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PLANIFICAÇÃO DA DISCIPLINA DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL 
 
 

PLANIFICAÇÃO A LONGO PRAZO – 6º ANO  

Calendarização Domínios/Subdomínios Descritores do 
perfil do aluno 

Aprendizagens Essenciais: O aluno deve ser capaz de... 

1º Período 

38 aulas 
(aprox.) 

D1- O Império Português, Poder Absoluto, a 
Sociedade e a Arte do Século XVIII 

1.1. As características do Império Português 
dos séculos XVII e XVIII 

1.2. As características do poder político no 
tempo de D. João V 

1.3. A sociedade portuguesa no século XVIII 
1.4. A arte no tempo de D. João V 
1.5. A ação governativa do Marquês de 

Pombal 

 

 

D2 - A Revolução Francesa de 1789 e os seus 
reflexos em Portugal 
2.1 A Revolução Francesa e as invasões 

napoleónicas  
2.2 A Revolução Liberal de 1820 

 

Conhecedor/ 
sabedor/culto/ 

informado 

(A, B, G, I, J) 
 

 
 
 

Criativo 
(A, C, D, J) 

 
 
 

 
 

 

Reconhecer a dimensão geográfica do Império Português no século XVIII. 

Referir a colónia do Brasil como o principal território ultramarino português no 
século XVII. 

Destacar o açúcar brasileiro como o principal produto de exportação colonial. 

Relacionar as fronteiras atuais do Brasil com as incursões dos bandeirantes a partir 
dos finais do século XVII. 

Reconhecer a riqueza proporcionada a Portugal, na primeira metade do século XVIII, 
pela descoberta de ouro no Brasil. 

Referir a concentração de poderes de D. João V. 

Evidenciar o fausto da corte, as embaixadas, as cerimónias públicas e as grandes 
construções como manifestações do poder absoluto.  

Identificar características urbanísticas da Lisboa pombalina. 

Identificar as principais medidas de desenvolvimento económico adotadas no 
reinado de D. José I. 

Localizar no espaço e no tempo a revolução de 1789 e a onda revolucionária que 
provocou na Europa e na América. 

Referir os princípios políticos e sociais defendidos pelos revolucionários franceses, 
destacando o fim do absolutismo e dos privilégios do clero e da nobreza. 

Indicar os motivos que levaram Napoleão a invadir Portugal. 



 

2.3   As consequências da Revolução Liberal de 
1820 

2.4 O processo de afirmação da monarquia 
liberal 

 

 

D3 – Portugal na segunda metade do Século 
XIX 

3.1 A modernização das atividades produtivas 

3.2 O desenvolvimento das vias de 
comunicação e dos meios de transporte 

3.3 Medidas tomadas pelos liberais na 
educação e na justiça 
3.4 O aumento da população e o êxodo rural 
na segunda metade do século XIX 
3.5 As características da sociedade e a vida 
quotidiana na segunda metade do século XIX 
3.6   A arte da segunda metade do século XIX 

 

 
Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) 
 

 
 
 

 
 

Indagador/ 
Investigador 
(C, D, F, H, I) 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
Respeitador 

Da diferença/ 
do outro 

(A, B, E, F, H) 
 

 

 
 
 

Referir a resistência popular e a ajuda militar inglesa na luta contra a ocupação 
francesa. 

Descrever sucintamente o triunfo da revolução liberal em Portugal em 1820, 
destacando os seus principais protagonistas. 

Descrever sucintamente o processo de independência do Brasil. 

Reconhecer a Constituição como a lei fundamental de um Estado. 

Descrever a solução encontrada por D. Pedro para resolver o problema de sucessão 
ao trono após a morte de D. João VI. 

Relacionar a dependência de Portugal face ao exterior e a estabilidade política 
conseguida em meados do século XIX com as tentativas de modernização da 
economia portuguesa. 

Reconhecer a expansão da rede ferroviária, viária e o desenvolvimento dos meios 
de comunicação na segunda metade do século XIX. 

Enumerar medidas tomadas ao nível do ensino, destacando os seus objetivos e 
limites. 

Indicar o pioneirismo português na abolição da pena de morte, destacando a 
existência da pena capital em vários países do mundo na atualidade. 

Apontar as razões da diminuição da mortalidade e do consequente aumento da 
população verificado neste período. 

Relacionar a mecanização da agricultura, o crescimento da população e a melhoria 
dos transportes com o êxodo rural e emigração verificados neste período. 

