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Conteúdos 

 

Conceitos 

 

Estratégias / recursos 

 

Avaliação 

 

Diagnóstico e actividades preparatórias  (3 tempos) 

 

 

  

 

 

    3.2 . O Império português no séc. XVI: 
            . Os arquipélagos da Madeira e dos Açores; 
            . Os territórios na África, Ásia e América. 
   

(3 tempos) 
 

 
 

Colonização 
Capitania 
Escravos 
Monopólio 

Feitoria 
 

 

Interpretação de mapas –  (21- Madeira e Açores; ver subtema 3.1 

Observação de gravuras 

Interpretação de excertos de documentos 

 Interpretação de excertos de obras literárias 

Exploração de livros de literatura infantil e juvenil 

Jogos didácticos (PE – jogos 21, 22 e 23; crucigramas) 

 

 

Resposta a questões 

Fs Formativas 

    3.3. A vida urbana no séc. XVI – Lisboa quinhentista: 
           . O crescimento da cidade; 
           . O porto de Lisboa e o comércio; 
           . Consequências da expansão; 
           . A corte e as criações culturais 
 
  3.4. A nova imagem do mundo 
  

                                   (6 tempos) 

Economia de transporte 
                Cosmopolitismo 
                 Arte Manuelina 

     Missionação 
Companhia de Jesus 

Miscigenação 
                    Etnia 

Planta 
Imigração Emigração 
Migrações internas 

 

Exploração de imagens e fotografias 

Exploração de acetatos (PE – 14,15) 

Interpretação de gráficos 

Interpretação de documentos e textos 

Interpretação de mapas (Planisfério) 

Actividades lúdico-didácticas (PE - jogos22 a 24) 

Dramatização – “Meninos de Todas as Cores” 

 

 

 

Fichas formativas 

Observação 

Teste sumativo 

 
4º subtema: DO SÉC. XIII À UNIÃO IBÉRICA E À RESTAURAÇÃO 
 

    4.1. A morte de D. Sebastião e a sucessão ao trono 
    4. 2. O domínio filipino e os levantamentos populares 
    4.3. A revolta do 1º de Dezembro de 1640 e a Guerra da   
            Restauração. 
 

       (5 tempos) 

 

 

Motim 

Restauração 

 

Exploração de imagens e acetatos (PE – 16; outros) 

Interpretação de textos e documentos 

Interpretação de quadros genealógicos 

Construção do friso cronológico 

Dramatização (texto de Mendes Leal) 

Actividades lúdico-didácticas (PE – jogo 20; crucigramas) 

Construção de esquema interpretativo (acetato) 

Exploração de excertos do livro “O Sabor da Liberdade” – Edit. 

Caminho 

 

 

 

Ficha formativa 

Observação 

Com base no livro adotado para 2011-2012, “ Novo HGP-6º ano” 
da editora Texto 

 
TEMA C: DO PORTUGAL DO SÉC. XVIII À CONSOLIDAÇÃO  
                DA SOCIEDADE LIBERAL:  

 

 

Engenho 

 Powerpoint ( aula digital ) 

Exploração de gravuras  

Exploração de gráficos e esquemas 

Observação de mapas (641) 

 

Teste interactivo sobre 

o Império e a 

monarquia absoluta 



 
 
C.1: Império e monarquia absoluta no  
                  Século XVIII: 

 
   1.1. O império colonial português no século XVIII: 

- Extensão dos territórios; 

- Recursos naturais e actividades económicas – o açúcar e o 
ouro; 

- Os movimentos da população; 
- O tráfico de escravos; (Os Direitos Humanos) 

 

(6 tempos) 

 
 1.2. A monarquia absoluta no tempo de D. João V: 
         - A corte de D. João V; 
         - A sociedade; 
         - As construções monumentais. 

