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Domínio/ 
 Tema/unidade 

Subdomínio/ 
conteúdos 

Metas de aprendizagem 
intermédias 

Estratégias/ recursos Avaliação: instrumentos/ 
pesos 

Tempo / 
Calendari

zação 
Portugal do séc. XVIII 

ao séc. XIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal no séc. XX 

 

 

 

 

•O Império 

Português, o poder 

absoluto, a 

sociedade de 

ordens e a arte no 

séc. XVIII 

 

•A revolução 

Francesa de 1789 e 

seus reflexos em 

Portugal 

 

•Portugal na 

segunda metade do 

séc. XIX 

•Da Revolução 

Republicana de 

1910 à Ditadura 

Militar de 1926 

 

•O Estado Novo 

(1933-1974) 

Meta 1 
• O aluno traça, em diferentes representações cartográficas, 
itinerários das movimentações dos portugueses desde o 
século XVIII ao século XX.  
• O aluno localiza, em mapas, elementos patrimoniais 
relevantes, à escala local, nacional e mundial (sítios 
arqueológicos, edifícios, outros). 
Meta 2 
• O aluno reconhece, in loco ou virtualmente, diferenças e 
semelhanças entre determinados espaços no passado e no 
presente, estabelecendo relações com a organização da vida 
humana ao longo dos tempos. 
Meta 3 
• O aluno utiliza unidades/convenções temporais como 
milénio, século, a.C./d.C., períodos e épocas para situar, no 
tempo, personalidades, acontecimentos, processos e 
interações significativas de diversas sociedades desde o século 
XVIII ao século XX.  
• O aluno mostra compreender os sentidos de tabelas/frisos 
cronológicos simples sobre personalidades, acontecimentos, 
processos e interações significativas em diversas dimensões 
da ação humana e social (económicas, técnicas, sociais, 
politicas, culturais), referentes à História de Portugal desde o 
século XVIII ao século XX. 
Meta 4 
• O aluno usa datas essenciais para situar novas 
aprendizagens e constrói tabelas/frisos cronológicos simples 
que exprimam situações relevantes na História de Portugal 
desde o século XVIII ao século XX. 
Meta 5 
• O aluno reconhece diferenças e semelhanças entre diversos 
contextos históricos, integrando a ideia de vários ritmos de 
evolução em diversos espaços (como ritmos de migração 
interna e de emigração nos séculos XVIII e XIX). 
• O aluno reconhece que há mudanças e permanências ao 
longo dos tempos, veiculando a noção de que não há uma 
direção de mudança linear (numa dada situação histórica, 
considerada de progresso, poderão ser encontrados 
elementos de continuidade e de retrocesso). 
 
 
Meta 6 
• O aluno pesquisa, seleciona e usa fontes com linguagens 
diversas (iconográficas, textuais e outras) e com estatutos 

 Visitas de estudo: 
 

 Participação em projetos. 

 

 Utilização das tecnologias 

de informação e 

comunicação.  

 

 Atividades de investigação- 
 
 Aplicação da metodologia 
da História: 
•Observação, análise, 

interpretação de mapas, barras 

cronológicas, quadros, gravuras, 

imagens e textos historiográficos e 

documentais. 

• Análise e elaboração de quadros-

síntese. 

•Produção de materiais 

iconográficos e mapas, gráficos, 

esquemas, barras cronológicas e 

glossários. 

• Elaboração de trabalhos de 

pesquisa individuais e em grupo 

escritos e orais. 

• Organização de dossiers 

temáticos.  

Testes  / Trabalho formal  

dirigido – 70% 

Outros: fichas de trabalho, 

trabalhos individuais e em 

grupo, escritos e orais – 15% 

Grelhas de observação de aula 

(comportamento / atitudes) – 

15% 

 
 
 
 
 
 
Nota 1: A avaliação atribuída ao 
aluno corresponde à média 
ponderada das classificações 
obtidas nos diferentes 
instrumentos de avaliação a que 
o aluno foi sujeito. 
 
Nota 2: Em cada momento de 
avaliação o professor utilizará 
todos os instrumentos 
disponíveis até então de acordo 
com a nota 1. 
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Portugal Hoje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•O 25 de abril de 

1974 e o regime 

democrático 

 

•Espaços em que 

Portugal se integra 

 

•A população 

portuguesa 

 

•Os lugares onde 

vivemos 

 

•As atividades que 

desenvolvemos 

 

 

•O mundo mais 

perto de nós 

 

