumarola Açores 1
29 Nascente natural 1

Totais 29 24 0 5 0 0

L8
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Código do 

Manual
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imagem
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QUADRO XXII- IMAGENS DO SUBTEMA RISCOS E CASTÁSTROFES NOS MANUAIS  

                                               EDITADOS EM 2002- CONTINUAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia Arte Desenho Gráfico Outros

1 Desastres naturais 1
2 Inundação 1
3 Inundação 1
4 Tempestades 1
5 Tempestades 1
6 Desabamento Lisboa 1
7 Desmoronamentos 1
8 Desabamento 1
9 Vulcão 1

10 Sismo América Central 1
11 Ciclone 1
12 Cheia 1
13 Escorrência em vertentes 1

14
Ocupação de uma 

vertente
1

15
Regras de protecção de 

um sismo
1

16 Vulcão Japão 1
17 Tornado 1
18 Erosão 1
19 Vulcão 1

Totais 19 6 0 12 1 0

1
Riscos naturais e 

artificiais
1

2 Público Catástrofes 29-01-2001 1
3 Litosfera e Astenosfera 1

4
Morris, Neil, 
Terramotos

Contacto de placas 1999 1

5
Morris, Neil, 
Terramotos

Ondas sísmicas 1999 1

6
Morris,neil, 
Terramotos

Falha de Santo André 1999 1

7 Vulcão 1

8
Stelle Philip, 

Vulcões
Vulcão Havai 1999 1

9
Stelle Philip, 

Vulcões
Manifestações vulcânicas 1999 1

10
Morris, neil, 
furacões e 
tornados

Furacões 1999 1

11
Morris, Neil, 
Furacões e 
Tornados

Furacões 1999 1

12
Morris,Neil 
Furacões e 
Tornados

Avião meteorológico 1999 1

13 Onu Palafita 1

14
Morris, Neil, 
Furacões e 
Tornados

Inundações 1999 1

15 Tsunami 1

16
Barber,Nicola, 

Incêndios e 
inundações

Inundações Índia 1999 1

17
Morris, neil, 
Furacões e 
Tornados

Centro de pesquisa 1999 1

18
Barragem contra 

inundações
Holanda 1

19 Inundações Veneza 1
20 Vulcão Pico 1

21
Barber, 

Nicola,Incêndios 
e Inundações

Terramoto de 1755 Lisboa 1

22 Caldeira das sete cidades Açores 1

23 Fumarolas Açores S.Miguel 1
24 Vulcão dos Capelinhos Açores 1

25
 Barragem contra 

inundações
Escalda Holanda 1

26
Barber, 

Nicola,Incêndios 
e Inundações

Inundações 1

Totais 26 19 0 6 1 0

Imagens
Código do 

Manual
Código Fonte Assunto

Localização da 
imagem

Data
Tipo
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QUADRO XXII- IMAGENS DO SUBTEMA RISCOS E CASTÁSTROFES NOS MANUAIS  

                                               EDITADOS EM 2002- CONTINUAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Manuais editados em 2002      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia Arte Desenho Gráfico Outros

1 Boletim Municipal Catástrofes Madeira S. Vicente
Abril de 

2001
1

2 Vulcão Capelinhos Açores 1957 1

3 Vulcão Capelinhos Açores 1957 1

4 Sismo Faial 1998 1
5 Furnas Açores 1

6 Foto Cardoso Vulcão
Ilha do fogo Cabo 

Verde
1995 1

7 Seca 1
8 Cheias 1
9 Cheias 1

10 Cheias Madeira  S. Vicente 1

11 Avalanches Pirinéus 1

12 Avalanches
Alpes Áustria 

Alemanha
1

13 Desprendimento de terras
Açores S.Miguel 

Tronqueira
1

14
Desprendimento de 

Terras
Alpes 1

15 Desprendimento de terras Alicante 1

16 Furacão 1
17 Tempestade Açores Terceira 1
18 Tornado 1

Totais 18 16 0 2 0 0

L14
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Código do 
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QUADRO XXIII- IMAGENS DO SUBTEMA RISCOS E CATÁSTROFES NOS MANUAIS 

                                                 EDITADOS EM 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia Arte Desenho Gráfico Outros

1 Katrina Nova Orleães
Setembro 
de 2005

1

2 Vulcão 1
3 Vulcão 1
4 Sismo 1
5 Sismo 1
6 Maremoto Países do Índico 1

7 Vaga de frio
Costa Leste dos 

EUA
1

8 Aumento da temperatura 1

9 Ciclone 1
10 Tornado EUA 1
11 Cheias Roménia 2005 1
12 Seca Alentejo 1
13 Incêndios florestais 1
14 Movimentos de terreno 1
15 Erupção vulcánica Colombia 1985 1

16 Sismo Paquistão
Outibro de 

2005
1

17 Prevenção de cheias 1
18 Deslizamento Açores 31-10-1997 1
19 Terramoto de 1755 Lisboa 1
20 Simulacro numa escola 1
21 Cheias Ribatejo 1
22 Incêndio florestal 1
23 Vaga de calor 1
24 Seca 1
25 Tsunami 1
26 Vulcão 1
27 Sismo 1
28 Cheias Tejo 1967 1
29 Incêndio 1
30 Deslizamento 1
31 Ciclone 1

Totais 31 21 0 9 1 0
1 Tsunami Indónésia 1
2 Cheia Douro 1
3 Incêndio Portugal 1
4 Muy Especial Ciclone 1999 1
5 Ciclone 1

6 Muy ESpecial Danos em infraestruturas 1999 1

7 Muy Especial Fugas de gás 1999 1
8 Muy Especial Emigrantes ambientais 1999 1
9 Muy Especial Terramoto 1999 1

Totais 9 8 0 1 0 0
1 Focus Furacão 29-09-2005 1
2 Furacão Leste dos EUA 1
3 Tornado EUA 1
4 Tornado EUA 1
5 Cheia Tejo Santarém 1
6 Esquema leito de um rio 1
7 Cheia Tejo Santarém 1
8 Seca África 1
9 Expresso Seca Portugal 25-03-2005 1
10 Expresso Leito de rio seco 25-03-2005 1
11 Vaga de frio 1
12 Vaga de calor 1
13 Avalsnches 1
14 Maremoto tsunami 1
15 Erupções vulcánicas 1
16 Vulcão 1
17 Lagoa das sete cidades Açores 1
18 Actividade vulcánica Islândia 1

19 Vulcão
Quilimanjaro 

Tanzânia
1

20 Vulcão Havai 1
21 Sismógrafo 1
22 Terramoto Adapazari Turquia 17-08-1999 1
23 Tornado EUA 1
24 Vaga de frio 1
25 Catástrofes naturais 1

Totais 25 21 0 4 0 0

Imagens

Código do 
Manual

Código Fonte Assunto
Localização da 

imagem
Data

Tipo
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QUADRO XXIII- IMAGENS DO SUBTEMA RISCOS E CATÁSTROFES NOS MANUAIS 

                                                 EDITADOS EM 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia Arte Desenho Gráfico Outros

1 Inundação Mississípi 1
2 Ciclone 1
3 Desastres naturais 1
4 Inundação 1
5 Ciclone 1
6 Inundação Norte de França 1
7 Inundação 1

8
Situação correcta na 

ocupação do leito de um 
rio

1

9
Situação de risco na 

ocupação do leito de um 
rio  

1

10

Escorrência e a infiltração 
das águas em duas 

vertentes com diferente 
ocupação

1

11 Seca África 1
12 Deserto Marrocos 1
13 Barragem do Alqueva Alentejo 1
14 Deserto 1

15
Influência dos Alpes nas 

Tempestades
1

16 Tempestade 1
17 Ocupação de encosta 1

18
Desmoronamentos nas 

vertentes
1

19 Desabamento de terra 1

20
Ocupação correcte e de 

risco numa vertente
1

21
Efeitos dos sismos com a 

distância ao epicentro
1

22 Vulcão 1
23 Sismo América central 1

24
Medidas de autoproteção 

num sismo
1

25
Medidas de autoproteção 

num sismo
1

Totais 25 13 0 11 1 0
1 Ciclone 1
2 Ciclone tropical 1
3 Vaga de calor 1
4 Vaga de frio 1
5 Vaga de frio 1
6 Inundações 1
7 Inundações 1
8 Deserto do Sara 1
9 Sismo 1

10 Sismo 1
11 Sismografo 1
12 Tsunami Indónesia 1
13 Tsunami Asiático 1

14
Esquema de alerta de um 

tsunami
1

15 Vulcão 1
16 Lagoa das sete cidades Açores 1
17 Libertação de gases 1
18 Vucões 1

19
Manifestações 
secundárias de 

vulcanismo
1

20
Deslizamentos de 

massas
1

21 Erupção Colômbia 1
22 Erupção Filipinas 1
23 Avalancha Peru 1
24 Vulcão 1
25 Movimentos de terras 1
26 Sismo 1

Totais 26 17 0 9 0 0
1 Catástrofes naturais 1
2 Cheia 1
3 Cheias 1
4 Construção sobre o mar Miami 1
5 Avalanche Suiça 1
6 Geada 1
7 Vulcão Ilhas Maurícias 1

8
Enrugamento da crosta 

terreste na falha de 
S.andré

Califórnia 1

9 Furacão Katrina Golfo do méxico 1

10
Inundação devido ao 

Katrina
Nova Orleães 1

11 Catástrofes naturais
Indonésia Malásia 

Índia
1

12 Catástrofe 1
Totais 12 10 0 2 0 0

Imagens

Código do 
Manual

Código Fonte Assunto
Localização da 

imagem
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QUADRO XXIII- IMAGENS DO SUBTEMA RISCOS E CATÁSTROFES NOS MANUAIS  

                                                 EDITADOS EM 2006 

Fotografia Arte Desenho Gráfico Outros

1 Terramoto de 1755 Lisboa 1
2 Furacão 1

3 Cheias
EUA Rio 

Senoqualmie
1

4 Seca Quénia 1
5 Vaga de frio Rússia 1
6 Vaga e calor 1
7 Catástrofes 1
8 Sismo Paquistão 1
9 Avalancha 1
10 Erupção vulcánica 1
11 Avalancha 1
12 Tornado 1
13 Sismo 1

