
GUIÃO DE TRABALHO  

Organizem-se em grupos de trabalho (pares) e realizem as tarefas que se seguem. 
A avaliação do trabalho reger-se-á pelos seguintes parâmetros: nível de cumprimento das 
tarefas propostas; cotação da ficha de trabalho; motivação, empenho; cooperação e 
comportamento. 
 

Tarefas: 

1. Abram o site do Instituto Nacional de Estatística (INE) www.ine.pt; 

2. Cliquem em “Dossiês temáticos” (canto esquerdo da página) 
“Sustentabilidade demográfica” (canto direito); 

3. Cliquem em cima do ícone “Esperança de vida à nascença” e registem o valor 
correspondente a Portugal. Para fazer o registo dos valores: 

a) Abram o documento “ficha de trabalho” que se encontra na pasta de 
documentos fornecida pela professora; 

b) Regista o valor no Quadro 1, na linha correspondente à variável em 
questão; 

4. Repitam o procedimento, por forma a completar o Quadro 1 [atenção: a taxa de 
mortalidade tem de ser calculada a partir da diferença entre a taxa de 
natalidade e a taxa de crescimento natural (TN -TCN)]. 

5. Resolvam, de seguida, o exercício 2 da ficha de trabalho; 

6. Voltem ao site do INE, e utilizando as mesmas variáveis, cliquem no ícone        
para visualizar o mapa; 

7. Na “configuração do mapa” (lado direito) seleccionem a NUT III e cliquem em 
“actualizar”; 

8. Observem o mapa, tirem algumas conclusões e registem-nas na ficha de 
trabalho, no quadro para o efeito (exercício 3 – Quadro 2); 

9. Repitam o procedimento para todas as variáveis da tabela 2; 

10. Abram, novamente, o mapa da taxa de natalidade: 

a) Em “Configuração do mapa”/”Níveis de desagregação” escolham 
Municípios  “actualizar” 

b) b) Façam um zoom na Região Norte, cliquem no ícone         (lado 
esquerdo do visualizador), clicando, de seguida, no Concelho de 
Guimarães; 

c) c) Verifiquem o valor correspondente (canto inferior esquerdo)  
resolvam os exercícios 4 e 5 da ficha de trabalho;  

11. Repitam o procedimento para o Índice de Envelhecimento  resolvam os 
exercícios 6 e 7 da ficha de trabalho.  

12. Coloquem a vossa ficha de trabalho, devidamente identificada, no Moodle da 
escola, no item “trabalhos”, na disciplina de Geografia - 8.º ano. 

FIM. 


