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PLANIFICAÇÃO A MÉDIO PRAZO HISTÓRIA A - 12º ano 

Ano letivo 2021/2022 
 

A planificação de História A para o 12º ano está elaborada tendo por base os documentos orientadores do 

processo de aprendizagem, nomeadamente o Programa da Disciplina, o Decreto-Lei nº 55/2018 

(Autonomia e Flexibilidade Curricular), o Perfil do Aluno, as Aprendizagens Essenciais complementadas com 

descritores/metas de aprendizagem. Para além dos descritores relacionados com cada conteúdo, 

pretende-se que os alunos desenvolvam, ao longo do ciclo, as capacidades da compreensão da 

temporalidade, da compreensão da espacialidade, da compreensão histórica contextualizada, do 

tratamento da informação/ análise de fontes e da comunicação em História, de forma à construção do 

perfil do aluno em final de ciclo:  

      

FINALIDADES DA DISCIPLINA DE HISTÓRIA – SECUNDÁRIO 

• Desenvolver a curiosidade histórica 

• Dominar as noções de tempo e espaço 

• Crescer como cidadão 

• Desenvolver hábitos de estudo 

• Utilizar fontes diversificadas 

• Desenvolver aptidões de comunicação 
 

 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DOS ALUNOS 

A - LINGUAGENS E TEXTOS 

B - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

C - RACIOCÍNIO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

D - PENSAMENTO CRÍTICO E PENSAMENTO CRIATIVO 

E - RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

F - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E AUTONOMIA 

G - BEM-ESTAR, SAÚDE E AMBIENTE 

H - SENSIBILIDADE ESTÉTICA E ARTÍSTICA 

I - SABER CIENTÍFICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO 

J - CONSCIÊNCIA E DOMÍNIO DO CORPO 
 

PASEO 

A - RESPONSABILIDADE E INTEGRIDADE 

B - EXCELÊNCIA E EXIGÊNCIA 

C - CURIOSIDADE, REFLEXÃO E INOVAÇÃO 

D - CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO 

E - LIBERDADE 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

DOMÍNIOS DE REFERÊNCIA  
(COMPETÊNCIAS COGNITIVAS) - 95% 

DESCRITORES E ACPA  
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

Comunicação (oral e escrita) 15% 

Conhecedor/ sabedor/culto 
informado (A, B, G, I, J) 

 
 

Indagador/investigador  
(C, D, F, H, I) 

 
Criativo (A, C, D, J) 

 
Responsável/ autónomo  

(C, D, E, F, G, I, J) 
 

Comunicador 
(A, B, D, E, H) 

 
Leitor 

Sistematizador/organizador 
(A, B, C, D, F, H, I) 

 
Crítico/analítico/respeitador 

(A, B, C, D, G) 
 

 
 

- Provas Escritas; 

- Atividades práticas e/ou 
experimentais; 

- Intervenções/exposições 
orais em diversos contextos 
de aprendizagem; 

- Relatórios; 

- Trabalhos de grupo,  de 
pares e/ou individuais; 

- Apresentações; 

- DAC’s; 

- Registos de informação 
direta; 

- Instrumentos de 
autoavaliação e 
heteroavaliação; 

- Questões-aula; 

- Outros. 

 

 

Pesquisa e Tratamento de 
Informação/Utilização de Fontes 

30% 

Conhecimento de conceitos e 
procedimentos 

50% 

VALORES DO PASEO - 5% 

RESPONSABILIDADE E INTEGRIDADE: 

• Respeito 

• Postura e ética 
EXCELÊNCIA E EXIGÊNCIA: 

• Rigor e perseverança 

• Sensibilidade e solidariedade 
CURIOSIDADE, REFLEXÃO E INOVAÇÃO: 

• Poder de iniciativa, criatividade e 
inovação 

• Pensamento reflexivo e capacidade 
crítica 

CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO: 

• Estima pelos Direitos Humanos, 
alteridade face à diversidade humana e 
cultural, e gestão de conflitos 

• Sustentabilidade ecológica e 
capacidades empreendedoras 

LIBERDADE: 