Totais 13 13 0 0 0 0
1 Inundação Miragaia Porto 1
2 Catástrofes 1
3 Inundaçoes ou cheias 1
4 Desabamento e terras 1
5 Secas 1
6 Vagas de frio 1
7 Avalanchas 1
8 Sismo 1
9 Tsunami 1
10 Erupções vulcánicas 1
11 Inundação Peso da Régua 1
12 Mau tempo 1
13 Secas 1
14 Secas 1
15 Furacão 1
16 Vaga de calor 1
17 Vaga de frio 1
18 Tsunami 1
19 Vulcão Etna Ítália 1
20 Terramoro Turquia 1
21 Catástrofes 1
22 Inundação 1

Totais 22 22 0 0 0 0

1
Escala de Saffir- 

Simpsom
1

2 Jornal de notícias Firacão Katrina 2005 1

3 Inundação Suiça 1
4 Reuteurs Deslizamento Guatemala 2005 1
5 Avalancha Himalaias 1
6 Público Vaga de Frio 1
7 Sismo Paquistão 10-08-2005 1
8 Visão Formação de Tsunami 30/12/2004 1
9 Tsunami Tailândia Dez-04 1

10 Público
Secas de maior extensão 
em Portugal desde 1931

Portugal 1

11
Área florestal ardida 2000 

até 2005 Portugal
Portugal 1

12 Seca Alentejo 2005 1

13 Inundação Vila Nova de Gaia
Inverno de 

1999
1

14 Seca Rio Sado 2005 1
Totais 14 10 0 2 2 0

1
Os gases do efeito de 

estufa
1

2

Algumas ilhas 
desaparecerão Ilhas 

Maldivas Aquecimento 
global

Ilhas maldivas 1

3 furacão 1
4 Inundação 1
5 Furacão Katrina 1

6 Situacão das  albufeiras Norte de Portugal
Agosto de 

2005
1

7 Incêndios Portugal 08-04-2005 1
8 Combate aos incêndios Portugal 1
9 Sismo Paquistão 1
10 Sismo Ilha de Sumatra 1
11 Cheias Rio mondego 2000/2001 1
12 Cheias Bangladesh 1
13 Inundação 1

Totais 13 11 0 1 1 0

L23

L24
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QUADRO XXIII- IMAGENS DO SUBTEMA RISCOS E CATÁSTROFES NOS MANUAIS 

                                                     EDITADOS EM 2006- CONTINUAÇÃO 

 

 

 Fonte: Manuais editados em 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia Arte Desenho Gráfico Outros

1 Estrutura interna da Terra 1

2
Epicentro e hipocentro de 

um sismo
1

3 Formação de Tsunami 1
4 Proteção de sismo 1

5
Precauções antes e 
durante um sismo

1

6 Constituição de um vulcão 1

7 Vulcão em erupção 1
8 Fumarolas 1
9 Movimentos de vertente 1

10
Consequências de 

movimentos de vertente
1

11
Favelas em declives 
vertentes instáveis

1

12 Avalanche 1

13
Movimento d eplacas 

tectónicas
1

14 Formação do himalaias 1
15 Cheias 1
16 Ciclones tropicais 1
17 Ciclones tropicais 1
18 Custo de catádtrofes 1
19 inundação 1
20 Vaga de frio 1
21 Onda de calor 1
22 Efeito dos fogos 1
23 Destruição do Katrina Nova Orleães 1
24 Fenómeno El niño 1

Totais 24 10 0 13 1 0

L25
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QUADRO XXIV- GLOSSÁRIO NOS MANUAIS EDITADOS EM 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

                                                       Fonte: Manuais editados em 2002 

 

QUADRO XXV- GLOSSÁRIO NOS MANUAIS EDITADOS EM 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

                                                         Fonte: Manuais editados em 2006 

L1 1 Final do livro

L2 ! Final do livro
L3 0
L4 0
L5 0

L6 1
Nas margens 

do texto

L7 0
L8 0
L9 0

L10 1
Nas margens 

do texto
L11 0
L12 0
L13 0
L14 0

Sim 1
Não 0

Código

Código do 
Manual

Sim

Glossário

Não Localização

L15 1
Nas margens 

do texto

L16 1
Nas margens 

do texto

L17 1
Nas margens 

do texto

L18 0

L19 1
Nas margens 

do texto

L20 0

L21 1 Final do livro

L22 1
Nas margens 

do texto
L23 0
L24 0

L25 1
Nas margens 

do texto

Sim 1
Não 0

Código

Glossário
Código do 

Manual
Sim Não Localização
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QUADRO XXVI- MATERIAIS DIDÁCTICOS ASSOCIADOS NOS MANUAIS EDITADOS EM 2002 

 Fonte: Manuais editados em 2002 

 

 

 

 

 

Código do 
Manual

Caderno de 
Actividades

Cd's Dvd's
Cassetes 
de Video

Atlas
Manual  do 
Professor

Transparências Outros

L1 1 0 0 1 1 1 1 0

L2

L3

L4 1 0 0 0 1 0 0 1

L5 0 0 0 1 0 1 1 1

L6 1 1 0 0 0 0 0 0

L7 0 0 0 0 0 1 1 1

L8 0 0 0 0 0 1 1 0

L9 0 0 0 1 0 1 1 0

L10 0 0 0 1 0 1 1 0

L11 0 0 0 1 0 1 1 0

L12 1 0 0 0 0 1 1 0

L13 1 0 0 0 0 1 1 1

L14 0 0 0 0 0 1 0 0

Totais 7 2 0 6 3 12 11 6

Sim 1
Não 0

1

1 1 1

1 1

Materiais Didácticos Associados

1 1 0 0 1

0 1 01 0

Código
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QUADRO XXVII- MATERIAIS DIDÁCTICOS ASSOCIADOS NOS MANUAIS EDITADOS EM 2006 

 

 

   Fonte: Manuais editados em 2006 

 

 

 

 

 

Código do 
Manual

Caderno de 
Actividades

Cd's Dvd's
Cassetes 
de video

Atlas
Manual  do 
Professor

Transparências Outros

L15 1 1 0 0 1 1 1 0

L16 1 1 0 1 0 1 1 1

L17 1 1 0 1 0 1 1 1

L18 1 0 0 0 0 1 0 1

L19 1 1 0 0 0 1 0 1

L20 1 1 1 0 0 1 1 1

L21 1 1 1 0 1 1 1 0

L22 1 1 0 0 0 1 1 0

L23 1 1 0 0 0 1 1 0

L24 1 1 0 0 1 0 0 0

L25 1 1 0 0 0 1 0 0

Totais 11 10 2 2 3 10 7 5

Sim 1
Não 0

Código

Materiais Didácticos Associados
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QUADRO XXVIII- CONCEITOS GERAIS DO SUBTEMA RISCOS E CATÁSTROFES NOS MANUAIS EDITADOS EM 2002 

 

   Fonte: Manuais editados em 2002 

CATÁSTROFE CATÁSTROFES NATURAIS PERIGO RISCO RISCOS NATURAIS
RISCOS NATURAIS 
METEOROLÓGICOS

RISCOS NATURAIS 
TELÚRICOS

RISCOS AMBIENTAIS RISCOS HUMANOS

L1

Fenómeno que ocorre com
grande intensidade, pondo
em perigo as vidas
humanas.

Todo o perigo que ameaça
um grupo humano.

L2

São diversos os exemplos de
catásreofes naturais.Desde os
sismos aos vulcões, as suas
consequências têm sempre algo
de comum:a destruição e as
vitimas.

L3

Fenómenos da natureza que,
geralmente, provocam grande
destruição material e a perda de
vidas havendo algumas que
também alteram a superfície
terrestre.

L4 Refere riscos e cstástrofes
L5 Refere

L6

São desastres que causam
vítimas humanas e
prejuízos materiais
avultados. 

L7

Grandes perigos ambientais
naturais, que ameaçam a vida e
os bens das pessoas

L8

Uma catástrofe é
necessário que tenha
amplitude, consequência
devastadora, um caracter
subito e que seja um
fenómeno excepcional.

Não confundir risco com
catástrofe. O risco é a
probabilidade de uma
catástrode ocorrer.

L9

É a ocorrência do perigo. Acontecimento de origem natural Corresponde a todas
as ameaças a que o
Homem está sujeito.

É a possibilidade que existe
de ocorrer o perigo.

L10

Acontecimento de origem natural
com consequências individuais
ou sociais desastrosas.

Fenómenos de origem natural
que perturbam a superfície do
globo.

L11
Acontecimento inesperado que
pode causar danos materiais e
vitimas.

L12

Traduz a possibilidade de
ocorrência de um perigo

Quando são devidos à actividade
interna ou externa da Terra.

Provocados por manifestações
anormais da atmosfera.

Causados por movimentos do
interior e da superfície terrestre

Quando são consequência da
actividade humana.

L13

É a ocorrência do perigo. Todo o perigo que pode ameaçar
o Homem, resultante de um
fenómeno natural.

L14

Grande desgraça resultante de
um fenómeno natural.

Possibilidade de ocorrência
de perigo quando esse perigo
pode ser previsto e os seus
efeitos calculados.

MANUAIS EDITADOS EM 2002

CÓDIGO 
DO 

MANUAL

CONCEITOS GERAIS APRESENTADOS
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QUADRO XXIX- CONCEITOS GERAIS DO SUBTEMA RISCOS E CATÁSTROFES NOS MANUAIS EDITADOS EM 2006 

     Fonte: Manuais editados em 2006 

CATÁSTROFE CATÁSTROFES NATURAIS PERIGO RISCO RISCOS NATURAIS
RISCOS NATURAIS 
METEOROLÓGICOS

RISCOS NATURAIS 
TELÚRICOS

RISCOS AMBIENTAIS RISCOS HUMANOS

L15

Situações de destruição de
bens e vidas humanas,
decorrentes de riscos
naturais e normalmente de
falta de prevenção.

Fenómenos naturais que podem
criar situações de perigo para as
populações humanas

L16

Acontecimento súbito quase
sempre imprevisível, de
origem natural, susceptível
de provocar vitimas e danos
materiais avultados,
afectando gravemente a
segurança das pessoas e as
condições de vida das
populações.

