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Descritores do perfil dos alunos  Áreas de competências do perfil dos alunos 
(ACPA) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, C, I)  

Criativo  
(A, B, C, D, G, 
I) 
 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, E, 
G) 
 

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

Respeitador da  
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I)  
 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Questionador  
(A, F, G, I)  
 

Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 

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

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

Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, 
J)  
 

Cuidador de si 
e do outro  
(B, E, F, G) 
 

 

Práticas essenciais de aprendizagem 
Nas aulas serão criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em experiências individuais e colaborativas, tenham oportunidade de: 
• Aplicar com rigor a terminologia económica em articulação e uso consistente de conhecimentos económicos; 
• Recolha, leitura e tratamento de dados estatísticos que permitam a análise económica portuguesa e europeia; 
• Realização de cálculos nomeadamente taxas de variação e pesos variáveis; 
• Formular hipóteses face a um fenómeno ou evento; 
• Propor alternativas a uma forma tradicional de abordar um situação-problema; 
• Analisar textos ou outros suportes com diferentes pontos de vista, concebendo e sustentando um ponto de vista próprio; 
• Mobilizar discurso (oral e escrito) argumentativo (expressar uma tomada de posição, pensar e apresentar argumentos e contra-argumentos); 
• Problematizar aspetos da realidade económica portuguesa, comparando-a com a da União Europeia e a da área do euro; 
• Promover estratégias que induzam respeito por diferenças de caraterísticas, crenças ou opiniões; 
• Tarefas de síntese; 
• Tarefas de planificação, de revisão e de monitorização; 
• Identificar pontos fracos e fortes das suas aprendizagens;  
•  
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Calendarização: 1º Período N.º de aulas previstas por Período: 84 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

A atividade 
económica e a 
ciência 
económica 

Problema Económico 
• Explicitar a especificidade do objeto de estudo da Economia 

20 
Agentes Económicos • Identificar os agentes económicos (Famílias, Empresas, Estado e Resto do 

Mundo) e explicar as suas funções 
Atividades Económicas 

• Explicar as principais atividades económicas e a sua complementaridade 

Necessidades e 
consumo 

Necessidades • Relacionar necessidades e consumo 

36 
Consumo 

• Explicar de que forma o rendimento influencia a estrutura do consumo 
• Problematizar o papel do consumidor na atual sociedade de consumo 

A produção de 
bens e de 
serviços 

Bens • Caraterizar e classificar os bens económicos 

28 
Fatores produtivos 

• Caraterizar os fatores produtivos 
• Calcular e interpretar indicadores associados ao fator trabalho 
• Distinguir a combinação dos fatores produtivos a curto prazo da de longo 
prazo 
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Calendarização: 2º Período N.º de aulas previstas por Período: 66 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

A produção de 
bens e de 
serviços 

 
Fatores produtivos 

• Avaliar a combinação dos fatores produtivos a curto prazo, explicitando em 
que consiste a lei dos rendimentos marginais decrescentes 

• Avaliar a combinação dos fatores produtivos a longo prazo 
• Identificar medidas que poderão melhorar a combinação dos fatores 
produtivos 

10 

Preços e 
mercados 

Mercado 
• Explicitar o conceito económico de mercado 
• Caraterizar as componentes do mercado – procura e oferta 
• Caraterizar diferentes estruturas do mercado de concorrência imperfeita 

28 
 
 

Lei da oferta e procura 

• Relacionar procura e preço – lei da procura – e fazer a sua representação 
gráfica 

• Relacionar oferta e preço - lei da oferta – e fazer a sua representação 
gráfica 

• Explicar o significado das situações de equilíbrio a partir de gráficos 

Moeda e Inflação 

Moeda 
• Justificar o aparecimento da moeda e descrever a sua evolução 
• Relacionar as novas formas de pagamento com a evolução tecnológica 
• Explicitar fatores que influenciam a formação dos preços 

28 

Inflação 
• Distinguir os conceitos de inflação, deflação e desinflação 
• Distinguir Índice de Preços no Consumidor (IPC) de Índice Harmonizado 
de Preços no Consumidor (IHPC) 
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∗ Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0  

∗ O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio têm caráter indicativo, devendo estes ser ajustados à especificidade de 

cada turma  

Calendarização: 3º Período N.º de aulas previstas por Período: 72 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 
Rendimentos e 
distribuição dos 
rendimentos 

Rendimentos • Distinguir distribuição pessoal de distribuição funcional dos rendimentos 
• Caraterizar os rendimentos primários 
• Distinguir salário nominal de salário real 

36 

Distribuição dos rendimentos 

• Explicitar, recorrendo a diferentes indicadores, desigualdades da 
distribuição pessoal dos rendimentos 

• Explicar em que consiste a redistribuição dos rendimentos, evidenciando o 
papel do Estado nesse processo 

• Referir as componentes do Rendimento Disponível dos Particulares (RDP) 
e calcular o valor do RDP 

Utilização dos 
rendimentos 

Formas de utilização de rendimentos 

• Caraterizar as formas de utilização dos rendimentos (consumo e 
poupança), integrando a variável tempo nessas decisões 

• Caraterizar as aplicações da poupança – entesouramento, depósitos e 
investimento 

• Explicar as funções do investimento na atividade económica 
• Interpretar a evolução dos fluxos de Investimento Direto (ID) do Exterior 
em Portugal (IDE) e de Portugal no Exterior (IPE) 

• Relacionar o crédito bancário com o financiamento externo indireto e o 
mercado de títulos com o financiamento externo direto 

36 
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Descritores do perfil dos alunos  Áreas de competências do perfil dos alunos 
(ACPA) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  

Criativo  
(A, C, D) 
 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 
 

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

Respeitador da  
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J)  
 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Questionador  
(A, F, G, I, J)  
 

Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 

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

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

Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, 
J)  
 

Cuidador de si 
e do outro  
(B, E, F, G) 
 

 

Práticas essenciais de aprendizagem 
Nas aulas serão criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em experiências individuais e colaborativas, tenham oportunidade de: 
• Adquirir instrumentos para compreender a dimensão económica da realidade social, descodificando a terminologia económica. 
• Mobilizar instrumentos económicos para compreender aspetos relevantes da organização económica. 
• Mobilizar instrumentos económicos para interpretar a realidade económica portuguesa, comparando-a com a da União Europeia.  
• Compreender as sociedades contemporâneas, em especial a portuguesa, bem como os seus problemas, contribuindo para a educação para a 

cidadania, para a mudança e para o desenvolvimento. 
• Desenvolver o espírito crítico e de abertura a diferentes perspetivas de análise da realidade económica. 
• Recolher informação utilizando diferentes meios de investigação e recorrendo a fontes físicas e/ou digitais.  
• Interpretar dados estatísticos apresentados em diferentes suportes. 
• Resolver problemas e desenvolver projetos que mobilizem os conhecimentos adquiridos ou fomentem novas aprendizagens. 
• Selecionar informação, elaborando sínteses de conteúdo da documentação analisada. 
• Comunicar, utilizando linguagem económica, oralmente e por escrito, para descrever, explicar e justificar procedimentos, raciocínios e conclusões. 
• Avaliar o próprio trabalho para identificar progressos, lacunas e dificuldades na sua aprendizagem.  

 

 
 

 

 

 

COLÉGIO LA SALLE 
PLANIFICAÇÃO ANUAL DE ECONOMIA A 

 
Departamento Ciências Sociais e Humanas 

Ano Letivo de 2020/2021 Ano de escolaridade: 11º 
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Calendarização: 1º Período N.º de aulas previstas por Período: 110 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

III- A 
Contabilização da 

Atividade 
Económica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8- Os agentes económicos e o circuito 
económico 
8.1- O circuito económico 
8.2- O equilíbrio entre recursos e empregos 
 
 
 
 
 
 
9- A Contabilidade Nacional 
9.1 Noção de Contabilidade Nacional 
9.2 Conceitos necessários à Contabilidade 
Nacional 
9.3 Óticas de cálculo do valor do produto 
9.4 Limitações da Contabilidade Nacional 
9.5 As Contas Nacionais Portuguesas 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Distinguir fluxo real de fluxo monetário;  
- Representar graficamente os diferentes fluxos que se estabelecem entre 
os agentes económicos;  
- Justificar a necessidade de equilíbrio entre recursos e empregos numa 
economia. 

 

 
 
 
- Referir os objetivos da Contabilidade Nacional;  
- Distinguir os conceitos necessários à Contabilidade Nacional (unidade 
institucional; setores institucionais: Famílias, Sociedades financeiras, 
Sociedades não financeiras, Administrações públicas, Instituições sem fins 
lucrativos ao serviço das famílias/ISFLSF e Resto do mundo; território 
económico; unidade institucional residente e unidade institucional não 
residente; ramos de atividade);  
- Explicar as dificuldades do cálculo do valor da produção na ótica do 
Produto, explicitando em que consiste o problema da múltipla contagem e 
as formas de o ultrapassar (método dos produtos finais e método dos valores 
acrescentados);  
- Deduzir o valor do Produto a partir do Valor Acrescentado Bruto /VAB 
(soma do valor da produção por ramos de atividade deduzida do valor dos 
consumos intermédios necessários para a obter);  
- Distinguir Produto Líquido de Produto Bruto (consumo de capital 
fixo/amortização), Produto Interno de Produto Nacional (saldo dos 
rendimentos primários com o Resto do mundo) e Produto a preços 
constantes de Produto a preços correntes e calcular o seu valor;  
- Explicitar em que consiste o PIB na ótica da produção e calcular o seu valor 
(VAB a preços de base dos ramos de atividade acrescido dos impostos 
indiretos ligados ao produto líquido de subsídios);  

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
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IV- A Organização 
Económica das 

Sociedades 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
10- Relações Económicas Com o Resto do 
Mundo 
10.1 A necessidade e a diversidade das relações 
económicas internacionais 
10.2 O registo das relações económicas com o 
Resto do Mundo – A Balança de Pagamentos 
 
 

- Explicitar em que consiste o PIB na ótica da Despesa, distinguindo cada 
uma das suas componentes (consumo privado, consumo público, 
investimento: FBCF+VE, exportações e importações);  
- Distinguir Procura Interna de Procura Global e Despesa Interna de Despesa 
Nacional e calcular os seus valores;  
- Explicitar em que consiste o PIB na ótica do Rendimento, distinguindo cada 
uma das suas componentes (remuneração dos empregados, impostos sobre 
a produção e a importação líquidos de subsídios, excedente de exploração 
bruto/rendimento misto) e calcular o seu valor;  
- Explicitar o conceito de Rendimento Nacional Bruto, partindo do PIB a 
preços de mercado;  
- Constatar a igualdade básica da Contabilidade Nacional: Produto = 
Despesa = Rendimento;  
- Analisar limitações (economia não observada: autoconsumo, setor informal 
e economia subterrânea; externalidades: positivas e negativas) e 
insuficiências (nomeadamente, não traduzir o bem-estar da sociedade e as 
desigualdades na distribuição dos rendimentos) da Contabilidade Nacional; 
- Analisar dados relativos às Contas Nacionais Portuguesas. 
 
 
 

 
- Justificar a necessidade de uma diversidade de relações internacionais;  
- Referir as componentes da Balança de Pagamentos (balanças corrente, de 
capital e financeira);  
- Caracterizar as componentes da Balança corrente: bens, serviços, 
rendimento primário e rendimento secundário;  
- Justificar a necessidade da realização de operações de câmbio e da 
utilização de taxas de câmbio, recorrendo à taxa de câmbio do euro para a 
sua conversão em diferentes moedas;  
- Relacionar a evolução da taxa de câmbio com o valor da moeda, 
explicitando as consequências dessas alterações no saldo do comércio 
internacional de bens (desvalorização / valorização da moeda);  
- Calcular e interpretar o saldo da Balança corrente e das respetivas 
componentes;  
- Calcular e interpretar indicadores do comércio internacional de bens 
(estrutura setorial e geográfica das importações e das exportações, grau de 
abertura ao exterior e taxa de cobertura);  
- Calcular e interpretar o saldo da Balança de capital;  
- Referir as componentes da Balança financeira;  
- Calcular e interpretar o saldo da Balança financeira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
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Calendarização: 2º Período N.º de aulas previstas por Período: 88 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

 
IV- A Organização 

Económica das 
Sociedades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10.3 As políticas comerciais e a organização do 
comércio mundial 
10.4 As relações económicas de Portugal com a 
União Europeia e com o Resto do Mundo 
 
 
 
 
 
11- A Intervenção do Estado na Economia 
11.1 Funções e organização do Estado 
11.2 A intervenção do Estado na atividade 
económica 
11.3 As políticas económicas e sociais do 
Estado português 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

- Caracterizar as políticas comerciais de livre-cambismo e de protecionismo;  
- Caracterizar os principais instrumentos utilizados para impedir o comércio 
livre (contingentação, subsídios à exportação, dumping e barreiras 
alfandegárias: tarifárias e não tarifárias);  
- Explicitar objetivos da Organização Mundial do Comércio (OMC), 
enquadrando-a no projeto de liberalização do comércio mundial.  
Analisar dados relativos ao comércio externo português. 
 
 
 
- Caracterizar a estrutura do setor público em Portugal (Setor Público 
Administrativo e Setor Público Empresarial);  
- Justificar a intervenção do Estado na atividade económica  
-Explicitar as finalidades da intervenção do Estado na economia (promover 
a eficiência, a estabilidade e a equidade);  
- Explicitar os instrumentos de intervenção do Estado na esfera económica 
e social;  
- Apresentar o conceito de Orçamento do Estado;  
- Distinguir receitas públicas de despesas públicas (correntes e de capital) e 
apresentar exemplos de receitas e de despesas públicas;  
- Calcular e classificar os saldos orçamentais (corrente, de capital, global e 
primário) e explicitar a evolução desses saldos, em Portugal, em 
percentagem do PIB;  
- Explicar a importância do Orçamento do Estado como instrumento de 
intervenção económica e social;  
- Dar exemplos de políticas económicas do Estado (políticas fiscal, 
orçamental, monetária e de preços), identificando os seus objetivos e 
instrumentos;  
- Dar exemplos de políticas sociais do Estado (combate ao desemprego e de 
redistribuição dos rendimentos), identificando algumas das suas medidas.  
 

