Com o apoio de:

AULA N.º
ANO(s)

4
9.º

DISCIPLINA

Geografia e Cidadania e Desenvolvimento

. Discutir sucessos e insucessos da ajuda ao desenvolvimento, tendo em
consideração as responsabilidades dos países doadores e as dos países
recetores.
. Relatar medidas que promovam a cooperação entre povos e culturas
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO

no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS/PERFIL DOS ALUNOS

. Refletir criticamente sobre conceções, práticas e principais atores da
cooperação internacional.
.Identificar problemas mundiais a que os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da Agenda 2030 - ONU pretendem dar resposta.

A Ajuda ao Desenvolvimento

Fonte: “Escola Virtual”

1. Analisa o documento.
" Mais de um milhão de pessoas na Somália estão numa situação de emergência alimentar. A pouca chuva, os
conflitos e a redução da assistência humanitária levaram a "um agravamento da situação alimentar em toda a
Somália", indica um comunicado da Organização para a Agricultura e Alimentação (FAO).
Os especialistas estimam que 1025000 pessoas na Somália se encontrem numa situação de crise ou emergência
alimentar, um nível abaixo da situação de fome.
A FAO refere ainda que os inquéritos recentemente realizados na Somália sobre nutrição indicam que 218000
crianças até aos 5 anos (perto de uma em cada sete) registam um nível de subnutrição grave."
Manual “Geovisão9”, Raiz Editora (Adaptado da RTP online (artigo de 02/09/2014)).

Com o apoio de:

1.1. Identifica dois obstáculos ao desenvolvimento presentes no documento.
9 ano

1.2. Explica em que medida a ajuda humanitária é fundamental para atenuar os problemas referidos no
texto.

2. Analisa o documento.
" O Programa “Tekopora”, no Paraguai, destina-se a famílias com crianças e adolescentes (0-18 anos),
deficientes e mulheres grávidas em situação vulnerável e de pobreza extrema. O objetivo é quebrar a
transmissão intergeracional da pobreza, permitindo que as crianças dessas famílias tenham acesso à
educação, a cuidados de saúde e que conheçam e possam exercer os seus direitos, melhorando as suas
oportunidades futuras."
Manual “Geovisão9”, Raiz Editora( Adaptado de Secretaríade Acción Social - SAS (acedido a 17/07/2014))

Explica a importância deste tipo de programas no ciclo de desenvolvimento dos países menos
desenvolvidos.
9 ano

3. Comenta a seguinte afirmação.
“ A Educação e a Cidadania são pilares fundamentais para o Desenvolvimento”.
9 ano
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