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DOMÍNIO e SUBDOMÍNIOS METAS de APRENDIZAGEM  ESTRATÉGIAS/RECURSOS 
AVALIAÇÃO: 

INSTRUMENTOS/PESOS 

TEMPO / 

CALENDARIZA 

 

Domínio 9 – A Europa e o 

Mundo no Limiar do século 

XX 

Apogeu e declínio da 

Influência Europeia. 

As transformações políticas, 

económicas, sociais e 

culturais do após-guerra 

Portugal da 1ª República à 

Ditadura Militar 

 

Domínio 10 –  Da Grande 

Depressão à 2ª Guerra 

Mundial 

Crise, ditaduras e 
democracia no década de 
30  (a cont. no 2º P) 

Compreensão Temporal  
O aluno utiliza unidades/convenções temporais (como milénio, século, 
quartel, períodos/”Idades”) e conhece características de diferentes 
calendários, para relacionar personalidades, acontecimentos, processos 
e interações quer nas sociedades contemporâneas (desde o séc. XIX até 
ao séc. XXI), quer entre elas e o passado. 

O aluno analisa e problematiza a relevância de elementos de 
tabelas/frisos cronológicos sobre personalidades, acontecimentos, 
processos e interacções, para responder a questões acerca de várias 
dimensões (socioeconómicas, políticoconstitucionais, tecnológicas, 
culturais e ideológicas) da realidade humana. 
O aluno usa a periodização e datas essenciais para situar novas 
aprendizagens e construir tabelas/frisos cronológicos comparados que 
sejam significativos para compreender as sociedades contemporâneas e 
as relações entre a história nacional, europeia e mundial. 
O aluno apresenta ideias sobre mudança e continuidade em história, 
evitando anacronismos e a ideia de que a história se repete. 
O aluno mobiliza ideias de mudança e continuidade que perspetivem 
diversos ritmos e sentidos de evolução em diferentes sociedades e 
culturas, desde os finais do século XIX. 
O aluno argumenta historicamente em torno de várias perspetivas de 
mudança e permanência, tendo em conta a potencial diversidade de 
ideias e interesses de indivíduos grupos, relativamente a processos e 
interacções dos mesmos, considerando também tendências de 
homogeneização de perspetivas.  
 

. 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. 

.Visionamento/ comentário de 

filmes e/ou documentários 

. Elaboração de trabalhos de 

pesquisa individuais e em grupo 

escritos e orais. 

. Organização de dossiês 

temáticos. 

. Organização de exposições de 

Testes / Trabalho 

formal dirigido – 70% 

 

 

Outros: fichas de 

trabalho, trabalhos 

individuais e em 

grupo, escritos e 

orais – 20% 

 

 

 

Grelhas de 

observação de aula 

(comportamento / 

atitudes) – 10% 

 

 

Iº 

PERÍODO 

37 t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt/ensino-basico/metas-de-aprendizagem/dominio/?id=454


 
 

 

 

Domínio 10 –  Da Grande 

Depressão à 2ª Guerra 

Mundial 

A 2ª Guerra Mundial: 

violência e reconstrução. 

  

Domínio 11 - Do segundo 

após-guerra aos anos 80  

A Guerra Fria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Compreensão Espacial em História 
O aluno localiza em diversas representações cartográficas (planisfério, 
globo, mapas temáticos) territórios, movimentações, inter-relações e 
conflitos de diversos povos, desde finais do século XIX.  
 
O aluno localiza, em mapas, elementos patrimoniais referentes a 
sociedades desde os finais do século XIX, nomeadamente sítios e 
edifícios à escala local, nacional, europeia e mundial.  
O aluno interpreta, in loco ou virtualmente, a organização da vida 
humana num determinado espaço desde finais do séc. XIX, utilizando 
nomeadamente objectos patrimoniais, para articular diversas 
transformações aí ocorridas, numa perspetiva diacrónica. 

O aluno relaciona várias dimensões da actividade humana 
(socioeconómica, político-institucional, tecnológica, cultural e ideológica) 
desde os finais do séc. XIX com as potencialidades e limitações dos 
respectivos espaços. 
•O aluno argumenta em torno de uma visão dinâmica de espaço 
relacionando-a com a organização e evolução das sociedades humanas 
(nomeadamente noções relativas de distância e tempo em função dos 
transportes e da generalização das TIC).  
 

Interpretação de Fontes em História 
O aluno identifica, pesquisa, seleciona e usa fontes com estatutos e 
linguagens diferentes para compreender aspetos de diversas sociedades 
e problematiza “vestígios do passado” enquanto evidência para 
compreender aspectos das sociedades humanas contemporâneas. 
O aluno analisa as características e função social do saber historiográfico 
e avalia-o face a outros níveis e áreas do saber (jornalismo, arte, 
religião, propaganda, senso comum). 
O aluno apresenta leituras historiográficas à luz de fontes diversificadas 
e de conhecimentos prévios, problematizando aspectos divergentes nas 
fontes. 