Possibilidade de um território sofrer
alterações em consequência de um
acontecimento natural com
categoria de catástrofe

L17

Acontecimento inesperado
que pode causar danos
materiais e  humanos.

É a possibilidade de ocorrer
uma catástrofe natural

L18

Traduz a possibilidade de
opcorrência de um perigo com
efeitos nocivos sobre o
ambiente em geral.

São fenómenos que ocorrem em
consequência da própria dinâmica
da Terra, sem que o homem
interfira sobre eles minimamente.

Provocados por
manifestações anormais da
atmosfera.

Causados por movimentos do
interior e da superfície
terrestre, como sismos e
vulcões.

Quando são consequência
da actividade humana.

L19

São desastres que
causam vitimas
humanas e prejuizos
materiais avultados

L20

Fenómenos de origem
natural, muitas vezes
imprevisiveis e com graves
consequências para a vida
humana, podendo até alterar
a configuração da superfície
terrestre.

L21 Refere Refere

L22

Fenómeno da natureza
geralmente responsável por
uma elevada destruição
material e pela perdade
vidas humanas. Alguns
destes fenómenos também
alteram a superfície terrestre

L23

É um fenómeno natural que
causa vitimas e estragos
avultados, em áreas
habitadas.

É o perigo que ameaça um grupo
humano, devido a um fenómeno
natural.

L24

São próprios da dinâmica do nosso
planeta.

Resultam da actividade do
homem sobre o meio.

L25

Acontecimento com
consequências 
devastadoras.

Probabilidade de uma catástrofe
ocorrer.

Ligados a instabilidade da crusta
terrestre e irregularidades climáticas

MANUAIS EDITADOS EM 2006

CÓDIGO 
DO 

MANUAL

CONCEITOS GERAIS APRESENTADOS
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QUADRO XXX- RISCO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS NOS MANUAIS EDITADOS EM 2002 

 
RISCO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS 

 
MANUAIS EDITADOS EM 2002- TEMA O MEIO NATURAL- SUBTEMA RISCOS E 

CATÁSTROFES 
CÓDIGO 

DO 
MANUAL 

 

ABORDAGEM 

L1 Incêndios urbanos como risco humano, imagem de incêndio no Chiado. Imagem de 
incêndio não localizada para classificar o tipo de risco. 

L2 Incêndios florestais – resultantes da intervenção do homem e causas naturais. Causas 
naturais -  as elevadas temperaturas de verão, ausência de precipitação nessa época do 
ano, a secura da vegetação , a falta de limpeza das florestas,, a fraca acessibilidade para 
ocorrer aos incêndios, uma rede de vigilância pouco desenvolvida. Desenho relativo às 
causas, fogo posto, causas naturais, negligência. Prevenção dos incêndios florestais – seis 
medidas – não fazer queimadas não lançar foguetes, não queimar lixos, não fazer lume, 
limpar o mato, utilizar dispositivos contra a libertação de faíscas. Como devemos agir e 
ajudar em caso de fogo florestal. No inicio de um fogo florestal – cinco medidas – 
chamar entidades bombeiros serviços florestais forças de segurança, tentar apagar 
incêndios com ramos e abafadores, relatar actos suspeitos ás autoridades Não assistir aos 
incêndios deixar acessos livres, colaborar com as autoridades nas operações de rescaldo e 
na vigilância pós rescaldo. Uma imagem não localizada com casas. Os incêndios para 
além de destruírem a vegetação põem em risco as habitações e contribuem para o 
aquecimento do planeta e poluição atmosférica. Uma imagem de incêndio não localizada 
para identificar o risco e indicar factores.  

 
L3 Refere incêndios devido a ondas de calor. 

L4 Incêndios florestais – causas naturais e causas humanas – queimadas, falta de 
cuidado dos agricultores, clima mediterrânico, os madeireiros, interesses comerciais 
Utilização exploração da madeira as queimadas e as cinzas como fertilizantes. Texto 
incêndios no sudeste asiático (Guardian 1997), mapa locais de incêndios em Bornéu com 
escala gráfica e sem fonte Referência a incêndios na região do mediterrâneo, África, 
Brasil, Nova Guiné Papua, Indonésia com mapa mundi de localização sem escala e sem 
fonte. 

L5 Incêndios florestais – provocados por fenómenos atmosféricos extremos, vagas de 
calor, erupções vulcânicas, raios, nível de secura extrema, acumulação de materiais 
combustíveis e vegetação que se auto inflamam. A natureza é muitas vezes rejuvenescida 
pelos incêndios. Imagem de incêndio na África do sul. 

L6 Fogos florestais como consequência das secas. Imagem de incêndio florestal não 
localizada. 

L9 Incêndios – cabeçalho de noticia incêndios em Portugal ( Independente, 2001). 

L10 Incêndios florestais – característicos da regiões mediterrânea onde a estação seca e 
quente prolongada é propícia à deflagração de fogos.. Imagem incêndio na Amazónia.  
Efeitos sobre a população perda de casas e bens. Efeitos sobre o meio ambiente, 
destruição da floresta, aumento da erosão do solo. 

L11 Incêndios podem ter causas natural e ateados pela mão humana. Causa natural 
elevadas temperaturas que fazem arder material inflamável deixado pelo homem ou 
porque a cobertura vegetal arde com facilidade, trovoadas. Duas imagens de incêndios, 
uma em Aguiar da Beira, incêndios uma ameaça muitas vezes do Homem, outra não 
localizada de bombeiros a combater incêndio com casas.. Mapa de risco de incêndio em 
Portugal sem fonte e com escala gráfica. Um texto um com notícia de trovoada causa 
incêndio em Viseu (O comércio do Porto, 2001).Texto com dados estatísticos relativos a  
causas de incêndios em Portugal,  1% origem natural, 40% descuido e 21% intencional 
(Focus, 2001). Exercício indicar causas de incêndios e medidas para os diminuir. 

L13 Texto noticia Incêndios na Austrália (Diário de Noticias 2002), destruição 
provocada pelo incêndio e consequências: evacuação de residentes e encerramento de 
estradas. 

 

        Fonte: Manuais editados em 2002 
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QUADRO XXXI- RISCO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS NOS MANUAIS EDITADOS EM 2003 

 
RISCO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS 

 
MANUAIS EDITADOS EM 2003- TEMA AMBIENTE E SOCIEDADE- SUBTEMA 

AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
CÓDIGO 

DO 
MANUAL 

 

ABORDAGEM 

L1 Ocorrência de incêndios provoca a degradação da biosfera e a poluição atmosférica, 
imagem de incêndio não localizada. Imagem não localizada de reflorestação após 
incêndio. Mapa de grandes áreas de perigo de incêndio em Portugal, sem fonte nem data 
e com escala gráfica. 

L2 Incêndios florestais como causa de contaminação do ar, imagem de incêndio não 
localizada 

L3 Floresta portuguesa atingida pelos incêndios. Mapa de probabilidade de ocorrência 
de incêndios em Portugal nos próximos 30 anos (ISA DGR, 2001), e com escala gráfica. 

L9 Diminuição da área de floresta devido a incêndios naturais ou postos que consomem 
extensas áreas de floresta e mato, sem especificar onde. 

L10 Floresta em brasa, incêndio na floresta, imagem de incêndio não localizada. Causas 
naturais e humanas., causas naturais erupções vulcânicas e raios provocados por 
tempestades. O incêndio destrói a floresta. Os incêndios em Portugal, mapa número de 
ocorrências entre 1981-2001 (Nicif), e sem escala. Texto causas dos incêndios em 
Portugal (A floresta o ambiente e a juventude, 1992). Texto consequências dos incêndios 
em Portugal (A floresta o ambiente e a juventude, 1992). Texto incêndios florestais um 
escândalo português (Visão, 2001). 

L11 Imagem de incêndio não localizada no assunto gases do mal. Causa da destruição da 
floresta a queima da floresta. Imagem de incêndio não localizada. Floresta afectada por 
incêndios, duas imagens de incêndios não localizadas. Causas humanas e naturais., 
causas humanas descuido e fogo posto, causas naturais temperaturas elevadas e 
trovoadas. Mapa de área ardida em Portugal de 1 de Janeiro a 30 de Setembro sem dizer 
o ano (Direcção Geral de Florestas), e com escala gráfica. Meios de combate a incêndios 
em Portugal. Imagem quartel e bombeiros e bombeiros combatendo um incêndio. 
Exercício com perguntas aos bombeiros sobre número de incêndios e sua gravidade na 
região. 

L12 Com o aumento da temperatura global os incêndios tornam-se mais frequentes, 
imagem de incêndio não localizada sem casas. Os incêndios têm causas naturais e 
humanas, causas naturais por exemplo relâmpagos. Floresta portuguesa está em risco. 
Fogos a principal causa de destruição da floresta portuguesa .Imagem de incêndio não 
localizada. Gráfico de evolução de área ardida em Portugal de 1970 a 2001, sem fonte. 
Mapa de risco de incêndio em Portugal, sem fonte nem data e com escala gráfica. 

 
 

        Fonte: Manuais editados em 2003 
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QUADRO XXXII- RISCO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS NOS MANUAIS EDITADOS EM 2006 

 

Fonte: Manuais editados em 2006 

 

 

 
RISCO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS 

 
MANUAIS EDITADOS EM 2006- TEMA O MEIO NATURAL- SUBTEMA RISCOS E CATÁSTROFES 

CÓDIGO 
DO 

MANUAL 

 

ABORDAGEM 

L15  Incêndios florestais – resultantes da intervenção do homem e causas naturais. Causas naturais -  
as elevadas temperaturas de verão, ausência de precipitação nessa época do ano, a secura da 
vegetação, a falta de limpeza das florestas, a fraca acessibilidade para ocorrer aos incêndios, uma 
rede de vigilância pouco desenvolvida. Desenho relativo às causas, fogo posto, causas naturais, 
negligência. Prevenção dos incêndios florestais – seis medidas – não fazer queimadas não lançar 
foguetes, não queimar lixos, não fazer lume, limpar o mato, utilizar dispositivos contra a libertação 
de faíscas. Como devemos agir e ajudar em caso de fogo florestal. No inicio de um fogo florestal – 
cinco medidas – chamar entidades bombeiros serviços florestais forças de segurança, tentar apagar 
incêndios com ramos e abafadores, relatar actos suspeitos ás autoridades Não assistir aos incêndios 
deixar acessos livres, colaborar com as autoridades nas operações de rescaldo e na vigilância pós 
rescaldo. Uma imagem de incêndio não localizada  com casas. Os incêndios para além de destruírem 
a vegetação põem em risco as habitações e contribuem para o aquecimento do planeta e poluição 
atmosférica. Uma imagem de incêndio não localizada para identificar o risco e indicar factores 

L16 Incêndios florestais- característicos das regiões mediterrâneas onde a estação seca e quente 
prolongada é propícia á deflagração de fogos. Imagem de incêndio não localizada para  identificar o 
risco natural. 