• Autonomia 

• Prática da cidadania 

5% 

 
OPERACIONALIZAÇÃO DO TRABALHO EM “DAC” – DOMÍNIOS DE AUTONOMIA CURRICULAR 

• Promover-se-ão momentos de trabalho orientado e autónomo para a operacionalização de “DAC”, 
desenvolvendo-se desta forma a interdisciplinaridade e a complementaridade de saberes através do 
trabalho em projeto; 

• O trabalho desenvolvido no âmbito desses domínios integrará a História, enquanto saber, numa 
perspetiva transversal, despertando no aluno a curiosidade pelo conhecimento histórico, assim como 
para o reconhecimento da importância da disciplina; 

• Em contexto de aula, privilegiar-se-ão as metodologias ativas centradas no aluno, de forma ao 
desenvolvimento da autonomia e das competências/ capacidades essenciais para a construção do 
“Perfil do Aluno”, um aluno que se quer informado, culto, participativo, colaborador, responsável, 
cuidador de si e dos outros.  

• Serão criados vários momentos de avaliação (diagnóstica, formativa, sumativa), privilegiando-se 
momentos de autoavaliação de forma a permitir ao aluno conhecer os seus progressos e 
constrangimentos, definindo estratégias para os ultrapassar.  
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DOMÍNIO 
SUBDOMÍNIO/APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS/CONCEITOS  

AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO  
ORIENTADAS PARA O PERFIL DO 

ALUNO 

DESCRITORES DO 
PERFIL DO ALUNO 

TEMPOS 
LETIVOS 

7. CRISES, 

EMBATES 

IDEOLÓGICO

S E 

MUTAÇÕES 

CULTURAIS 

NA 

PRIMEIRA 

METADE DO 

SÉCULO XX 

(Total 60 aulas 

Subdomínio 7.1. As transformações das 
primeiras décadas do século XX 

– Compreender as mudanças geopolíticas 
resultantes da rutura que constituiu a I Guerra 
Mundial. 

- Analisar a construção do modelo ideológico 
socialista partindo dos antagonismos sociais e 
políticos que levaram à revoluão de outubro 
de 1917. 

- Relacionar a mudança que se operou na 
mentalidade da sociedade burguesa de inícios 
do século XX com a I Guerra Mundial, com a 
evolução técnica e com o corte com os 
cânones clássicos da arte europeia 
 

- Identificar/aplicar os conceitos:  

COMUNISMO; MARXISMO-LENINISMO; 
DIATADURA DO PROLETARIADO; FEMINISMO; 
MODERNISMO; VANGUARDA CULTURAL. 

 

Subdomínio 7.2. Portugal no primeiro 
pós-guerra 

– Identificar os condicionalismos que 
conduziram à falência da I República e à 
implantação de um regime autoritário. 

- Contextualizar as tendências culturais no 
Portugal do pós I Guerra – naturalismo- versus 
vanguardas 
 

 

Subdomínio 7.3. O agudizar das tensões 
políticas e sociais a partir dos anos 30 

– Interpretar a expansão de novas ideologias e 
o intervencionismo dos Estados democráticos 
à luz das crises do capitalismo liberal, 
nomeadamnte da crise de 1929. 

- Caracterizar os regimes fascista, nazi e 
estalinista, distinguindo os seus 
particularismos e realçando o papel exercido 
pela propaganda en todos eles. 

– Recolher e selecionar dados de fontes históricas 
para análise de assuntos e temáticas em estudo. 

– Organizar, de forma sistematizada e autónoma, 
a informação recolhida em fontes históricas. 

– Estudar de forma autónoma e sistematizada. 

– Saber problematizar os conhecimentos 
adquiridos, de forma escrita e oral. 

– Utilizar a capacidade de memorização, 
associando-a à compreensão. 

– Valorizar o património histórico e natural, local, 
regional e europeu, este último numa perspetiva 
de construção da cidadania europeia. 

– Mobilizar o conhecimento adquirido aplicando-
o em situações históricas específicas, simples e 
complexas. 

– Usar meios diversos para expressar as 
aprendizagens, sabendo justificar a escolha 
desses meios. 

– Mobilizar o discurso (oral e escrito) 
argumentativo de forma sistemática e 
autónoma. 

