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Domínio 

(tema) 

Sub-domínio / con-

teúdos 
Metas curriculares (objetivos) 

Estratégias 

/ recursos 

Avaliação: 

instrumentos / pesos 

Tempos / 

calendarização 

Expansão e 

mudança 

nos séculos 

XV e XVI 

O expansionismo 

europeu 

1.Conhecer e compreender o pioneirismo português no processo 

de expansão europeu 

2. Conhecer e compreender os processos de expansão dos Impé-

rios Peninsulares 

3. Compreender as transformações decorrentes do comércio à 

escala mundial 

4. Conhecer e compreender os séculos XV e XVI como período 

de ampliação dos níveis de multiculturalidade das sociedades 

5. Conhecer o processo de união dos impérios peninsulares e a 

Restauração da Independência portuguesas em 1640 

 Observação, análise e 

interpretação de fontes 

da História e de vários 

tipos de documentos de 

informação histórica 

(mapas, barras cronoló-

gicas, gravuras, objetos 

patrimoniais, sínteses, 

textos historiográficos, 

imagens e maquetas) 

 Produção de textos 

 Visionamento e comen-

tário de filmes e docu-

mentários 

 Elaboração de trabalhos 

de pesquisa individuais e 

em grupo, utilizando as 

novas tecnologias de in-

formação 

 Organização de dossiês 

temáticos 

 Testes / Trabalho 

formal dirigido – 

70% 

 Fichas de trabalho, 

trabalhos individuais 

e de grupo (escritos 

e apresentações 

orais) e participação 

nas aulas – 20% 

 Grelhas de observa-

ção de aula (com-

portamento / atitu-

des) – 10% 

1º Período 

(32 aulas – 

mín.35) 

15 aulas 

+ 3 aulas 

Avaliação 

Teste:  

Renascimento,  Re-

forma e Contra-

Reforma 

 

1. Conhecer e compreender o Renascimento 

2. Conhecer e compreender a Reforma Protestante  

3. Conhecer e compreender a reação da Igreja Católica à Reforma 

Protestante 

 

 

11 aulas 

+ 3 aulas 

Avaliação 
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Domínio 

(tema) 

Sub-domínio / 

conteúdos 

Metas curriculares (objetivos) Estratégias 

/ recursos 

Avaliação: 

instrumentos / pesos 

Tempos / 

calendarização 

O contexto 

europeu dos 

séculos 

XVII e 

XVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Antigo Regime 

europeu: regra e ex-

ceção 

 

 

 

 

 

 

1. Conhecer e compreender o Antigo Regime europeu a nível 

político e social 

2. Conhecer os elementos fundamentais de caracterização da 

economia do Antigo Regime europeu  

3. Conhecer e compreender os elementos fundamentais da arte e 

da cultura no Antigo Regime  

4. Conhecer e compreender a afirmação política e económica da 

Holanda e da Inglaterra, nos séculos XVII e XVIII  

5. Conhecer as diferentes etapas da evolução de Portugal, em 

termos políticos, sociais e económicos, no século XVII e na 

primeira metade do século XVIII 

 Organização de exposi-

ções de trabalhos (no 

âmbito do Projeto de Ed. 

Sexual sobre manifestações 

da sexualidade e da afetivi-

dade na literatura, pintura 

e escultura do Renascimen-

to) 

 Debates 

 Visita de estudo ao 

Museu de Marinha, Padrão 

dos Descobrimentos e Mos-

teiro dos Jerónimos, no 

âmbito dos conteúdos O 

expansionismo europeu e o 

Renascimento – estilo ma-

nuelino), considerando a in-

terdisciplinaridade a esta-

belecer em CT (incluindo o 

projeto educativo “Leva 

Portugal ao Mundo” e a ar-

ticulação vertical com as 

aprendizagens e conceitos 

estruturantes do 10º ano – 

História A  

 2º Período 

(35 aulas -

mín.37) 

 

13 aulas 

+ 3 aulas 

avaliação 

Um século de mudan-

ças (séc. XVII) 