Compreensão Histórica Contextualizada 

O aluno explica acontecimentos, processos e etapas da história desde 
finais do séc. XIX, estabelecendo relações de causalidade e 

trabalhos. 

. Debates sobre temas da 

contemporaneidade. 

. Consultas na Internet e trabalho 

multimédia. 

.Visita de estudo:  

Museu Forte de Peniche 

. Outras Atividades do PAA 

 

 

 

 

 

 

IIº 

PERÍODO 

37 t  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt/ensino-basico/metas-de-aprendizagem/dominio/?id=455
http://www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt/ensino-basico/metas-de-aprendizagem/dominio/?id=456
http://www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt/ensino-basico/metas-de-aprendizagem/dominio/?id=457


 

 

 

Domínio 11 - Do segundo 

após-guerra aos anos 80  

A Guerra Fria (conclusão) 

 

 

 

Domínio 12- O após-Guerra 

Fria e a globalização  

Estabilidade e instabilidade 

num mundo unipolar 

 

problematizando as consequências da acção humana para o futuro. 
O aluno integra, nas suas narrativas sobre o passado desde finais do séc. 
XIX, várias dimensões históricas e protagonismos de indivíduos, grupos 
sociais, povos, Estados e sociedades, problematizando relações entre a 
história nacional, europeia e mundial. 
O aluno interpreta, integra e aplica, com base nos temas e conteúdos 
programáticos, os seguintes conceitos substantivos e terminologias 
convencionais: Temas 9: Colonialismo, Nacionalismo, Imperialismo, 
“Partilha de África”, “Alianças político-militares”, Armistício, Fordismo, 
Taylorismo, Estandardização, Monopólio, Marxismo-leninismo, 
Comunismo, Soviete (nacionalização, colectivização), Republicanismo, 
Partido político, Democracia parlamentar/Ditadura militar, Feminismo, 
Cultura de massas, Mass media, Futurismo, Abstraccionismo, 
Modernismo; Tema 10: “Crise dos anos 30” (superprodução, 
especulação, Crash Bolsista, inflação/deflação, depressão económica), 
New Deal, Frente Popular, Fascismo, Corporativismo, Nazismo, Racismo, 
Totalitarismo, Estado Novo, Estalinismo (economia planificada), 
Resistência, Genocídio/Holocausto, A ONU. Temas 11 e 12: “Pós-
guerra”, Guerra Fria, “milagre japonês”, Sociedade Multinacional, 
Autodeterminação, “25 de Abril”, Descolonização/Neocolonialismo, 
Terceiro Mundo, Democracia popular, Maoísmo, Estado-Providência, 
Sociedade de consumo, “Muro de Berlim”, Massificação, Diversidade 
cultural.  
O aluno reconhece a existência de diversidade e interinfluência de 
culturas e ideologias bem como a afirmação de uma consciência 
intercultural em sociedades contemporâneas. 
O aluno analisa e procura explicar as motivações e razões das partes 
envolvidas em situações de diálogo, tensão ou conflito grupos sociais ou 
povos em situações de diálogo, tensão ou conflito, bem como as 
consequências históricas das atitudes tomadas, a curto e a longo prazo.  
O aluno toma posição historicamente fundamentada quanto a possíveis 
configurações das sociedades humanas no futuro, à luz do 
conhecimento produzido sobre o passado e das condições objetivas do 
presente. 
O aluno apresenta uma reflexão pessoal de síntese, historicamente 
fundamentada, sobre contributos marcantes para a vida actual, de 
sociedades desde a Pré-História até à atualidade que foram objeto de 

 

 

III 

PERÍODO 

19 t  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



estudo. 
O aluno reconhece a utilidade de cruzar informação, de forma objectiva 
e à luz de perspetivas diversas, sobre sociedades do século XX e 
antecedentes, para entender-se a si próprio no mundo e poder 
problematizar questões da vida actual a uma escala temporal 
abrangente e para poder colocar hipóteses plausíveis acerca do futuro. 

 
Comunicação em História 

O aluno produz, por escrito e oralmente, narrativas, ensaios, relatórios de 

pesquisa, perguntas e respostas, participa em grupos de trabalho, 
debates, mesas redondas ou colóquios, para comunicar as suas ideias 
em História. 
O aluno processa textos, troca emails, participa em blogs, sites, 
webquests e outras ferramentas TIC emergentes, constrói documentos 
em powerpoint, blogs, multimédia, sites, e publica podcasts, para 
comunicar e partilhar as suas ideias em História. 
O aluno comunica as suas ideias históricas sobre o passado desde os 
finais do séc. XIX através de formas de expressão artística que lhe sejam 
familiares. 

 

 

http://www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt/ensino-basico/metas-de-aprendizagem/dominio/?id=458