– Organizar o discurso (oral e escrito) recorrendo 
a conceitos operatórios e metodológicos da 
História. 

– Analisar diversos tipos de fontes históricas. 

– Saber interagir com os outros no respeito pela 
diferença e pela diversidade. 

– Confrontar ideias e perspetivas históricas 
distintas, respeitando as diferenças de opinião. 

– Planificar, sintetizar, rever e monitorizar. 

– Construir sínteses com base em dados 
recolhidos em fontes históricas analisadas. 

– Elaborar esquemas simples e complexos, 
estabelecendo cruzamento de informações. 

– Comunicar, responder e apresentar. 

– Autoavaliar as aprendizagens adquiridas, os 
seus comportamentos e atitudes. 
– Aceitar as críticas dos pares e dos professores, 
de forma construtiva, no sentido de melhorar o 
seu desempenho. 

Indagador/Investigador/ 
Conhecedor/Sabedor/Culto/ 

Informado/Autónomo  
(A, B, C, D, H, I) 

 

Criativo 
(A, B, C, D, F, I) 

 

Criativo/Analítico  
(A, B, C, D, F, I, H) 

 

Respeitador da diferença.  
Respeitador do outro 

(A, B, C, D, E, F, I) 

 

Sistematizador/Organizador 
(A, B, C, D, F) 

 

Comunicador 
(A, B, C, D, E, F, I, J) 

 

 
Autoavaliador/Heteroavalia

dor (transversal às áreas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

22 
tempos 
de 45m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
tempos 
de 45m 
 
 
 
 
 
 

20 
tempos 
de 45m 
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DOMÍNIO 

SUBDOMÍNIO/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS/CONCEITOS  

AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO  
ORIENTADAS PARA O PERFIL DO 

ALUNO 

DESCRITORES DO 
PERFIL DO ALUNO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 - Analisar as prseguições efetuadas a judeus, 
ciganos, eslavos, homossexuais, opositores 
políticos e outros grupos, no quadro do 
totalitarismo nazi, caracterizado pela tentativa 
de um completo controlo racial, político, social 
e cultural dos indivíduos. 
 

- Identificar/aplicar os conceitos: CRAQUE 
BOSLSITA; DEFLAÇÃO; INFLAÇÃO; 
TOTALITARISMO; FASCISMO; NAZISMO; 
ANTISSEMITISMO; HOLOCAUSTO; 
GENOCÍDIO. 
 
 

Subdomínio 7.4. Portugal: o Estado Novo 
– Explicar o triunfo das forças conservadoras 
e a aproximação do regime português ao 
modelo fascista. 
- Compreender que as políticas económicas 
obedeceram a imperativos ideológico-
políticos como a estabilidade financeira, a 
defesa da ruralidade, as obras públicas, o 
condicionalismoindustrial, a corporativização 
dos sindicatos. 
- Caracterizar a política cultural do regime. 
- Reconhecer que o Estado Novo foi um 
regime autoritário que adotou mecanismos 
repressivos das liberdades individuais e 
coletivas. 
 

- Identificar/aplicar os conceitos: 
CORPORATIVISMO; AUTORITARISMO. 

– Recolher e selecionar dados de fontes históricas 
para análise de assuntos e temáticas em estudo. 

– Organizar, de forma sistematizada e autónoma, 
a informação recolhida em fontes históricas. 

– Estudar de forma autónoma e sistematizada. 

– Saber problematizar os conhecimentos 
adquiridos, de forma escrita e oral. 

– Utilizar a capacidade de memorização, 
associando-a à compreensão. 

– Valorizar o património histórico e natural, local, 
regional e europeu, este último numa perspetiva 
de construção da cidadania europeia. 

– Mobilizar o conhecimento adquirido aplicando-
o em situações históricas específicas, simples e 
complexas. 

– Usar meios diversos para expressar as 
aprendizagens, sabendo justificar a escolha 
desses meios. 

– Mobilizar o discurso (oral e escrito) 
argumentativo de forma sistemática e 
autónoma. 

– Organizar o discurso (oral e escrito) recorrendo 
a conceitos operatórios e metodológicos da 
História. 

– Analisar diversos tipos de fontes históricas. 

