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Ano letivo
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Disciplina: HISTÓRIA -6º ANO

SÍNTESE DE PLANIFICAÇÃO ANUAL

Períodos Letivos

1.º

2.º

3.º

Aulas Previstas

[±] 42

[±] 33

[±] 30

Tema B: Do século XIII à União
Ibérica e à Restauração
- Portugal nos séculos XV e XVI
.O império português no século XVI:
recursos naturais, povoamento e
atividades económicas .
.Os territórios em África, na Ásia, na
América.
.A vida urbana no século XVI- Lisboa
quinhentista.
- Da União ibérica à Restauração.
. A morte de D. Sebastião e a
sucessão ao trono.
- O domínio filipino e os
levantamentos populares.
-A revolta de 1 de Dezembro de
1640 e a Guerra da Restauração
Tema C: Do Portugal do século XVIII
à consolidação da sociedade liberal
- Império e monarquia absoluta no
século XVIII
.-.O império colonial português no
século XVIII.
. A monarquia absoluta no tempo
de D .João V .e no tempo de D. José
I
-1820 e o liberalismo
.as invasões napoleónicas
-A revolução liberal de 1820 A luta
entre liberais e absolutistas

- Portugal na segunda metade do
século XIX
- A modernização do reino
A vida quotidiana

O 25 de abril de 1974 e o regime
democrático
- A revolução do 25 de abril: o
programa do M.F.A
-A consolidação do regime
democrático

Conteúdos
Programáticos

[2] prova escrita de
avaliação.

Tema D: o século XX
-A queda da Monarquia e a 1ª
República
- O golpe militar de 28 de maio de
1926
-Salazar e o Estado Novo
- A guerra Colonial

[2] prova escrita de
avaliação.

60%

Fichas formativas.

Instrumentos
e critérios de
avaliação




Observação direta de
empenho.
Organização na
aprendizagem.
Relacionamento
interpessoal e de
grupo.

[2] prova escrita de
avaliação.

60%

Fichas formativas.

Trabalhos individuais e/ou
grupo.


- Portugal nos dias de Hoje
-Sociedade e Geografia Humana
-A população portuguesa
-Os lugares onde vivemos
-As atividades económicas
-A ligação ao mundo

20%

Trabalhos individuais e/ou
grupo.



20%



Observação direta de
empenho.
Organização na
aprendizagem.
Relacionamento
interpessoal e de
grupo.

60%

Fichas formativas.
20%

Trabalhos individuais
e/ou grupo.



20%



Observação direta de
empenho.
Organização na
aprendizagem.
Relacionamento
interpessoal e de
grupo.

MATERIAL BÁSICO PARA A AULA
Manual do aluno, caderno de atividades, caderno diário e material de escrita.

AEDAS - Ensinamos a pensar, agir e decidir.
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