1. Conhecer e compreender os vetores fundamentais do Ilumi-

nismo  

2. Conhecer e compreender a realidade portuguesa na segunda 

metade do século XVIII 

4 aulas 

O arranque 

da Revolução 

Industrial e o 

triunfo dos 

regimes libe-

rais conser-

vadores 

Da Revolução Agríco-

la à Revolução Indus-

trial 

1. Conhecer e compreender os principais condicionalismos expli-

cativos do arranque da “Revolução Industrial” na Inglaterra  

2. Conhecer e compreender as características das etapas do pro-

cesso de industrialização europeu de meados do século XVIII e 

inícios do século XIX  

3. Conhecer e compreender as implicações ambientais da ativida-

de das comunidades humanas e, em particular, das sociedades 

industrializadas 

 

4 aulas 
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Domínio 

(tema) 

Sub-domínio / 

conteúdos 

Metas curriculares (objetivos) Estratégias 

/ recursos 

Avaliação: 

instrumentos / pesos 

Tempos / 

calendarização 

O arranque 

da Revolução 

Industrial e o 

triunfo dos 

regimes libe-

rais conser-

vadores 

Revoluções e Estados 

liberais conservadores 

1. Conhecer e compreender a Revolução Americana e a Revolu-

ção Francesa  

2. Conhecer e compreender a evolução do sistema político em 

Portugal desde as Invasões Francesas até ao triunfo do liberalis-

mo após a guerra civil 

relativamente aos conteúdos “O 

contributo português” para o 

“alargamento do conhecimento 

do Mundo”  e “A reinvenção das 

formas artísticas. Imitação e 

superação dos modelos da Anti-

guidade” \ “A arte em Portugal: o 

gótico-manuelino…”1º período 

 

●Visita de estudo ao N. 

A.M.B.C.P. e ao Museu e Igreja 

de S Roque, no âmbito dos 

conteúdos Lisboa pombalina e 

Lisboa barroca – o Barroco), 

considerando a interdisciplinari-

dade a estabelecer em CT (inclu-

indo o projeto educativo “Mar de 

Leituras” e a articulação vertical 

com as aprendizagens e concei-

tos estruturantes do 11º ano – 

História A (Mod.4). 

  

8 aulas 

+ 3 aulas 

Avaliação 

 

A civiliza-

ção indus-

trial no 

século XIX 

Mundo industrializa-

do e países de difícil 

industrialização 

1. Conhecer e compreender a consolidação dos processos de 

industrialização  

2. Conhecer e compreender os principais aspetos da cultura do 

século XIX  

3. Conhecer e compreender os sucessos e bloqueios do processo 

português de industrialização 

 

3º Período 

(16 aulas - 

mín.22) 

 

8 aulas 

Burgueses e proletá-

rios, classes médias e 

camponeses 

1. Conhecer e compreender a evolução demográfica e urbana no 

século XIX  

2. Conhecer e compreender o processo de afirmação da burguesia 

e crescimento das classes médias  

3. Conhecer e compreender a evolução do operariado 

5 aulas 

 

+ 3 aulas 

Avaliação 
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Perfil de Saída  

 

O perfil de saída do aluno do 3º Ciclo, definido de acordo com as metas curriculares de História para o mesmo nível de Ensino Básico, contempla: 

1 – o domínio dos conhecimentos específicos essenciais definidos nos programas  e nas metas curriculares em vigor; 

2 – o desenvolvimento de capacidades de carácter metodológico, conceitos e noções operatórias, a saber: i) a compreensão da História do mundo Ocidental e da 

História nacional; ii) a utilização de metodologia específica da História: - a natureza e as formas de utilização das fontes históricas, o tratamento do tempo e do 

espaço; iii) a integração dos atores e das suas decisões em contextos específicos; iv) a comparação entre contextos espaciais e temporais diversos; 

3 – a transmissão de saber histórico/ Comunicação do conhecimento histórico adquirido utilizando linguagens e suportes diversos e o vocabulário específico da 

disciplina. 

 