– Saber interagir com os outros no respeito pela 
diferença e pela diversidade. 

– Confrontar ideias e perspetivas históricas 
distintas, respeitando as diferenças de opinião. 

– Planificar, sintetizar, rever e monitorizar. 

– Construir sínteses com base em dados 
recolhidos em fontes históricas analisadas. 

– Elaborar esquemas simples e complexos, 
estabelecendo cruzamento de informações. 

– Comunicar, responder e apresentar. 

– Autoavaliar as aprendizagens adquiridas, os 
seus comportamentos e atitudes. 
– Aceitar as críticas dos pares e dos professores, 
de forma construtiva, no sentido de melhorar o 
seu desempenho. 

Indagador/Investigador/ 
Conhecedor/Sabedor/Culto/ 

Informado/Autónomo  
(A, B, C, D, H, I) 

 

Criativo 
(A, B, C, D, F, I) 

 

Criativo/Analítico  
(A, B, C, D, F, I, H) 

 

Respeitador da diferença.  
Respeitador do outro 

(A, B, C, D, E, F, I) 

 

Sistematizador/Organizador 
(A, B, C, D, F) 

 

Comunicador 
(A, B, C, D, E, F, I, J) 

 

 
Autoavaliador/Heteroavalia

dor (transversal às áreas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
tempos 
de 45m 
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 DOMÍNIO 
SUBDOMÍNIO/APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS/CONCEITOS  

AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO  
ORIENTADAS PARA O PERFIL DO 

ALUNO 

DESCRITORES DO 
PERFIL DO ALUNO 

TEMPOS 
LETIVOS 

8. PORTUGAL 

E O MUNDO 

DA SEGUNDA 

GUERRA 

MUNDIAL AO 

INÍCIO DA 

DÉCADA DE 

80 – OPÇÕES 

INTERNAS E 

CONTEXTO 

INTERNACIO

NAL 

(Total 60  aulas) 

Subdomínio 8.1. A degradação do 
ambiente internacional 

– Reconhecer na guerra civil espanhola a 
antecâmara da II Guerra Mundial. 

- Compreeender que a partir de 1942/43, com 
a derrota eminente do eixo nazi-fascista, se 
evidencia uma nova realidade geopolítica, 
opondo o mundo comunista ao mundo 
capitalista. 

 

Subdomínio 8.2. Nascimento e afirmação 
de um novo quadro geopolítico 

- Reconhecer que a realidade do pós II Guerra 
Mundial foi a de um mundo bipolar, marcado 
pelo confronto entre duas superpotências com 
ideologias e modelos político antagónicos. 

- Compreender a eclosão dos primeiros 
movimentos independentistas. 

- Caracterizar as políticas económicas e sociais 
das democracias ocidentais no após II Guerra, 
nomeadamente o desenvolvimento da 
sociedade de consumo e a afirmação de 
estado-providência. 

- Comparar o modelo económico capitalista 
com o modelo de direção central soviético. 

- Descrever a escalada armamentista e o início 
da corrida espacial à luz da Guerra Fria. 
  
- Identificar/aplicar os conceitos: GUERRA-
FRIA; DESCOLONIZAÇÃO; SOCIEDADE DE 
CONSUMO; ESTADO-PROVIDÊNCIA; 
DEMOCRACIA POPULAR; 
NEOCOLONIALISMO; OPOSIÇÃO 
DEMOCRÁTICA. 

 

– Recolher e selecionar dados de fontes 
históricas para análise de assuntos e temáticas 
em estudo. 

– Organizar, de forma sistematizada e autónoma, 
a informação recolhida em fontes históricas. 

– Estudar de forma autónoma e sistematizada. 

– Utilizar a capacidade de memorização, 
associando-a à compreensão. 

– Valorizar o património histórico e natural, local, 
regional e europeu, este último numa perspetiva 
de construção da cidadania europeia. 

– Mobilizar o conhecimento adquirido 
aplicando-o em situações históricas específicas, 
simples e complexas. 

– Usar meios diversos para expressar as 
aprendizagens, sabendo justificar a escolha 
desses meios. 

– Mobilizar o discurso (oral e escrito) 
argumentativo de forma sistemática e 
autónoma. 

