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Domínio I 1 A EUROPA E O MUNDO NO LIMIAR DO SÉCULO XX   

Subdomínio I.1 Hegemonia e declínio da influência europeia   

Aprendizagens Essenciais 
Identificar/Aplicar 

Conceitos 

Aspetos 

Metodológicos 

Estratégias/Recursos 

Educação para a 

saúde/ 

Interdisciplinaridade 

Descritores do 

Perfil dos 

alunos 

• Identificar as principais potências coloniais do século XIX, 
salientando a supremacia europeia. 
• Relacionar o imperialismo do século XIX com os processos de 
industrialização. 
• Explicar a importância da Conferência de Berlim (1885) no 
processo de partilha do continente africano. 
•Relacionar os princípios de ocupação definidos na Conferência de 
Berlim com o projeto português do Mapa Cor-de-Rosa e o Ultimato 
Inglês. 
• Relacionar a rivalidade económica e colonial entre as grandes 
potências industriais com a agudização das tensões nacionalistas. 
• Explicar o eclodir da 1.ª Grande Guerra. 
•Caracterizar sucintamente as frentes e as fases da 1.ª Grande 
Guerra. 
• Referir os custos humanos e materiais da 1.ª Grande Guerra. 
• Descrever sucintamente a participação de Portugal na 1.ª Grande 
Guerra 
•Enunciar as principais decisões dos tratados de paz (com destaque 
para o Tratado de Versalhes). 
• Identificar as principais alterações no mapa político europeu do 
após guerra. 
•Referir os grandes objetivos da criação da Sociedade das Nações 
(SDN). 

Explicar o fim da hegemonia europeia e a afirmação dos EUA 
como principal potência económica mundial. 
 
 
 

 

Imperialismo; 

Nacionalismo; 

Colonialismo;  

Racismo;  

Ultimato;  

Paz precária;  

Supremacia/hegemonia 

Paz armada 

Política de Alianças 

 

 

 

Atividades: 

 

Análise de fontes 

Diversificadas 

 

- Plano de Estudo 1 

(Caderno de   

  Atividades). 

- Resumo Áudio 1 – A 

Conferência de      Berlim e 

as consequências para      

Portugal. 
 

 
GEO – Conhecer 
conceitos relacionados 
com a teoria do risco 
(analisar o caso da gripe 
pneumónica no início do 
século XX e o seu impacto 
em Portugal). 
 
FQ – Compreender 
forças, energia e movimentos 
(o lançamento de projéteis 
durante a 1.ª Guerra). 

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

 

 

 

 

Criativo/analítico 
 (A, B, C, D, G, J)  

 

 

 
Contributos para o 
PESS (Projeto de 
Educação Sexual/para 
a saúde) 
– As guerras e as doenças 
sexualmente 
transmissíveis (o caso da 
1.ª Guerra Mundial). 
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Domínio I. A EUROPA E O MUNDO NO LIMIAR DO SÉCULO XX   

Subdomínio .2 A revolução soviética  

Aprendizagens Essenciais 
Identificar/Aplicar 

Conceitos 

Aspetos 

Metodológicos 

Estratégias/Recursos 

Educação para a 

saúde/ 

Interdisciplinaridade 

Descritores do 

Perfil dos 

alunos 

 

 Caracterizar sucintamente a Rússia czarista ao nível político, 

económico e social. 

 Da revolução de Fevereiro à revolução de Outubro 

 Descrever as principais etapas de implantação do regime 

comunista entre 1917 e 1924 (Guerra civil e Comunismo de 

Guerra, NEP, formação da URSS). 

  Identificar/aplicar os conceitos: Soviete; Nacionalização; 

Ditadura  do proletariado.  

 

 

Soviete;  

 

 

Nacionalização;  

 

Coletivização; 

 

ditadura do 

proletariado. 

Vídeo: A Revolução Soviética. 
- Guião de exploração do 
vídeo: A Revolução Soviética 
(Dossiê de Apoio ao 
Professor). 
Proposta de visionamento 
(Canal youtube): 
-Documentário sobre Lenine 
e a Revolução Russa – (O 
Século do Povo). 
 
Atividades: 
-Plano de Estudo 4 (Caderno 
de Atividades). 
- Resumo Áudio 2 – 
Antecedentes da Revolução 
Soviética. 
- Resumo Áudio 3 – A 
Revolução  
Socialista. 