36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 
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Calendarização: 3º Período N.º de aulas previstas por Período: 70 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

IV- A Organização 
Económica das 

Sociedades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12- A Economia Portuguesa no Contexto da 
União Europeia 
12.1 Noção e formas de integração económica 
12.2 O processo de integração na Europa 
12.3 Desafios da União Europeia na atualidade 
12.4 Portugal no contexto da União Europeia 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Explicitar a noção de integração económica 
- Distinguir as diversas formas de integração económica (sistema de 
preferências aduaneiras, zona de comércio livre, união aduaneira, mercado 
comum/mercado único, união económica e união monetária), apresentando 
as principais vantagens da integração;  
- Enquadrar historicamente o surgimento da União Europeia, identificando 
as principais etapas do seu processo de construção (Comunidade Europeia 
do Carvão e do Aço, Comunidade Europeia de Energia Atómica, 
Comunidade Económica Europeia, Ato Único Europeu, Mercado Único 
Europeu, União Europeia, União Económica e Monetária);  
- Referir as instituições da UE e as suas principais funções;  
- Distinguir as componentes do orçamento da UE (receitas e despesas);  
- Relacionar os fundos europeus e as políticas comunitárias 
- Relacionar as políticas comunitárias com a correção dos desequilíbrios 
macroeconómicos, a melhoria da capacidade de ajustamento e a 
necessidade de convergência real entre os países da UE;  
- Explicitar problemas/desafios que, na atualidade, se colocam à área do 
euro, destacando o papel do Banco Central Europeu, no âmbito da política 
monetária;  
- Problematizar desafios que, na atualidade, se colocam à UE, entre outros, 
o relançamento do projeto europeu, os problemas económicos, a 
globalização e as alterações climáticas;  
- Analisar dados relativos à realidade económica e social portuguesa;   
- Comparar indicadores da economia portuguesa com os da UE; 
- Explicitar problemas / desafios que se colocam à economia portuguesa 
 
 
 
 

70 
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∗ Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0  

∗ O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio têm caráter indicativo, devendo estes ser ajustados à especificidade de 

cada turma  
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Descritores do perfil dos alunos  Áreas de competências do perfil dos alunos 
(ACPA) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  

Criativo  
(A, C, D) 
 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 
 

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

Respeitador da  
diferença/do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J)  
 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Questionador  
(A, F, G, I, J)  
 

Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 

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

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

Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, 
J)  
 

Cuidador de si 
e do outro  
(B, E, F, G) 
 

 

Práticas essenciais de aprendizagem 
Nas aulas serão criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em experiências individuais e colaborativas, tenham oportunidade de: 
• Adquirir instrumentos para compreender a complexidade das sociedades contemporâneas. 
• Mobilizar instrumentos económicos para compreender aspetos relevantes da organização económica. 
• Mobilizar instrumentos económicos para refletir criticamente sobre as características fundamentais da economia do mundo atual e alguns dos seus 

problemas.  
• Compreender as sociedades contemporâneas, em especial a portuguesa, bem como os seus problemas, contribuindo para a educação para a 

cidadania, para a mudança e para o desenvolvimento. 
• Desenvolver o espírito crítico e de abertura a diferentes perspetivas de análise da realidade económica. 
• Recolher informação utilizando diferentes meios de investigação e recorrendo a fontes físicas e/ou digitais.  
• Interpretar dados estatísticos apresentados em diferentes suportes. 
• Resolver problemas e desenvolver projetos que mobilizem os conhecimentos adquiridos ou fomentem novas aprendizagens. 
• Selecionar informação, elaborando sínteses de conteúdo da documentação analisada. 
• Comunicar, utilizando linguagem económica, oralmente e por escrito, para descrever, explicar e justificar procedimentos, raciocínios e conclusões. 
• Avaliar o próprio trabalho para identificar progressos, lacunas e dificuldades na sua aprendizagem.  

 
 

 

COLÉGIO LA SALLE 
PLANIFICAÇÃO ANUAL DE ECONOMIA C 
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Calendarização: 1º Período N.º de aulas previstas por Período: 52 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 
Unidade 1 – 
Crescimento  

e 
Desenvolvimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Crescimento económico e 
desenvolvimento – conceitos e 
indicadores  

1.2 O crescimento económico moderno 

1.3 Desigualdades atuais de desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

- Distinguir crescimento económico de desenvolvimento;  
- Relacionar crescimento económico e desenvolvimento, reconhecendo que 
o crescimento económico é um meio para alcançar o desenvolvimento; 
 - Interpretar indicadores de desenvolvimento (simples: económicos, 
demográficos, socioculturais e políticos; compostos: Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH),Índice de Desenvolvimento Humano 
Ajustado à Desigualdade (IDHAD), Índice de Pobreza Multidimensional 
(IPM), Índice de Desenvolvimento Humano por Género (IDHG) e Índice de 
Desigualdade de Género (IDG) e outros indicadores que venham a ser 
definidos, no futuro, pelas Nações Unidas), evidenciando as suas principais 
limitações;  
- Explicar as fontes de crescimento económico (aumento da dimensão dos 
mercados - interno e externo; investimento de capital - físico e humano - e 
progresso técnico);  
- Explicar as características do crescimento económico moderno (inovação 
tecnológica, aumento da produção e da produtividade, diversificação da 
produção, alteração da estrutura da atividade económica, modificação do 
modo de organização económica e melhoria do nível de vida);  
- Relacionar o crescimento económico moderno com as alterações ocorridas 
na organização económica das sociedades desenvolvidas, nomeadamente 
com o aumento da dimensão das empresas, com o aumento da concorrência 
entre elas e com a modificação do papel do Estado; 
 - Caraterizar os ciclos de crescimento económico e as suas fases 
(expansão, prosperidade - auge ou ponto alto, recessão e depressão - ponto 
baixo);  
- Aplicar os indicadores de desenvolvimento para avaliar o nível de 
desenvolvimento de diferentes países;  
- Justificar situações de crescimento económico sem desenvolvimento. 
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Calendarização: 1º Período N.º de aulas previstas por Período: 52 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 
Unidade 2 – A 
Globalização  

e a 
Regionalização 

Económica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Globalização económica, financeira e 
cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Impacto da globalização nos países em 
desenvolvimento 

 

 

 

 

 

- Distinguir os conceitos de mundialização e de globalização;  
- Explicar em que consiste a mundialização das trocas (bens e serviços), 
evidenciando o papel desempenhado pelas empresas 
multinacionais/transnacionais (empresas multinacionais e empresas 
transnacionais; deslocação e deslocalização; decomposição internacional 
dos processos produtivos - produção geograficamente repartida);  
- Distinguir os diferentes fluxos de capital (investimentos, operações de 
crédito e empréstimos), destacando o papel do Investimento Direto 
Estrangeiro (IDE) e analisar a sua evolução a nível mundial;  
- Caracterizar os diferentes movimentos da população e analisar a sua 
evolução a nível mundial (movimentos da população: migrações - internas e 
externas -, e fluxos de turismo);  
- Explicar o papel das empresas transnacionais (ETN) na globalização da 
economia (mercados globais e produtos globais; transnacionalização da 
produção);  
- Explicitar fatores que estão na base da globalização do sistema financeiro 
(globalização financeira);  
- Referir fatores que estão na base da globalização cultural (padrões de 
cultura, difusão cultural, aculturação, padrões de consumo, estilos de vida);  
- Relacionar aculturação com globalização económica; 
 
- Explicar em que consiste a polarização das trocas mundiais, relacionando-
a com a posição dos países desenvolvidos e com a dos países em 
desenvolvimento; - Relacionar a estrutura e o peso do comércio externo dos 
países em desenvolvimento com a sua inserção nas trocas internacionais 
(degradação dos termos de troca e dívida externa); 
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Calendarização: 2º Período N.º de aulas previstas por Período: 44 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 
Unidade 2 – A 
Globalização  

e a 
Regionalização 

Económica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidade 3 – O 
desenvolvimento 
e a utilização dos 

recursos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Impactos da globalização nos países em 
desenvolvimento 
 
 
 
 
 
2.4 Regionalização económica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1- Estruturas demográficas 
 
 
 
 
 

- Explicar em que consiste a polarização das trocas mundiais, relacionando-
a com a posição dos países desenvolvidos e com a dos países em 
desenvolvimento; - Relacionar a estrutura e o peso do comércio externo dos 
países em desenvolvimento com a sua inserção nas trocas internacionais 
(degradação dos termos de troca e dívida externa); 
 
 
- Distinguir diferentes formas de integração económica (informal e formal: 
zona de comércio livre, união aduaneira, mercado comum/mercado único, 
união económica e união monetária) e dar exemplos de organizações de 
integração económica em diferentes áreas geográficas; - Relacionar a 
crescente formação de blocos económicos regionais com o fenómeno da 
globalização (regionalização económica mundial); - Problematizar a 
necessidade de regulamentação da economia mundial, evidenciando o 
papel das instituições internacionais na gestão política e económica mundial 
(GATT/Organização Mundial do Comércio, Conferência das Nações Unidas 
sobre Comércio e Desenvolvimento, União Europeia, BRICS e G20). 
 
- Relacionar a melhoria do nível de vida, associada ao progresso tecnológico, 
com o crescimento demográfico (transição demográfica); - Relacionar o nível 
de desenvolvimento dos países com a sua estrutura demográfica (estrutura 
demográfica, pirâmide etária, explosão demográfica e envelhecimento 
populacional); - Avaliar as consequências económicas decorrentes da 
questão demográfica, nomeadamente, dos fluxos migratórios e do 
envelhecimento populacional (migrantes internacionais e refugiados); 
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Calendarização: 2º Período N.º de aulas previstas por Período: 44 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 
Unidade 3 – O 

desenvolvimento 
e a utilização dos 

recursos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2- Custos ecológicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Explicar consequências ecológicas do crescimento económico moderno e 
da utilização indiscriminada dos recursos (diminuição da base de recursos 
disponíveis: água potável, zonas verdes, zonas ribeirinhas, espécies 
vegetais e animais, solos produtivos e recursos minerais; pegada ecológica, 
biocapacidade; poluição: atmosférica, das águas e dos solos; fontes de 
poluição; chuvas ácidas, camada de ozono e efeito de estufa; alterações 
climáticas);  
- Problematizar os padrões culturais, nomeadamente os de consumo e os 
estilos de vida, como fontes de degradação ambiental;  
- Explicar o conceito e os benefícios da economia circular;  
- Explicar de que forma a degradação ambiental constitui um obstáculo ao 
desenvolvimento;  
- Explicar em que medida as externalidades, os bens públicos, os bens 
comuns e os direitos de propriedade impõem limitações ao funcionamento 
regular da economia;  
- Avaliar soluções possíveis para os problemas ecológicos no quadro do 
funcionamento regular das economias, problematizando formas de 
intervenção do Estado e/ou de organizações supranacionais na resolução 
de problemas ambientais. 
 
 
 
 
 

16 

 



 

 

Planificação Anual de Economia C - 6 de 6 - 

 

 

 

 

 

 

Calendarização: 3º Período N.º de aulas previstas por Período: 38 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 
Unidade 4 – O 

desenvolvimento 
e os Direitos 

Humanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Direitos Humanos – noção, características 
gerais e evolução 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Economia e justiça social  
– O direito ao desenvolvimento 
4.3 Economia e cidadania – O direito à não 
discriminação e a um completo 
Desenvolvimento Humano 
4.4 Economia e Ecologia – O direito a um 
ambiente saudável e a um desenvolvimento 
sustentável 
4.5. Economia, desenvolvimento e Direitos 
Humanos 
 
 
 
 
 
 

- Explicitar o conceito de direitos humanos;  
- Explicar as características dos direitos humanos (universalidade, 
indivisibilidade, interdependência e inalienabilidade);  
- Caracterizar as diferentes gerações de direitos humanos, reconhecendo a 
necessidade de um entendimento integrado dos direitos das diferentes 
gerações;  
- Problematizar a universalidade dos direitos humanos face à diversidade 
cultural das sociedades;  
 
- Relacionar Economia com:  
Justiça Social - direito ao desenvolvimento (justiça social, direito ao 
desenvolvimento, diálogo norte/sul, pobreza e exclusão social);  
Cidadania – o direito à não discriminação e a um completo Desenvolvimento 
Humano (discriminação positiva/negativa: étnica, económica, religiosa e de 
género; cidadania; desenvolvimento humano);  
Ecologia – o direito a um ambiente saudável e a um Desenvolvimento 
Sustentável (ecologia; desenvolvimento sustentável; defesa do ambiente; 
direitos ambientais);  
Desenvolvimento e Direitos humanos– Desenvolvimento Humano 
Sustentável e Desenvolvimento como Liberdade (desenvolvimento humano 
sustentável; desenvolvimento como liberdade). 
 
Trabalho Prático: Realizar um trabalho de grupo que tenha como objetivo 
principal o aprofundamento de uma das temáticas ou conteúdos do 
programa, terminando necessariamente com a sua problematização à luz 
dos Direitos Humanos. Na realização deste trabalho, os alunos, sempre que 
possível, poderão estabelecer ligações com outras disciplinas opcionais do 
12.º ano. 
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∗ Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0  

∗ O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio têm caráter indicativo, devendo estes ser ajustados à especificidade de 

cada turma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Descritores do perfil dos alunos  Áreas de competências do perfil dos alunos (ACPA) 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 

Criativo 
(A, C, D) 

 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

 

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

 

Respeitador da 
diferença/ do outro 

(A, B, E, F, H) 
 

Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 

 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Questionador 
(A, F, G, I, J) 

 

Autoavaliador 
(transversal às 

áreas) 
 

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

 

Participativo/ 
colaborador 

(B, C, D, E, F) 
 

Responsável/ 
autónomo 

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

Cuidador de si e 
do outro 

(B, E, F, G) 
 

 

Práticas essenciais de aprendizagem 
▪ Interpretar informação, planear e conduzir pesquisas (A; B; C; D;I);  
▪ Utilizar de modo proficiente linguagens e símbolos (A; B; D; F; H; I; J);  
▪ Compreender a necessidade das fontes históricas para a produção de conhecimento (A; B; C; D; F; I);  
▪ Colaborar em diferentes contextos comunicativos, utilizando ferramentas analógicas e digitais (A; B; C; D; E; H; I);  
▪ Reconhecer a importância dos valores de cidadania para a formação de uma consciência cívica e de uma intervenção responsável na sociedade 

democrática (A; B; C; D; E; F; G; I);  
▪ Relacionar sempre que possível as aprendizagens de EMRC com os dados das outras disciplinas, valorizando um Património de conhecimento comum 

que se reflete na história dos Povos e no uso dos Valores nas relações humanas (A; B; C; D; E; F; G; H, I;J);  
▪ Promover o respeito pela multiculturalidade, o reconhecimento e valorização da diversidade, as interações entre diferentes culturas, a justiça, a 

igualdade e equidade (A; B; C; D; E; F; G; H; I); 
▪ Estabelecer consigo próprio e com os outros uma relação harmoniosa e salutar (A; C; E; F; G; J);  
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PLANIFICAÇÃO ANUAL DE EDUCAÇÃO MORAL E 

RELIGIOSA CATÓLICA 
 Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

Ano Letivo de 2020/2021 Ano de escolaridade: 5º 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Calendarização: 1º Período N.º de aulas previstas por Período: 32 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

Viver juntos 

 
▪ A mudança, uma constante na vida. 
▪ Abraão, modelo de pessoa em caminho. 
▪ Os grupos onde me insiro. 
▪ Deus tem a iniciativa de estabelecer uma 

Aliança com a humanidade. 
▪ Os valores essenciais para a convivência. 
▪ Querer viver de forma pacífica com os outros. 