– Organizar o discurso (oral e escrito) recorrendo 
a conceitos operatórios e metodológicos da 
História. 

– Analisar diversos tipos de fontes históricas. 

– Saber interagir com os outros no respeito pela 
diferença e pela diversidade. 

– Confrontar ideias e perspetivas históricas 
distintas, respeitando as diferenças de opinião. 

– Planificar, sintetizar, rever e monitorizar. 

– Registar seletivamente informação recolhida 
em fontes históricas de diversos tipos. 

– Construir sínteses com base em dados 
recolhidos em fontes históricas analisadas. 

– Elaborar esquemas simples e complexos, 
estabelecendo cruzamento de informações. 

– Comunicar, responder e apresentar. 

– Autoavaliar as aprendizagens adquiridas, os 
seus comportamentos e atitudes. 

– Aceitar as críticas dos pares e dos professores, 
de forma construtiva, no sentido de melhorar o 
seu desempenho. 

Indagador/Investigador/ 
Conhecedor/Sabedor/Culto/ 

Informado/Autónomo  
(A, B, C, D, H, I) 

 

Criativo 
(A, B, C, D, F, I) 

 

Criativo/Analítico  
(A, B, C, D, F, I, H) 

 

Respeitador da diferença.  
Respeitador do outro 

(A, B, C, D, E, F, I) 

 

Sistematizador/Organizador 
(A, B, C, D, F) 

 

Comunicador 
(A, B, C, D, E, F, I, J) 

 

 

Autoavaliador/Heteroavalia
dor (transversal às áreas) 

2 
tempos 
de 45m 

 
 
 
 
 
 
 
 

30 
tempos 
de 45m 
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 DOMÍNIO 
SUBDOMÍNIO/APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS/CONCEITOS  

AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO  
ORIENTADAS PARA O PERFIL DO 

ALUNO 

DESCRITORES DO 
PERFIL DO ALUNO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 Subdomínio 8.3. Portugal, do 
autoritarismo à democracia 

- Relacionar a manutenção do regime do 
Estado Novo nos anos do após-guerra com a 
Guerra Fria. 

- Compreender que a realidade portuguesa do 
após-guerra a 1974 foi marcada pelo 
imobilismo político e pelo crescimento 
económico. 

- Interpretar o surto industrial e urbano, a 
estagnação do mundo rural e os consequentes 
movimentos migratórios. 

- Descrever as diversas correntes 
oposicionistas ao Estado Novo, destacando os 
acontecimentos de 1958. 

- Interpretar o fomento económico das 
colónias à luz da retórica imperial e do 
progressivo isolamento internacional. 

- Analisar as fragilidades do marcelismo, 
nomedamente o inconsequente reformismo 
político e o desgaste que a Guerra Colonial 
provocou no regime, interna e e externamnte. 

- Compreender que a modernização da 
sociedade portuguesa nas décadas de 60 e 70, 
na demografia e nos comportamentos, 
constituiu-se como fator fundamental para a 
desagregação do regime. 

- Descrever a eclosão da revolução de 25 de 
abril de 1974, o papel exercido pelo MFA e o 
processo de desmantelamento do regime. 

- Problematizar o processo de democratização, 
do PREC à progressiva instalação e 
consolidação das estruturas democráticas, o 
processo de descolonização, a política 
económica anti-monopolista e a  
 

– Recolher e selecionar dados de fontes 
históricas para análise de assuntos e temáticas 
em estudo. 

– Organizar, de forma sistematizada e autónoma, 
a informação recolhida em fontes históricas. 

– Estudar de forma autónoma e sistematizada. 

– Utilizar a capacidade de memorização, 
associando-a à compreensão. 

– Valorizar o património histórico e natural, local, 
regional e europeu, este último numa perspetiva 
de construção da cidadania europeia. 

– Mobilizar o conhecimento adquirido 
aplicando-o em situações históricas específicas, 
simples e complexas. 

– Usar meios diversos para expressar as 
aprendizagens, sabendo justificar a escolha 
desses meios. 

– Mobilizar o discurso (oral e escrito) 
argumentativo de forma sistemática e 
autónoma. 

