DISCIPLINA: História e Geografia
de Portugal
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ANO DE ESCOLARIDADE: 6º Ano
METAS CURRICULARES
DOMÍNIO/SUBDOMÍNIO
História de Portugal
Compreensão da
espacialidade

PROGRAMA
OBJETIVOS GERAIS

CONTEÚDOS

Meta 1
- Traçar diferentes
itinerários das
movimentações dos
portugueses.
Meta 2
- Reconhecer
diferenças e
semelhanças entre
determinados
espaços no passado
e no presente.

Temporalidade

DESCRITORES DE DESEMPENHO

Meta 3
- Relacionar
tabelas/frisos
cronológicos sobre
eventos, situações,
etc., em diversas
dimensões da ação
humana e social.
Meta 4
- Reconhecer
diferenças e
semelhanças entre
diversos contextos
históricos.
Meta 6

Tema C






Relacionar o ouro brasileiro com as
transformações na vida da sociedade
portuguesa
Reconhecer o papel do Marquês de
Pombal
nas
reformas
políticas,
económicas, sociais e culturais da
segunda metade do século XVIII
Destacar a ação do Marquês de Pombal
na reconstrução de Lisboa

Do Portugal do século XVIII à consolidação
da sociedade liberal
1) Império e monarquia absoluta no século
XVIII




O Império Colonial Português do século
XVIII
A sociedade portuguesa no tempo de D.
João V
A Lisboa Pombalina

Interpretação de fontes
em História

- Pesquisar,
6
selecionar
e usar
fontes com
linguagens diversas
e com estatutos
diferentes.
- Reconhecer a
existência de
diferentes pontos
de vista,
justificando-os.
- Estabelecer
diferenças e
semelhanças entre
várias fontes com
mensagens
divergentes.

Compreensão histórica
contextualizada

Meta 7
- Analisar situações
de diversidade
cultural,
reconhecendo as
razões da sua
existência.
Meta 8
- Descrever e
atribuir significado
a momentos chave
de Portugal no
passado.
- Descrever de
forma coerente e
sucinta como se
vivia em Portugal.







Explicar as razões que levaram Napoleão
a invadir Portugal
Indicar as principais consequências das
invasões napoleónicas
Relacionar a Revolução de 1820 com o
descontentamento face à permanência
dos ingleses em Portugal e à estadia da
Corte no Brasil
Distinguir as ideias defendidas pelos
Liberais e Absolutistas

2) 1820 e o Liberalismo




As invasões napoleónicas
A revolução liberal
A guerra civil entre liberais e absolutistas

3) Portugal na segunda metade do séc. XIX




Identificar
as
principais
inovações
tecnológicas desenvolvidas em Portugal
na II metade do século XIX
Explicar o crescimento da população ao
longo do século XIX

 O espaço português
 A vida quotidiana

Meta 9
6

- Usar/ aplicar
terminologia e
conceitos substantivos
essenciais para a
compreensão histórica.
Comunicação do
conhecimento histórico e
geográfico

- Comunicar/expressar
os seus conhecimentos
e conceções sobre o
passado histórico em
estudo e a realidade
geográfica.
Meta 12
- Comunicar/expressar
os seus conhecimentos
e conceções sobre o
passado histórico
através de expressões
artísticas que interpreta
e utiliza.
Geografia de Portugal
Localização

Tema D

Meta 10

Meta 13
- Representar em
mapas com diferentes
escalas, territórios e
elementos naturais e
humanos, mobilizando
diferentes variáveis
visuais.
Meta 14

O século XX





Identificar os motivos que levaram à
queda da Monarquia
Identificar
a
primeira
Constituição
Republicana
Referir as principais medidas no domínio
da educação e do trabalho
Reconhecer a instabilidade governativa
durante a Primeira República

1) A queda da monarquia e a 1ª República



A ação militar no 5 de Outubro e a queda
da monarquia
A Primeira República

Conhecimento dos
lugares e regiões

- Utilizar
6
representações
cartográficas da
superfície da terra, com
diferentes escalas, na
localização de espaços
e análise de fenómenos
naturais e humanos.



Meta 15



- Comparar e explicar a
distribuição de
diferentes fenómenos
relacionados com a
população, o
povoamento e as
atividades económicas
em Portugal.
Meta 16
- Descrever a
distribuição da
população e de
algumas atividades
económicas.
Meta 17
- Comparar a
distribuição de
diferentes fenómenos
humanos à escala
nacional,
estabelecendo relações
de causalidade e
interdependência.

2) O Estado Novo



Identificar as principais razões que
levaram ao golpe militar de 28 de Maio
de 1826
Indicar as principais características da
ditadura salazarista
Explicar os motivos que levaram à guerra
colonial





O golpe militar de 28 de Maio de 1926
Salazar e o Estado Novo
A guerra colonial

3) O 25 de Abril de 1974 e o regime
democrático
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Meta 18



- Comparar o espaço
rural com o espaço
urbano em Portugal.




Meta 19

Dinamismo das interrelações entre espaços

- Explicar a ação de
alguns fatores naturais
e humanos nos padrões
de distribuição da
população, do
povoamento e das
atividades económicas.



Localizar no tempo a Revolução do 25 de
Abril
Indicar os motivos que levaram a esta
Revolução
Destacar como principais consequências
do 25 de Abril o restabelecimento da
democracia, a descolonização e a
Constituição de 1976
Identificar
os
órgãos
do
poder
central/local





A ação militar do 25 de Abril
O programa do MFA e a independência
das colónias
O restabelecimento da democracia

Meta 20
-Elaborar pequenas
pesquisas documentais
sobre problemas da
vida quotidiana no
campo e na cidade e
apresentar conclusões.
Meta 24
- Analisar/debater
casos concretos de
mudanças no uso do
espaço urbano,
apresentando
oralmente e/ou escrito
argumentos que
fundamentam as suas
opiniões.

4) Portugal nos dias de hoje – sociedade e
geografia humana










Descrever a evolução da população
portuguesa ao longo do século XX
Referir as principais diferenças entre o
modo de vida do meio rural/urbano
Distinguir população ativa de não ativa
Distinguir os três sectores de atividade
Identificar os principais meios de
transporte e meios de comunicação
utilizados em Portugal
Identificar as
principais
instituições
internacionais em que Portugal se integra
Explicar a importância da integração de

 A população portuguesa
 Os lugares onde vivemos
 As
atividades
económicas
desenvolvemos
 Como ocupamos os tempos livres
 O mundo mais perto de nós

que

Portugal na EU, ONU e CPLP

Meta
25
6
- Identificar/descrever
a forma como algumas
características
ambientais, sociais e
culturais participam na
construção da
identidade de Portugal.








Desenvolver os valores da democracia e
participar na mesma
Desenvolver a capacidade de expressão
oral e escrita através da leitura e
produção de textos
Retirar informações da análise de figuras
Desenvolver o gosto pela pesquisa
Elaborar pequenas sínteses a partir da
leitura de documentos

