AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO FUNDÃO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO e CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
CRITÉRIOS de
AVALIAÇÃO

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL – 6º ano
CONTEÚDOS/Domínios e subdomínios

Fator de
ponderação

Dimensão das
Aprendizagens/ Domínio
das capacidades e
Conhecimentos
75%
Provas de avaliação
65%
Trabalhos
individuais/grupo
10%
Domínio das Atitudes e
Valores a observar
Responsabilidade
. É assíduo e pontual
.
Traz
o
material
necessário
. Cumpre os prazos das
tarefas
. Realiza adequadamente a
sua autoavaliação
25%
Comportamento
. Respeita as regras
estabelecidas
. Apresenta uma atitude
correta perante os outros
. Está atento nas aulas
Participação na aula
. Intervém de forma
adequada e pertinente
. Demonstra interesse e
participa nas atividades
propostas
. Responsabiliza-se pela
realização das tarefas

Recuperação e Consolidação das Aprendizagens (7 aulas) 5º Ano *
Portugal no Seculo XV e XVI *
-Portugal pioneiro na expansão marítima *
- Rumos da Expansão Portuguesa *
-As grandes viagens Transatlânticas *
- O Império Português no século XVI *
Portugal Da União Ibérica à Restauração *
- Fatores que levam à perda da Independência *
- O domínio Filipino em Portugal (1580-1640) *
-A Restauração da Independência em 1640 e os efeitos da guerra da Restauração *
O Império Português, o poder absoluto, a sociedade e a arte do século XVIII
‐
As características do Império Português dos séculos XVII e XVIII
‐
As características do poder político no tempo de D. João V ; A Sociedade Portuguesa no século XVIII;
A arte no tempo de D. João V
‐
A ação governativa do Marquês de Pombal
A Revolução Francesa de 1789 e seus reflexos em Portugal
‐
A Revolução Francesa e as invasões napoleónicas
‐
A Revolução Liberal de 1820; As Consequências da Revolução Liberal de 1820; O processo de
afirmação da monarquia liberal
Portugal na 2ª metade do seculo XIX
‐
A modernização das atividades produtivas; O desenvolvimento das vias de comunicação e dos meios
de transporte; Medidas tomadas pelos liberais na educação e na justiça
‐
O aumento da população e o êxodo rural na 2ª metade do seculo XIX
‐
As características da sociedade e a vida quotidiana na 2ª metade do séc. XIX
‐
A arte da 2ª metade do século XIX
Da Revolução Republicana de 1910 à Ditadura militar de 1926
‐
As razões da queda da monarquia Constitucional; O funcionamento do regime da 1ª República e os
seus símbolos; As principais realizações da 1ª República; O fim da 1ª República e a instauração da
Ditadura Militar em 1926
O Estado Novo (1933- 1974)
‐
Salazar e a construção do Estado Novo; A difusão dos ideais do Estado Novo e a repressão para
com os opositores; Os principais movimentos de resistência ao Estado Novo; O colonialismo
português e a guerra Colonial
O 25 de Abril de 1974 e o regime democrático
‐
O golpe militar de 25 de Abril de 1974; As consequências do 25 de Abril de 1974
Órgãos do poder democrático; Conquistas, dificuldades e desafios que Portugal enfrenta
Espaços em que Portugal se integra
‐
Espaços em que Portugal se integra; A união Europeia; Outras organizações internacionais em que
Portugal se integra
Portugal Hoje
‐
A população portuguesa; A importância dos recenseamentos; A evolução da população em Portugal
e a sua relação com o crescimento natural; O contributo do saldo migratório na evolução da
população em Portugal; Distribuição da população em Portugal; A evolução da população portuguesa
por grupos etários; O duplo envelhecimento da população em Portugal
Os lugares onde vivemos
‐
Características da população rural e urbana e os seus modos de vida
‐
A desigual dinâmica populacional das áreas rurais e das áreas urbanas
As atividades que desenvolvemos
‐
A repartição das atividades económicas por setores; A evolução da distribuição da população por
setores de atividade em Portugal; Características da agricultura em Portugal; A importância da
floresta em Portugal; A atividade piscatória em Portugal; A evolução da indústria em Portugal; A
crescente importância das energias renováveis; O comércio em Portugal; A crescente importância
dos serviços
O mundo mais perto de nós
‐
A importância dos transportes na sociedade atual; A importância das telecomunicações na
sociedade atual
Lazer e património
‐
A desigual distribuição da prática do lazer e do turismo
‐ A importância da preservação do património

* NOTA - Os dois primeiros subdomínios (C2 e C3) da planificação, estão inseridos nos conteúdos curriculares de 5º ano e serão abordados como forma
de revisão e consolidação das aprendizagens curriculares lecionadas no ano transato.