-Análise de fontes 

diversificadas 

 

 

PT – Situar obras 

literárias em função de 

grandes marcos históricos 

e culturais (p. ex.: Os dez dias 

que abalaram o mundo). 

 

GEO – Conhecer a dimensão 

geográfica da Rússia. 

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

 

 

 

 

Criativo/analítico 
 (A, B, C, D, G, J)  

 

 

Contributos para o PESS 

– Dimensão ética da 

sexualidade ao abordar- 

-se o papel das mulheres na 

revolução soviética. 

. 
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                                                                     Total de aulas previstas   5                                          

Domínio I. A EUROPA E O MUNDO NO LIMIAR DO SÉCULO XX   

Subdomínio I.3 Portugal: da I República à ditadura militar  

Aprendizagens Essenciais 
Identificar/Aplicar 

Conceitos 

Aspetos Metodológicos 

Estratégias/Recursos 

Educação para a 

saúde/ 

Interdisciplinaridade 

Descritores do 

Perfil dos 

alunos 

 
 

1. Compreender a conjuntura económica, social e política que 
esteve na origem da implantação da I República;  
 

2. Identificar as principais medidas governativas da I República;  
 

3. Demonstrar que a participação de Portugal na I Guerra 
Mundial se relacionou com a questão colonial e com a 
necessidade de reconhecimento do regime republicano;  
 
 

4. Compreender que a instabilidade política e as dificuldades 
económicas e sociais concorreram para a intervenção militar 
em 28 de maio de 1926;  
 

5. Identificar/aplicar os conceitos: Republicanismo; Ditadura; 
Partido político.  
 

 
 
República;  
 
Ditadura;  
 
Partido político.  
 

 

Analisar o friso cronológico e as 

imagens das páginas 74 e 75  do 

Manual, de forma a 

motivar para o estudo do 

Domínio/Subdomínio. 

 

ANÁLISE DE FONTES 

DIVERSIFICADAS 

Manual: 

Análise de fontes 

apresentadas nas páginas 

76 a 85. 

– Exploração dos recursos sugeridos 

em contexto nas páginas do e-Manual. 

 

GEO – Conhecer os principais 

obstáculos naturais, 

históricos, políticos, 

económicos e sociais ao 

desenvolvimento dos países 

(instabilidade política durante 

a 1.ª República). 

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

 

 

 

 

Criativo/analítico 
 (A, B, C, D, G, J)  

Contributos para o PESS 

– Dimensão ética da 

sexualidade ao abordar-se o 

papel social das mulheres. 

– Promoção da igualdade 

entre os sexos. 

. 
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Domínio I A EUROPA E O MUNDO NO LIMIAR DO SÉCULO XX   

Subdomínio I.4 Sociedade e cultura num mundo em mudança  

Aprendizagens Essenciais 
Identificar/Aplicar 

Conceitos 

Aspetos Metodológicos 

Estratégias/Recursos 

Educação para a 

saúde/ 

Interdisciplinaridade 

Descritores do 

Perfil dos 

alunos 

 

1. Relacionar a I Guerra Mundial com a aceleração das 
transformações operadas nos comportamentos, na cultura, nas 
ciências, nas artes e na literatura;  
 

2. Identificar/aplicar os conceitos: Feminismo; Cultura de massas; 
Mass Media; Ciências Sociais; Futurismo; Abstracionismo; 
Modernismo.  

 
 

 
Feminismo;  
 
Sufragistas 
Cultura de massas;  
 
Mass Media;  
 
Cubismo 
 
Surrealismo 
Futurismo;  
 
Abstracionismo;  
 
Modernismo.  
 

. 

. Proposta de visionamento 
(Canal youtube): 
- Os Loucos Anos 20. 

ANÁLISE DE FONTES 

DIVERSIFICADAS 

Conteúdos digitais:  
- PowerPoint: As novas 
tendências artísticas da 
1.ªmetade do século XX . 
- Guião de exploração do 
PowerPoint: (Dossiê de Apoio ao 
Professor). 
Atividades: 
- Plano de Estudo 5 (Caderno de 
Atividades). 
 
Pesquisa orientada  
- Retrato Digital de Portugal no 

século XX (página 64, do 

Manual). 

PT – Situar obras 

literárias em função de 

grandes marcos históricos 

e culturais (p. ex.: O 

Grande Gatsby). 

 

ING – Conhecer 

personagens e obras 

célebres de países de 

expressão inglesa 

(movimento sufragista). 

