
Tópicos Temas e conteúdos SESB 
7.1 – Diversidade no planeta Terra  

(Vielfalt Erde) 
Introdução ao estudo da geografia – “O que é a geografia? Como se trabalha em geografia?” 
Localização relativa e absoluta – “Onde estás tu?” (latitude, longitude, rosa-dos-ventos,...) 
Diversidade climática na Terra – “O estado do tempo e o clima – tudo igual?” (as zonas 
climáticas da Terra)  
Os gráficos termo-pluviométricos (Klimadiagramme) – “Brasil/Portugal – um país, um clima?” 
África – Os PALOPs, diversidade do relevo, os desertos – “África – um mosaico de 
realidades?” 
A floresta tropical – “Amazónia – o pulmão do planeta?” 
 

7.2 – Dinâmica interna da Terra 
(Risikoräume) 

Estrutura interna da Terra – “Da crosta ao nucleo?” 
Placas tectónicas – “Brasil e Portugal – cada vez mais afastados?” 
Vulcanismo, sismologia – “Açores – o ponto de encontro de todos os riscos?” 
A vida em zonas de risco – “Como influencia o Homem a natureza?”  
 

8.1 – Contrastes de desenvolvimento (pobreza e riqueza) 
(Armut und Reichtum) 

Países com diferentes graus de desenvolvimento: 
Países desenvolvidos e em desenvolvimento, BRICS, PIB, crescimento e desenvolvimento, 
IDH, contrastes de desenvolvimento,... – “Um mundo dividido em dois?”, “Crescimento 
económico e desenvolvimento humano – o que os distingue?”,  
Interdependência entre espaços com diferentes níveis de desenvolvimento: 
Obstáculos e soluções, descolonização, dívida externa, comércio,... – “Moçambique, Angola, 
Brasil e Portugal – como comparar?” 
Temas à escolha: “Favelas – um exclusivo no Brasil?”, “Acesso à educação – a minha 
educação depende do local onde nasci?”, “Fome e pobreza – um exclusivo dos países 
pobres?”, “As mulheres no século XXI”, “O turismo – um motor de desenvolvimento?” 
 

8.2 – População e migração 
(Migration und Bevölkerung) 

Desenvolvimento demográfico – dimensão regional e global: população, indicadores 
demográficos, pirâmides etárias,... 
Urbanização – fuga do campo, taxa de urbanização, metrópoles,... 

Adenda SESB (Ergänzung) 

O currículo na SESB obedece aos temas, objetivos e competências do RLP Alemão em vigor. Dada a específicidade do ensino SESB podem ser concretizados 
alguns temas diferentes, em concordância com os manuais/materiais disponíveis. Estas são algumas das possibilidades adicionais aos RLP. 



A população mundial – disparidades no desenvolvimento, políticas natalistas e antinatalistas, 
migrações e suas causas,... 
“Portugal – terra de emigrantes?”, “População mundial – um mundo, uma estratégia?”, 
“Pátria – o que me leva a deixar o meu local de origem?”, “Os desafios nas cidades do século 
XXI”, “A China e a sua política do filho único” 

9.1 – Os recursos do planeta 
(Umgang mit Ressourcen) 

Recursos: disponibilidade e distribuição no planeta, formação, utilização sustentável, novos 
recursos. 
Conflitos pelos recursos: água, petróleo, minerais e metais preciosas 
Proteção dos recursos: sustentabilidade, alternativas, alterações dos comportamentos 
Temas à escolha: 
 “Recursos – serão ilimitados?” (o que são e os diferentes tipos de recursos,...) 
“A luta pela água” (barragens [no exemplo Península Ibérica], o Mar de Aral, o direito à água, 
conflitos e guerras pela água,...)  
“O ouro negro” (extração e utilização, OPEP, Brasil/Angola e o petróleo, novas técnicas de 
extração (Fracking), alternativas,...) 
“África – um continente rico?” / “Brasil/Angola – um país e as suas riquezas” (disparidades na 
distribuição, problemas e conflitos,...) 
“Os recursos desconhecidos” (a areia como recurso, os minerais raros,...) 
“O solo – um recursos desvalorizado?” (tipos de solo e as suas utilizações,...) 
“As cidades – uma fonte de recursos?” (diferentes tipos de cidades, comparação entre 
cidades de continentes diferentes, desafios, Berlim, Brasília, a gentrificação, cidade 
sustentável,...)  
 

9.2 – Mudanças climáticas 
(Ursachen und möglichen Auswirkungen des Klimawandels 

erläutern) 

Clima e tempo metereológico: “O estado do tempo e o clima – tudo igual?” 
Estrutura vertical da atmosfera: “Da Terra ao espaço – é tudo a mesma coisa?” 
Aquecimento global, equilíbrio térmico da Terra, efeito-estufa, poluição atmosférica, smog, 
chuvas ácidas: “Aquecimento glocal – a culpa é do ser humano?” 
Alterações climáticas e sustentabilidade, representatividade nos meios de comunicação: 
“Aquecimento global – uma questão de moda?”, “Há um caminho para evitar alterações 
climáticas?” 
 

10.1 – Globalização e ligações comerciais 
(Witschaftliche Verflechtungen und Globalisierung) 

Globalização: os processos e estruturas comerciais e os seus efeitos no Homem e no 
ambiente 
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Possíveis concretizações: 
- As dimensões da globalização – “Mundialização e Globalização – dois conceitos, um 
significado?” 
- Blocos regionais e locais – “A importância da união de países para o comércio global”, “O 
mundo e a sua organização em blocos”, “Blocos regionais e locais – objetivos comuns?”, “A 
ONU e o seu papel mundial”  
- O comércio tradicional/global – “Os desafios da globalização no comércio local”, “Os 
diferentes modelos económicos”, “As multinacionais e o seu papel no mundo”, “Comércio 
justo – qual o custo da poupança?” 
- Os eventos globais – “Eventos globais – que papel no mundo moderno?” 
- O turismo – “O turismo no século XXI – a solução de todos os males?” 
 

10.2 – A Europa no Mundo 
(Europa in der Welt) 

A Europa no mundo: orientação, características, diversidade, clima, a cidadania europeia, 
ligações comerciais, modos de transporte 
 A UE (o seu papel global, as disparidades europeias, funcionamento, o papel da 
Alemanha/Portugal na UE) – “Será real ideia de uma Europa Unida?” “Como decidir algo a 
nível europeu?”, “A UE e os nacionalismos – como conjugar os dois interesses?”, “A entrada 
na UE – o caso da Turquia” 
 