▪ Compreender a mudança, como uma constante na vida e como fator de 
crescimento;  

▪ Valorizar a diversidade dos membros em todos os grupos como fator de 
enriquecimento;  

▪ Saber que os cristãos aprendem com Deus a comprometerse numa vida 
com os outros, tal como estabelecido na Aliança;  

▪ Reconhecer a pertinência das regras no funcionamento da vida em 
sociedade;  

▪ Assumir valores essenciais para uma convivência pacífica e facilitadora da 
relação interpessoal.  

18 

Advento e Natal 

▪ Deus é sempre fiel à sua Aliança. 
▪ O nascimento de Jesus: a Palavra e o amor de 

Deus que chegam até nós. 
▪ O Advento: tempo de espera e de esperança. 

▪ As figuras do Advento. 
▪ Jesus, o Salvador; Emanuel, Deus connosco na 

história. 
▪ A construção de uma sociedade mais justa, 

humana e responsável de acordo com o próprio 
Jesus. 

▪ Compreender as manifestações culturais e artísticas das 
comunidades cristãs relativas ao Advento e Natal;  

▪ Reconhecer o Advento como tempo de preparação para o Natal;  

▪ Identificar as figuras do Advento e Natal;  

▪ Conhecer a situação histórica do nascimento de Jesus;  

▪ Saber que o Natal é a celebração do Nascimento de Jesus e a 
realização da esperança cristã;  

▪ Assumir a construção de uma sociedade mais justa, humana e 
responsável de acordo com a mensagem de Jesus. 

14 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendarização: 2º Período N.º de aulas previstas por Período: 26 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

Família, 
comunidade de 

amor 

▪ Funções da família. 
▪ Significado da família. 
▪ O projeto de Deus para a família na mensagem 

Bíblica.  
▪ A comunhão de pessoas que vivem no amor. 

▪ Participação e corresponsabilidade na vida em 

família. 

▪ O lugar dos mais velhos no ambiente familiar. 

▪ Olhar mais além para  construir a família. 

▪ Identificar as funções da família;   

▪ Reconhecer a família como projeto de vida;   

▪ Interpretar o projeto cristão para a família;   

▪ Assumir valores e gestos do amor na vida familiar.  

26 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0  

 O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio têm caráter indicativo, devendo estes ser ajustados à especificidade de cada turma.  

 
 
 
 

Calendarização: 3º Período N.º de aulas previstas por Período: 20 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

Construir a 
fraternidade 

▪ O significado da palavra «fraternidade» e o seu 

alcance social e religioso.  

▪ Somos todos irmãos.  

▪ Todos somos habitantes da mesma casa: o 
Universo e a Terra são o nosso lar. 

▪ O mal, fragilidade e ameaça à fraternidade, que 

vai contra a dignidade e a felicidade da pessoa. 

▪ A mensagem cristã sobre o perdão. 

▪ Construir um mundo fraterno promovendo a 

concórdia nas relações interpessoais.  

▪ A regra de ouro 

▪ A alegria de construir a fraternidade 

▪ Descrever o que é a fraternidade e o seu alcance social e religioso; 

▪ Identificar fragilidades e ameaças à fraternidade;   

▪ Reconhecer nas primeiras comunidades cristãs um modelo de 
fraternidade;   

▪ Reconhecer a Regra de ouro do Cristianismo e de outras tradições 
religiosas;   

▪ Promover o valor do perdão nas relações interpessoais;   

▪ Comprometer-se na construção de um mundo fraterno que promove o 
bem comum e o cuidado do outro.  

20 
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Descritores do perfil dos alunos  Áreas de competências do perfil dos alunos (ACPA) 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 

Criativo 
(A, C, D) 

 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

 

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

 

Respeitador da 
diferença/ do outro 

(A, B, E, F, H) 
 

Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 

 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Questionador 
(A, F, G, I, J) 

 

Autoavaliador 
(transversal às 

áreas) 
 

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

 

Participativo/ 
colaborador 

(B, C, D, E, F) 
 

Responsável/ 
autónomo 

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

Cuidador de si e 
do outro 

(B, E, F, G) 
 

 

Práticas essenciais de aprendizagem 
▪ Interpretar informação, planear e conduzir pesquisas (A; B; C; D;I);  
▪ Utilizar de modo proficiente linguagens e símbolos (A; B; D; F; H; I; J);  
▪ Compreender a necessidade das fontes históricas para a produção de conhecimento (A; B; C; D; F; I);  
▪ Colaborar em diferentes contextos comunicativos, utilizando ferramentas analógicas e digitais (A; B; C; D; E; H; I);  
▪ Reconhecer a importância dos valores de cidadania para a formação de uma consciência cívica e de uma intervenção responsável na sociedade 

democrática (A; B; C; D; E; F; G; I);  
▪ Relacionar sempre que possível as aprendizagens de EMRC com os dados das outras disciplinas, valorizando um Património de conhecimento comum 

que se reflete na história dos Povos e no uso dos Valores nas relações humanas (A; B; C; D; E; F; G; H, I;J);  
▪ Promover o respeito pela multiculturalidade, o reconhecimento e valorização da diversidade, as interações entre diferentes culturas, a justiça, a 

igualdade e equidade (A; B; C; D; E; F; G; H; I); 
▪ Estabelecer consigo próprio e com os outros uma relação harmoniosa e salutar (A; C; E; F; G; J);  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

COLÉGIO LA SALLE 
PLANIFICAÇÃO ANUAL DE EDUCAÇÃO MORAL E 

RELIGIOSA CATÓLICA 
 Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

Ano Letivo de 2020/2021 Ano de escolaridade: 6º 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendarização: 1º Período N.º de aulas previstas por Período: 32 
 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

A pessoa humana 

 
▪ Quem é uma pessoa? 
▪ As várias dimensões da pessoa humana. 
▪ A rutura com o egoísmo e a vivência do amor 

permitem o crescimento saudável e a realização 
plena da pessoa. 

▪ O ser humano é dotado de direitos e de 
deveres. 

▪ Convenção sobre os Direitos da Criança. 
▪ Deus estabelece com todos uma relação 

pessoal. 
▪ Como “ser pessoa” e dar condições para que 

todos sejam “pessoas”. 

▪ Conhecer o conceito de pessoa e a sua etimologia. 
▪ Distinguir as diferentes dimensões da pessoa: física intelectual, moral, 

emocional, social e religiosa.  
▪ Identificar como elemento fulcral da mensagem cristã o caráter pessoal da 

relação de Deus com cada ser humano. 
▪ Interpretar o conceito de dignidade humana.  
▪ Descobrir as organizações que trabalham pela promoção da dignidade 

humana  
▪ Assumir os direitos fundamentais da pessoa e da criança. 
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Calendarização: 2º Período N.º de aulas previstas por Período: 26 
 

Domínio / Tema Conteúdos 
Aprendizagens essenciais: conhecimentos, 
capacidades e atitudes 

N.º de aulas  
(45 min) 

Jesus, um homem 
para os outros 

 

▪ Quem é Jesus de Nazaré?  
▪ O nascimento de Jesus marcou a História. 
▪ Jesus lega-nos uma nova maneira de entender Deus, misericórdia 

pura.  
▪ A interpelação de Jesus aos poderosos. 
▪ Paixão e morte de Jesus.  
▪ A ressurreição de Jesus.  
▪ Deus quer a vida e não a morte.  
▪ Que posso fazer para viver cada vez com mais qualidade e dar a 

vida aos outros? 
▪ Devo ser capaz de: respeitar, cuidar, ajudar, compreender, 

partilhar, amar. 

▪ Identificar Jesus Cristo como um marco na história.  
▪ Identificar como elemento fulcral da mensagem cristã o 

Deus misericordioso.   
▪ Interpretar, a partir das narrativas bíblicas, os dados 

histórico-sociais da morte e ressurreição de Jesus.   
▪ Assumir o valor da vida em situações do quotidiano.  
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 Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0  

 O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio têm caráter indicativo, devendo estes ser ajustados à especificidade de cada turma.  

 

Calendarização: 3º Período N.º de aulas previstas por Período: 20 
 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

A partilha do pão 

▪ A alimentação. 
▪ O significado simbólico-religioso do alimento e 

da refeição. 
▪ A produção e o comércio dos alimentos. 
▪ A fome e a subnutrição. 
▪ A pobreza, a distribuição injusta dos bens de 

primeira necessidade. 
▪ Instituições nacionais e internacionais 

vocacionadas para a acabar com a fome.  
▪ Solidariedade e voluntariado. 
▪ Fraternidade, amor partilhado. 
▪ Ser pão para os outros. 
▪ O exemplo cristão de «pão para os outros».  

▪ Identificar situações de fragilidade e ameaça à justa distribuição de bens.  
▪ Compreender a dimensão simbólica da refeição. 
▪ Explicar o significado dos relatos da Última Ceia.  
▪ Caracterizar instituições nacionais e internacionais vocacionadas para a 

eliminação da fome.   
▪ Descobrir que a partilha dos bens supõe a partilha de si. 
▪ Assumir a atitude do voluntariado e o valor da solidariedade. 
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Descritores do perfil dos alunos  Áreas de competências do perfil dos alunos (ACPA) 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 

Criativo 
(A, C, D) 

 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

 

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

 

Respeitador da 
diferença/ do outro 

(A, B, E, F, H) 
 

Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 

 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Questionador 
(A, F, G, I, J) 

 

Autoavaliador 
(transversal às 

áreas) 
 

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

 

Participativo/ 
colaborador 

(B, C, D, E, F) 
 

Responsável/ 
autónomo 

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

Cuidador de si e 
do outro 

(B, E, F, G) 
 

 

Práticas essenciais de aprendizagem 
▪ Interpretar informação, planear e conduzir pesquisas (A; B; C; D;I);  
▪ Utilizar de modo proficiente linguagens e símbolos (A; B; D; F; H; I; J);  
▪ Compreender a necessidade das fontes históricas para a produção de conhecimento (A; B; C; D; F; I);  
▪ Colaborar em diferentes contextos comunicativos, utilizando ferramentas analógicas e digitais (A; B; C; D; E; H; I);  
▪ Reconhecer a importância dos valores de cidadania para a formação de uma consciência cívica e de uma intervenção responsável na sociedade 

democrática (A; B; C; D; E; F; G; I);  
▪ Relacionar sempre que possível as aprendizagens de EMRC com os dados das outras disciplinas, valorizando um Património de conhecimento comum 

que se reflete na história dos Povos e no uso dos Valores nas relações humanas (A; B; C; D; E; F; G; H, I;J);  
▪ Promover o respeito pela multiculturalidade, o reconhecimento e valorização da diversidade, as interações entre diferentes culturas, a justiça, a 

igualdade e equidade (A; B; C; D; E; F; G; H; I); 
▪ Estabelecer consigo próprio e com os outros uma relação harmoniosa e salutar (A; C; E; F; G; J);  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

COLÉGIO LA SALLE 
PLANIFICAÇÃO ANUAL DE EDUCAÇÃO MORAL E 

RELIGIOSA CATÓLICA 
 Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

Ano Letivo de 2020/2021 Ano de escolaridade: 7º 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendarização: 1º Período N.º de aulas previstas por Período: 32 

 

Domínio / Tema Conteúdos 
Aprendizagens essenciais: conhecimentos, 
capacidades e atitudes 

N.º de aulas  
(45 min) 

As origens 

 
▪ Os dados da ciência sobre a origem do Universo e do ser humano: A 

Teoria do Big-bang; A Teoria da evolução das espécies. 
▪ A leitura religiosa sobre o sentido da vida e da existência humana e 

a sua relação com os dados das ciências: 
· De onde vem (qual a origem última e primeira)? 
· Para onde vai (qual o destino final)? 
· Existe uma razão para a existência das coisas? Qual é 

(acaso vs sentido)? 
▪ A narrativa da criação no livro do Génesis: Géneros literários; 

· O género narrativo mítico: características e finalidade. 
▪ A mensagem fundamental do Génesis: 

· A origem de todas as coisas é Deus; 
· Deus mantém as coisas na existência; 
· O amor de Deus cria e alimenta a natureza; 
· Todas as coisas materiais são boas; 

▪ Identificar as teorias do Big-Bang e evolução das 
espécies sobre a origem do Universo e do ser 
humano;  

▪ Discutir os dados da ciência, sobre a origem do 
universo, do ser humano e do sentido da vida e da 
humanidade, com as diferentes experiências 
religiosas;   

▪ Conhecer a mensagem bíblica e de outras tradições 
religiosas sobre a Criação;  

▪ Reconhecer, na mensagem bíblica a excecionalidade 
da pessoa humana perante toda a Criação;  

▪ Assumir comportamentos de responsabilização social 
em relação à natureza e ao Homem.  
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Calendarização: 1/2º Período N.º de aulas previstas por Período: 32/26 

 

Domínio / Tema Conteúdos 
Aprendizagens essenciais: conhecimentos, 
capacidades e atitudes 

N.º de aulas  
(45 min) 

As religiões 
abraâmicas 

 

▪ Islamismo.  

▪ Hinduísmo. 

▪ Cântico das Criaturas (S. Francisco). 

▪ Função da religião na vida pessoal e coletiva. 

▪ Símbolos, construções, e comportamentos religiosos ao longo do tempo. 

▪ A questão do politeísmo e do monoteísmo. 

▪ As Religiões e a sua relação com a magia, os fenómenos naturais, o 
desejo de eternidade e a busca da felicidade. 

▪ A Religiosidade oriental (hinduísmo, budismo e confucionismo). 

▪ Abraão e o monoteísmo absoluto. 

▪ As religiões abraâmicas: Judaísmo, Cristianismo e Islamismo. 

▪ A perspetiva de Deus nas três religiões abraâmicas. 

▪ Deus no Antigo Testamento. 

▪ O Deus de Jesus Cristo. 

▪ A unidade entre todas as pessoas: todos temos origem em Deus; todos 
temos o mesmo fim (Deus): fraternidade entre todos os seres humanos. 

▪ O diálogo inter-religioso na construção da paz e do bem comum. 

