DISCIPLINA: História e Geografia de Portugal
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ANO DE ESCOLARIDADE: 5º Ano
METAS CURRICULARES
DOMÍNIO/SUBDOMÍNIO

PROGRAMA
OBJETIVOS GERAIS

Geografia de Portugal
Localização

Conhecimento dos
lugares e regiões

Meta 13
- Descrever a
localização relativa
de uma região, país
e territórios de
língua portuguesa.

Meta 14
- Comparar
representações da
superfície da terra
com escalas
diferentes,
recorrendo à
legenda e à
orientação.

Meta 15
- Descrever
características

DESCRITORES DE DESEMPENHO

Distinguir
diferentes
formas
de
representação da Terra.
- Identificar os vários Continentes e
Oceanos.
- Reconhecer diferenças/contrastes entre
os vários continentes e os vários
oceanos.
- Identificar redes de linhas e pontos
imaginários.
- Referir os elementos constituintes de
um mapa e indicar a sua função.
- Localizar a Península Ibérica na Europa
e no Mundo.
- Identificar os limites naturais da
Península Ibérica.

- Caraterizar o relevo, o clima e a
vegetação natural da Península Ibérica.
- Identificar e localizar os principais rios
da Península Ibérica/Portugal.

CONTEÚDOS

Domínio A
A Península Ibérica – localização e quadro
natural
Subdomínio 1 – A Península Ibérica –
Localização
1.1. A utilização de mapas em Geografia e
História
1.2. A localização de Portugal e da Península
Ibérica na Europa e no Mundo

Subdomínio 2 – A Península Ibérica –
Quadro natural
2.1. Características naturais da Península
Ibérica
2.2. A diversidade natural dos arquipélagos

História de Portugal

naturais e humanas
de lugares e
regiões,
mobilizando
terminologia
geográfica.

Compreensão da
espacialidade

Temporalidade

Interpretação de fontes
em História

Meta 20
- Recolher
informação sobre
diferentes lugares e
fenómenos
geográficos,
mobilizando-a na
construção de
quadros de dados e
gráficos.

Meta 1
- Utilizar diferentes
formas de
representação
espacial como fonte
para a
compreensão da
ação humana em
diferentes espaços
e tempos.

- Caraterizar a diversidade natural dos
arquipélagos dos Açores e da Madeira.

- Caraterizar o modo de vida das
comunidades recoletoras e agropastoris.
Compreender
o
significado
dos
conceitos de recoleção, nomadismo, arte
rupestre e sedentarização.
Localizar
no
espaço
o
mar
Mediterrâneo, a Fenícia, a Grécia e
Cartago.
- Identificar os povos mediterrânicos que
contactaram com a Península Ibérica,
localizando-os no tempo.
Identificar
os
seus
principais
contributos para a melhoria da qualidade
de vida dos povos peninsulares.
- Compreender a utilidade e importância
de um documento histórico.

- Localizar no espaço Roma, a Península
Itálica
e
a
Península
Ibérica
relativamente ao Império Romano.
- Localizar no tempo a invasão romana
do território ibérico.
- Reconhecer o papel dos Lusitanos e em
especial de Viriato na resistência ao
domínio romano da Península Ibérica.
- Identificar os principais meios usados

dos Açores e da Madeira

Domínio B
A Península Ibérica: dos primeiros povos à
formação de Portugal (século XII)
Subdomínio
1
–
As
primeiras
comunidades humanas da Península
Ibérica
1.1. As primeiras comunidades recoletoras
1.2. As primeiras comunidades agropastoris
1.3. Povos mediterrânicos que contactaram
com a Península Ibérica

Subdomínio
2
–
Os Romanos
na
Península Ibérica
2.1. A expansão de Roma
2.2. A conquista romana e a resistência dos
povos ibéricos
2.3. A romanização da Península Ibérica
2.4. A cristianização da Península Ibérica
2.5. O fim do Império Romano

Meta 3
- Utilizar unidades/
convenções
temporais.
Compreensão histórica
contextualizada

- Situar no tempo
acontecimentos,
processos e
interações
significativas de
diversas
sociedades.

Meta 6

Comunicação do

- Pesquisar, selecionar
e usar fontes com
linguagens diversas e
com estatutos
diferentes, para
compreender a vida
dos povos na Península
Ibérica.

pelos
Romanos
no
processo
de
romanização.
Concluir
sobre
as
diferenças
civilizacionais existentes entre os povos
pré-romanos da Península Ibérica e os
Romanos.
- Relacionar o Cristianismo com a Era
Cristã.
- Conhecer as unidades de tempo: ano e
século.
- Localizar datas em barras cronológicas.
- Converter anos em séculos.
- Explicar as invasões bárbaras.

- Localizar no espaço a origem dos
Árabes.
Compreender
a
importância
do
islamismo para os Árabes.
- Localizar no tempo e no espaço a
expansão muçulmana.
- Conhecer as principais características
da invasão muçulmana da Península
Ibérica.
- Identificar as áreas de influência dos
Muçulmanos nos povos peninsulares.

Subdomínio 3 – Os Muçulmanos na
Península Ibérica
3.1. A religião islâmica
3.2. Ocupação muçulmana da Península
Ibérica
3.3. A herança muçulmana

- Localizar no espaço e no tempo o início
da Reconquista Cristã da Península
Ibérica.
- Compreender o lento processo de
reconquista da Península Ibérica.