L17 Incêndios de causa natural devastadora nas regiões de clima temperado mediterrânico, mapa 
com as principais regiões do mundo afectadas pelos incêndios, sem fonte e com escala gráfica Os 
incêndios provocam inundações e deslizamentos de terras  sem vegetação nas encostas, a chuva não 
é retida aumentando a erosão do solo. 

L19 Fogos Florestais no Mundo – número de fogos em 1994 e 2003, sem fonte. As secas provocam 
fogos. Outras causas naturais relâmpagos erupções vulcânicas. Medidas para prevenir risco de 
incêndios – cinco medidas- não fazer queimadas, não fazer lume, limpar o mato, participar incêndio 
às autoridades. Mundo- chamas sem fronteiras, mapa mundial com identificação de casos de 
problemas de fogos, sem fonte nem escala. Desastres em Portugal, fogos florestais em Jun/1986, nº 
de mortos, Jul/Agosto 2003 nº de mortos, sem fonte. Texto- fogos florestais, Portugal (Visão 2003). 

L20 Refere incêndios devido a ondas de calor. 

L24 Incêndios florestais – que consequências? Nas regiões do sul da Europa com elevadas 
temperaturas e um longo período seco no Verão. Tem causas naturais como erupções vulcânicas mas 
a maioria resulta da acção do homem. Destruição da floresta com efeitos desastrosos no equilíbrio 
ambiental. As florestas protegem os solos dos agentes erosivos. A infiltração de água nos solos 
diminui aumentando a escorrência da água à superfície. Três imagens, duas de incêndios em 
Portugal e uma imagem de satélite, Agosto de 2005. Um texto sobre incêndios em Portugal (Jornal 
Público, 2005). Quatro perguntas referir a importância das florestas, os factores que originam os 
incêndios, áreas do país mais afectadas e medidas para proteger a floresta.  

L25 Fogos associados aos movimentos de vertente como causa desses movimentos. Causas naturais 
e humanas dos fogos, causas naturais por exemplo trovoadas. Impactos dos fogos tanto ao nível 
ambiental- destruição de ecossistemas, como económico- destruição de casas fábricas postos e de 
electricidade, inviabilidade de usar recursos florestais. Imagem não localizada de área depois de 
ardida, Mapa de risco de incêndio em Portugal sem fonte nem data. Dados estatísticos de causas dos 
incêndios em Portugal 2000-2005, causas naturais 2,2%, negligência 26,8%, acidentais 8,2%, 
intencionais 35,4%, indeterminados 27,4%.(Direcção Geral de Recursos Florestais). 
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QUADRO XXXIII- RISCOS E CATÁSTROFES ABORDADOS NOS MANUAIS EDITADOS EM 2002 E 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

        Fonte: Manuais editados em 2002 e em 2006 

 

RISCOS E CATÁSTROFES 

 

 

MANUAIS EDITADOS 

 EM 2002 

 

MANUAIS EDITADOS  

EM 2006 

Sismos L2, L3, L5, L6, L8, L9, L10, L11, 
L12, L13, L14 

L15, L16, L17, L18, L19, L20, 
L21, L22, L23, L24, L25 

Vulcões L2, L3, L6, L8, L9, L10, L11, 
L12, L13 

L15, L16, L17, L18, L19, L20, 
L21, L23 

Erupções vulcânicas L5, L8, L11, L14 L22, L23, L25 

Cheias L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L9, 
L10, L11, L14 

L15, L16, L19, L20, L21, L23, L24 

Inundações L1, L3, L6, L7, L8, L12, L13 L17, L18, L19, L22, L23, L24, L25 

Secas L1, L2, L3, L5, L6, L7, L8, L9, 
L10, L11, L12, L14 

L15, L16, L17, L18, L19, L21, 
L22, L23, L24, L25 

Ondas de calor L1, L3, L5, L6, L7, L8, L11 L15, L17, L19, L20, L21, L22, 
L23, L24, L25 

Vagas de frio L1, L3, L5, L6, L7, L8, L9, L11, 
L12 

L15, L17, L18, L19, L20, L21, 
L22, L23, L24, L25 

Tempestades L1, L11, L12, L14 L17, L18, L19, L20, L23, L25 

Furacões L1, L2, L3, L4, L6, L7, L8, L11, 
L13, L14 

L15, L17, L19, L20, L21, L22, 
L23, L24, L25 

Ciclones L1, L5, L8, L10, L14 L15, L16, L18, L19, L20, L22, 
L23, L25 

Tufões L8, L12, L14 L18, L19, L20, L22, L23 

Tornados L1, L5, L8, L14 L15, L17, L21, L22, L23, L25 

Tsunamis L1, L2, L5, L10, L11, L13 L15, L16, L17, L19, L22, L23, L25 

Maremotos L2, L3, L5, L10, L11 L15, L17, L21, L22, L23 

Desabamentos de terras L1, L12 L18, L22 

Derrocadas ou aluimentos de 
terras 

L1, L3, L8, L9 L20 

Deslizamentos de terras L2, L5, L9, L14 L21 

Movimentos de vertente L1, L6, L7, L8, L10 L19, L23, L25 

Movimentos de terras L10 L15, L16 

Deslizamentos de massa L6 L19 

Escorregamentos de terras L6  

Avalanches L1, L3, L5, L6, L10, L11, L14 L16, L17, L19, L20, L21, L22, L25 

Aquecimento global L3, L4 L24 



277 
 

QUADRO XXXIV- MALHA REPRESENTATIVA DOS RISCOS E CATÁSTROFES ABORDADOS NOS MANUAIS EDITADOS EM 2002 

 

Sismos Vulcões/Erupções vulcânicas Cheias/Inundações Secas Ondas de calor Vagas de frio Tempestades Furacões Ciclones Tufões Tornados

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

L11

L12

L13

L14

.Aborda

Não aborda

RISCOS E CATÁSTROFES  ABORDADOS

Código 
do 

manual

MANUAIS EDITADOS EM 2002
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QUADRO XXXIV- MALHA REPRESENTATIVA DOS RISCOS E CATÁSTROFES ABORDADOS NOS MANUAIS EDITADOS EM 2002- CONTINUAÇÃO 

 

  Fonte: Manuais editados em 2002   

Tsunamis Maremotos Desabamentos de terras
Derrocadas ou Aluimentos 

de terras
Deslizamentos de terras Movimentos de vertente Movimentos de terras Deslizamentos de massa 

Escorregamentos de 
terras

Avalanches Aquecimento global

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

L11

L12

L13

L14

.Aborda

Não aborda

RISCOS E CATÁSTROFES ABORDADOS
Código 

do 
manual

MANUAIS EDITADOS EM 2002



279 
 

QUADRO LVI- MALHA REPRESENTATIVA DOS RISCOS E CATÁSTROFES ABORDADOS NOS MANUAIS EDITADOS EM 2006 

 

Sismos Vulcões/Erupções vulcánicas Cheias/Inundações Secas Ondas de calor Vagas de frio Tempestades Furacões Ciclones Tufões Tornados

L15

L16

L17

L18

L19

L20

L21

L22

L23

L24

L25

.Aborda

Não aborda

MANUAIS EDITADOS EM 2006

RISCOS E CATÁSTROFES ABORDADOS
Código 

do 
manual
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QUADRO LVI- MALHA REPRESENTATIVA DOS RISCOS E CATÁSTROFES ABORDADOS NOS MANUAIS EDITADOS EM 2006- CONTINUAÇÃO 

 

      Fonte: Manuais editados em 2006

Tsunamis Maremotos Desabamentos de terras
Derrocadas ou Aluimentos 

de terras
Deslizamentos de terras Movimentos de vertente Movimentos de terras Deslizamentos de massa 

Escorregamentos de 
terras

Avalanches Aquecimento global

L15

L16

L17

L18

L19

L20

L21

L22

L23

L24

L25

.Aborda

Não aborda

RISCOS E CATÁSTROFES  ABORDADOS

MANUAIS EDITADOSTADOS EM 2006

Código 
do 

manual
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QUADRO LXXVIII- AS ORIENTAÇÕES DO PNDFCI AO NÍVEL DO EDUCAR E SENSIBILIZAR AS POPULAÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                 Fonte: PNDFCI, 2006 

Objectivos  
Estratégicos 

 

Objectivos  
Operacionais 

Acção a Desenvolver Indicadores/Metas 
Nível de 

Planeamento 
Entidade  

Responsável 

 

 

Sensibilização 
da população 

Programas de comunicação integrada para o grande 
público, a criação do sítio da DFCI, a divulgação do 
Risco de Incêndio nos diversos órgãos da comunicação 
e a formação de profissionais de comunicação social. 
 
Programas a desenvolver ao nível local, e dirigido a 
grupos específicos da população rural, em função das 
informações históricas de investigação das causas dos 
incêndios. 

Anualmente e após avaliação é 
definido programa de acção. 
 
 
 
Anualmente as CMDFCI, de 
acordo com o PMDFCI, 
desenvolvem estas acções. 

Nacional 
 
 
 
 
Municipal 

DGRF, ICN, 
SNBPC, 
SEPNA, 
Autarquias 
 
CMDFCI 

 

Educar e 
sensibilizar as 
populações 

 

 

 

 

 

 

Sensibilização 
e educação 
escolar 

Incorporação da temática florestal e de DFCI nos 
conteúdos curriculares do ensino básico secundário e 
de comunicação social 
 
Formação dos professores na temática florestal 
 
 
 
 
 
 
Promover as práticas no domínio da educação florestal 
e ambiental, e recuperar para esta área iniciativas como 
a da Ciência Viva. 
 