▪ Identificar manifestações do fenómeno religioso e 
da experiência religiosa;  

▪ Perceber a função da religião na vida pessoal e 
coletiva;   

▪ Distinguir Monoteísmo de Politeísmo;  

▪ Identificar exemplos relevantes do património 
artístico criados com base nas religiões; 

▪ Identificar as tradições religiosas orientais;  

▪ Compreender o núcleo central constitutivo da 
identidade das religiões abraâmicas;   

▪ Verificar que os princípios éticos comuns das 
várias religiões promovem a paz e o bem comum;  
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Calendarização: 2/3º Período N.º de aulas previstas por Período: 26/20 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

Riqueza e sentido 
dos afetos 

▪ O ciclo de vida: da infância à terceira idade. 
▪ A adolescência. 
▪ As dimensões da personalidade. 
▪ O crescimento e as mudanças na personalidade: 

o desenvolvimento da pessoa e a adolescência  
▪ A importância da família e da escola na formação 

da personalidade. 
▪ Os amigos e a sua influência na personalidade 
▪ O contributo do diálogo com os adultos 
▪ O que o grupo de amigos pode fazer pela 

felicidade dos seus membros. 
▪ 1Cor 12,31-13,8a: Hino ao amor. 
▪ Santo Agostinho, In Ioannem 8.7: «ama e faz o 

que quiseres». 
▪ FC 11: a vocação da pessoa é o amor. 

 

▪ Identificar os aspetos essenciais que caracterizam a Adolescência;  

▪ Discutir a relevância da adolescência na formação da personalidade e no 
desenvolvimento pessoal; 

▪ Valorizar a família, os outros e a sociedade na construção da 
personalidade da pessoa;  

▪ Relacionar as mudanças na adolescência com o aumento da 
responsabilidade pessoal, no Ser e no agir; 

▪ Valorizar a mensagem cristã para a vivência do amor humano;  

▪ Assumir atitudes responsáveis na procura da felicidade pessoal e dos 
outros.  

26 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0  

 O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio têm caráter indicativo, devendo estes ser ajustados à especificidade de cada turma.  

 

Calendarização: 3º Período N.º de aulas previstas por Período: 20 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

A paz universal 

▪ A paz, o grande sonho da humanidade. 

▪ A paz como ausência de guerra? A paz como 
plenitude da vida e realização plena da pessoa.  

▪ A paz como fruto da justiça e do amor. 

▪ O direito à paz. 

▪ A falência da paz. 
▪ Viver alegria de construir a Paz.  

▪ Identificar a Paz como condição essencial para a convivência humana;   

▪ Discutir situações reais de falência da paz; Identificar atitudes e 
instituições para a promoção da paz no mundo;  

▪ Mobilizar os princípios do diálogo inter-religioso como suporte para a 
construção da paz e colaboração entre os povos;   

▪ Valorizar a Paz como elemento essencial da identidade cristã; 

▪ Assumir atitudes responsáveis pela construção da paz; 
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Descritores do perfil dos alunos  Áreas de competências do perfil dos alunos (ACPA) 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 

Criativo 
(A, C, D) 

 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

 

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

 

Respeitador da 
diferença/ do outro 

(A, B, E, F, H) 
 

Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 

 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Questionador 
(A, F, G, I, J) 

 

Autoavaliador 
(transversal às 

áreas) 
 

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

 

Participativo/ 
colaborador 

(B, C, D, E, F) 
 

Responsável/ 
autónomo 

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

Cuidador de si e 
do outro 

(B, E, F, G) 
 

 

Práticas essenciais de aprendizagem 
▪ Interpretar informação, planear e conduzir pesquisas (A; B; C; D;I);  
▪ Utilizar de modo proficiente linguagens e símbolos (A; B; D; F; H; I; J);  
▪ Compreender a necessidade das fontes históricas para a produção de conhecimento (A; B; C; D; F; I);  
▪ Colaborar em diferentes contextos comunicativos, utilizando ferramentas analógicas e digitais (A; B; C; D; E; H; I);  
▪ Reconhecer a importância dos valores de cidadania para a formação de uma consciência cívica e de uma intervenção responsável na sociedade 

democrática (A; B; C; D; E; F; G; I);  
▪ Relacionar sempre que possível as aprendizagens de EMRC com os dados das outras disciplinas, valorizando um Património de conhecimento comum 

que se reflete na história dos Povos e no uso dos Valores nas relações humanas (A; B; C; D; E; F; G; H, I;J);  
▪ Promover o respeito pela multiculturalidade, o reconhecimento e valorização da diversidade, as interações entre diferentes culturas, a justiça, a 

igualdade e equidade (A; B; C; D; E; F; G; H; I); 
▪ Estabelecer consigo próprio e com os outros uma relação harmoniosa e salutar (A; C; E; F; G; J);  

 

 

 
 

 

 

 

COLÉGIO LA SALLE 
PLANIFICAÇÃO ANUAL DE EDUCAÇÃO MORAL E 

RELIGIOSA CATÓLICA 
 Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

Ano Letivo de 2020/2021 Ano de escolaridade: 8º 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendarização: 1º Período N.º de aulas previstas por Período: 30 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

O amor humano 

 
▪ O amor e a arte 

▪ Amizade e namoro 

▪ A sexualidade e a abertura à vida 

▪ Vivência problemática da sexualidade 

▪ A família 

▪ A fecundidade e a adoção 

▪ O amor na Bíblia 

▪ Identificar sinais que manifestem Amor;   
▪ Reconhecer a a família como espaço de amor e de abertura aos outros;  
▪ Compreender que a fecundidade sexual é um bem pessoal e social;  
▪ Identificar os métodos anticoncecionais: suas vantagens e desvantagens e 

implicações éticas;  
▪ Perceber a Maternidade e paternidade responsável;  
▪ Reconhecer na mensagem cristã a importância do amor e da fecundidade e suas 

implicações numa opção de vida;   
▪ Valorizar atitudes de fidelidade e doação no amor e na sexualidade.  
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Calendarização: 1º Período N.º de aulas previstas por Período: 30 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

O ecumenismo 

▪ O cristianismo no primeiro milénio 

▪ O cisma entre Ocidente e Oriente 

▪ As igrejas da Reforma 

▪ Atitudes para a construção da unidade 

▪ O movimento ecuménico 

▪ O Concílio Vaticano II 

▪ O contributo de cada um para a construção 

da unidade 

▪ Perceber o contributo do Cristianismo na construção da civilização ocidental; 

▪ Identificar factos históricos e razões; sobre a separação entre as Igrejas 
cristãs;  

▪ Conhecer as caraterísticas da identidade da Igreja Latina e da Igreja 
Ortodoxa;  

▪ Apontar o núcleo central constitutivo das Igrejas saídas da Reforma;  

▪ Valorizar atitudes e movimentos ecuménicos com base no apelo de Jesus 
para que “todos sejam um”.  
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Calendarização: 2º Período N.º de aulas previstas por Período: 26 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

A liberdade 

▪ Os conceitos de liberdade e livre-arbítrio 

▪ A liberdade orientada para o bem 

▪ A consciência moral 

▪ O discernimento e o juízo crítico 

▪ Liberdade e manipulação 

▪ Quando a liberdade se auto-destrói 

▪ O Deus dos cristãos é um Deus libertador 

▪ Um Deus que respeita a liberdade humana 

▪ A dependência e a liberdade 

▪ A dignidade humana fundamentada na 

liberdade 

▪ Identificar a realidade humana enquanto espaço onde a pessoa exerce a sua 
liberdade;  

▪ Reconhecer a Pessoa enquanto Ser voltado para o bem;  

▪ Apontar situações de manipulação da consciência humana e suas implicações 
no impedimento ao exercício da liberdade;  

▪ Reconhecer na mensagem cristã a bondade de Deus e o apelo à vivência da 
liberdade na realização pessoal;  

▪ Assumir atitudes responsáveis promotoras de Liberdade.  
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 Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0  

 O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio têm caráter indicativo, devendo estes ser ajustados à especificidade de cada turma.  

Calendarização: 3º Período N.º de aulas previstas por Período: 20 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

Ecologia e valores 

▪ O mundo é a nossa casa 

▪ A ecologia como reflexão acerca do 
mundo, criação de Deus 

▪ O ser humano é o cume da natureza 

▪ A destruição da casa comum 

▪ A contribuição das religiões para o cuidado 
da casa comum 

▪ Instituições na defesa da casa comum 

▪ Discutir o conceito de Ecologia como ponto de partida para um mundo habitável 
e sustentável;  

▪ Questionar razões e situações que conduzem a comportamentos destrutivos 
para com a natureza;  

▪ Caracterizar algumas instituições de defesa da natureza;  

▪ Identificar na mensagem e tradição cristã a natureza como dádiva de Deus 
para a felicidade do ser humano;  

▪ Participar em iniciativas que promovam a proteção do mundo como casa 
comum.  
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Descritores do perfil dos alunos  Áreas de competências do perfil dos alunos (ACPA) 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 

Criativo 
(A, C, D) 

 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

 

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

 

Respeitador da 
diferença/ do outro 

(A, B, E, F, H) 
 

Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 

 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Questionador 
(A, F, G, I, J) 

 

Autoavaliador 
(transversal às 

áreas) 
 

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

 

Participativo/ 
colaborador 

(B, C, D, E, F) 
 

Responsável/ 
autónomo 

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

Cuidador de si e 
do outro 

(B, E, F, G) 
 

 

Práticas essenciais de aprendizagem 
▪ Interpretar informação, planear e conduzir pesquisas (A; B; C; D;I);  
▪ Utilizar de modo proficiente linguagens e símbolos (A; B; D; F; H; I; J);  
▪ Compreender a necessidade das fontes históricas para a produção de conhecimento (A; B; C; D; F; I);  
▪ Colaborar em diferentes contextos comunicativos, utilizando ferramentas analógicas e digitais (A; B; C; D; E; H; I);  
▪ Reconhecer a importância dos valores de cidadania para a formação de uma consciência cívica e de uma intervenção responsável na sociedade 

democrática (A; B; C; D; E; F; G; I);  
▪ Relacionar sempre que possível as aprendizagens de EMRC com os dados das outras disciplinas, valorizando um Património de conhecimento comum 

que se reflete na história dos Povos e no uso dos Valores nas relações humanas (A; B; C; D; E; F; G; H, I;J);  
▪ Promover o respeito pela multiculturalidade, o reconhecimento e valorização da diversidade, as interações entre diferentes culturas, a justiça, a 

igualdade e equidade (A; B; C; D; E; F; G; H; I); 
▪ Estabelecer consigo próprio e com os outros uma relação harmoniosa e salutar (A; C; E; F; G; J);  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

COLÉGIO LA SALLE 
PLANIFICAÇÃO ANUAL DE EDUCAÇÃO MORAL E 

RELIGIOSA CATÓLICA 
 Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

Ano Letivo de 2020/2021 Ano de escolaridade: 9º 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendarização: 1º Período N.º de aulas previstas por Período: 30 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

A dignidade da 
pessoa humana 

 
▪ A vida como dádiva de Deus 

▪ A vida humana é um valor primordial 

mas não absoluto 

▪ Os grupos minoritários  

▪ Os preconceitos sociais e religiosos 

▪ Cada pessoa como próximo 

▪ A parábola do Bom Samaritano 

▪ A fraternidade humana 

▪ O início da vida humana 

▪ O aborto e eutanásia  

▪ Identificar a vida como dádiva de Deus e um direito primordial;  
▪ Reconhecer a vida humana como um bem inviolável;  
▪ Perceber criticamente factos sociais sobre a situação de grupos minoritários e em 

desvantagem social onde a dignidadade da vida humana se encontra ameaçada;  
▪ Reconhecer a dignidade da vida humana desde a sua concepção até à morte 

natural;  
▪ Compreender o núcleo central do cristianismo que assume o humano como 

Imagem e Semelhança de Deus;  
▪ Participar em ações promotoras da dignidade da vida humana e de proximidade. 
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Calendarização: 2º Período N.º de aulas previstas por Período: 26 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

Deus, o grande 
mistério 

▪ O acreditar e confiar humanos 

▪ A problemática da existência de Deus 

▪ A fé em Deus e as representações de Deus 

▪ A fé cristã no Deus libertador e 

acompanhante 

▪ Cada crente é o rosto e as mãos de Deus no 

mundo 

▪ Vidas com sentido 

▪ Identificar a problemática da existência de Deus no diálogo crença vs razão;  

▪ Discutir várias formas de recusa de Deus: ateísmo, agnosticismo e 
relativismo;  

▪ Apontar vários elementos constitutivos do fenómeno religioso;  

▪ Reconhecer, na mensagem bíblica, a bondade e a grandeza de Deus como 
um apelo à construção de um mundo solidário.  

▪ Compreender que a fé cristã é uma experiência de encontro e da bondade de 
Deus;  

▪ Descobrir em factos sociais e acontecimentos históricos, transformações 
provocadas pela vivência da fé;   

▪ Elaborar propostas de atuação no mundo alicerçadas na cosmovisão cristã. 

26 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0  

 O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio têm caráter indicativo, devendo estes ser ajustados à especificidade de cada turma.  

Calendarização: 3º Período N.º de aulas previstas por Período: 26 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

O projeto de vida 

▪ Definição de projeto 

▪ Projetos pessoais, de grupo e institucionais 

▪ Os objetivos do ser humano, sonhos da 

humanidade 

▪ A opção fundamental 

▪ O projeto de Abraão 

▪ A fé como fonte de felicidade 

▪ O princípio de felicidade 

▪ A esperança, a alegria e a confiança na 

realização do próprio projeto 

▪ Identificar a necessidade e a importância dos projetos na vida pessoal; 

▪ Relacionar Vocação e Profissão na construção de projeto de vida;  

▪ Mobilizar valores para a concretização de um projeto de vida humana para a 
sua realização pessoal e no serviço aos outros;  

▪ Reconhecer nos valores evangélicos fundamentos para um verdadeiro projeto 
de vida;  

▪ Valorizar a esperança, a alegria e a confiança na realização própria e dos 
outros. 