Subdomínio 4 – A formação do Reino de
Portugal
4.1. A Reconquista Cristã peninsular
4.2. O Condado Portucalense
4.3. Do Condado Portucalense ao Reino de

conhecimento histórico e
geográfico

- Relacionar o processo da Reconquista
Cristã com a formação do Condado
Portucalense.
- Identificar os vários reinos cristãos da
Península Ibérica no século XI.
- Localizar o Condado Portucalense no
reino de Leão.
- Identificar as várias fases do processo
que levou à independência do Reino de
Portugal.
Reconhecer
a
importância
do
reconhecimento do novo Reino de
Portugal pela Santa Sé.
Meta 7
- Reconhecer a
existência de
diversidade
cultural,
identificando
situações de
diálogo e conflito
entre personagens,
grupos sociais ou
povos.

Meta 9
- Usar/ aplicar
terminologia e
conceitos
substantivos
essenciais para a
compreensão

Portugal

- Indicar as fronteiras de Portugal
Continental.

- Identificar as principais atividades
económicas existentes em Portugal nos
séculos XIII e XIV, relacionando-as com
os recursos naturais do país.
Reconhecer
alguns
dos
fatores
responsáveis
pelo
incremento
do
comércio.
- Enumerar os principais produtos
importados e exportados.
- Identificar os vários grupos sociais
existentes no século XIII.
- Conhecer aspetos da vida quotidiana
dos diferentes grupos sociais e da corte
nos séculos XIII e XIV
Identificar
aspetos
da
cultura
portuguesa nos séculos XIII e XIV.

Domínio C
Portugal do século XIII ao século XVII
Subdomínio 1 – Portugal nos séculos XIII
e XIV
1.1. As principais atividades económicas nos
séculos XIII e XIV
1.2. Aspetos da sociedade portuguesa nos
séculos XIII e XIV
1.3. Aspetos da cultura portuguesa nos
séculos XIII e XIV
1.4. O século XIV europeu
1.5. Causas e consequências do problema
sucessório português de 1383-1385
1.6.
A
consolidação da
independência
portuguesa

histórica.

Meta10
- Comunicar os seus
conhecimentos e
conceções, sobre o
passado histórico
em estudo.

Meta 12
- Exprimir
conhecimentos e
conceções,
relacionados com a
História de Portugal,
através de expressões

- Relacionar as agitações sociais do séc.
XIV com as difíceis condições de vida das
populações
- Identificar as causas e consequências
do problema da sucessão ao trono em
1383.
- Destacar a ação de indivíduos e de
grupos no processo da revolução de
1383/85.
- Explicar o significado da Batalha de
Aljubarrota para os portugueses.
- Identificar as mudanças provocadas na
sociedade
Portuguesa
após
a
consolidação
da
independência
portuguesa.

- Relacionar a Expansão Marítima
Portuguesa com a crise do século XIV.
Identificar
as
motivações
dos
portugueses que estiveram na origem da
expansão portuguesa.
- Compreender o contributo português no
desenvolvimento
de
técnicas
de
navegação.
- Localizar no tempo e no espaço as
principais conquistas/descobertas.
- Identificar o impulsionador da expansão
e os principais navegadores.
- Localizar no espaço e no tempo o
Tratado de Tordesilhas.
- Compreender a importância deste
tratado para os países ibéricos.

Subdomínio 2 – Portugal nos séculos XV
e XVI
2.1. Portugal, pioneiro na expansão europeia
2.2. Rumos da expansão portuguesa no
século XV
2.3. As grandes viagens transatlânticas dos
povos peninsulares
2.4. O Império Português do século XVI
2.5. Os efeitos da expansão marítima
2.6. Influência da expansão marítima na
ciência, na literatura e na arte portuguesa

artísticas.

- Localizar no espaço o Império
Português do século XVI.
Referir como
foi
promovida a
colonização nos territórios descobertos.
- Identificar os produtos comerciados
pelos portugueses nos diferentes espaços
do seu império.
- Localizar no espaço as rotas comerciais
do século XVI.
- Conhecer aspetos da vida quotidiana na
Lisboa quinhentista.
Referir
e
identificar
algumas
consequências/vestígios/indicadores das
permutas culturais ocorridas nesta época.
- Identificar as principais áreas do
conhecimento que sofreram um profundo
avanço com a Expansão.
-Salientar as principais manifestações
culturais portuguesas do século XVI.

- Relacionar a morte de D. Sebastião
com a crise na sucessão ao trono.
Compreender
o
significado
dos
conceitos de União Ibérica e de domínio
filipino.
- Relacionar as principais medidas
tomadas durante os reinados dos
“Filipes” com o descontentamento da
população portuguesa.
- Identificar os principais acontecimentos
do 1 de Dezembro de 1640.

Subdomínio 3 – Portugal: da União
Ibérica à Restauração da Independência
3.1. Fatores que levaram à perda da
independência portuguesa em 1580
3.2. O domínio filipino em Portugal (15801640)
3.3. A restauração da independência em 1640
e os efeitos da guerra da Restauração

- Explicar as principais medidas tomadas
por D. João IV para Portugal recuperar a
independência.
- Compreender a cronologia da Guerra da
Restauração.