 
 
Reestruturação dos Centros de Educação Ambiental, 
com inclusão das matérias florestais e de DFCI. 
 

Em 2009 a acção está concretizada 
 
 
 
Desenvolver, por ano, e até 2012, 
10 acções de formação junto de 
professores do ensino básico e 
secundário, e de um Workshop 
dirigido a professores do ensino 
superior da comunicação social. 
 
Todos os Municípios das áreas de 
mais elevado risco de incêndio têm 
em sede de CMDFCI acções 
programadas e executadas e 
procedem à respectiva avaliação. 
 
Até 2008, são criados novos 
conteúdos de forma a abranger as 
questões de DFCI na educação 
ambiental. 

Nacional 
 
 
 
Nacional 
 
 
 
 
 
 
Municipal 
intermunicipal 
 
 
 
 
Nacional 

MADRP, ME 
 
 
 
ME, MADRP, 
MAI, IES 
 
 
 
 
 
MADRP, ME, 
MCTES, MAI, 
MAOTDR 
 
 
 
MAOTDR, 
MAI, 
MADRP, IES 
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Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

Curso Integrado de Estudos Pós-Graduados em Gestão de Riscos Naturais  

INQUÉRITO 
 
Este inquérito é realizado no âmbito do Curso Integrado de Estudos Pós-Graduados em Gestão de Riscos Naturais. A sua 

colaboração será fundamental para a identificação das potencialidades da Educação Geográfica nesta temática assim como na 
preparação de cidadãos geograficamente competentes. 

As informações prestadas serão utilizadas apenas para o fim expresso e será garantido o anonimato. 
 

                                                                                                                                  Agradecemos a sua colaboração 

   I- RISCOS E CATÁSTROFES 

 
1. Classifique a importância que confere ao subtema “Riscos e Catástrofes”.  

  (Assinalar com X apenas uma resposta) 

5- Extremamente Importante………………………………………………………………………………… 

4- Muito Importante ................................................................................................................................  

3- Importante ...........................................................................................................................................  

2- Pouco Importante……………………………………………………………………………………… 

1- Nada Importante………………………………………………………….................................................. 
 
          1.1 Justifique a resposta. 
                _____________________________________________________________________________ 
                _____________________________________________________________________________ 
                _____________________________________________________________________________ 
                          
2.  Classifique os conhecimentos que adquiriu durante o curso de Geografia sobre a temática dos Riscos Naturais. 
     (Assinalar com X apenas uma resposta) 
 
5- Muito Bom ..........................................................................................................................................  

4- Bom ....................................................................................................................................................  

3- Suficiente ............................................................................................................................................  

2- Insuficiente………………………………………………………………………………………… 

1- Muito Insuficiente…………………………………………………………………………………… 

3.  Assinale o modo pelo qual se procura informar/formar sobre a temática dos Riscos Naturais. 

 (Assinalar mais que uma resposta, atribuindo uma escala de valores: o número 1 ao que considera mais importante e o 
número 9 ao que considera de menor importância ) 

 
1- Jornais .................................................................................................................................................  

2- Televisão .............................................................................................................................................  

3- Internet ................................................................................................................................................  

4- Livros da especialidade .......................................................................................................................  

5- Cursos de formação específicos ..........................................................................................................  

6- Instituições de Investigação ................................................................................................................  

7- Manuais escolares................................................................................................................................... 

8- Associações da especialidade................................................................................................................ 

9- Outro: Qual ? ________________________________________________________________ 
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4. Avalie os seus conhecimentos sobre “Riscos e Catástrofes” que actualmente possui, tendo conta a classificação 
abaixo apresentada.  
(Assinalar com X apenas uma resposta) 

5- Muito Bom ..........................................................................................................................................  

4- Bom ....................................................................................................................................................  

3- Suficiente ............................................................................................................................................  

2- Insuficiente…………………………………………………………………………………………. 

1- Muito Insuficiente………………………………………………………………………...................... 

5. Considera que, de uma forma geral, as Catástrofes Naturais têm vindo a: 

  (Assinalar com X apenas uma resposta) 

3- Aumentar……………………………………………………………………………………………… 

2- Manter-se ............................................................................................................................................  

1- Diminuir..............................................................................................................................................  

 

6.  Já alguma vez leccionou o subtema “Riscos e Catástrofes ”?  

 
 
         Sim.................                        Não................. 

 
  Caso a resposta seja negativa, avançar para a questão 9. 
 
     6.1. Indique o tempo lectivo que necessitou para leccionar esses conteúdos. 

             ____________________________________________________________________ 
 

7.  Assinale as estratégias ensino/aprendizagem que utiliza ao leccionar o subtema “Riscos e  Catástrofes”.  

 (Assinalar mais que uma resposta, atribuindo uma escala de valores: o número 1 ao que considera mais importante e o 
número 12 ao que considera de menor importância) 

 
1- Manual escolar ....................................................................................................................................  

2- Caderno de actividades .......................................................................................................................  

3- Documentação informativa elaborada por si............................................................................................ 

4- Ficha de trabalho elaborada por si ......................................................................................................  

5- Trabalho de grupo sem apresentação ..................................................................................................  

6- Trabalho de grupo com apresentação .................................................................................................  

7- Apresentação de vídeo ........................................................................................................................  

8- Debate.................................................................................................................................................... 

9- Conferência........................................................................................................................................... 

10- Simulacro…………………………………………………………………………………………. 

11- Visita de estudo................................................................................................................................ . 

12- Outro: Qual ? ________________________________________________________________ 
 

8. Sentiu dificuldades na obtenção de informação científica quando preparou os conteúdos relacionados com o 
subtema “Riscos e Catástrofes”? 

 
 
               Sim...................                     Não …………. 

Caso a resposta seja negativa, avançar para a questão 9.  
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                8.1.  Exponha as dificuldades demonstradas na pergunta 8. 
              ______________________________________________________________ 
              ______________________________________________________________ 
              ______________________________________________________________ 
 
9. Relativamente à temática  “Risco de Incêndios Florestais”,  indique: 

   (Assinalar com X apenas uma resposta) 
 

3- Aborda-o  ao leccionar o subtema “Riscos e Catástrofes” ................................................................... 

2- Aborda-o ao leccionar o subtema “ Ambiente e Desenvolvimento Sustentável”.................................... 

4- Aborda-o nas duas situações anteriores................................................................................................... 

1- Não Abordo............................................................................................................................................ 
 
     Caso a resposta seja não abordo, avançar para a questão 11. 
 
10. Assinale as estratégias ensino/aprendizagem que utiliza ao leccionar o subtema “Risco de Incêndios 

Florestais”.  
(Assinalar mais que uma resposta, atribuindo uma escala de valores: o número 1 ao que considera mais importante e 

o número 12 ao que considera de menor importância) 
 
1- Manual escolar ....................................................................................................................................  

2- Caderno de actividades .......................................................................................................................  

3- Documentação informativa elaborada por si........................................................................................... 

4- Ficha de trabalho elaborada por si ......................................................................................................  

5- Trabalho de grupo sem apresentação ..................................................................................................  

6- Trabalho de grupo com apresentação .................................................................................................  

7- Apresentação de vídeo ........................................................................................................................  

8- Debate.................................................................................................................................................... 

9- Conferência........................................................................................................................................... 

10- Simulacro……………………………………………………………………………………………. 

11- Visita de estudo................................................................................................................................ . 

12- Outro: Qual ? ________________________________________________________________ 

 
11.  Considera que as orientações curriculares de Geografia para o terceiro  ciclo, no subtema “Riscos e 

Catástrofes”  são:  
(Assinalar com X apenas uma resposta) 

5- Muito Boas .........................................................................................................................................  

4- Boas ....................................................................................................................................................  

3- Suficientes ..........................................................................................................................................  

2- Insuficientes ........................................................................................................................................  

1- Muito Insuficientes .............................................................................................................................  

 
 
            11.1. Justifique a resposta. 
                     ______________________________________________________________________ 
                     ______________________________________________________________________ 
                     ______________________________________________________________________ 
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12. Considera que as orientações curriculares de Geografia para o terceiro ciclo, relativamente à temática “Risco 
de Incêndios Florestais” são:  

(Assinalar com X apenas uma resposta) 

5- Muito Boas............................................................................................................................................. 

4- Boas ....................................................................................................................................................  

3- Suficientes ..........................................................................................................................................  

2- Insuficientes………………………………………………………………………………………… 

1- Muito Insuficientes .............................................................................................................................  

 
           12.1- Justifique a resposta. 

                            _______________________________________________________________________ 
                            _______________________________________________________________________ 
                            _______________________________________________________________________ 
 
 
       13. Indique o manual escolar adoptado na escola onde lecciona neste ano escolar 2006/2007 para: 

 
      O 7º ano ___________________________________________________________________________ 
   
     O 8º ano____________________________________________________________________________ 
              
     O 9º ano____________________________________________________________________________ 
 
 
14. Mencione apreciação que faz, quanto à forma como o subtema “Riscos e Catástrofes” é apresentado nos 

manuais escolares existentes. 
(Assinalar com X apenas uma resposta) 

5- Muito Bom ..........................................................................................................................................  

4- Bom…………………………………………………………………………………………………… 

3- Suficiente ............................................................................................................................................  

2- Insuficiente .........................................................................................................................................  

1- Muito Insuficiente…………………………………………………………………………………… 

            
            14.1. Justifique a resposta.                     
                      ______________________________________________________________________ 
                      ______________________________________________________________________ 
                  ___________________________________________________________ 

15. Mencione apreciação que faz, quanto à forma como a temática “Risco de Incêndios Florestais” é apresentada 
nos manuais escolares existentes. 

(Assinalar com X apenas uma resposta) 
 

5- Muito Bom…………………………………………………………………………………………… 

4- Bom………………………………………………………………………………………………….. 

3- Suficiente ............................................................................................................................................  

2- Insuficiente .........................................................................................................................................  

1- Muito Insuficiente…………………………………………………………………………………… 

 
            15.1. Justifique a resposta. 
                     ______________________________________________________________________ 
                     ______________________________________________________________________ 
                     ______________________________________________________________________ 
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16. Avalie o grau de adesão dos alunos às temáticas que se referem aos “Riscos e Catástrofes”, tendo em conta a 

classificação abaixo apresentada.  
(Assinalar com X apenas uma resposta) 

5- Muito Bom ..........................................................................................................................................  