Conhecer a organização social liberal, por oposição à sociedade do século XVIII. 

Reconhecer o carácter eminentemente rural da economia e sociedade portuguesas. 

Caracterizar a modernização das cidades ocorrida neste período, salientando 
preocupações que continua a existir no urbanismo atual. 

Identificar as principais construções da Arquitetura do ferro em Portugal. 

Enumerar algumas figuras da literatura do século XIX. 

2º Período 
38 aulas 
(aprox.) 

E1 –  Da Revolução Republicana de 1910 à 
Ditadura Militar de 1926 
1.1 As razões da queda da monarquia 

constitucional 
1.2 O funcionamento do regime da 1ª 
República e os seus símbolos 
1.3  As principais realizações da 1ª República 

1.4 O fim da 1ª República e a instauração da 
Ditadura Militar em 1926 

Indicar os motivos do crescente descrédito da instituição monárquica. 

Relacionar a humilhação sentida pelo povo português face à cedência ao Ultimato 
Inglês com o aumento dos apoiantes da causa republicana. 

Referir o regicídio de 1908 como fator para a queda da monarquia. 

Descrever os principais episódios do 5 de Outubro de 1910, salientando o apoio 
popular à insurreição militar republicana. 

Conhecer os símbolos da República Portuguesa. 

Indicar as principais medidas de carácter social tomadas durante a 1.
a
 República. 

Referir a instabilidade governativa e a crise económica e social como fatores 
decisivos para o fim da 1.

a
 República. 



 

 
 
 
 
 

E2  - O Estado Novo (1933-1974) 
2.1 Salazar e a construção do Estado Novo 
2.2 A difusão dos ideais do Estado Novo e a 
repressão para com os opositores 
2.3 Os principais movimentos de resistência ao 
Estado Novo 
2.4 O colonialismo português e a Guerra 
Colonial 
 
 
 
 
 
 
E3  -  O 25 de Abril de 1974 e o Regime 
Democrático 
3.1 O golpe militar de 25 de Abri de 1974 
3.2 As consequências do 25 de Abril de 1974 
3.3 Órgãos de poder democrático 

  3.4 Conquistas, dificuldades e desafios que 
Portugal  enfrenta  no nosso tempo 

 
Sistematizador/ 

Organizador 
(A, B, C, I, J) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

Questionador 

(A, F, G, I, J) 

 

 

 
 
 
 

 
 

Justificar a grande adesão dos militares e da população de Lisboa ao movimento 
antidemocrático chefiado pelo General Gomes da Costa. 

Reconhecer nas medidas da Ditadura Militar o fim da liberdade política e o cercear 
de liberdades individuais. 

 

Relacionar o saldo positivo das contas públicas portuguesas conseguido pelo 
ministro das Finanças António de Oliveira Salazar com a sua rápida ascensão no 
poder. 

Indicar as medidas tomadas por Salazar para resolver o problema financeiro do país. 

Salientar na Constituição de 1933 a supremacia do poder executivo e a existência de 
um partido único. 

Reconhecer o carácter ditatorial do Estado Novo. 

Indicar os principais valores defendidos pelo Estado Novo, salientando a máxima 
“Deus, Pátria e Família” e a obediência. 

Referir a utilização do ensino, da Mocidade Portuguesa e da propaganda como 
formas de difusão dos ideais do Estado Novo. 

Enumerar os mecanismos de repressão do Estado Novo. 

Caracterizar a guerra colonial, salientando a guerrilha e o apoio das populações 
autóctones aos movimentos que lutavam pela independência. 

 

Descrever sucintamente os acontecimentos da revolução militar e os seus 
protagonistas. 

Sublinhar a forte adesão popular e o carácter não violento da “Revolução dos 
cravos”. 

Reconhecer no programa do Movimento das Forças Armadas o fim da ditadura e o 
início da construção da democracia. 

Identificar a existência de poder central, regional e local. 

Indicar os órgãos de poder regional e local e as suas funções. 

Reconhecer na Constituição de 1976 a consagração dos direitos e liberdades 
fundamentais. 

3º Período 
25 aulas 
(aprox.) 

E4  -  Espaços em que Portugal se integra 
4.1 A União Europeia 
4.2 Outras organizações internacionais em 

Comunicador 
(A, B, D, E, H) 

 

Reconhecer a entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia (CEE) como 
um contributo para a consolidação da democracia portuguesa e para a 
modernização do país. 