diferentes (documentos legais, fontes privadas e públicas, 
fontes ficcionais como lendas, filmes, livros) para 
compreender a História de Portugal e as suas interações com 
diversas sociedades no mundo, desde o século XVIII até à 
atualidade.  
• O aluno reconhece a existência de fontes com mensagens 
diversificadas sobre um mesmo assunto, resultantes de 
diferentes pontos de vista.  
• O aluno estabelece diferenças e semelhanças entre duas 
fontes com mensagens divergentes, integrando a informação 
nas suas próprias conceções sobre a realidade passada. 
Meta 7 
• O aluno reconhece a existência de diversidade cultural, 
identificando situações de diálogo e de conflito entre 
personagens, grupos sociais ou povos. 
Meta 8 
• O aluno descreve e atribui significado a momentos chave de 
Portugal no passado, desde o século XVIII até finais do século 
XX (o Império Colonial Português do séc. XVIII; a Monarquia 
Absolutista; Lisboa pombalina; 1820 e o Liberalismo; a queda 
da Monarquia e a 1ª República; Estado Novo; 25 de abril de 
1974 e o Regime Democrático).  
• O aluno descreve sucintamente como se vivia em Portugal 
nos séculos XVIII, XIX e XX, e como viviam e interagiam os 
povos no contexto do Império Colonial Português, no século 
XVIII. 
• O aluno refere o papel de personagens consideradas 
relevantes na História do país e na História local, em 
dimensões diversas.  
• O aluno descreve sucintamente como viviam e interagiam os 
portugueses com outros povos da Europa e de outros 
continentes, nos séculos XIII a XVI, focando várias dimensões. 
Meta 9 
• O aluno caracteriza, interpreta e aplica, com base nos temas 
e conteúdos programáticos, os seguintes conceitos 
substantivos e terminologias convencionais: Tema C Subtema 
1: Monarquia absoluta, Inquisição, Cristianismo e Catolicismo, 
Tráfico de escravos, Bandeirantes, Estrangeirados, Estilo 
Barroco/neoclássico (pombalino). Subtema 2: Bloqueiro 
Continental, Invasões napoleónicas, a Corte no Brasil, 
Revolução Liberal, Constituição, Guerra Civil, Monarquia 
Constitucional. Subtema 3: Modernização do país, Baldio, 
Indústria, Máquina a vapor, Operariado, Património industrial, 
Mobilidade social, Recenseamento da população, 
Administração pública, Abolição da escravatura. Subtema 4: 
República, Sindicalismo, Direitos laborais, Alfabetização. 
Subtema 5: Ditadura, Estado Novo, Censura, Guerra colonial, 
Democracia, Descolonização, Governo, Assembleia da 
República, Região Autónoma, Autarquia, Câmara Municipal, 

•Visionamento/comentário de 

filmes e documentários. 

•Exploração de conexões entre 

temas. 

•Resolução de problemas 
 

 Organização de exposições 
de trabalhos. 
 

 Organização de debates. 
 
 

 Recursos Materiais: 
 Quadro 
 Giz 
 Manuais Escolares 
 Datashow 
 Pc 
 Fotocopiadora 
  
 
 
 

Recursos Humanos: 
 Alunos 
 Assistentes Operacionais 
 Comunidade Educativa 
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•Lazer e património 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junta de Freguesia. 
Meta 10 
• O aluno comunica os seus conhecimentos e conceções sobre 
o passado histórico e a realidade geográfica em estudo, 
redigindo frases, legendagens, resumos e pequenos relatos.  
• O aluno expressa os seus conhecimentos e conceções sobre 
o passado histórico e a realidade geográfica em estudo, 
participando em debates, discussões argumentativas e 
diálogos.   
Meta 11 
•O aluno comunica, participa ou constrói blogs e webquests e 
grava podcasts relacionados com perspetivas e 
conhecimentos relativos ao passado histórico e à realidade 
geográfica em estudo. 
Meta 12 
• O aluno exprime conhecimentos e conceções relacionados 
com a História de Portugal através de expressões artísticas 
que utiliza (plástica, dramática, poética, musical, outras). 
Meta 13 
• O aluno representa, em mapas com diferentes escalas, 
territórios e elementos naturais e humanos, mobilizando 
diferentes variáveis visuais (cores, símbolos). 
Meta 14 
• O aluno utiliza diversas representações cartográficas da 
superfície da Terra (plantas, mapas, globos), na localização de 
espaços em que Portugal se integra. 
Meta 15 
• O aluno compara e explica a distribuição de diferentes 
fenómenos relacionados com a população, o povoamento e as 
atividades económicas em Portugal, usando terminologia 
geográfica específica. 
Meta 16 
• O aluno descreve a distribuição da população e de algumas 
atividades económicas em Portugal Continental, nos Açores e 
na Madeira, enunciando fatores que a condicionam. 
Meta 17 
• O aluno compara a distribuição de diferentes fenómenos 
humanos à escala nacional (ex: natalidade, esperança de vida 
à nascença, mortalidade infantil, envelhecimento da 
população) estabelecendo entre os mesmos relações de 
causalidade e interdependência. 
Meta 18 
• O aluno compara o espaço rural com o espaço urbano, em 
Portugal, enunciando diferenças ao nível das actividades 
económicas, ocupação dos tempos livres, tipo de construções, 
modos de vida. 
Meta 19 
• O aluno explica a ação de alguns fatores naturais e humanos 
nos padrões de distribuição da população, do povoamento e 
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das atividades económicas, no território nacional. 
Meta 20 
• O aluno elabora pequenas pesquisas documentais sobre 
problemas da vida quotidiana no campo e na cidade em 
Portugal e apresenta as conclusões. 
Meta 21 
• O aluno identifica problemas sociais no território nacional 
(pobreza, envelhecimento da população…), reconhecendo 
alguns fatores a eles associados e possíveis de os atenuar. 
Meta 22 
• O aluno recolhe e organiza em dossiês informação relevante 
sobre problemas sociais no território nacional, formulando 
sobre os mesmos questões geográficas relevantes e 
explicações fundamentadas. 
Meta 23 
• O aluno descreve as relações de complementaridade e 
interdependência entre diferentes lugares e regiões do 
território nacional (cidade-campo; áreas de partida e de 
chegada de migrantes, espaços de produção e de consumo…). 
Meta 24 
• O aluno analisa e debate casos concretos de mudanças no 
uso do espaço urbano (construção de novos bairros 
habitacionais, espaços de lazer…), apresentando, oralmente e 
por escrito, os argumentos que fundamentam as suas 
opiniões. 
Meta 25 
• O aluno identifica e descreve a forma como algumas 
características ambientais, sociais e culturais participam na 
construção da identidade de Portugal e da população 
portuguesa. 

 