 

       (4 tempos) 

 

 

Bandeirantes 

Tráfico humano 

Comércio triangular 

 

 

 

 

 

Cristão-novo 

Inquisição 

Monarquia absoluta 

Decoração barroca 

 

 

Construção do atlas 

Interpretação de textos e documentos 

Exploração do livro “Brasil, Brasil”, Ed. Caminho 

Construção do friso cronológico 

Reconstituição de cenas do quotidiano a partir de gravuras 

Observação de gravuras e acetatos  

Interpretação de textos e documentos 

Esquema interactivo 

Puzzle sobre a vida na corte do século XVIII  

 

 

Teste formativo  ( pg 

24/25 

 

Resposta a questões 

Fs Formativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1º subtema: Império e monarquia absoluta no  
                  Século XVIII: (cont.) 

 
   C.2. Lisboa Pombalina e a ação do marquês de Pombal: 

 

- A Lisboa pombalina  
- As reformas pombalinas; 

                                                     (5 tempos) 

 

 

 

 

Despotismo iluminado 

 

Exploração de excertos do livro “O Dia do Terramoto” – Edit. 

Caminho 

Conclusão de esquemas interpretativos 

Interpretação de textos, documentos e gráficos 

 

Ficha de avaliação 

sumativa 

 

 

Avaliação: 3 tempos 
 

FINAL DO 1º PERÍODO : 13 semanas  ( +/- 39 tempos ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2º Período 

 

 
C.3: 1820 e o Liberalismo: 
 

   3.1. As invasões napoleónicas  
 

                       (4 tempos)  

 
    3.2. A revolução liberal de 1820  
    3.3 A Constituição de 1822 
 

(3 tempos) 
 
    3.4. A independência do Brasil 

(1 tempo) 
 
    3.5. As lutas entre liberais e absolutistas 

(3 tempos) 

 

 
Revolução 
Liberdade 
Igualdade 
Bloqueio 

 
 

Constituição 
Cortes Constituintes 

Monarquia liberal 
 
 

 
Guerra civil 

Powerpoints 
Cronologia interactiva 
Exploração de excertos do livro “Um Trono para Dois Irmãos” – Edit. 

Caminho 

Exploração de gravuras e esquemas 

Exploração de mapas (634) 

Interpretação de textos e documentos 

Observação do vídeo “A Retirada de Napoleão”: armas, 

fardamentos, tipo de guerra, etc. desta época. 

Interpretação de barras cronológicas 

Pesquisa de biografias 

Construção de puzzles e esquemas interactivos 

Fichas formativas 

Resposta a questões 

Fichas interactivas 

Ficha de autoavaliação 

( pg 54/55) 

1ª Ficha Sumativa 
( início de Fevº) 

 
C.4: Portugal na 2ª metade do século XIX: 
 

    4.1. O espaço português e a vida quotidiana nos campo na segunda metade 
do século XIX 

 

(5 tempos) 
 

     4.2. 4.1. O espaço português e a vida quotidiana nas cidades na segunda 
metade do século XIX 

 

(5 tempos) 
 

 

 

Baldio 

Pousio 

Rotação de 

culturas 

Morgadio 

Economia de 

subsistência 

Economia de 

mercado 

Crescimento 

populacional 

Êxodo rural 

Mobilidade 

 

 

Numeramento 

Recenseamento 

Fábrica 

Indústria 

Operariado 

Greve 

Sindicato 

 

 

 

 

 
Exploração de gravuras  

Exploração de BDs. 

Interpretação de quadros, gráficos e esquemas 

Exploração de excertos de obras literárias do séc. XIX 

Trabalhos de grupo 

Dramatização  

Exploração de excertos dos vídeos “História de Indústria em 

Portugal” 

Exploração de gravuras 

Interpretação de quadros, gráficos e esquemas 

Exploração de excertos de obras literárias do séc. XIX 

Esquemas interactivos 

Audio ilustrado ( pg 63) 

Construção de puzzles 

Cronologia interactiva 

 
Fichas formativas 

Resposta a 

questionários 

 

Fichas formativas 

Produção de resumos 

 

 

 