4- Bom ....................................................................................................................................................  

3- Suficiente ............................................................................................................................................  

2- Insuficiente………………………………………………………………………………………… 
 
1- Muito Insuficiente…………………………………………………………………………………… 

 
            16.1- Justifique a resposta. 
                      ______________________________________________________________________ 
                      ______________________________________________________________________ 
                      ______________________________________________________________________ 

 
 
17. Avalie o grau de adesão dos alunos à temática “Risco de Incêndios Florestais”, tendo em conta a classificação 

abaixo apresentada.  
(Assinalar com X apenas uma resposta) 

5- Muito Bom ..........................................................................................................................................  

4- Bom ....................................................................................................................................................  

3- Suficiente ............................................................................................................................................  

2- Insuficiente…………………………………………………………………………………………… 
 
1- Muito Insuficiente…………………………………………………………………………………. 

 
 
             17.1- Justifique a resposta. 
                      ______________________________________________________________________ 
                      ______________________________________________________________________ 
                      ______________________________________________________________________ 
 
 
 
II. DADOS GERAIS 

 

 

18. Sexo: Feminino                        Masculino       

19. Ano de nascimento: 19_______ 

20. Habilitações Literárias: 

Bacharelato……………………………………………………………………………….. 

Licenciatura……………………………………………………………………………….. 

Mestrado…………………………………………………………………………………… 

Doutoramento………………………………………………………………………………                 

 

21. Escola onde lecciona___________________________________________________ 

22. Número de anos que exerce a docência: ____________________________________ 
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Agora que terminou, convido-o a apresentar algumas sugestões/questões que considere pertinentes nesta 

abordagem. 
 

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Muito obrigada pela sua colaboração. 

 

Nota: Se pretender receber as conclusões deste estudo, por favor indique o seu interesse através da menção do seu 
endereço electrónico. 

 

Endereço electrónico: ____________________________________________________ 

 

 

 



290 
 

QUADRO LXXIX- RESPOSTAS DOS PROFESSORES DE GEOGRAFIA AO INQUÉRITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/200 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 5 2 4 3 6 7 8 1 2 5 3 3 N _ _ 2 4 3
2 3 4 6 2 1 3 5 7 4 8 4 3 S 3 4 1 2 6 5 8 9 10 11 7 N 3 3 4 1 2 6 7 5 8 9 10 11 4 2 4 2 4 4
3 3 3 3 2 1 4 6 7 5 8 4 3 N _ _ 2 3 4 1 2 8 6 5 7 10 11 9 3 4 2 4 4
4 4 4 4 5 2 1 8 6 3 7 4 3 S 5 6 1 2 11 7 8 3 4 10 9 N 2 6 7 1 2 11 4 9 3 5 10 8 4 4 4 3 5 3
5 4 4 2 1 3 7 8 6 4 5 3 2 S 10 11 9 8 6 5 1 3 2 4 7 S 4 10 9 7 8 6 5 2 4 1 11 3 3 3 4 3 4 4
6 5 3 6 5 2 1 7 3 4 8 3 3 S N 4 4 3 4 3 4 4
7 5 3 3 2 4 1 8 6 5 7 3 3 S 1 3 2 4 10 7 5 6 8 11 9 N 4 3 3 3 2 3 3
8 3 3 7 8 1 2 3 6 4 5 3 3 S 8 7 6 5 9 4 1 2 10 3 11 S 2 8 7 4 5 11 4 1 2 3 10 9 3 3 3 3 4 4
9 4 3 3 3 S S 2 3 3 3 3

10 5 4 5 6 2 3 1 4 7 8 3 2 N _ _ 2 3 4 2 5 7 6 1 9 10 11 8 3 3 3 3 4 4
11 4 3 3 4 1 2 5 7 6 8 4 3 S 6 3 1 4 7 5 2 8 10 9 11 N 4 6 3 1 4 7 5 2 8 10 9 11 2 1 3 2 5 5
12 5 3 3 4 2 5 7 8 1 6 4 3 S N 4 4 5 6 7 11 3 2 1 10 9 8 4 3 4 4 5 5
13 4 3 6 5 8 4 3 2 7 1 4 3 7 8 5 9 4 10 6 11 3 2 1 N 3 1 8 4 3 7 6 5 11 10 2 1 4 4 4 3 4 3
14 3 2 4 3 S N 4 4 2 4 2 4 3
15 2 2 3 3 S N 1 2 2 3 3 3 3
16 5 4 6 5 2 1 3 4 7 8 4 3 S 4 8 2 5 6 7 1 3 5 10 11 N 4 4 8 2 5 6 7 1 3 9 10 11 4 3 2 3 5 4
17 3 3 4 3 N 3 2 2 2 2 4 4
18 4 3 5 4 2 1 3 6 8 7 3 3 S 3 4 1 2 6 7 5 8 10 9 11 N 4 3 4 1 2 6 7 5 8 9 10 11 4 3 3 3 4 4
19 3 3 4 5 2 3 6 7 1 8 4 3 S 1 2 3 4 7 6 5 8 9 11 10 N 3 1 2 3 4 7 6 5 8 9 11 10 4 3 4 3 4 4
20 4 3 4 5 6 3 1 2 8 7 4 3 S N 4 3 4 4 4 4 4
21 4 3 4 3 S N 2 4 4 3 4 4 5
22 4 3 3 2 4 5 8 7 1 6 4 3 S 3 4 5 6 9 1 8 2 7 10 11 N 4 4 5 1 6 8 7 3 2 9 10 11 4 4 2 2 4 4
23 5 5 5 1 4 2 6 7 3 8 4 3 S N 3 3 4 3 3 5 5
24 5 3 8 7 5 2 1 4 6 3 4 3 S N 4 3 2 2 4 4
25 3 2 3 3 S N 2 3 3 3 2 4 4
26 4 2 2 1 3 4 5 7 8 6 3 3 S 6 9 2 1 10 3 4 5 7 8 11 S 4 5 6 1 2 9 3 4 7 8 10 11 3 3 3 3 4 4
27 4 3 8 7 2 1 6 3 4 5 4 3 S 2 8 1 9 11 10 7 6 5 4 3 N 4 3 4 1 10 11 2 7 6 5 4 8 4 4 4 4 4 4
28 4 2 8 7 6 2 3 4 1 5 3 3 S 1 3 8 7 11 2 5 4 6 10 9 N 4 1 3 2 6 11 4 5 7 8 9 10 3 1 3 4 5 5
29 4 4 3 3 N _ _
30 3 2 3 3 S N 3 3 2 2 2 4 4
31 5 5 7 8 6 1 2 3 5 4 3 2 S 4 3 3 3 3 4 3
32 5 3 3 3 S N 3 4 4 4 4 4 4
33 3 2 4 3 S 2 5 1 6 8 7 3 4 10 9 11 N 2 2 2 3 2 4 4
34 5 3 3 3 S 1 4 6 7 8 2 5 9 10 11 3 N 3 1 4 6 7 8 2 5 9 10 11 3 3 2 2 2 3 3
35 4 3 2 4 1 3 5 6 7 8 4 3 S 1 4 2 3 6 5 7 9 10 11 8 N 2 1 2 3 4 6 5 7 9 10 11 8 3 2 1 5 3
36 4 2 3 2 1 5 7 4 8 6 3 3 S 1 2 5 6 3 4 7 8 9 11 10 N 4 1 2 5 6 3 4 7 8 9 11 10 2 1 2 2 4 4

11
7 10

1712 14 15 16

Nº  DO 
INQUÉRITO

1 2 4
3

QUESTÕES

5 6 8 9
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QUADRO LXXX- RESPOSTAS DOS PROFESSORES DE GEOGRAFIA AO INQUÉRITO: JUSTIFICAÇÃO DA IMPORTÂNCIA QUE OS PROFESSORES CONFEREM 

                                         AOS RISCOS E CATÁSTROFES 

 

 

  Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 

 

 

 

Frequência de 
catástrofes 
nos últimos 

anos

Mau 
ordenamento 
do território

Desperta 
curiosidade e 
interesse nos 

alunos

As catástrofes 
comprometem 

o equilíbrio 
entre os 

ambientes 
natural e social

Promove o 
conhecimento 

do território

Promove 
medidas de 
prevenção

Tema 
actual

Permite 
minimizar as 

consequências 
das catástrofes

Necessidade de 
ter  

conhecimento e 
aprender sobre 

o tema

As 
consequências  
das catástrofes 

são  
inquestionáveis 

e graves

Torna alunos 
activos  

conscientes e 
participativos

Necessário 
educar 
para a 

redução 
das 

catástrofes

Tema 
mediático

Necessidade de 
sensibilizar os 

alunos

Probabilidade 
de catástrofes 
ocorrerem em 

Portugal

Desperta o 
espírito crítico 

face às 
informções dos 

meios de 
comunicação

Permite  aquisição 
de 

comportamentos 
em situação de 

risco

Existência 
de 

alterações 
climáticas 

nos últimos 
anos

1 5 X X X
2 3 X
3 3 X
4 4 X X
5 4
6 5 X X
7 5 X
8 3
9 4

10 5 X X
11 4 X X X X
12 5
13 4
14 3
15 2
16 5 X
17 3
18 4
19 3
20 4 X
21 4 X
22 4 X
23 5
24 5 X X X
25 3 X X
26 4 X
27 4 X
28 4 X X
29 4 X X
30 3 X
31 5
32 5 X X X
33 3 X X
34 5
35 4 X X
36 4 X X X X

Nº DO 
INQUÉRITO

QUESTÃO 1.1

QUESTÃO 1
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    QUADRO LXXXI- TEMPO UTILIZADO AO LECCIONAREM O SUBTEMA RISCOS E CATÁSTROFES 

 

 

QUADRO LXXXII- DIFICULDADES SENTIDAS NA OBTENÇÃO  

                                  DA  INFORMAÇÃO   QUANDO   PREPAROU        

                                  OS CONTEÚDOS DO SUBTEMA RISCOS  E  

                                  CATÁSTROFES         

                                                                  

      Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 

 

 

 

       

 Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 

 

 

 

