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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS- CURSO CIENTIFICO-LÍNGUAS E HUMANIDADES 
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MÓDULOS CONTEUDOS OBJETIVOS  ESTRATÉGIAS/RECURS

OS 

AVALIAÇÃO: 

INSTRUMENTOS/ 

PESOS 

TEMPO / 

CALENDAR

IZAÇÃO 

7. Crises, 

embates 

ideológicos e 

mutações 

culturais na 

primeira metade 

do século XX 

 

 

 

 

 

8.Portugal e o 

Mundo da 2ª 

Guerra Mundial 

ao inicio da 

década de 80 

 

 

 

 

 

 

9.Alterações 

geoestratégicas, 

tensões políticas 

e transformações 

socioestruturais 

no mundo actual 

1.As transformações das 

primeiras décadas do séc. XX 

(1.1., 1.2,1.3,1.4,1.5)  

2. O agudizar  das tensões 

políticas e sociais a partir dos 

anos 30 (2.1,2.2.,2.3., 2.4.,2.5.)  

3. A degradação do Ambiente 

internacional 

 

 

 

1. Nascimento e afirmação de 

um novo quadro geopolítico 

(1.1.,1.2.,1.3.,1.4.) 

2.Portugal do autoritarismo à 

democracia (2.1.,2.2.,2.3) 

3. As transformações sociais e 

culturais do terceiro quartel do 

séc. XX   

 

  

1. O fim do sistema 

internacional da Guerra Fria 

e a persistência da dicotomia 

Norte/Sul (1.2. 1.3.))-  

2 A viragem para uma outra 

era (2.1.,2.2.)  

3.Portugal no novo quadro 

internacional  

 
Preparação exame 

- Desenvolver atitudes de curiosidade, de pesquisa e de 

problematização 

- Desenvolver a capacidade de autocrítica e de compreensão pela 

diversidade de modelos  

- Aprofundar a sensibilidade estética e a ética 

- Desenvolver hábitos de trabalho de grupo 

- Desenvolver a consciência dos problemas e valores nacionais, dos 

direitos e deveres democráticos  

- 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 corretamente o vocabulário da disciplina. 

- Desenvolver hábitos de organização do trabalho  

- 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 fatores 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 perspetivas diacrónica e 

sincrónica, na análise histórica. 

- Reconhecer as interações entre os diversos campos 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 fatores. 

 

 

. Observação, análise, 

interpretação de mapas, 

barras cronológicas, 

quadros, gravuras, imagens 

e textos historiográficos e 

documentais 

.Análise e elaboração de 

quadros-síntese, esquemas 

.Leitura crítica de notícias 

na imprensa 

.Visionamento/comentário 

de filmes e documentários 

.Elaboração de trabalhos 

de pesquisa individuais e 

em grupo, escritos e orais 

.Organização de dossiers 

temáticos e exposições de 

trabalhos 

.Debates 

.Consultas na Internet e 

trabalho multimédia 

.Audição de obras 

significativas relacionadas 

com os módulos 

.Visitas de estudo 

 
 

 

Resolução exercícios de 

exames 

 

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% 

 

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% 

1ºP (76 t) 
 
35 
 
35 
 

 
6 
(aval./ativ) 
 
2º P (76t) 
 
35 
 
35 
 
 
 
6  
(aval./ativ) 
 
4 
 
3º P (44t) 
20 
 
20 
 
 
4 
(aval./ativ) 
 

 