16 

https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descritores do perfil dos alunos  Áreas de competências do perfil dos alunos (ACPA) 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 

Criativo 
(A, C, D) 

 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

 

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

 

Respeitador da 
diferença/ do outro 

(A, B, E, F, H) 
 

Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 

 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Questionador 
(A, F, G, I, J) 

 

Autoavaliador 
(transversal às 

áreas) 
 

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

 

Participativo/ 
colaborador 

(B, C, D, E, F) 
 

Responsável/ 
autónomo 

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

Cuidador de si e 
do outro 

(B, E, F, G) 
 

 

Práticas essenciais de aprendizagem 

 Interpretar informação, planear e conduzir pesquisas (A; B; C; D;I);  
 Utilizar de modo proficiente linguagens e símbolos (A; B; D; F; H; I; J);  
 Compreender a necessidade das fontes históricas para a produção de conhecimento (A; B; C; D; F; I);  
 Colaborar em diferentes contextos comunicativos, utilizando ferramentas analógicas e digitais (A; B; C; D; E; H; I);  
 Reconhecer a importância dos valores de cidadania para a formação de uma consciência cívica e de uma intervenção responsável na sociedade 

democrática (A; B; C; D; E; F; G; I);  
 Relacionar sempre que possível as aprendizagens de EMRC com os dados das outras disciplinas, valorizando um Património de conhecimento comum 

que se reflete na história dos Povos e no uso dos Valores nas relações humanas (A; B; C; D; E; F; G; H, I;J);  
 Promover o respeito pela multiculturalidade, o reconhecimento e valorização da diversidade, as interações entre diferentes culturas, a justiça, a 

igualdade e equidade (A; B; C; D; E; F; G; H; I); 
 Estabelecer consigo próprio e com os outros uma relação harmoniosa e salutar (A; C; E; F; G; J);  

 

 

 

 

 

 

 

COLÉGIO LA SALLE 
PLANIFICAÇÃO ANUAL DE EDUCAÇÃO MORAL E 

RELIGIOSA CATÓLICA 
 Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

Ano Letivo de 2020/2021 Ano de escolaridade: 10º 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendarização: 1º Período N.º de aulas previstas por Período:  
 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

Ciência e religião 

 
 Qual é o domínio da ciência 
 Qual é a função da tecnologia? 
 Relação Ciência/Religião  
 A explicação materialista da vida. 
 A ciência enfrenta limitações éticas e técnicas. 
 A rejeição da hipótese «Deus» como factor 

explicativo na ciência. Outros eventuais pontos 
de conflito entre ciência e religião  

 As narrativas religiosas. A interpretação dos 
textos bíblicos  

 A origem do ser humano e a evolução das 
espécies vs o criacionismo,  

 Is 64,7: Deus é o criador do ser humano  
 Sl 136(135),1-9; Jr 10,6.10a.11-13.16 A origem 

do universo e a doutrina da criação  
 Ciência, tecnologia e desenvolvimento 
 A ciência e as suas aplicações ao serviço do 

bem-estar humano e da qualidade de vida 
 O desenvolvimento tecnológico como progresso 

humano  
 A necessidade de retorno à interioridade, à 

importância da relação interpessoal e a 
sobriedade frente ao consumismo 

 A aplicação das descobertas científicas e os 
seus efeitos eticamente relevantes: 

 Reconhecer que, nas sociedades atuais, a ciência e a tecnologia 
interferem com partes essenciais da vida das pessoas;  

 Levantar questões sobre a manipulação da ciência para com a 
realidade quando a reduz a mero objeto de estudo para 
interesses particulares;  

 Reconhecer os limites que se colocam à investigação científica 
com base em critérios ético-morais assentes no princípio da 
dignidade de cada ser humano desde a sua conceção à morte 
natural;  

 Enunciar interrogações próprias do ser humano às quais a 
ciência não responde;   

 Compreender o religioso como como resposta à procura de 
sentido da existência humana;  

 Diferenciar os âmbitos da ciência e da religião enquanto 
atividades que o ser humano desenvolve ao responder a 
diferentes necessidades; 

 Entender os relatos bíblicos da criação como resposta à 
constante interrogação humana sobre a origem do universo, 
observando já neles uma certa coerência entre a fé religiosa das 
origens e o conhecimento dos desenvolvimentos evolucionistas;  

 Articular ciência e teologia como domínios do saber autónomos, 
mas cooperantes e complementares;  

 Articular o pensamento cristão sobre a pessoa humana, 
enquanto ser único, livre, racional e espiritual, e o conhecimento 
oferecido pelas ciências;  

 Mobilizar conhecimentos de índole religiosa para o debate sobre 

1º Período 
14 

 
 
 

2º Período 
14 

 
 

3º Período 
10 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

∗ Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0  

∗ O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio têm caráter indicativo, devendo estes ser ajustados à especificidade de cada turma.  

 A natureza: crise no relacionamento do ser 
humano com a natureza. A necessidade de 
salvaguardar o ambiente. 

 O ser humano: fecundação medicamente 
assistida, engenharia genética e manipulação 
genética. O valor ético do respeito pelo ser 
humano e, consequentemente, promovendo 
ambientes e condições que tornem possível a 
qualidade da vida humana, como orientador das 
aplicações da ciência. 

 A religião tem de estar necessariamente contra o 
progresso científico e tecnológico? 

 O desafio da ética e da religião à criatividade 
científica e tecnológica, face ao dever do 
respeito pela vida e dignidade humanas 

 Uma antropologia da redençãoo 

questões suscitadas pelos saberes de outras disciplinas; 

 Distinguir, na aplicação das descobertas científicas, entre o que 
é tecnicamente possível e o eticamente aceitável. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descritores do perfil dos alunos  Áreas de competências do perfil dos alunos (ACPA) 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 

Criativo 
(A, C, D) 

 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

 

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

 

Respeitador da 
diferença/ do outro 

(A, B, E, F, H) 
 

Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 

 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Questionador 
(A, F, G, I, J) 

 

Autoavaliador 
(transversal às 

áreas) 
 

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

 

Participativo/ 
colaborador 

(B, C, D, E, F) 
 

Responsável/ 
autónomo 

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

Cuidador de si e 
do outro 

(B, E, F, G) 
 

 

Práticas essenciais de aprendizagem 

 Interpretar informação, planear e conduzir pesquisas (A; B; C; D;I);  
 Utilizar de modo proficiente linguagens e símbolos (A; B; D; F; H; I; J);  
 Compreender a necessidade das fontes históricas para a produção de conhecimento (A; B; C; D; F; I);  
 Colaborar em diferentes contextos comunicativos, utilizando ferramentas analógicas e digitais (A; B; C; D; E; H; I);  
 Reconhecer a importância dos valores de cidadania para a formação de uma consciência cívica e de uma intervenção responsável na sociedade 

democrática (A; B; C; D; E; F; G; I);  
 Relacionar sempre que possível as aprendizagens de EMRC com os dados das outras disciplinas, valorizando um Património de conhecimento comum 

que se reflete na história dos Povos e no uso dos Valores nas relações humanas (A; B; C; D; E; F; G; H, I;J);  
 Promover o respeito pela multiculturalidade, o reconhecimento e valorização da diversidade, as interações entre diferentes culturas, a justiça, a 

igualdade e equidade (A; B; C; D; E; F; G; H; I); 
 Estabelecer consigo próprio e com os outros uma relação harmoniosa e salutar (A; C; E; F; G; J);  

 

 

 

 

 

 

 

COLÉGIO LA SALLE 
PLANIFICAÇÃO ANUAL DE EDUCAÇÃO MORAL E 

RELIGIOSA CATÓLICA 
 Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

Ano Letivo de 2020/2021 Ano de escolaridade: 11º 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendarização: 1º Período N.º de aulas previstas por Período:  
 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

Ciência e religião 

 
 Qual é o domínio da ciência 
 Qual é a função da tecnologia? 
 Relação Ciência/Religião  
 A explicação materialista da vida. 
 A ciência enfrenta limitações éticas e técnicas. 
 A rejeição da hipótese «Deus» como factor 

explicativo na ciência. Outros eventuais pontos 
de conflito entre ciência e religião  

 As narrativas religiosas. A interpretação dos 
textos bíblicos  

 A origem do ser humano e a evolução das 
espécies vs. o criacionismo,  

 Is 64,7: Deus é o criador do ser humano  
 Sl 136(135),1-9; Jr 10,6.10a.11-13.16 A origem 

do universo e a doutrina da criação  
 Ciência, tecnologia e desenvolvimento 
 A ciência e as suas aplicações ao serviço do 

bem-estar humano e da qualidade de vida 
 O desenvolvimento tecnológico como progresso 

humano  
 A necessidade de retorno à interioridade, à 

importância da relação interpessoal e a 
sobriedade frente ao consumismo 

 A aplicação das descobertas científicas e os 
seus efeitos eticamente relevantes. 

 

 Reconhecer que, nas sociedades atuais, a ciência e a tecnologia 
interferem com partes essenciais da vida das pessoas;  

 Levantar questões sobre a manipulação da ciência para com a 
realidade quando a reduz a mero objeto de estudo para 
interesses particulares;  

 Reconhecer os limites que se colocam à investigação científica 
com base em critérios ético-morais assentes no princípio da 
dignidade de cada ser humano desde a sua conceção à morte 
natural;  

 Enunciar interrogações próprias do ser humano às quais a 
ciência não responde;   

 Compreender o religioso como como resposta à procura de 
sentido da existência humana;  

 Diferenciar os âmbitos da ciência e da religião enquanto 
atividades que o ser humano desenvolve ao responder a 
diferentes necessidades; 

 Entender os relatos bíblicos da criação como resposta à 
constante interrogação humana sobre a origem do universo, 
observando já neles uma certa coerência entre a fé religiosa das 
origens e o conhecimento dos desenvolvimentos evolucionistas;  

 Articular ciência e teologia como domínios do saber autónomos, 
mas cooperantes e complementares;  

 Articular o pensamento cristão sobre a pessoa humana, 
enquanto ser único, livre, racional e espiritual, e o conhecimento 
oferecido pelas ciências;  

1º Período 
14 

 
 
 

2º Período 
14 

 
 
 

3º Período 
10 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

∗ Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0  

∗ O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio têm caráter indicativo, devendo estes ser ajustados à especificidade de cada turma.  

 A natureza: crise no relacionamento do ser 
humano com a natureza. A necessidade de 
salvaguardar o ambiente. 

 O ser humano: fecundação medicamente 
assistida, engenharia genética e manipulação 
genética. O valor ético do respeito pelo ser 
humano e, consequentemente, promovendo 
ambientes e condições que tornem possível a 
qualidade da vida humana, como orientador das 
aplicações da ciência. 

 A religião tem de estar necessariamente contra o 
progresso científico e tecnológico? 

 O desafio da ética e da religião à criatividade 
científica e tecnológica, face ao dever do 
respeito pela vida e dignidade humanas. 

 Uma antropologia da redenção. 

 Mobilizar conhecimentos de índole religiosa para o debate sobre 
questões suscitadas pelos saberes de outras disciplinas; 

 Distinguir, na aplicação das descobertas científicas, entre o que 
é tecnicamente possível e o eticamente aceitável. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descritores do perfil dos alunos  Áreas de competências do perfil dos alunos (ACPA) 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 

Criativo 
(A, C, D) 

 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

 

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

 

Respeitador da 
diferença/ do outro 

(A, B, E, F, H) 
 

Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 

 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Questionador 
(A, F, G, I, J) 

 

Autoavaliador 
(transversal às 

áreas) 
 

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

 

Participativo/ 
colaborador 

(B, C, D, E, F) 
 

Responsável/ 
autónomo 

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

Cuidador de si e 
do outro 

(B, E, F, G) 
 

 

Práticas essenciais de aprendizagem 

 Interpretar informação, planear e conduzir pesquisas (A; B; C; D;I);  
 Utilizar de modo proficiente linguagens e símbolos (A; B; D; F; H; I; J);  
 Compreender a necessidade das fontes históricas para a produção de conhecimento (A; B; C; D; F; I);  
 Colaborar em diferentes contextos comunicativos, utilizando ferramentas analógicas e digitais (A; B; C; D; E; H; I);  
 Reconhecer a importância dos valores de cidadania para a formação de uma consciência cívica e de uma intervenção responsável na sociedade 

democrática (A; B; C; D; E; F; G; I);  
 Relacionar sempre que possível as aprendizagens de EMRC com os dados das outras disciplinas, valorizando um Património de conhecimento comum 

que se reflete na história dos Povos e no uso dos Valores nas relações humanas (A; B; C; D; E; F; G; H, I;J);  
 Promover o respeito pela multiculturalidade, o reconhecimento e valorização da diversidade, as interações entre diferentes culturas, a justiça, a 

igualdade e equidade (A; B; C; D; E; F; G; H; I); 
 Estabelecer consigo próprio e com os outros uma relação harmoniosa e salutar (A; C; E; F; G; J);  

 

 

 

 

 

 

 

COLÉGIO LA SALLE 
PLANIFICAÇÃO ANUAL DE EDUCAÇÃO MORAL E 

RELIGIOSA CATÓLICA 
 Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

Ano Letivo de 2020/2021 Ano de escolaridade: 12º 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendarização: 1º Período N.º de aulas previstas por Período:  
 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

Ciência e religião 

 
 Qual é o domínio da ciência 
 Qual é a função da tecnologia? 
 Relação Ciência/Religião  
 A explicação materialista da vida. 
 A ciência enfrenta limitações éticas e técnicas. 
 A rejeição da hipótese «Deus» como factor 

explicativo na ciência. Outros eventuais pontos 
de conflito entre ciência e religião  

 As narrativas religiosas. A interpretação dos 
textos bíblicos  

 A origem do ser humano e a evolução das 
espécies vs. o criacionismo,  

 Is 64,7: Deus é o criador do ser humano  
 Sl 136(135),1-9; Jr 10,6.10a.11-13.16 A origem 

do universo e a doutrina da criação  
 Ciência, tecnologia e desenvolvimento 
 A ciência e as suas aplicações ao serviço do 

bem-estar humano e da qualidade de vida 
 O desenvolvimento tecnológico como progresso 

humano  
 A necessidade de retorno à interioridade, à 

importância da relação interpessoal e a 
sobriedade frente ao consumismo 

 A aplicação das descobertas científicas e os 
seus efeitos eticamente relevantes. 

 

 Reconhecer que, nas sociedades atuais, a ciência e a tecnologia 
interferem com partes essenciais da vida das pessoas;  

 Levantar questões sobre a manipulação da ciência para com a 
realidade quando a reduz a mero objeto de estudo para 
interesses particulares;  

 Reconhecer os limites que se colocam à investigação científica 
com base em critérios ético-morais assentes no princípio da 
dignidade de cada ser humano desde a sua conceção à morte 
natural;  

 Enunciar interrogações próprias do ser humano às quais a 
ciência não responde;   

 Compreender o religioso como como resposta à procura de 
sentido da existência humana;  

 Diferenciar os âmbitos da ciência e da religião enquanto 
atividades que o ser humano desenvolve ao responder a 
diferentes necessidades; 

 Entender os relatos bíblicos da criação como resposta à 
constante interrogação humana sobre a origem do universo, 
observando já neles uma certa coerência entre a fé religiosa das 
origens e o conhecimento dos desenvolvimentos evolucionistas;  

 Articular ciência e teologia como domínios do saber autónomos, 
mas cooperantes e complementares;  

 Articular o pensamento cristão sobre a pessoa humana, 
enquanto ser único, livre, racional e espiritual, e o conhecimento 
oferecido pelas ciências;  

1º Período 
14 

 
 
 

2º Período 
14 

 
 
 

3º Período 
10 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

∗ Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0  

∗ O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio têm caráter indicativo, devendo estes ser ajustados à especificidade de cada turma.  