– Organizar o discurso (oral e escrito) recorrendo 
a conceitos operatórios e metodológicos da 
História. 

– Analisar diversos tipos de fontes históricas. 

– Saber interagir com os outros no respeito pela 
diferença e pela diversidade. 

– Confrontar ideias e perspetivas históricas 
distintas, respeitando as diferenças de opinião. 

– Planificar, sintetizar, rever e monitorizar. 

– Registar seletivamente informação recolhida 
em fontes históricas de diversos tipos. 

– Construir sínteses com base em dados 
recolhidos em fontes históricas analisadas. 

– Elaborar esquemas simples e complexos, 
estabelecendo cruzamento de informações. 

– Comunicar, responder e apresentar. 

– Autoavaliar as aprendizagens adquiridas, os 
seus comportamentos e atitudes. 

– Aceitar as críticas dos pares e dos professores, 
de forma construtiva, no sentido de melhorar o 
seu desempenho. 

Indagador/Investigador/ 
Conhecedor/Sabedor/Culto/ 

Informado/Autónomo  
(A, B, C, D, H, I) 

 

Criativo 
(A, B, C, D, F, I) 

 

Criativo/Analítico  
(A, B, C, D, F, I, H) 

 

Respeitador da diferença.  
Respeitador do outro 

(A, B, C, D, E, F, I) 

 

Sistematizador/Organizador 
(A, B, C, D, F) 

 

Comunicador 
(A, B, C, D, E, F, I, J) 

 

 

Autoavaliador/Heteroavalia
dor (transversal às áreas) 

28 
tempos 
de 45m 
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 DOMÍNIO 
SUBDOMÍNIO/APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS/CONCEITOS  

AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO  
ORIENTADAS PARA O PERFIL DO 

ALUNO 

DESCRITORES DO 
PERFIL DO ALUNO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 intervenção do Estado nos domínios 
económico e financeiro. 
- Avaliar o papel da revisão constitucional de 
1982 e da entrada de Portugal nas 
Comunidades Europeias para a consolidação 
do processo de democratização e para a 
modernização do país. 
- Avaliar o sucesso da Revolução de 74 e do 
consequente processo de democratização do 
país. 
 

- Identificar/aplicar os conceitos: PODER 
POPULAR; NACIONALIZAÇÃO; REFORMA 
AGRÁRIA; DEMOCRATIZAÇÃO. 

 

– Recolher e selecionar dados de fontes 
históricas para análise de assuntos e temáticas 
em estudo. 

– Organizar, de forma sistematizada e autónoma, 
a informação recolhida em fontes históricas. 

– Estudar de forma autónoma e sistematizada. 

– Utilizar a capacidade de memorização, 
associando-a à compreensão. 

– Valorizar o património histórico e natural, local, 
regional e europeu, este último numa perspetiva 
de construção da cidadania europeia. 

– Mobilizar o conhecimento adquirido 
aplicando-o em situações históricas específicas, 
simples e complexas. 

– Usar meios diversos para expressar as 
aprendizagens, sabendo justificar a escolha 
desses meios. 

– Mobilizar o discurso (oral e escrito) 
argumentativo de forma sistemática e 
autónoma. 

– Organizar o discurso (oral e escrito) recorrendo 
a conceitos operatórios e metodológicos da 
História. 

– Analisar diversos tipos de fontes históricas. 

– Saber interagir com os outros no respeito pela 
diferença e pela diversidade. 

– Confrontar ideias e perspetivas históricas 
distintas, respeitando as diferenças de opinião. 

– Planificar, sintetizar, rever e monitorizar. 

– Registar seletivamente informação recolhida 
em fontes históricas de diversos tipos. 

– Construir sínteses com base em dados 
recolhidos em fontes históricas analisadas. 

– Elaborar esquemas simples e complexos, 
estabelecendo cruzamento de informações. 

– Comunicar, responder e apresentar. 

– Autoavaliar as aprendizagens adquiridas, os 
seus comportamentos e atitudes. 

– Aceitar as críticas dos pares e dos professores, 
de forma construtiva, no sentido de melhorar o 
seu desempenho. 