2 tempos 3 tempos 4 tempos 6 tempos 8 tempos 10 tempos 12 tempos

1
2 X
3
4 X
5
6 X
7 X
8 X
9

10
11 X
12 X
13
14 X
15 X
16 X
17 X
18 X
19 X
20 X
21 X
22 X
23 X
24 X
25 X
26
27 X
28
29
30 X
31
32 X
33 X
34 X
35 X
36 X

QUESTÃO  6.1Nº  DO 
INQUÉRITO

Processo de 
formação e  
evolução,  

esquematização dos 
fenómenos menos 

cumuns em Portugal

Pouca 
informação

Falta de 
documentação 
adequada ao 
nível étário

5 X
8 X
9

26 X

Nº DO 
INQUÉRITO

QUESTÃO 8.1
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QUADRO LXXXIII- RESPOSTAS DOS PROFESSORES DE GEOGRAFIA AO INQUÉRITO: JUSTIFICAÇÃO DA OPINIÃO RELATIVAMENTE ÀS ORIENTAÇÕES 

                                                CURRICULARES DO SUBTEMA RISCOS E CATÁSTROFES 

 

 

      Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 

Ilucidam 
a 

temática

Poderiam ter 
maior peso

Pouca 
informação 

nos manuais

Alertam para a 
prevenção e 

consequências

Não é referido 
fica ao critério 
do professor

Tema falado na 
televisão 

principalmente 
no verão

Aliam de forma 
simples os 

conhecimentos 
científicos e os 

aspectos cívicos

Adequadas 
ao nível 
etário

Programa 
extenso 

dificuldade 
de  tempo

Não são 
limitadoras

São vagas e 
pouco 

esclarecedoras

Privilegiam a 
componente 

formativa 
reforçando a 
componente 

cívica

Risco que 
afecta 

Portugal

Abordagem 
deve ser feita 

com mais 
pormenor e 

mais 
abrangente

1
2 2
3
4 4 X X
5 3 X
6 3 X X
7 3 X
8 3 X
9 3

10 3
11 1 X
12 3 X
13 4
14 2
15 2
16 3 X
17 2
18 3
19 3
20 4 X *
21 4 X
22 4 X
23 4 X
24 2 X
25 3 X X
26 3
27 4 X
28 1 X
29
30 2 X X
31 3 X
32 4
33 2 X
34 2 X
35 X
36 1 X

Nº DO 
INQUÉRITO

QUESTÃO 12.1

QUESTÃO 12
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QUADRO LXXXIV- RESPOSTAS DOS PROFESSORES DE GEOGRAFIA AO INQUÉRITO: JUSTIFICAÇÃO DA OPINIÃO SOBRE AS ORIENTAÇÕES CURRICULARES 

                                           RELATIVAS À TEMÁTICA RISCO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS 

 

 

Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007     

 Viagens    
Texto Editora

Mundo 
Org.7 
Areal 

Edotres

Geografia 
7º ano 
Plãtano 
Editora

Fazer 
Geografia 

Porto 
Editora

Faces da 
Terra 
Areal 

Editores

Coordenadas 7 
Texto Editora

Geodiversidade 
Didáctica Editora

À Descoberta 7 
Santillana Editora

Coordenadas 8 
Texto Editora

Fazer 
Geografia 

Porto Editora

Geo 
Plátano 
Editora

Novas 
Viagens 
Texto 

Editora

Geografia 
Edições 

Asa

Geodiversidades 
Didática Editora

Assimetrias 
Porto Editora

Novas 
Viagens 
Texto 

Editora

Fazer 
Geografia 

Porto 
Editora

Geo 
Plátano 
Editora

Assimetrias 
Porto Editora

Espaços 
Constância 

Editora

Geografia 
Edições 

Asa

Geodiversidades 
Didática Editora

1
2
3 X X X
4 X X X
5 X
6 X X X
7 X X X
8 X X X
9 X X X

10 X X X
11 X X X
12 X
13 X X X
14 X X X
15 X X X
16 X X X
17 X X X
18 X X X
19 X X X
20 X X X
21 X X
22 X X X
23
24 X X X
25
26 X X X
27 X X X
28 X X X
29
30 X X X
31
32 X
33
34 X X X
35 X X X
36 X X X

Nº DO 
INQUÉRITO

QUESTÃO 13

7º ano 8º ano 9º ano
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QUADRO LXXXV- MANUAIS ADOPTADOS NA ESCOLA ONDE LECCIONAM 

 

 

Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 

 

 

Os conteúdos 
são os 

necessários

Programa 
extenso não 

permite 
análise 

exaustiva

Abordagem    
adequada à 
faixa etária 

Orientações 
vagas e pouco 
abrangentes

Alertam para 
comportamentos 

de risco

Permite  
abordagem 

abrangente e 
base para 

despertar a 
curiosidade dos 

alunos

Razoável de 
acordo com a 
extensão do 

programa

Não são 
limitadoras

Abordagem 
actual

Abordagem 
acessivel

Respondem 
ás exigências 

científicas, 
cívicas e 

pedagógicas

Desenvolvem 
pouco o tema

As 
orientações 

devem ter em 
conta o 

essencial

Introduzem 
a temática

1
2 4
3 3
4 4 X
5 3 X X
6 4 X
7 3 X
8 3 X
9 3

10 3 X X
11 2 X
12 4 X X
13 4
14 4
15 2
16 4 X
17 2
18 4
19 4
20 3 X
21 4
22 4 X X
23 3 X
24 3 X
25 3
26 3 X
27 4 X
28 3 X
29
30 3
31 3 X
32 4
33 2 X
34 3 X X
35 3 X
36 2 X

Nº DO 
INQUÉRITO

QUESTÃO 11.1

QUESTÃO 11
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QUADRO LXXXVI- RESPOSTAS DOS PROFESSORES DE GEOGRAFIA AO INQUÉRITO: JUSTIFICAÇÃO DA APRECIAÇÃO QUANTO À FORMA COMO O SUBTEMA  

                                    RISCOS E CATÁSTROFES É APRESENTADO NOS MANUAIS ESCOLARES EXISTENTES DE GEOGRAFIA DO 3º CICLO 

 

 

    Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 

 

Abordagem  
bastante 

ilucidativa

Abordam de 
forma simples

Deviam 
aprofundar 

mais a temática 
em Portugal

Abordagem 
superficial, 
deveria ser 

mais profunda 
para os alunos 
investigarem

Suficiente 
tendo em 

conta a faixa 
etária dos 

alunos

Aborda de 
forma objectiva 

e cativa

Alunos ficam 
com 

conhecimento 
suficiente para 

poder colaborar 
na protecção 
do ambiente

Abordagem com 
dimensão e 
intensidade 
necessárias

Pouca 
informação 

que reporte à 
realidade, 

fotos, mapas, 
gráficos, 
notícias

Abordagem sem 
grandes  

actividades 
práticas

Sem critérios 
quanto à definição 

dos assuntos a 
inserir nos manuais, 

de acordo com o 
grau de 

importância, de 
interesse e de 

utilidade para os 
alunos

Falta de 
unanimidade 
nos crtérios e 
falta de rigor 

ciêntífico

Poucos 
documentos 
informativos

Apresentam 
componente 
científica e 

pedagógica de valor 
e qualidade 
assinaláveis

Não dão 
atenção à 

prevenção e 
actuação em 
caso de risco

Apresentam 
documentos e 

informação 
satisfatórios

Abordam as 
causas e 

consequências 
de modo sucinto

1
2 4
3 4
4 4 X
5 4
6 4 X X
7 3 X X
8 3
9 3

10 3 X
11 3 X X
12 4 X X
13 4
14 4
15 3
16 2 X
17 2
18 3
19 4
20 4 X
21 3 X
22 2 X
23 3 X
24 X
25 3
26 3 X
27 4 X
28 3 X X
29
30 2
31 3
32 4
33 3 X
34 2 X X
35 2 X X
36 2 X X

Nº DO 
INQUÉRITO

QUESTÃO 14.1

QUESTÃO 14
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QUADRO LXXXVII- RESPOSTAS DOS PROFESSORES DE GEOGRAFIA AO INQUÉRITO: JUSTIFICAÇÃO DA APRECIAÇÃO QUANTO À FORMA COMO A TEMÁTICA 

                                     RISCO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS É APRESENTADA NOS MANUAIS ESCOLARES EXISTENTES DE GEOGRAFIA DO 3º CICLO  

 
  Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 

Deveria ser 
abordado de 
forma mais 
especifica e  

concreta

Devia ser 
abordado de 
forma mais 

aprofundada

Abordagem 
com pouco 
peso para a 

importância do 
risco em 
Portugal

Abordagem 
que cativa e 
com notícias

Abordagem 
actualizada

Abordagem 
adequada ao 
nível etário

Falta 
informação 

que reporte à 
realidade, 

fotos mapas, 
gráficos 
noticias

Abordagem 
sem grandes 
actividades 

práticas

Não é 
contemplado 

por alguns 
manuais

A valorização 
das 

compenentes 
cívica, científico 
pedagógica são 

relevantes

Abordam causas 
consequências e 

atitudes de 
prevenção

Falta de 
unanimidade 

nos critérios e 
falta de rigor 

científico

1 2
2 2
3 2
4 3 X
5 3
6 3 X
7 2 X
8 3
9 3
10 3 X
11 2 X X
12 4 X
13 3
14 2
15 3
16 3 X
17 2
18 3
19 3
20 4 X X
21 4
22 2 X
23 3 X
24 2 X
25 2
26 3 X
27 4 X
28 4 X
29
30 2
31 3
32 4
33 2
34 2 X X
35 1 X
36 2 X X X

Nº DO 
INQUÉRITO

QUESTÃO 15.1

QUESTÃO 15
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QUADRO LXXXVIII- RESPOSTAS DOS PROFESSORES DE GEOGRAFIA AO INQUÉRITO: JUSTIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO SOBRE O GRAU DE ADESÃO DOS ALUNOS 

                                         ÀS TEMÁTICAS DOS RISCOS E CATÁSTROFES 

 

 Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 

 

 