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

 

 

 

 

Criativo/analítico 
 (A, B, C, D, G, J)  

 

 

Contributos para o PESS 

– Dimensão ética da 

sexualidade ao abordar- 

-se o papel social das 

mulheres. 

– Promoção da igualdade 

entre os sexos. 
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Domínio J DA GRANDE DEPRESSÃO À SEGUNDA GUERRA MUNDIAL  

Subdomínio J.1 As dificuldades económicas dos anos 30 – Entre a ditadura e a democracia  

Aprendizagens Essenciais 
Identificar/Aplicar 

Conceitos 

Aspetos 

Metodológicos 

Estratégias/Recursos 

Educação para a 

saúde/ 

Interdisciplinaridade 

Descritores do 

Perfil dos 

alunos 

 

1. Identificar os fatores que estiveram na génese da “Crise de 1929” nos 

EUA. 

2. Descrever as consequências do crash da Bolsa de Nova Iorque. 

3. Explicar o processo de mundialização da crise. 

4. Analisar as consequências sociais da Grande Depressão. 

5. Relacionar a ascensão ao poder de partidos totalitários com as 

dificuldades económicas e sociais e com o receio da expansão do 

socialismo, realçando o papel da propaganda;  

6. Descrever as principais características dos regimes totalitários;  

7. Explicar o processo de implementação do Estado Novo em Portugal, 

destacando o papel de Salazar;  

8. Identificar formas democráticas de resposta à crise;  

9. Problematizar a guerra civil espanhola, inserindo-a no contexto 

ideológico da época;  

10. Identificar/aplicar os conceitos: Fascismo; Corporativismo; Nazismo; 

Totalitarismo; Antissemitismo; Estado Novo; Economia planificada; 

Coletivização; Culto da personalidade; Frente Popular; New Deal.  

 
 

 

Fascismo;  
Corporativismo;  
Nazismo;  
Totalitarismo;  
Antissemitismo;  
 
Estado Novo;  
Economia planificada;  
 
 
 
Coletivização;  
Culto da personalidade;  
 
Frente Popular;  
New Deal.  
 

 

- Analisar o mapa, o friso 

cronológico e as imagens das 

páginas 94 e 95 do Manual, de 

forma a motivar para o estudo 

do Subdomínio.  

Fazer o levantamento de ideias 

prévias dos alunos. 
 
 

Análise das fontes 

apresentadas da páginas 97 à 

115. 
 

- Propostas de visionamento 
(Canal youtube): 
- A Grande Depressão. 
Atividades: 
-Plano de Estudo 7 (Caderno 
de Atividades). 
- Resumo Áudio 5 – A Crise de 
1929. 
Conteúdos digitais:  
- PowerPoint: A Grande 
Depressão. 
 

CN – Distinguir o 

conceito de genética do 

conceito de 

hereditariedade 

(o nazismo e a “raça 

ariana”). 

 

PT – Situar obras 

literárias em função de 

marcos históricos e 

culturais (p. ex.: As Vinhas 

da Ira). 

 

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

 

 

 

 

Criativo/analítico 
 (A, B, C, D, G, J)  

 

 

Contributos para o PESS 

– Dimensão ética da 

sexualidade ao 

abordar-se o papel social 

das mulheres. 

– Promoção da igualdade 

entre os sexos. 

– A criação e utilização 

dos antibióticos. 
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Domínio J DA GRANDE DEPRESSÃO À SEGUNDA GUERRA MUNDIAL  

SubdomínioJ.2 A II Guerra Mundial  

Aprendizagens Essenciais 
Identificar/Aplicar 

Conceitos 

Aspetos Metodológicos 

Estratégias/Recursos 

Educação para a 

saúde/ 

Interdisciplinaridade 

Descritores do 

Perfil dos 

alunos 

 

• Relacionar a política expansionista dos regimes fascistas com o 
eclodir da 2.ª Guerra Mundial.  
•Explicitar o rápido avanço das forças do Eixo entre 1939 e 1941, 
salientando os países ocupados, a resistência britânica e os países 
neutrais.  
•Explicar as razões e importância da entrada da URSS e dos EUA na 
2.ª Guerra Mundial.  
 
• Referir sucintamente os principais acontecimentos que estiveram 
na origem da capitulação italiana, alemã e japonesa. 
 
• Caracterizar a Europa sob o domínio do Terceiro Reich, salientando 
o carácter antissemitista e genocidário do regime nazi. 