 A natureza: crise no relacionamento do ser 
humano com a natureza. A necessidade de 
salvaguardar o ambiente. 

 O ser humano: fecundação medicamente 
assistida, engenharia genética e manipulação 
genética. O valor ético do respeito pelo ser 
humano e, consequentemente, promovendo 
ambientes e condições que tornem possível a 
qualidade da vida humana, como orientador das 
aplicações da ciência. 

 A religião tem de estar necessariamente contra o 
progresso científico e tecnológico? 

 O desafio da ética e da religião à criatividade 
científica e tecnológica, face ao dever do 
respeito pela vida e dignidade humanas. 

 Uma antropologia da redenção. 

 Mobilizar conhecimentos de índole religiosa para o debate sobre 
questões suscitadas pelos saberes de outras disciplinas; 

 Distinguir, na aplicação das descobertas científicas, entre o que 
é tecnicamente possível e o eticamente aceitável. 
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Descritores do perfil dos alunos  Áreas de competências do perfil dos alunos 
(ACPA) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I)  

Criativo 
(A, C, D) 
 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 
 

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

Respeitador da  
diferença e do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I)  
 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Questionador  
(A, D, F, G, I) 
 

Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 

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

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

Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, 
J)  
 

Cuidador de si 
e do outro  
(B, E, F, G) 
 

 

Práticas essenciais de aprendizagem 
Nas aulas serão criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em experiências individuais e colaborativas, desenvolvam competências de 
problematização, conceptualização e argumentação. 
 
Ao nível da problematização pretende-se que: 
• Identifique, formule e relacione com clareza e rigor problemas filosóficos e justifique a sua pertinência. 

Ao nível da conceptualização pretende-se que: 
• Identifique, clarifique e relacione com clareza e rigor conceitos filosóficos e os mobilize na compreensão e formulação de problemas, teses e argumentos 

filosóficos. 
Ao nível da argumentação pretende-se que: 
• Identifique, formule teorias, teses e argumentos filosóficos, aplicando instrumentos operatórios da lógica formal e informal, avaliando criticamente os seus 

pontos fortes e fracos.  
• Compare e avalie criticamente, pelo confronto de teses e argumentos, todas as teorias dos filósofos apresentados a estudo. 
• Determine as implicações filosóficas e as implicações práticas de uma teoria ou tese filosófica. 
• Assuma posições pessoais com clareza e rigor, mobilizando conhecimentos filosóficos e avaliando teses, argumentos e contra-argumentos.  

COLÉGIO LA SALLE PLANIFICAÇÃO ANUAL DE  
FILOSOFIA 

 Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

Ano Letivo de 2020/2021 Ano de escolaridade: 10º 
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Calendarização: 1º Período N.º de aulas previstas por Período: 40 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 
I. Abordagem 
introdutória à 
filosofia e ao 

filosofar 
Racionalidade 
argumentativa 
da Filosofia e a 

dimensão 
discursiva do 

trabalho 
filosófico 

O que é a filosofia? 
 

• Caracterizar a filosofia como uma atividade conceptual crítica. 2 

As questões da filosofia 
 

• Clarificar a natureza dos problemas filosóficos. 2 

Tese, argumento, validade, verdade e solidez. 
Quadrado da oposição 

• Explicitar os conceitos de tese, argumento, validade, verdade e 
solidez. 

• Operacionalizar os conceitos de tese, argumento, validade, verdade 
e solidez, usando-os como instrumentos críticos da filosofia. 

• Aplicar o quadrado da oposição à negação de teses. 

8 

Formas de inferência válida • Explicitar em que consistem as conectivas proposicionais de 
conjunção, disjunção (inclusiva e exclusiva), condicional, 
bicondicional e negação. 

• Aplicar tabelas de verdade na validação de formas argumentativas. 
• Aplicar as regras de inferência do Modus Ponens, do Modus Tollens, 

do silogismo hipotético, das Leis de De Morgan, da negação dupla, 
da contraposição e do silogismo disjuntivo para validar argumentos. 

14 

Principais falácias formais • Identificar e justificar as falácias formais da afirmação do 
consequente e da negação do antecedente. 

2 

O discurso argumentativo e principais tipos de 
argumentos e falácias informais 

• Clarificar as noções de argumento não-dedutivo, por indução, por 
analogia e por autoridade. 

• Construir argumentos por indução, por analogia e por autoridade. 
• Identificar, justificando, as falácias informais da generalização 

precipitada, amostra não representativa, falsa analogia, apelo à 
autoridade, petição de princípio, falso dilema, falsa relação causal, 
ad hominem, ad populum, apelo à ignorância, boneco de palha e 
derrapagem. 

12 
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• Utilizar conscientemente diferentes tipos de argumentos formais e 
não formais na análise crítica do pensamento filosófico e na 
expressão do seu próprio pensamento. 

• Aplicar o conhecimento de diferentes falácias formais e não formais 
na verificação da estrutura e qualidade argumentativas de diferentes 
formas de comunicação. 

 

 

Calendarização: 2º Período N.º de aulas previstas por Período: 33 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 
II. A ação humana 

e os valores 
Ação humana – 

análise e 
compreensão do 

agir 
 

A dimensão ético-
política – análise e 
compreensão da 

experiência 
convivencial [Ética] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinismo e liberdade na ação humana 
[Metafísica] 

• Formular o problema do livre-arbítrio, justificando a sua pertinência 
filosófica. 

• Enunciar as teses do determinismo radical, determinismo moderado 
e libertismo enquanto respostas ao problema do livre-arbítrio. 

• Discutir criticamente as posições do determinismo radical, do 
determinismo moderado e do libertismo e respetivos argumentos. 

8 

A dimensão pessoal e social da ética • Enunciar o problema da natureza dos juízos morais, justificando a 
sua relevância filosófica. 

• Caracterizar o conceito de juízo moral enquanto juízo de valor. 
• Clarificar as teses e os argumentos do subjetivismo, do relativismo 

e do objetivismo enquanto posições filosóficas sobre a natureza dos 
juízos morais. 

• Discutir criticamente estas posições e respetivos argumentos. 
• Aplicar estas posições na discussão de problemas inerentes às 

sociedades multiculturais. 
 
 
 
 

7 
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A necessidade de fundamentação da moral – 
análise comparativa de duas perspetivas   
filosóficas 
 
O problema do critério ético da moralidade de 
uma ação: 
-  a ética deontológica de Kant 

• O dever e a lei moral; 
• A boa vontade; 
• Máxima, imperativo hipotético e imperativo 

categórico; Heteronomia e autonomia da 
vontade; 

• Agir em conformidade com o dever e agir 
por dever; Críticas à ética de Kant. 
 

- a ética utilitarista de Mill 
• A intenção e consequências; o princípio da 

utilidade; 
• A felicidade; prazeres inferiores e prazeres 

superiores; 
• A inexistência de regras morais absolutas; 
• Críticas à ética de Mill. 

 
• Clarificar a necessidade de uma fundamentação da ação moral. 
• Enunciar o problema ético da moralidade de uma ação. 

 
• Clarificar os conceitos nucleares, as teses e os argumentos das 

éticas de Kant e Mill. 
• Discutir criticamente as éticas de Kant e Mill. 
• Mobilizar os conhecimentos adquiridos para analisar criticamente ou 

propor soluções para problemas éticos que possam surgir a partir da 
realidade, cruzando a perspetiva ética com outras áreas do saber. 

18 
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Calendarização: 3º Período N.º de aulas previstas por Período: 30 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes N.º de aulas  
(45 min) 

Ética, direito e 
política – liberdade 

e justiça social; 
igualdade e 

diferenças; justiça 
e equidade 

[Filosofia Política] 

O problema da organização de uma sociedade 
justa: 
- a teoria da justiça de John Rawls 

• A posição original e o véu de ignorância; 
• A justiça como equidade; 
• Os princípios da justiça; 
• A regra maximin; o contratualismo e a 

rejeição do utilitarismo; 
• As críticas comunitarista (Michael Sandel) 

e libertarista (Robert Nozick) a Rawls. 
  

• Formular o problema da organização de uma sociedade justa, 
justificando a sua importância filosófica. 

• Clarificar os conceitos nucleares, as teses e os argumentos da teoria 
da justiça de Rawls. 

• Confrontar a teoria da justiça de Rawls com as críticas que lhe são 
dirigidas pelo comunitarismo (Michael Sandel) e libertarismo (Robert 
Nozick). 

• Aplicar os conhecimentos adquiridos para discutir problemas 
políticos das sociedades atuais e apresentar soluções, cruzando a 
perspetiva filosófica com outras perspetivas. 

20 

Temas/problemas 
do mundo 

contemporâneo 
 
 
 

Desenvolvimento de um dos seguintes temas: 
1. Erradicação da pobreza 
2. Estatuto moral dos animais 
3. Responsabilidade ambiental 
4. Problemas éticos na interrupção da vida humana 
5. Fundamento ético e político de direitos humanos 
universais 
6. Guerra e paz 
7. Igualdade e discriminação 
8. Cidadania e participação política 
9. Os limites entre o público e privado 
10. Outros (desde que inseridos nas áreas 
filosóficas das Aprendizagens Essenciais propostas 
para o 10.º ano) 

• O desenvolvimento do tema deve ter por horizonte a elaboração de 
um ensaio filosófico, sendo que a sua extensão e o grau de 
aprofundamento deverão ter em consideração a maturidade dos 
alunos (possível área de trabalho transversal com outras 
disciplinas). 

10 

∗ Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0  

∗ O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio tem caráter indicativo, devendo este ser ajustado à especificidade de cada 

turma. 
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Descritores do perfil dos alunos 
 Áreas de competências do perfil dos alunos 

(ACPA) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I)  

Criativo 
(A, C, D) 
 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 
 

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

Respeitador da  
diferença e do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I)  
 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Questionador  
(A, D, F, G, I) 
 

Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 

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

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

Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, 
J)  
 

Cuidador de si 
e do outro  
(B, E, F, G) 
 

 

Práticas essenciais de aprendizagem 
Nas aulas serão criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em experiências individuais e colaborativas, desenvolvam competências de 
problematização, conceptualização e argumentação. 
 
Ao nível da problematização pretende-se que: 

• Identifique, formule e relacione com clareza e rigor problemas filosóficos e justifique a sua pertinência. 
Ao nível da conceptualização pretende-se que: 

• Identifique, clarifique e relacione com clareza e rigor conceitos filosóficos e os mobilize na compreensão e formulação de problemas, teses e argumentos 
filosóficos. 

Ao nível da argumentação pretende-se que: 

• Identifique, formule teorias, teses e argumentos filosóficos, aplicando instrumentos operatórios da lógica formal e informal, avaliando criticamente os seus 
pontos fortes e fracos.  

• Compare e avalie criticamente, pelo confronto de teses e argumentos, todas as teorias dos filósofos apresentados a estudo. 

• Determine as implicações filosóficas e as implicações práticas de uma teoria ou tese filosófica. 

• Assuma posições pessoais com clareza e rigor, mobilizando conhecimentos filosóficos e avaliando teses, argumentos e contra-argumentos.  

COLÉGIO LA SALLE PLANIFICAÇÃO ANUAL DE  
FILOSOFIA 

 Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

Ano Letivo de 2020/2021 Ano de escolaridade: 11º 
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Calendarização: 1º Período N.º de aulas previstas por Período: 38 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

III. Racionalidade 
argumentativa 

e Filosofia 
 

Tese, argumento, validade, verdade e solidez. 
Quadrado da oposição 

• Explicitar os conceitos de tese, argumento, validade, verdade e 
solidez. 

• Operacionalizar os conceitos de tese, argumento, validade, verdade 
e solidez, usando-os como instrumentos críticos da filosofia. 

• Aplicar o quadrado da oposição à negação de teses. 

10 

Formas de inferência válida • Explicitar em que consistem as conectivas proposicionais de 
conjunção, disjunção (inclusiva e exclusiva), condicional, 
bicondicional e negação. 

• Aplicar tabelas de verdade na validação de formas argumentativas. 

• Aplicar as regras de inferência do Modus Ponens, do Modus Tollens, 
do silogismo hipotético, das Leis de De Morgan, da negação dupla, 
da contraposição e do silogismo disjuntivo para validar argumentos. 

14 

Principais falácias formais • Identificar e justificar as falácias formais da afirmação do 
consequente e da negação do antecedente. 

2 

O discurso argumentativo e principais tipos de 
argumentos e falácias informais 

• Clarificar as noções de argumento não-dedutivo, por indução, por 
analogia e por autoridade. 

• Construir argumentos por indução, por analogia e por autoridade. 

• Identificar, justificando, as falácias informais da generalização 
precipitada, amostra não representativa, falsa analogia, apelo à 
autoridade, petição de princípio, falso dilema, falsa relação causal, 
ad hominem, ad populum, apelo à ignorância, boneco de palha e 
derrapagem. 

• Utilizar conscientemente diferentes tipos de argumentos formais e 
não formais na análise crítica do pensamento filosófico e na 
expressão do seu próprio pensamento. 

• Aplicar o conhecimento de diferentes falácias formais e não formais 
na verificação da estrutura e qualidade argumentativas de diferentes 
formas de comunicação. 

12 
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Calendarização: 2º Período N.º de aulas previstas por Período: 33 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes N.º de aulas  
(45 min) 

IV. O 
conhecimento e a 

racionalidade 
científica e 
tecnológica 
Descrição e 

interpretação da 
atividade 

cognoscitiva 
[Filosofia do 

Conhecimento] 
 
 
 
 
 
 
 

O estatuto do 
conhecimento 

científico [Filosofia 
da Ciência] 

 
 
 
 
 
 
 
 

Análise comparativa de duas teorias explicativas 
do conhecimento 
 
O problema da possibilidade do conhecimento: 
o desafio cético. 
 
Descartes, a resposta racionalista. 
a dúvida metódica; o cogito (a priori); a clareza e 
a distinção das ideias como critério de verdade; o 
papel da existência de Deus 
Hume, a resposta empirista. 
impressões e ideias (a posteriori); questões de 
facto e relações de ideias; a relação causa-efeito; 
conjunção constante, conexão necessária e hábito; 
o problema da indução 

• Formular o problema da justificação do conhecimento, 
fundamentando a sua pertinência filosófica. 

• Clarificar os conceitos nucleares, as teses e os argumentos das 
teorias racionalista (Descartes) e empirista (Hume) enquanto 
respostas aos problemas da possibilidade e da origem o 
conhecimento. 