Alunos 
motivados  e 
familiarizados 
com a temática 
que cada vez 
mais faz parte 

do seu 
quotidiano

Alunos mostram 
interesse e 
curiosidade

Os alunos 
possuem 

alguns 
conhecimentos 

das aulas de 
Ciências 
Naturais

Tema 
mediático

As catástrofes 
têm 

consequências 
graves e       alerta-
se para atitudes  a 
ter em situação de 

risco

Tema 
actual

Tema fácil 
de cativar e 

motivar

Estratégias 
diversificadas com 
documentação que 
os alunos gostam

A interacção 
professor/aluno e 
aluno/professor é 
maior dado que a 
maior parte dos 

alunos já 
vivênciou uma 

catástrofe

As imagens são 
impressionantes 

e as notícias 
expressivas

As alunos adoram o 
tema, cooperam e 

participam de forma  
activa nas 

simulações

Os alunos 
tomam 

consciência de 
que as 

comunidades 
não são imunes 
às catástrofes

Tema que 
preocupa os 
futuro dos 

alunos

Os alunos  
apresentam 

poucos 
conhecimento

s sobre a 
temática 

sendo difícil 
estimulá-los

Os alunos 
gostam do 
trabalho de 

grupo

1 4
2 4
3 4
4 5 X
5 4
6 4 X X
7 3 X
8 4 X
9

10 4 X X
11 5 X X X X
12 5 X X
13 4
14 4
15 3
16 5 X
17 4
18 4
19 4
20 4 X X
21 4
22 4 X
23 5 X
24 4 X
25 4
26 4 X X
27 4 X
28 5 X X
29
30 4 X
31 4
32 4 X
33 4 X X
34 3 X
35 5 X X
36 4 X X X X

Nº DO 
INQUÉRITO

QUESTÃO 16.1

QUESTÃO 16
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QUADRO LXXXIX- RESPOSTAS DOS PROFESSORES DE GEOGRAFIA AO INQUÉRITO: JUSTIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO SOBRE O GRAU DE ADESÃO DOS ALUNOS À 

                                   TEMÁTICA RISCO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS 

 

           Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007

Abordagem 
deveria ser 

mais 
sugestiva e 

apelativa

Alunos 
interessados 

e curiosos

Risco que 
afecta a 

região da 
escola

Tema falado  
nos media nas 

notícias no 
verão

Tema que 
preocupa a 

todos

Tema 
actual

 Existem 
outros riscos 
naturais que 

motivam mais 
os alunos

Tema fácil 
de motivar

Alunos com algum 
conhecimento sobre 

o tema

Alunos pôem 
muitas 

questões 
principalmente 

nas escolas dos 
meios rurais 

onde o 
problema é 
permente

Tema não alheio 
fazendo parte da 

vivência de 
alguns a lunos

Existência de 
consciência 
ecológica  e 

ambientalista 
em formação 

desde o 1º e 2º 
ciclos

Nunca 
aprofundou 

muito a 
temática

Risco que afecta 
a floresta 

portuguesa

Em áreas onde 
os alunos estão 
em permanente 
contacto com a 
floresta aderem, 

sendo fácil  
alertar para a 

importância da 
floresta

Alunos 
preocupados 

com as 
consequências 
dos incêndios 

florestais

3
4
4
3 X X
4
4 X X
3 X X
4 X

4 X
5 X X X X
5 X
3
3
3
4 X X
4
4
4
4 X X
5
4 X X
5 X X
4 X X
4 X
4 X
4 X
5 X X X

4 X
3
4 X X
4 X
3 X X
3 X
4 X X X X

QUESTÃO 17.1

QUESTÃO 17
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QUADRO XC- RESPOSTAS DOS PROFESSORES DE GEOGRAFIA AO  

                                                                   INQUÉRITO: DADOS GERAIS 

        

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Fonte. Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007   

      

           Não são apresentadas as respostas da questão nº 21 por razões de confidencialidade                           

18 19 20 22

1 F 1954 L 32

2 M 1975 L 7
3 F 1976 L 7
4 F 1982 L 2
5 F 1978 L 7

6 F 1973 L 14

7 F 1977 L

8 F 1966 L 18

9
10 M 1971 L 11

11 F 1977 M 8

12 F 1956 L 17

13 M 1973 M 11
14 F 1958 L 9

15 F 1976 L 10

16 F 1976 L

17 F 1966 L 17

18 F 1959 L 19
19 M 1977 L 6
20 M 1971 L 11
21 F 1974 L 10
22 F 1975 L 9

23 M 1980 L 5

24 F 1970 L 13

25 F 1975 L 8

26 M 1962 L 19

27 M 1959 L 27

28 F 1976 L 7
29 F 1981 L 2
30 F 1977 L 5
31 M 1957 L 27
32 F 1968 L 13
33 M 1980 L 3

34 F 1969 L 12

35 F 1981 L 4

36 F 1960 L 20

Nº DO 
INQUÉRITO

QUESTÕES
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QUADRO XCI- RELAÇÃO DA IMPORTÂNCIA QUE CONFEREM AOS RISCOS E  

            CATÁSTROFES COM OS ANOS DE SERVIÇO LECTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 

 

 

QUADRO XCII- RELAÇÃO DOS CONHECIMENTOS NA SUA FORMAÇÃO ACADÉMICA 

                                              SOBRE RISCOS NATURAIS COM OS ANOS DE SERVIÇO LECTIVO 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
                        Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 

 

 

QUADRO XCIII- RELAÇÃO DA AVALIAÇÃO DOS CONHECIMENTOS QUE POSSUEM 

                                                 SOBRE RISCOS NATURAIS COM OS ANOS DE SERVIÇO LECTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 

 

 

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente
Muito 

Insuficiente
< 5 3 1

5 - 9 7 4
10 - 19 6 8
20 - 29 1 2
≥ 30 1

TOTAL 0 17 16 0 0

ANOS DE 
SERVIÇO 
LECTIVO

AVALIAÇÃO DOS SEUS CONHECIMENTOS SOBRE RISCOS NATURAIS 
QUE ACTUALMENTE POSSUEM

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente
Muito 

Insuficiente
< 5 2 1 2

5 - 9 1 2 4 3
10 - 19 1 10 3
20 - 29 1 2
≥ 30 1

TOTAL 2 5 17 9 0

ANOS DE 
SERVIÇO 
LECTIVO

CLASSIFICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS QUE ADQUIRIRAM DURANTE O 
CURSO DE GEOGRAFIA SOBRE A TEMÁTICA DOS RISCOS NATURAIS

Extremamente 
Importante

Muito Importante Importante
Pouco 

Importante
Nada 

Importante
< 5 3 1

5 - 9 1 4 6
10 - 19 6 5 2
20 - 29 1 2
≥ 30 1

TOTAL 9 14 9 0 0

IMPORTÂNCIA QUE CONFEREM AO SUBTEMA. RISCOS E CATÁSTROFESANOS DE 
SERVIÇO 
LECTIVO
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QUADRO XCIV- RELAÇÃO DA OPINIÃO DAS ORIENTAÇÕES CURRICULARES DO SUBTEMA 

 RISCOS E CATÁSTROFES COM OS ANOS DE SERVIÇO LECTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 

 

 

QUADRO XCV- RELAÇÃO DA OPINIÃO DAS ORIENTAÇÕES CURRICULARES DA TEMÁTICA 

                         RISCO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS COM OS ANOS DE SERVIÇO LECTIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                        Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 

 

 

QUADRO XCVI- RELAÇÃO DA OPINIÃO SOBRE A FORMA COMO O SUBTEMA RISCOS   

                                              E CATÁSTROFES É APRESENTADO NOS MANUAIS COM OS ANOS DE  

                                              SERVIÇO LECTIVO 

 

 

 

 

 

 

 
 
                  Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 

Muito Boas Boas Suficientes Insuficientes
Muito 

Insuficientes
< 5 1 1 1

5 - 9 4 6 1
10 - 19 5 6 3
20 - 29 1 1
≥ 30

TOTAL 0 11 14 5 0

ANOS DE 
SERVIÇO 
LECTIVO

OPINIÃO SOBRE AS ORIENTAÇÕES CURRICULARES DE GEOGRAFIA 
PARA O 3º CICLO NO SUBTEMA RISCOS E CATÁSTROFES

Muito Boas Boas Suficientes Insuficientes
Muito 

Insuficientes

< 5 1 1

5 - 9 2 3 3 2
10 - 19 1 3 5 4 1
20 - 29 1 2
≥ 30

TOTAL 1 7 10 8 3

ANOS DE 
SERVIÇO 
LECTIVO

OPINIÃO SOBRE AS ORIENTAÇÕES CURRICULARES DE GEOGRAFIA 
PARA O 3º CICLO RELATIVAMENTE À TEMÁTICA RISCO DE INCÊNDIOS 

FLORESTAIS

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente
Muito 

Insuficiente
< 5 1 1 1

5 - 9 5 5 1
10 - 19 5 5 3
20 - 29 1 2
≥ 30

TOTAL 0 12 13 5 0

ANOS DE 
SERVIÇO 
LECTIVO

OPINIÃO SOBRE A FORMA COMO O SUBTEMA RISCOS E CATÁSTROFES 
É APRESENTADO NOS MANUAIS ESCOLARES EXISTENTES DE 

GEOGRAFIA DO 3º CICLO
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QUADRO XCVII- RELAÇÃO DA OPINIÃO SOBRE A FORMA COMO A TEMÁTICA RISCO 

                                               DE INCÊNDIOS FLORESTAIS É APRESENTADA NOS MANUAIS COM  

                                               OS ANOS DE SERVIÇO LECTIVO 

 

 

 

 

 

 

 
 

                      Fonte: Inquérito realizado no ano lectivo 2006/2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente
Muito 

Insuficiente
< 5 1 1 1 1

5 - 9 4 3 8
10 - 19 1 7 3
20 - 29 2
≥ 30 1

TOTAL 0 6 13 13 1

ANOS DE 
SERVIÇO 
LECTIVO

OPINIÃO SOBRE A FORMA COMO A TEMÁTICA RISCO DE INCÊNDIOS 
FLORESTAIS É APRESENTADA NOS MANUAIS ESCOLARES EXISTENTES 

DE GEOGRAFIA DO 3º CICLO



304 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V
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FIGURA 54- ESQUEMA PROSEPE 

 Fonte: Prosepe, 2007 

 

É de referir que actualmente o Serviço Nacional de Bombeiros, o Serviço Nacional de 

Protecção Civil e a Comissão Nacional Especializada de Fogos Florestais constituem 

um único organismo denominado Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC). 
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