Indagador/Investigador/ 
Conhecedor/Sabedor/Culto/ 

Informado/Autónomo  
(A, B, C, D, H, I) 

 

Criativo 
(A, B, C, D, F, I) 

 

Criativo/Analítico  
(A, B, C, D, F, I, H) 

 

Respeitador da diferença.  
Respeitador do outro 

(A, B, C, D, E, F, I) 

 

Sistematizador/Organizador 
(A, B, C, D, F) 

 

Comunicador 
(A, B, C, D, E, F, I, J) 

 

 

Autoavaliador/Heteroavalia
dor (transversal às áreas) 
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DOMÍNIO 
SUBDOMÍNIO/APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS/CONCEITOS  

AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO  
ORIENTADAS PARA O PERFIL DO 

ALUNO 

DESCRITORES DO 
PERFIL DO ALUNO 

TEMPOS 
LETIVOS 

9. 

ALTERAÇÕES 

GEOESTRATÉ

GICAS, 

TENSÕES 

POLÍTICAS E 

TRANSFORM

AÇÕES 

SOCIOCULTU

RAIS NO 

MUNDO 

ATUAL 

(Total 20  aulas 

9.1. O fim do sistema internacional da 
Guerra Fria e a persistência da dicotomia 
Norte-Sul 

– Analisar o impacto que a desagregação do 
bloco soviético e da ideologia que lhe estava 
associada teve na evolução geopolítica 
internacional e na evolução política, 
económica e social dos países que integravam 
esse bloco. 

- Compreender que a Guerra Fria e o seu 
desfecho tiveram um papel primordial na 
persitência de tensões pluriétnicas, 
nacionalistas e religiosas. 

- Justificar a hegemonia dos EUA com base na 
properidade económica, na supremacia militar 
e no dinamismo científico e tecnológico. 

- Analisar o desenvolvimento de uma 
cidadania europeia no quadro de 
aprofundamento da UE, realçando a 
importância desta no sitema mundia. 

- Demonstrar que a modernização e abertura 
da China à economia de mercado resultou de 
um processo que incluiu a integração de Hong 
Kong e de Macau. 
 

- Identificar/aplicar os conceitos: 
GEOPOLÍTICA; PERESTROIKA. 
 

 

9.2. A viragem para uma outra era 
- Analisar elementos definidores do tempo 
presente: massificação; cultura urbana; 
hegemonia do mundo virtual; ideologia dos 
direitos humanos; respeito pelos direitos dos 
animais; consciência ecológica; globalização: 
economia, migrações, segurança e ambiente. 
- Identificar/aplicar os conceitos:  

MULTICULTURALIDADE;   

– Recolher e selecionar dados de fontes 
históricas para análise de assuntos e temáticas 
em estudo. 

– Organizar, de forma sistematizada e autónoma, 
a informação recolhida em fontes históricas. 

– Estudar de forma autónoma e sistematizada. 

– Utilizar a capacidade de memorização, 
associando-a à compreensão. 

– Valorizar o património histórico e natural, local, 
regional e europeu, este último numa perspetiva 
de construção da cidadania europeia. 

– Mobilizar o conhecimento adquirido 
aplicando-o em situações históricas específicas, 
simples e complexas. 

– Promover a multiperspetiva em História. 

– Usar meios diversos para expressar as 
aprendizagens, sabendo justificar a escolha 
desses meios. 

– Mobilizar o discurso (oral e escrito) 
argumentativo de forma sistemática e 
autónoma. 

– Organizar o discurso (oral e escrito) recorrendo 
a conceitos operatórios e metodológicos da 
História. 

– Analisar diversos tipos de fontes históricas. 

– Saber interagir com os outros no respeito pela 
diferença e pela diversidade. 

– Confrontar ideias. 

– Planificar, sintetizar, rever e monitorizar. 

– Construir sínteses com base em dados 
recolhidos em fontes históricas analisadas. 

– Elaborar esquemas simples e complexos, 
estabelecendo cruzamento de informações. 

– Sistematizar, seguindo tipologias específicas, 
acontecimentos e/ou processos históricos. 

– Comunicar, responder e apresentar. 

– Autoavaliar as aprendizagens adquiridas, os 
seus comportamentos e atitudes. 