• Discutir criticamente estas posições e respetivos argumentos. 

• Mobilizar os conhecimentos adquiridos para analisar criticamente ou 
propor soluções para problemas relativos ao conhecimento que 
possam surgir a partir da realidade ou das áreas disciplinares em 
estudo, cruzando a perspetiva gnosiológica com a fundamentação 
do conhecimento em outras áreas do saber. 

13 

Ciência e construção – validade e 
verificabilidade das hipóteses 
O problema da demarcação do conhecimento 
científico. 
Distinção entre teorias científicas e não científicas. 
O problema da verificação das hipóteses científicas. 
O papel da indução no método científico. 
O papel da observação e da experimentação; 
verificação e verificabilidade; a confirmação de 
teorias. 
Popper e o problema da justificação da indução. 
O falsificacionismo e o método de conjeturas e 
refutações. 

• Formular o problema da demarcação do conhecimento científico, 
fundamentado a sua pertinência filosófica. 

• Enunciar os critérios que permitem diferenciar uma teoria científica 
de uma teoria não científica. 

• Formular o problema da verificação das hipóteses científicas, 
fundamentado a sua pertinência filosófica. 

• Expor criticamente o papel da indução no método científico. 

• Clarificar os conceitos nucleares, a tese e os argumentos da teoria 
de Popper em resposta ao problema da verificação das hipóteses 
científicas. 

• Discutir criticamente a teoria de Popper. 

• Analisar criticamente os fundamentos epistemológicos das ciências 
que estuda e respetiva fundamentação metodológica. 

10 
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Posição perante o problema da indução; falsificação 
e falsificabilidade; conjeturas e refutações; a 
corroboração de teorias. 

 

 

 
A racionalidade científica e a questão da 
objetividade 
O problema da evolução da ciência e da objetividade 
do conhecimento: as perspetivas de Popper e Kuhn. 
 
A perspetiva de Popper — eliminação do erro e 
seleção das teorias mais aptas; progresso do 
conhecimento e aproximação à verdade; 
 
A perspetiva de Kuhn — ciência normal e ciência 
extraordinária; revolução científica; a tese da 
incomensurabilidade dos paradigmas; a escolha de 
teorias. 

 

• Formular os problemas da evolução e da objetividade do 
conhecimento científico, fundamentando a sua pertinência filosófica. 

• Clarificar os conceitos nucleares, as teses e os argumentos das 
teorias de Popper e Kuhn enquanto respostas aos problemas da 
evolução e da objetividade do conhecimento científico. 

• Discutir criticamente as posições de Popper e de Kuhn. 10 

 

Calendarização: 3º Período N.º de aulas previstas por Período: 28 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

A dimensão 
religiosa – análise 
e compreensão da 

experiência 
religiosa [Filosofia 

da Religião] 

Religião, razão e fé 
O problema da existência de Deus. 
O conceito teísta de Deus. 
Argumentos sobre a existência de Deus: 
cosmológico e teleológico (Tomás de Aquino); 
argumento ontológico (Anselmo). 
O fideísmo de Pascal. 
O argumento do mal para a discussão da existência 
de Deus (Leibniz). 

• Formular o problema da existência de Deus, justificando a sua 
importância filosófica. 

• Explicitar o conceito teísta de Deus. 

• Enunciar os argumentos cosmológico e teleológico (Tomás de 
Aquino) e ontológico (Anselmo) sobre a existência de Deus. 

• Discutir criticamente estes argumentos sobre a existência de Deus. 

• Caracterizar a posição fideísta de Pascal. 

• Analisar criticamente a posição fideísta de Pascal. 

• Clarificar o argumento do mal de Leibniz. 

• Analisar criticamente o argumento do mal de Leibniz. 
 

18 
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Temas/problemas 
da cultura 
científico-

tecnológica, de 
arte e de religião 

 
 
 

Desenvolvimento de um dos seguintes temas: 
1. A redefinição do humano pela tecnociência. 
2. Problemas éticos na criação da inteligência 
artificial. 
3. Problemas éticos e políticos do impacto da 
sociedade da informação no quotidiano. 
4. Problemas éticos e políticos do impacto da 
tecnociência no mundo do trabalho. 
5. Problemas éticos na manipulação do genoma 
humano. 
6. Questões éticas da reprodução assistida. 
7. Cuidados de saúde e prolongamento da vida. 
8. A legitimidade da experimentação animal. 
9. A ciência e cuidado pelo ambiente. 
10. Organismos geneticamente modificados e o 
impacto ambiental e na saúde humana. 
11. Arte, sociedade e política. 
12. O ateísmo e os argumentos contemporâneos 
sobre a existência de Deus. 
13. Outros (desde que inseridos nas áreas 
filosóficas das Aprendizagens Essenciais propostas 
para o 11.º ano). 
 

• O desenvolvimento do tema deve ter por horizonte a elaboração de 
um ensaio filosófico, sendo que a sua extensão e o grau de 
aprofundamento deverão ter em consideração a maturidade dos 
alunos (possível área de trabalho transversal com outras 
disciplinas). 

10 

∗ Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0  

∗ O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio tem caráter indicativo, devendo este ser ajustado à especificidade de cada 

turma. 
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Descritores do perfil dos alunos 
 Áreas de competências do perfil dos alunos 

(ACPA) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, E, G, I, J)  

Criativo  
(A, C, D, J) 
 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, E, 
G, H) 
 

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

Respeitador da  
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, E, F, 
I)  
 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Questionador  
(A, B, D, F, G, I,)  
 

Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 

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

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

Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, 
J)  
 

Cuidador de si 
e do outro  
(B, E, F, G) 
 

 

Práticas essenciais de aprendizagem 
Nas aulas serão criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em experiências individuais e colaborativas, tenham oportunidade de: 
• Mobilizar diferentes fontes de informação geográfica na construção de respostas para os problemas investigados, incluindo mapas, diagramas, globos, 

fotografia aérea e TIG (por exemplo Google Earth, Google Maps, Open Street Maps, GPS, SIG, Big Data, etc.). 
• Recolher, tratar e interpretar informação geográfica e mobilizar a mesma na construção de respostas para os problemas estudados. Representar gráfica, 

cartográfica e estatisticamente a informação geográfica 
• Representar gráfica, cartográfica e estatisticamente a informação geográfica, proveniente de trabalho de campo (observação direta) e diferentes fontes 

documentais (observação indireta) e sua mobilização na elaboração de respostas para os problemas estudados. 
• Investigar problemas ambientais, ancorados em guiões de trabalho e questões geograficamente relevantes (o quê, onde, como, porquê e para quê). 
• Identificar-se com o seu espaço de pertença, valorizando a diversidade de relações que as diferentes comunidades e culturas estabelecem com os seus 

territórios, a várias escalas. 
• Aplicar o conhecimento geográfico, o pensamento espacial e as metodologias de estudo do território, de forma criativa, em trabalho de equipa, para 

argumentar, comunicar e intervir em problemas reais, a diferentes escalas. 
• Realizar projetos, identificando problemas e colocando questões-chave, geograficamente relevantes, a nível económico, político, cultural e ambiental, a 

diferentes escalas 
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• Identificar-se com o seu espaço de pertença, valorizando a diversidade de relações que as diferentes comunidades e culturas estabelecem com os seus 

territórios, a várias escalas. 
• Avaliar o próprio trabalho para identificar progressos, lacunas e dificuldades na sua aprendizagem.  

 
 

 

 

 

Calendarização: 1º 2º Período N.º de aulas previstas por Período: 28-22 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 
Tema I: 
A Terra: Estudos 
e Representações 

• Descrição da paisagem 

Noção de Geografia 

Objeto e Método de estudo. 

• Mapas como forma de representar a superfície 

terrestre 

Os mapas como forma de representar a superfície 

terrestre 

Outras formas de representar a Terra 

• Localização dos diferentes elementos da 
superfície terrestre 

 

Os continentes e oceanos 

Localização Relativa 

Formas de Orientação 

Localização Absoluta 

Países e capitais da Europa e do Mundo 

A União Europeia 

Mapas de diferentes escalas 

 

Localizar e compreender os lugares e as regiões 

- Elaborar esboços da paisagem descrevendo os seus ele- mentos essenciais. 

- Situar exemplos de paisagens no respetivo território a diferentes escalas 

geográficas: local, regional, nacional e continental, ilustrando com diversos 

tipos de imagens. 

- Descrever a localização relativa de um lugar, em diferentes formas de 

representação da superfície terrestre, utilizando a rosa-dos-ventos. 

- Descrever a localização absoluta de um lugar, usando o sistema de 

coordenadas geográficas (latitude, longitude), em mapas de pequena escala 

com um sistema de projeção cilíndrica. 

- Distinguir mapas de grande escala de mapas de pequena escala, quanto à 

dimensão e ao pormenor da área representada. 

- Calcular a distância real entre dois lugares, em itinerários definidos, 

utilizando a escala de um mapa. 

- Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica para localizar, descrever e 

compreender os lugares e fenómenos geográficos. 

Problematizar e debater as inter-relações entre fenómenos e espaços 

geográficos 

- Reconhecer diferentes formas de representação do mundo de acordo com 

a posição geográfica dos continentes e com os espaços de vivência dos 

povos, utilizando diversas projeções cartográficas (em suporte físico ou 

digital). 

- Inferir a relatividade da representação do território, desenhando mapas 

mentais, a diversas escalas. 
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- Reconhecer as características que conferem identidade a um lugar (o bairro, 

a região e o país onde vive), comparando diferentes formas de 

representação desses lugares. 

- Inferir sobre a distorção do território cartografado em mapas com diferentes 

sistemas de projeção. 

- Discutir os aspetos mais significativos da inserção de Portugal na União 

Europeia. 

Comunicar e participar 

- Selecionar as formas de representação da superfície terrestre, tendo em 

conta a heterogeneidade de situações e acontecimentos observáveis a partir 

de diferentes territórios. 

Calendarização: 2 e 3º Período N.º de aulas previstas por Período: 22-20 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 
Tema II: 
O Meio Natural 

• Clima e Formações Vegetais: 
Estado do Tempo e Clima: 

Distribuição e características dos climas; 

Distribuição e características da vegetação. 

 
 
• Relevo: 

 Grandes conjuntos de relevo 

 Dinâmica de uma bacia hidrográfica 

 Dinâmica do litoral 

Localizar e compreender os lugares e as regiões 
-  Distinguir clima e estado do tempo, utilizando a observação direta e 

diferentes recursos digitais (sítio do IPMA, por 

exemplo). 

- Reconhecer a zonalidade dos climas e biomas, utilizando representações 

cartográficas (em suporte papel ou digital). 

- Identificar as grandes cadeias montanhosas e os principais rios do Mundo, 

utilizando mapas de diferentes escalas (em suporte papel ou digital). 

- Relacionar a localização de formas de relevo com a rede hidrográfica, 

utilizando perfis topográficos. 

- Demonstrar a ação erosiva dos cursos de água e do mar, utilizando 

esquemas e imagens. 

- Identificar fatores responsáveis por situações de conflito na gestão dos 

recursos naturais (bacias hidrográficas, litoral), utilizando terminologia 

específica, à escala local e nacional. 
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 Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0  

 O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio têm caráter indicativo, devendo estes ser ajustados à especificidade de 

cada turma   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematizar e debater as inter-relações entre fenómenos e espaços 

geográficos 

- Descrever impactes da ação humana na alteração e ou degradação de 

ambientes biogeográficos, a partir de exemplos concretos e apoiados em 

fontes fidedignas. 

- Identificar exemplos de impactes da ação humana no território, apoiados 

em fontes fidedignas. 

- Reconhecer a necessidade da cooperação internacional na gestão de 

recursos naturais, exemplificando com casos concretos, a diferentes escalas. 

 

Comunicar e participar 

- Sensibilizar a comunidade para a necessidade de uma gestão sustentável 

do território, 

- Relatar situações concretas de complementaridade e interdependência 

entre regiões, países ou lugares na gestão de recursos hídricos 

 

https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0
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Descritores do perfil dos alunos 
 Áreas de competências do perfil dos alunos 

(ACPA) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, E, G, I, J)  

Criativo  
(A, C, D, J) 
 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, E, 
G, H) 
 

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

Respeitador da  
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, E, F, 
I)  
 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Questionador  
(A, B, D, F, G, I,)  
 

Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 

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

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

Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, 
J)  
 

Cuidador de si 
e do outro  
(B, E, F, G) 
 

 

Práticas essenciais de aprendizagem 
Nas aulas serão criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em experiências individuais e colaborativas, tenham oportunidade de: 
• Mobilizar diferentes fontes de informação geográfica na construção de respostas para os problemas investigados, incluindo mapas, diagramas, globos, 

fotografia aérea e TIG (por exemplo Google Earth, Google Maps, Open Street Maps, GPS, SIG, Big Data, etc.). 
• Recolher, tratar e interpretar informação geográfica e mobilizar a mesma na construção de respostas para os problemas estudados. Representar gráfica, 

cartográfica e estatisticamente a informação geográfica 
• Investigar problemas ambientais e sociais, ancorado em questões geograficamente relevantes (o quê, onde, como, porquê e para quê). Representar 

gráfica, cartográfica e estatisticamente a informação geográfica, proveniente de trabalho de campo (observação direta) e diferentes fontes documentais 
(observação indireta) e sua mobilização na elaboração de respostas para os problemas estudados. 

• Aplicar o conhecimento geográfico, o pensamento espacial e as metodologias de estudo do território, de forma criativa, em trabalho de equipa, para 
argumentar, comunicar e intervir em problemas reais, a diferentes escalas. 

• Identificar-se com o seu espaço de pertença, valorizando a diversidade de relações que as diferentes comunidades e culturas estabelecem com os seus 
territórios, a várias escalas. 

• Realizar projetos, identificando problemas e colocando questões-chave, geograficamente relevantes, a nível económico, político, cultural e ambiental, a 
diferentes escalas. 

• Desenvolver uma relação harmoniosa com o meio natural e social, assumindo o seu comportamento num contexto de bem-estar individual e coletivo. 
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• Comunicar os resultados da investigação, mobilizando a linguagem verbal, icónica, estatística, gráfica e cartográfica, adequada ao contexto 
. 

• Avaliar o próprio trabalho para identificar progressos, lacunas e dificuldades na sua aprendizagem.  
 

 
 

 

 

Calendarização: 1º e 2 Período N.º de aulas previstas por Período: 28-22 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 
Tema III: 
População e 
Povoamento 

• Evolução da população mundial 
Indicadores demográficos:  

Evolução e contrastes atuais. 