 
• Indicar as principais alterações ocorridas no mapa político mundial 
do após II Guerra;  
 
• Analisar o papel da ONU;  

 
•Identificar/aplicar os conceitos: Genocídio; Resistência; Holocausto.  

 

 

Genocídio; 
Resistência;  
 
 
Holocausto.  
 

 
Analisar o mapa, o friso 
cronológico e as imagens das páginas 

124 e 125 do Manual, de forma a 

motivar para o estudo do 

Domínio/Subdomínio.  

Fazer o levantamento de ideias prévias 

dos alunos. 

 

ANÁLISE DE FONTES 
DIVERSIFICADAS 
 
Manual: 
Análise das fontes apresentadas 
das páginas 126 a 137. 

 

Conteúdos digitais:  

-Vídeo: A origem, o decorrer e o 

desfecho do conflito 

Sugestão de visionamento do filme: 

- The Monuments Men (2014) 

 

PT – Escrever textos 

argumentativos a favor e 

contra a guerra. 

ING – Conhecer 

personagens e obras 

célebres de países de 

expressão inglesa 

(biografia de Winston 

Churchill). 

GEO – Compreender 

soluções que procuram 

atenuar os contrastes de 

desenvolvimento (o papel 

da ONU). 

 

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

 

 

 

Criativo/analítico 
 (A, B, C, D, G, J)  

 

 

Contributos para o PESS 

– Alimentação/ingestão 

de calorias: o exemplo 

dos campos de concentração 

(amenorreia). 
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Domínio K DO SEGUNDO PÓS-GUERRA AOS ANOS 80  

Subdomínio K1 A Guerra Fria  

Aprendizagens Essenciais 
Identificar/Aplicar 

Conceitos 

Aspetos 

Metodológicos 

Estratégias/Recursos 

Educação para a 

saúde/ 

Interdisciplinaridade 

Descritores do 

Perfil dos 

alunos 

 
• Relacionar a afirmação dos EUA, enquanto potência hegemónica, 
com o auxílio económico prestado à Europa no após II Guerra e 
com o receio do avanço da influência comunista;  
 
• Compreender a Guerra Fria como resultado das tendências 
hegemónicas dos EUA e da URSS, dando origem à formação de 
blocos militares e a confrontos;  
• Caracterizar a Guerra Fria, salientando a existência de momentos 
de maior tensão e de momentos de relativo apaziguamento. 
• Referir sucintamente alguns dos principais conflitos da Guerra 
Fria (Bloqueio de Berlim, Crise dos Mísseis em Cuba, Guerra da 
Coreia, Guerra do Vietname. 
• Destacar a luta de emancipação dos povos colonizados, 
nomeadamente o pioneirismo dos povos asiáticos, e o caso 
indiano, enquanto paradigma da não-violência;  
• Integrar a formação da CEE no período do após II Guerra;  

 
• Identificar/aplicar os conceitos: Guerra Fria; Movimentos de 
libertação; Descolonização; Neocolonialismo; Terceiro Mundo  

 

Guerra Fria;  

Movimentos de 

libertação; 

Descolonização; 

Neocolonialismo; 

Terceiro Mundo, 

Multinacional;  

Segregação racial;  

 

Analisar o mapa, o friso 

cronológico e as imagens das 

páginas 144 e 145  do Manual, 

de forma a motivar para o 

estudo do Domínio/ 

Subdomínio. 

 Fazer o levantamento de 

ideias prévias dos alunos. 

ANÁLISE DE FONTES 

DIVERSIFICADAS 

Manual: 

Análise das fontes 

apresentadas 

da página 146 à  187. 

Conteúdos digitais:  
 Vídeo: A Guerra Fria. 

 

ING – Conhecer 

personagens e obras 

célebres de países de 

expressão inglesa 

(biografia de John F. 

Kennedy). 

GEO – Conhecer os 

principais obstáculos 

naturais, históricos, 

políticos, económicos e 

sociais ao 

desenvolvimento dos 

países . 

