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MÓDULOS CONTEUDOS OBJECTIVOS  ESTRATÉGIAS/RECURSOS AVALIAÇÃO: 

INSTRUMENTOS/PES

OS 

TEMPO / 

CALENDARI

ZAÇÃO 

 
INICIAL – 
ESTUDAR / 
APRENDER 
HISTÓRIA 
 
1. RAÍZES 
MEDITERRÂNICAS 
DA CIVILIZAÇÃO 
EUROPEIA – 
CIDADE, 
CIDADANIA E 
IMPÉRIO NA 
ANTIGUIDADE 
CLÁSSICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. O DINAMISMO 
CIVILIZACIONAL 
DA EUROPA 
OCIDENTAL NOmS 
SÉCULOS XIII E 
XIV – ESPAÇOS 
PODERES E 
VIVÊNCIAS 

 

A História: tempos e 

espaços 

 

1. O modelo ateniense 

1.1. A democracia antiga 

1.2. Uma cultura aberta à 

cidade 

 

2. O modelo romano 

2.1. Roma, cidade 

ordenadora de um 

império urbano 

2.2. A afirmação imperial 

de uma cultura urbana 

pragmática 

2.3. A romanização da 

Península Ibérica 

 
3. O espaço civilizacional 
greco-latino à beira da 
mudança 
 
 
1. A identidade civilizacional 
da Europa ocidental 
1.1. Poderes e crenças  
1.2. O quadro económico e 
demográfico  

 

- Desenvolver atitudes de curiosidade 

intelectual, de pesquisa e de problematização, 

face ao saber adquirido e a novas situações. 

- Desenvolver a capacidade de autocrítica, de 

abertura à mudança, de compreensão pela 

pluralidade de opiniões e pela diversidade de 

modelos civilizacionais. 

- Aprofundar a sensibilidade estética e a 

dimensão ética, clarificando opções pessoais. 

- Desenvolver hábitos de participação em 

actividades de grupo, assumindo iniciativas e 

estimulando a intervenção de outros. 

- Desenvolver a consciência dos problemas e 

valores nacionais, dos direitos e deveres 

democráticos e do respeito pelas minorias. 

- Interpretar o conteúdo de fontes, utilizando 

técnicas e saberes adequados à respectiva 

tipologia. 

- Aplicar instrumentos de análise das ciências 

sociais na construção do conhecimento 

histórico. 

- Formular hipóteses explicativas de factos 

históricos. 

- Utilizar correctamente o vocabulário 

específico da disciplina. 

- Desenvolver hábitos de organização do 

 

-Selecção e consulta, orientada pelo 

professor, de documentos e 

recursos de diversa natureza e 

índole escritos e iconográficos, 

áudio e audiovisuais 

 

 

- Elaboração/análise de mapas 

- Elaboração de tabelas 

cronológicas 

-Análise de plantas e maquetas 

- Pesquisa, em fontes textuais e 

iconográficas 

- Visionamento, apoiado em guiões 

de observação e registo de opiniões, 

de filmes 

-Elaboração de esquemas e quadros 

síntese e comparativos 

Elaboração de dossiês temáticos 

-Elaboração de fichas de leitura 

-Trabalhos de pesquisa e 

apresentação oral em aula 

- Organização de debates 

(democracia antiga e democracia 

hoje; o ideal olímpico ao longo do 

tempo;a educação clássica e a 

 

 

 

 

 

Testes Sumativos 

Trabalhos de 

pesquisa orientados 

apresentados em aula  

-----80% 

 

 

 

 

 

 

 

Grelhas de 

observação e listas 

de verificação para: 

Trabalhos 

individuais e de 

grupo realizados em 

casa ou na aula 

-------15% 

 

 

1ºPeríodo 
 
6 tempos 
 
 
 
 
72 tempos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º Período 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. A ABERTURA 
EUROPEIA AO 
MUNDO – 
MUTAÇÕES NOS 
CONHECIMENTOS, 
SENSIBILIDADES 
E VALORES NOS 
SÉCULOS XV E 
XVI 

 
2. O espaço português – a 
consolidação de um reino 
cristão 
Ibérico 
2.1. A fixação do território  
2.2. O país urbano e 
concelhio 
2.3. O país rural e senhorial 
2.4. O poder régio 
 

3. Valores, vivências e 
quotidiano 
 
 
1. A geografia cultural 
europeia de Quatrocentos e 
Quinhentos 

 
2. O alargamento do 
conhecimento do mundo 
 

3. A produção cultural 
3.1. Distinção social e 
mecenato 
3.2. Os caminhos abertos 
pelos humanistas 
3.3. A reinvenção das 
formas artísticas 
 
4. A renovação da 
espiritualidade e 
religiosidade 
4.1. A Reforma Protestante 
4.2. Contra Reforma e 
Reforma Católica 
 

5. As novas representações  
da humanidade 

trabalho intelectual, utilizando diversos 

recursos e metodologias. 

- Sistematizar conhecimentos e apresentá-los, 

utilizando diversas técnicas. 

- Identificar o conhecimento histórico como 

um estudo, cientificamente conduzido, do 

devir das sociedades no tempo e no espaço. 

- Identificar os factores que condicionam a 

relatividade do conhecimento histórico. 

- Interpretar o diálogo passado-presente como 

um processo indispensável à compreensão das 

diferentes épocas, civilizações e comunidades. 

- Reconhecer a complementaridade das 

perspectivas diacrónica e sincrónica, na análise 

histórica. 

- Reconhecer as interacções entre os diversos 

campos da história – económico, social, 

político, institucional, cultural 

e de mentalidades – entre os diversos níveis de 

integração espacial, do local ao mundial e do 

central ao periférico, bem como entre os 

indivíduos e os grupos. 

- Compreender a dinâmica histórica como um 

processo de continuidades, mudanças e ritmos 

de desenvolvimento condicionados por uma 

multiplicidade de factores. 

 

 

 

 

educação hoje; a situação da mulher 

em Atenas, Roma e na atualidade) 

- visitas virtuais a museus 

-Visitas de estudo: Assembleia de 

República; «Passeio por Olisipo»; 

Museu Nacional de Arte Antiga 

- Projeto« Conta-me que eu conto» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grelhas de 

observação e listas 

de verificação  para 

registo de: 

Participação nas 

actividades; 

cumprimento de 

regras; respeito e 

tolerância;interesse e 

autonomia; 

assiduidade e 

pontualidade  

------5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 tempos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 tempos 
 
 
 
 
3º PERÍODO 

 
 

38 tempos 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