– Aceitar as críticas dos pares e dos professores, 
de forma construtiva, no sentido de melhorar o 
seu desempenho. 

Indagador/Investigador/ 
Conhecedor/Sabedor/Culto/ 

Informado/Autónomo  
(A, B, C, D, H, I) 

 

Criativo 
(A, B, C, D, F, I) 

 

Criativo/Analítico  
(A, B, C, D, F, I, H) 

 

Respeitador da diferença.  
Respeitador do outro 

(A, B, C, D, E, F, I) 

 

Sistematizador/Organizador 
(A, B, C, D, F) 

 

Comunicador 
(A, B, C, D, E, F, I, J) 

 

 

Autoavaliador/Heteroavalia
dor (transversal às áreas) 

12 

tempos 
de 45m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

tempos 
de 45m 
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DOMÍNIO 
SUBDOMÍNIO/APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS/CONCEITOS  

AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO  
ORIENTADAS PARA O PERFIL DO 

ALUNO 

DESCRITORES DO 
PERFIL DO ALUNO 

TEMPOS 
LETIVOS 

 INTERCULTURALIDADE; AMBIENTALISMO; 
GLOBALIZAÇÃO; NEOLIBERALISMO; 
CIDADANIA DIGITAL. 
 

 

9.3. Portugal no novo quadro internacional 
- Avaliar o impacto da integração europeia 
para Portugal a nível interno e externo, 
nomedamente no crescente protagonismo 
que o país tem obtido em instituições 
internacionais. 
- Analisar as relações estabelecidas entre 
Portugal, os países lusófonos e a área ibero-
americana desde a revolução de 25 de abril de 
1974. 
 

- Identificar/aplicar os conceitos: PALOP. 

– Recolher e selecionar dados de fontes históricas 
para análise de assuntos e temáticas em estudo. 

– Organizar, de forma sistematizada e autónoma, 
a informação recolhida em fontes históricas. 

– Estudar de forma autónoma e sistematizada. 

– Utilizar a capacidade de memorização, 
associando-a à compreensão. 

– Valorizar o património histórico e natural, local, 
regional e europeu, este último numa perspetiva 
de construção da cidadania europeia. 

– Mobilizar o conhecimento adquirido aplicando-
o em situações históricas específicas, simples e 
complexas. 

– Usar meios diversos para expressar as 
aprendizagens, sabendo justificar a escolha desses 
meios. 

– Analisar diversos tipos de fontes históricas com 
diferentes pontos de vista. 

– Mobilizar o discurso (oral e escrito) 
argumentativo de forma sistemática e autónoma. 

– Organizar o discurso (oral e escrito) recorrendo a 
conceitos operatórios e metodológicos da 
História. 

– Analisar diversos tipos de fontes históricas. 

– Saber interagir com os outros no respeito pela 
diferença e pela diversidade. 

– Confrontar ideias e perspetivas históricas 
distintas, respeitando as diferenças de opinião. 

– Planificar, sintetizar, rever e monitorizar. 

– Construir sínteses com base em dados 
recolhidos em fontes históricas analisadas. 

– Elaborar esquemas simples e complexos, 
estabelecendo cruzamento de informações. 

– Comunicar, responder e apresentar. 

– Autoavaliar as aprendizagens adquiridas, os 
seus comportamentos e atitudes. 

– Aceitar as críticas dos pares e dos professores, 
de forma construtiva, no sentido de melhorar o 
seu desempenho. 

Indagador/Investigador/ 
Conhecedor/Sabedor/Culto/ 

Informado/Autónomo  
(A, B, C, D, H, I) 

 

Criativo 
(A, B, C, D, F, I) 

 

Criativo/Analítico  
(A, B, C, D, F, I, H) 

 

Respeitador da diferença.  
Respeitador do outro 

(A, B, C, D, E, F, I) 

 

Sistematizador/Organizador 
(A, B, C, D, F) 

 

Comunicador 
(A, B, C, D, E, F, I, J) 

 

 

Autoavaliador/Heteroavalia
dor (transversal às áreas) 

 
 
 
 

 
4 

tempos 
de 45m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A docente Anabela Lopes da Cunha Martins 
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