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

 

 

 

 

Criativo/analítico 
 (A, B, C, D, G, J)  

 

   Contributos para o 

PESS 

– As doenças fomentadas pela 

globalização. 
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Domínio K DO SEGUNDO PÓS- GUERRA AOS ANOS 80  

Subdomínio K1  A desagregação do Estado Novo  

Aprendizagens Essenciais 
Identificar/Aplicar 

Conceitos 

Aspetos 

Metodológicos 

Estratégias/Recursos 

Educação para a 

saúde/ 

Interdisciplinaridade 

Descritores do 

Perfil dos 

alunos 

 

     . Distinguir períodos de estagnação e de desenvolvimento económico da 

II Guerra até 1974 (atraso do mundo rural e movimento migratório, medidas 

de fomento industrial e abertura a capitais estrangeiros);  

 Explicar a oposição interna ao regime;  

 Analisar a guerra colonial do ponto de vista dos custos humanos e 

económicos, quer para Portugal quer para os territórios coloniais, 

relacionando-a com a recusa em descolonizar;  

 Contextualizar a mudança de regime que ocorreu em 25 de Abril de 

1974 com a crescente oposição popular à guerra colonial e à falta 

de liberdade individual e coletiva;  

 Analisar o processo de descolonização;  

 Compreender a importância da entrada de Portugal na CEE para a 

consolidação do processo de democratização e para a 

modernização do país;  

 Identificar/aplicar os conceitos: Processo revolucionário; Poder 

autárquico; Descentralização.  

 

Processo 

revolucionário;  

 

Poder autárquico;  

 

Descentralização. 

 

descolonização 

Fazer o levantamento de 

ideiasprévias dos alunos. 

 

ANÁLISE DE FONTES 

DIVERSIFICADAS 

 

Manual: 

Análise das fontes 

apresentadas d página 

170 à 179. 

 

Pesquisa orientada  

- Retrato Digital de 

Portugal no século XX 

(página 188, do Manual). 

PT – Escrever textos 

expositivos sobre a 

Revolução do 25 de Abril. 

 

GEO – Conhecer os 

principais obstáculos 

, económicos e 

sociais ao 

desenvolvimento dos 

países.  

CN – Sintetizar as 

estratégias de promoção 

da saúde (a criação do 

Estado-providência em 

Portugal). 

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

 

 

 

 

Criativo/analítico 
 (A, B, C, D, G, J)  

 

 

Contributos para o PESS 

– A afirmação da mulher 

portuguesa na sociedade 

democrática. 
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Domínio L O após Guerra Fria e a Globalização  

Subdomínio L1 Estabilidade e instabilidade num mundo bipolar  

Aprendizagens Essenciais 
Identificar/Aplicar 

Conceitos 

Aspetos 

Metodológicos 

Estratégias/Recursos 

Educação para a 

saúde/ 

Interdisciplinaridade 

Descritores do 

Perfil dos 

alunos 

 

• Relacionar a derrocada do mundo comunista com a afirmação dos EUA 
como única superpotência político-militar.  
• Identificar a intervenção dos EUA em vários conflitos regionais, a 
desvalorização da função reguladora da ONU e as dificuldades de afirmação 
da União Europeia no sistema de relações internacionais. 
• Reconhecer a vaga de processos de transição de regimes ditatoriais para 
sistemas políticos de cariz democrático na América Latina, África e Sudoeste 
Asiático.  
• Apontar as características específicas do “terrorismo global” associado ao 
integrismo islâmico.  
• Analisar as dimensões da globalização (ex.: tecnologias de informação, 
comunicação e transportes, migrações);  

 
 
Identificar/aplicar os conceitos: Qualidade de vida; 
Multiculturalismo/Interculturalismo, Cidadania.  

 

 

 

Qualidade de vida; 
 
Multiculturalismo/ 
Interculturalismo; 
 
Cidadania.  
 

Analisar o mapa, o friso 

cronológico e as imagens das 

páginas 196 e 197 do Manual, 

de forma a motivar para o 

estudo do Domínio/ 

Subdomínio.  

Fazer olevantamento de 

ideias 

prévias dos alunos. 

 

ANÁLISE DE FONTES 

DIVERSIFICADAS 

Manual: 

Análise das fontes 

apresentadas da  página 

198 à  205. 

Conteúdos digitais: 
- PowerPoint: O terrorismo 

global 

 

ING – Produzir diálogos, 

com algum à-vontade, 

sobre tópicos da 

atualidade (elaborar uma 

notícia sobre as 

consequências do 

terrorismo na população 

civil). 

GEO – Compreender 

soluções nos conceitos de 

crescimento económico e 

de desenvolvimento 

humano.  

 

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

 

 

 

 

Criativo/analítico 
 (A, B, C, D, G, J)  

 

 

     

                                                                                           