Teste interactivo 

( pg 85 e 87 ) 

 

 

Ficha de autoavaliação 

( pg 90/91) 

 

2ª Ficha sumativa 
 

FINAL DO 2º PERÍODO : 10 semanas (30 +/-  tempos) 



 

3º Período 

 
 TEMA D: DO SÉCULO XX aos NOSSOS DIAS 

 
D.1 : A queda da monarquia e a 1ª    
                   República: 

      
      1.1. A revolução republicana e a queda da monarquia 

 

(3 tempos) 
 
      1.2. A 1ª República 
 

(5 tempos) 

 

 

República 

Alfabetização 

 

Exploração de gravuras e fotografias 

Interpretação de documentos e textos 

Leitura de notícias da época 

Exploração de mapas (Impérios coloniais - 649; o mundo em 1914 - 

670;o império português no séc. XIX - 643))  

Exploração de gráficos e esquemas 

Produção de biografias 

Esquemas interactivos 

Animações 

 

 
 

Fichas de trabalho 

 

Fichas formativas 

 
Ficha sumativa 

 

 

D.2: O Estado Novo: 
 

      2.1. O golpe militar de 28 de Maio 
- a queda da 1ª rep+ublica 
- A Ditadura Militar 

 
(2 tempos) 

      2.2. Salazar e o Estado Novo: 
- A ascensão politica de Salazar 
- A Constituição de 1933 
- A politica de obras públicas 
 - As restrições à liberdade 
- A oposição ao regime 

(6 tempos) 
       2.3. A guerra colonial 

                                            (2 tempos) 

 

 

Ditadura 

Censura 

Partido único 

Oposição política 

Guerra colonial 

Movimentos de libertação 

 

Exploração de excertos de vídeos 

Exploração de gravuras e esquemas 

Interpretação de documentos e textos 

Interpretação de recortes de jornais  

Trabalhos de grupo / pares – aspectos da ditadura e manifestações 

da oposição política 

Recolha de testemunhos 

Actividades de pesquisa 

Produção de resumos 

Conclusão do friso cronológico 

Interpretação de mapas Descolonização de África -682; Mov. De 

independência e guerra colonial – 644) 

Fichas de trabalho 

 

Fichas formativas 

 
Ficha de autoavaliação 
( pg136/137) 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ª Ficha sumativa 
( finais de Maio ) 
 

 
D.3: O 25 de Abril de 1974e o regime democrático: 

     
      3.1. O 25 de Abril e a consolidação da democracia 

- o fim da ditadura 
- o regresso da liberdade 
- a descolonização 
- a constituição de 1976 
- as regiões autónomas 
- o poder local 

 

(5 tempos) 

 
 

Democracia 

Descolonização 

Poder central 

Poder local 

Região Autónoma 

Autarquia 

Câmara Municipal 

Junta de Freguesia 

Assembleia da República 

 

 

Palestras 

Actividades interdisciplinares 

Exploração de excertos de vídeos 

Exploração de gravuras e esquemas 

Interpretação de documentos e textos 

Interpretação de recortes de jornais (WWW.instituto-camões.pt) e 

gravações (idem) 

Recolha de testemunhos 

Actividades de pesquisa 

Produção de resumos 

Conclusão do friso cronológico 

 

 

Fichas de trabalho 

Fichas formativas 

Ficha de autoavaliação 
( pg156/157) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.instituto-camões.pt/


Actividades lúdico-didácticas (crucigramas; questionários de 

resposta breve) 

Dramatizações e debates 

Simulação de notícias 

Produção de cartazes e painéis  

Animações 

Vídeos 

Jogos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.4: Espaços em que Portugal se integra 

 
4.1 – Organizações internacionais 
 
( 1 tempo ) 
 

ONU 
EU 
CPLP 

Puzzles  

2ª Ficha sumativa 
 

 

Avaliação: 6 tempos 
 

FINAL DO 3º PERÍODO : 10 semanas ( +/- 24 tempos) 

 