Identificar os principais objetivos da criação da ONU. 



 

que Portugal se integra 
F1  -  A População Portuguesa 
1.1 A importância dos recenseamentos 
1.2 A evolução da população em Portugal e a 
sua relação com o crescimento natural 
1.3 O contributo do saldo migratório na 
evolução da população em Portugal 
1.4 A distribuição da população em Portugal 
1.5 A evolução da população portuguesa por 
grupos etários 
1.6 O duplo envelhecimento da população 
em Portugal 
F2 Os Lugares onde vivemos 
2.1 Características da população rural e 
urbana e os seus modos de vida 
 2.2  A desigual dinâmica populacional das 
áreas  rurais e das áreas  urbanas 
2.3 A atratividade exercida pelas áreas 
urbanas 
F3 -  As Atividades que desenvolvemos 
3.1 A repartição das atividades económicas 
por setores 
3.2 A  evolução da distribuição da população 
por setores de atividade em Portugal 
3.3 As características da agricultura em 
Portugal 
3.4 A importância da floresta em Portugal 
3.5 A atividade piscatória em Portugal 
3.6 A evolução da indústria em Portugal 
3.7 A crescente importância das energia 
renováveis 
3.8 O comércio em Portugal 
3.9 A crescente importância  dos serviços 
F4 - O Mundo mais perto de nós 
4.1 A importância dos transportes na 

 
 

 
Participativo/ 
Colaborador 
(B, C, D, E, F) 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Responsável/ 
autónomo 

(C, D, E, F, G, I, 
J) 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Localizar os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP). 

Localizar os países da Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa (CPLP). 

Referir informações que se podem consultar nos recenseamentos da população. 

Identificar o crescimento natural como o principal fator responsável pela evolução 
da população. 

Caracterizar a evolução da natalidade em Portugal. 

Caracterizar a evolução da emigração em Portugal. 

Identificar fatores responsáveis pela evolução dos três grupos etários. 

Referir os principais fatores que contribuem para o duplo envelhecimento da 
população. 

Caracterizar o povoamento rural e o urbano. 

Caracterizar os modos de vida predominantes no espaço rural e no espaço urbano. 

Reconhecer a crescente complementaridade e interdependência entre o espaço 

rural e o espaço urbano. 

Identificar os principais problemas das áreas urbanas e das áreas rurais em Portugal. 

Justificar a atratividade das áreas urbanas. 

 

Caracterizar os principais sectores de atividades económicas e a evolução da 
distribuição da população por setores de atividade, à escala local e nacional, usando 
gráficos e mapas. 

 

Identificar/aplicar os conceitos: população ativa, população inativa, taxa de 
desemprego, sectores de atividade (sector primário, sector secundário, sector 
terciário), atividades produtivas, atividades não produtivas, agricultura, agricultura 
biológica, baldio, pousio, rotação de culturas, socalcos, estufas, rega, monocultura, 
policultura, minifúndio, latifúndio, hortas, pecuária, silvicultura, pesca (artesanal, 
industrial), aquacultura, industria, matéria-prima, produtos transformados, bens de 
consumo, fontes e produção de energia renováveis e não renováveis, comércio 
(interno, externo), serviços (ensino, saúde, finanças, transportes e 
telecomunicações). 

 

 

 

Comparar as vantagens e as desvantagens da utilização dos diferentes modos de 
transporte (rodoviário, ferroviário, marítimo, aéreo e fluvial). 

Discutir a importância do desenvolvimento das telecomunicações nas atividades 
humanas e qualidade de vida, dando exemplos concretos referentes à situação em 



 

sociedade atual 
4.2 A importância das telecomunicações na 
sociedade atual 
 
 
F5 - Lazer e Património 
5.1 A desigual distribuição da prática do lazer 
e do turismo 
5.2 A importância da preservação do 
património 

 
 

Cuidador de si e 
do outro 

(B, E, F, G) 
 

Portugal. 

 

 

Exemplificar a importância do lazer e das diferentes formas de turismo em Portugal. 

Localizar em diferentes representações cartográficas as principais áreas de proteção 
ambiental em Portugal. 

Identificar fatores responsáveis por problemas ambientais que afetam o território 
nacional. 

 
 
 

 
O subcoordenador 

 
Carlos Mesquita 


