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 APRENDIZAGENS ESSENCIAIS | ARTICULAÇÃO COM O PERFIL DOS ALUNOS
 Utilizar referentes de tempo e de unidades de tempo histórico: antes de, depois de, milénio, século, ano, era; (A, 

 B, C, I) 

 Localizar, em representações cartográficas de diversos tipos, os locais e/ou fenómenos históricos referidos; (A, B, 

 C, I) 

 Localizar, em representações cartográficas, diversos espaços e territórios que lhe dão identidade, utilizando diferentes escalas e mobilizando os mais 
diversos tipos de informação georreferenciada, relacionando as suas características mais importantes para compreender a dimensão espacial de 
Portugal e da sua inserção no Mundo; (A, B, C, D, F, G, I) 

 Identificar fontes históricas, de tipologia diferente; (A, B, C, D, F, I) 

 Aprender a utilizar conceitos operatórios e metodológicos das áreas disciplinares de História e de Geografia; (C; D; F; I) 

 Estabelecer relações entre as formas de organização do espaço português e os elementos naturais e humanos aí existentes em cada época histórica 
e na atualidade; (A, B, C, D, F, G, I) 

 Conhecer, sempre que possível, episódios da História regional e local, valorizando o património histórico e cultural existente na região/local onde 
habita/estuda; (A, B, D, E, F, G, H, I) 

 Reconhecer a ação de indivíduos e de grupos em todos os processos históricos e de desenvolvimento sustentado do território; (A, B, C, D, F, G, H, I) 

 Desenvolver a sensibilidade estética; (A, B, D, F, H, I, J) 

 Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando a diversidade: étnica, ideológica, cultural, sexual; (A, B, C, D, E, F, G, H, I) 

 Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos, promovendo a diversidade, as interações entre diferentes culturas, a justiça, a igualdade e 
equidade no cumprimento das leis; (A, B, C, D, E, F, G, H, I) 

 No final deste ciclo, o aluno deve ser capaz de reconhecer a identidade espácio-temporal de Portugal nos seus aspetos mais relevantes. O 
reconhecimento desta identidade resulta de um processo de ensino-aprendizagem adequado ao seu nível  cognitivo, tendo o aluno desenvolvido 
competências históricas e geográficas que o capacitam para os ciclos de estudo subsequentes. 

 
DISCIPLINA DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL [6.º] 

PLANIFICAÇÃO 2018/2019 
6.º Ano de Escolaridade 
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1.º PERÍODO   

DOMÍNIO CONTEÚDOS TEMPOS 

D – Portugal do Século XVII ao 
Século XIX 

 

Subdomínio 1 – O Império Português, o poder absoluto, a sociedade e a arte do século  
XVIII 
 
1.1. As características do Império Português dos séculos XVII e XVIII 
1.2. As características do poder político no tempo de D. João V 
1.3. A sociedade portuguesa no século XVIII 
1.4. A arte no tempo de D. João V 
1.5. A ação governativa do Marquês de Pombal 
 
Subdomínio 2 – A Revolução Francesa de 1789 e os seus reflexos em Portugal 
 
2.1. A Revolução Francesa e as invasões napoleónicas 
2.2. A Revolução Liberal de 1820 
2.3. As consequências da Revolução Liberal de 1820 
2.4. O processo de afirmação da monarquia liberal 
 
Subdomínio 3 – Portugal na segunda metade do século XIX 
 
3.1. A modernização das actividades produtivas 
3.2. O desenvolvimento das vias de comunicação e dos meios de transporte 
3.3. Medidas tomadas pelos liberais na educação e na justiça 
3.4. O aumento da população e o êxodo rural na segunda metade do século XIX 
 
Avaliação 

25/26  
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2.º PERÍODO 
DOMÍNIO CONTEÚDOS TEMPOS 

D e E – Portugal do século XIX ao XX 

3.5. As características da sociedade e a vida quotidiana na segunda metade do século XIX 
3.6. A arte da segunda metade do século XIX 
 
Subdomínio 1 – Da Revolução Republicana de 1910 à Ditadura Militar de 1926 
 
1.1. As razões da queda da monarquia constitucional 
1.2. O funcionamento do regime da 1.

a
 República e os seus símbolos 

1.3. As principais realizações da 1.
a
 República 

1.4. O fim da 1.
a
 República e a instauração da ditadura militar em 1926 

 
Subdomínio 2 – O Estado Novo (1933-1974) 
 
2.1. Salazar e a construção do Estado Novo 
2.2. A difusão dos ideais do Estado Novo e a repressão para com os opositores 
2.3. Os principais movimentos de resistência ao Estado Novo 
2.4. O colonialismo português e a Guerra Colonial 
 
Subdomínio 3 – O 25 de Abril de 1974 e o regime democrático 
 
3.1. O golpe militar de 25 de Abril de 1974 
3.2. As consequências do 25 de Abril de 1974 
3.3. Os órgãos do poder democrático 
3.4. Conquistas, dificuldades e desafios que Portugal enfrenta no nosso tempo 
 
Subdomínio 4 – Espaços em que Portugal se integra 
 
4.1. A União Europeia 
4.2. Outras organizações internacionais em que Portugal se integra 
 
Avaliação 

24/26 
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3.º PERÍODO 
DOMÍNIO CONTEÚDOS TEMPOS 

F – Portugal Hoje 

Subdomínio 1 – A população portuguesa 
 
1.1. A importância dos recenseamentos 
1.2. A evolução da população em Portugal e a sua relação com o crescimento natural 
1.3. O contributo de saldo migratório na evolução da população em Portugal 
1.4. A distribuição da população em Portugal 
1.5. A evolução da população portuguesa por grupos etários 
1.6. O duplo envelhecimento da população em Portugal 
 
Subdomínio 2 – Os lugares onde vivemos 
 
2.1. Características da população rural e urbana e os seus modos de vida 
2.2. A desigual dinâmica populacional das áreas rurais e das áreas urbanas 
2.3. A atratividade exercida pelas áreas urbanas 

 
Subdomínio 3 – As atividades que desenvolvemos 
 
3.1. A repartição das atividades económicas por setores 
3.2. A evolução da distribuição da população por setores de atividade em Portugal 
3.3. Características da agricultura em Portugal 
3.4. A importância da floresta em Portugal 
3.5. A atividade piscatória em Portugal 
3.6. A evolução da indústria em Portugal 
3.7. A crescente importância das energias renováveis 
3.8. O comércio em Portugal 
3.9. A crescente importância dos serviços 
 
Subdomínio 4 – O mundo mais perto de nós 
 
4.1. Importância dos transportes na sociedade atual 
4.2. A importância das telecomunicações na sociedade atual 
 
Subdomínio 5 – Lazer e património 

15 
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5.1. A desigual distribuição da prática de lazer e do turismo 
5.2. A importância da preservação do património 

 
Avaliação 

 

 

 

 

 