Evolução da população em Portugal e no mundo 

Regimes Demográficos 

 

• Políticas demográficas 
Estrutura etária da população: contrastes e 

problemas. 

 
• Distribuição da população mundial 

Os grandes vazios humanos e as maiores concentrações 
demográficas. 
Fatores repulsivos e atrativos da fixação da população. 
Os grandes vazios humanos e as maiores concentrações 
demográficas. 
Fatores repulsivos e atrativos da fixação da população. 

 
• Mobilidade da população 

-Causas e características das migrações; 
-Principais fluxos migratórios e as suas consequências 

 
• Diversidade cultural 
 
• Áreas de fixação demográfica: a 
atração das cidades 

Localizar e compreender os lugares e as regiões 
- Interpretar mapas temáticos simples (com uma variável), relativos a 

fenómenos demográficos e culturais, usando o título e a legenda. 

- Representar, em mapas a diferentes escalas, variáveis relativas a 

fenómenos demográficos, usando o título e a legenda. 

- Comparar o comportamento de diferentes indicadores demográficos, no 

tempo e no espaço, enunciando fatores que explicam os comportamentos 

observados. 

- Identificar padrões na distribuição da população e do povoamento, à escala 

nacional, europeia e mundial, enunciando fatores responsáveis por essa 

distribuição. 

- Identificar padrões na distribuição dos fluxos migratórios, à escala nacional, 

europeia e mundial, enunciando fatores responsáveis por essa distribuição. 

- Localizar cidades, em mapas de diferentes escalas. 

- Enunciar fatores responsáveis pelos padrões da organização das áreas 

funcionais da cidade, interpretando plantas funcionais. 

- Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica para localizar, descrever 

e compreender os fenómenos sociodemográficos. 

 

Problematizar e debater as inter-relações entre fenómenos e 
espaços geográficos 
- Relacionar as áreas de atração e de repulsão demográficas com fatores 

físicos e humanos, utilizando mapas a diferentes escalas. 

- Reconhecer aspetos que conferem singularidade a cada região, 

comparando características culturais, do povoamento e das atividades 
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-As grandes cidades e os seus problemas. 
-A estrutura funcional das áreas urbanas 
-O campo e a cidade 

económicas. 

- Descrever situações de equilíbrio ou rutura entre a população e os recursos 

naturais, em diferentes contextos geográficos e económicos, explicando a 

ação de fatores naturais e humanos. 

 

 

Comunicar e participar 
- Apresentar exemplos de soluções para a gestão pacífica e sustentável dos 

conflitos entre recursos naturais e a população. 

- Participar de forma ativa em campanhas de sensibilização para minimizar 

os impactes ambientais, socioeconómicos e culturais da distribuição e 

evolução da população e do povoamento, a diferentes escalas. 

- Enunciar medidas para fomentar a cooperação entre povos e culturas, que 

coexistem no mesmo território. 

- Relatar medidas para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar das 

populações urbanas, rurais e migrantes. 

- Explicar a importância do diálogo e da cooperação internacional na 

preservação da diversidade cultural. 
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Calendarização: 2º 3º Período N.º de aulas previstas por Período: 22-18 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 
Tema IV: As 
atividades 
económicas 

• Atividades económicas: recursos, processos 
de produção e sustentabilidade: 

- Agricultura e Pesca 
- Indústria 
- Serviços e Turismo 
- Impactes ambientais, sociais e económicos  
 

• Redes e meios de transporte e 
telecomunicação: 

 
- Modos de transporte, produtos a transportar e 
distâncias a percorrer 
- Impactes do desenvolvimento das redes de 
transporte nos espaços envolventes 
- Importância das telecomunicações na sociedade atual 
 

 
 

Localizar e compreender os lugares e as regiões 
- Identificar as principais atividades económicas da comunidade local, 

recorrendo ao trabalho de campo. 

- Caracterizar os principais processos de produção e equacionar a sua 

sustentabilidade (extração mineira, agricultura, pecuária, silvicultura, pesca, 

indústria, comércio, serviços e turismo). 

- Identificar padrões na distribuição de diferentes atividades económicas, a 

nível mundial, e em Portugal, enunciando fatores responsáveis pela sua 

distribuição 

- Comparar os diferentes tipos de transporte, quanto às respetivas 

vantagens e desvantagens. 

- Identificar padrões na distribuição de diferentes redes de 

transporte e telecomunicações, a nível mundial, e em Portugal, enunciando 

fatores responsáveis pela sua distribuição. 

- Determinar a acessibilidade de lugares, simulando redes 

topológicas simples. 

- Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica para localizar, descrever 

e compreender as atividades económicas 

 

Problematizar e debater as inter-relações entre fenómenos e 
espaços geográficos 
- Descrever exemplos de impactes da ação humana no território, apoiados 

em fontes fidedignas. 

- Reconhecer a necessidade da cooperação internacional na 

gestão de recursos naturais, exemplificando com casos concretos, a 

diferentes escalas. 
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 Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0  

 O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio têm caráter indicativo, devendo estes ser ajustados à especificidade de 

cada turma   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicar e participar 
 
- Representar o levantamento funcional das atividades económicas da 

comunidade local, utilizando diferentes técnicas de expressão gráfica e 

cartografia. 

- Apresentar exemplos para uma distribuição mais equitativa entre a 

produção e o consumo, a diferentes escalas. 

- Participar de forma ativa em campanhas de sensibilização para a promoção 

da maior sustentabilidade das atividades económicas, a diferentes escalas 

(local, regional, etc.). 

- Selecionar o modo de transporte mais adequado em função do fim a que 

se destina e das distâncias (absolutas e relativas). 

- Relatar exemplos do impacte da era digital na sociedade. 

 

 

 

https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0
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Descritores do perfil dos alunos 
 Áreas de competências do perfil dos alunos 

(ACPA) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, E, G, I, J)  

Criativo  
(A, C, D, J) 
 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, E, 
G, H) 
 

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

Respeitador da  
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, E, F, 
I)  
 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Questionador  
(A, B, D, F, G, I,)  
 

Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 

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

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

Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, 
J)  
 

Cuidador de si 
e do outro  
(B, E, F, G) 
 

 

Práticas essenciais de aprendizagem 
Nas aulas serão criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em experiências individuais e colaborativas, tenham oportunidade de: 
• Mobilizar diferentes fontes de informação geográfica na construção de respostas para os problemas investigados, incluindo mapas, diagramas, globos, 

fotografia aérea e TIG (por exemplo Google Earth, Google Maps, Open Street Maps, GPS, SIG, Big Data, etc.). 
• Recolher, tratar e interpretar informação geográfica e mobilizar a mesma na construção de respostas para os problemas estudados. Representar gráfica, 

cartográfica e estatisticamente a informação geográfica 
• Investigar problemas ambientais e sociais, ancorado em questões geograficamente relevantes (o quê, onde, como, porquê e para quê). Representar 

gráfica, cartográfica e estatisticamente a informação geográfica, proveniente de trabalho de campo (observação direta) e diferentes fontes documentais 
(observação indireta) e sua mobilização na elaboração de respostas para os problemas estudados. 

• Aplicar o conhecimento geográfico, o pensamento espacial e as metodologias de estudo do território, de forma criativa, em trabalho de equipa, para 
argumentar, comunicar e intervir em problemas reais, a diferentes escalas. 

• Identificar-se com o seu espaço de pertença, valorizando a diversidade de relações que as diferentes comunidades e culturas estabelecem com os seus 
territórios, a várias escalas. 

• Realizar projetos, identificando problemas e colocando questões-chave, geograficamente relevantes, a nível económico, político, cultural e ambiental, a 
diferentes escalas. 

• Desenvolver uma relação harmoniosa com o meio natural e social, assumindo o seu comportamento num contexto de bem-estar individual e coletivo. 

COLÉGIO LA SALLE 
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• Comunicar os resultados da investigação, mobilizando a linguagem verbal, icónica, estatística, gráfica e cartográfica, adequada ao contexto 
• Localizar, no espaço e no tempo, lugares, fenómenos geográficos (físicos e humanos) e processos que intervêm na sua configuração, em diferentes 

escalas, usando corretamente o vocabulário geográfico. Mobilizar corretamente o vocabulário e as técnicas geográficas para explicar a interação dos 
diferentes fenómenos. Comunicar os resultados da investigação, usando diferentes suportes técnicos, incluindo as TIC e as TIG. 
. 

• Avaliar o próprio trabalho para identificar progressos, lacunas e dificuldades na sua aprendizagem.  
 

 
 

 

 

Calendarização: 1º e 2º Período N.º de aulas previstas por Período: 28-22 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 
Tema V: 
Contrastes de 
Desenvolvimento 

• Países Desenvolvidos vs Países em 
Desenvolvimento 

- Indicadores de Desenvolvimento 
- Desenvolvimento e Crescimento Económico. 
- Desenvolvimento Sustentável 
-Níveis de desenvolvimento por regiões. 
-Organizações Internacionais 
-Contrastes nos níveis de desenvolvimento 
-Contrastes Económicos 
-Contrastes Sociais 
 

Localizar e compreender os lugares e as regiões: 
- Distinguir crescimento económico de desenvolvimento. 

- Interpretar mapas temáticos (com duas ou mais variáveis), relativos ao 

grau de desenvolvimento dos países, usando o título e a legenda. 

- Comparar exemplos de evolução espácio-temporal do grau de 

desenvolvimento dos países, interpretando gráficos dinâmicos. 

- Distinguir formas de medir os níveis de desenvolvimento, evidenciando 

vantagens e constrangimentos dos índices compostos (IDH, IDG, IPM). 

- Comparar informação de Portugal com a de outros países para evidenciar 

situações de desigualdade demográfica, económica e social. 

- Relacionar os níveis de desenvolvimento com os fatores internos e 

externos que os condicionam. 

- Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica, para localizar, descrever 

e compreender contrastes no desenvolvimento humano. 

 

Problematizar e debater as inter-relações entre fenómenos e 
espaços geográficos 
 
- Discutir as vantagens e os constrangimentos da utilização dos índices 

compostos a diferentes escalas. 

-Apresentar situações concretas de desigualdades de desenvolvimento e 

possíveis formas de as superar. 
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-Discutir sucessos e insucessos da ajuda ao desenvolvimento, tendo em 

consideração as responsabilidades dos 

países doadores e as dos países recetores. 

- Enumerar soluções para atenuar os contrastes de desenvolvimento. 

 

Comunicar e participar 

- Relatar medidas que promovam a cooperação entre povos e culturas no 

âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

- Participar e/ou desenvolver campanhas de solidariedade, tendo em vista 

transformar os cidadãos em participantes ativos na proteção dos valores dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

 

 

Calendarização: 2º e 3º Período N.º de aulas previstas por Período: 22-18 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 
Tema VI: 
Ambiente e 
Sociedade 

• Ambiente e Desenvolvimento Sustentável     
 
- Alterações do ambiente global  
- Grandes desafios ambientais - Estratégias de 
preservação do património 
- As principais catástrofes naturais 
- Causas das catástrofes naturais 
- Efeitos sobre o homem e sobre o ambiente 
- Atmosfera 
- Poluição atmosférica 
-Chuvas Ácidas 
- Clima Urbano 
- Smog 
- Aquecimento Global. 

Localizar e compreender os lugares e as regiões 
- Elaborar gráficos termopluviométricos, descrevendo o comportamento 
dos elementos do clima, de estações meteorológicas de diferentes 
países do Mundo. 
- Compreender as características dos diferentes climas da superfície 
terrestre enumerando os elementos e os fatores climáticos que os 
distinguem. 
- Identificar os fatores de risco de ocorrência de catástrofes naturais, 
numa determinada região. 
- Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica, para localizar, 
descrever e compreender os riscos e as catástrofes naturais. 
- Identificar a interferência do Homem no sistema Terra Ar-Água 
(poluição atmosférica, smog, chuvas ácidas, efeito de estufa, rarefação 
da camada do ozono, desflorestação, poluição da hidrosfera, 
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- Efeito de Estufa. 
- Equilíbrio Térmico 
- Desflorestação. 
- Desertificação. 
- Biodiversidade. 
- Aquífero. 
- Resíduos. 
- Pegada Ecológica 

degradação do solo, desertificação). 
- Identificar soluções técnico-científicas que contribuam 
para reduzir o impacte ambiental das atividades humanas 
(ex.: rearborização, utilização de produtos biodegradáveis, energias 
renováveis; 3Rs, etc.) 
- Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica, para 
localizar, descrever e compreender contrastes no desenvolvimento 
sustentável. 
 
Problematizar e debater as inter-relações entre fenómenos e 
espaços geográficos 
 
- Relacionar as condições meteorológicas extremas com os riscos e a 
ocorrência de catástrofes naturais. 
- Relacionar características do meio com a possibilidade de ocorrência 
de riscos naturais. 
- Investigar problemas ambientais concretos a nível local, nacional e 
internacional. 
- Identificar situações concretas de complementaridade 
e interdependência entre lugares, regiões ou países na resolução de 
problemas ambientais. 
- Apresentar soluções para conciliar o crescimento económico, o 
desenvolvimento humano e o equilíbrio ambiental. 
- Consciencializar-se para a necessidade de adotar medidas coletivas e 
individuais, no sentido de preservar o património natural, incrementar a 
resiliência e fomentar o desenvolvimento sustentável. 
 
Comunicar e participar 
- Relatar situações concretas de complementaridade e interdependência 
entre regiões, países ou lugares na gestão de recursos hídricos e na 
resposta a catástrofes naturais 
- Participar de forma ativa em campanhas de sensibilização da 
comunidade para as medidas de prevenção e mitigação relacionadas 
com os riscos naturais. 
- Participar e/ou desenvolver campanhas de sensibilização ambiental 
tendo em vista transformar os cidadãos em 
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 Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0  

 O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio têm caráter indicativo, devendo estes ser ajustados à especificidade de 

cada turma   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

participantes ativos na proteção dos valores da paisagem, 
do património e do ambiente 

https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0


 

 

 

 

 

 

 

 

Planificação Anual de                         - 1 de 6 - 

 

 

 
 

Descritores do perfil dos alunos 
 Áreas de competências do perfil dos alunos 

(ACPA) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, E, G, I, J)  

Criativo  
(A, C, D, J) 
 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, E, 
G, H) 
 

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

Respeitador da  
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, E, F, 
I)  
 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Questionador  
(A, B, D, F, G, I,)  
 

Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 

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

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

Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, 
J)  
 

Cuidador de si 
e do outro  
(B, E, F, G) 
 

 

Práticas essenciais de aprendizagem 
Nas aulas serão criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em experiências individuais e colaborativas, tenham oportunidade de: 
• Mobilizar diferentes fontes de informação geográfica na construção de respostas para os problemas investigados, incluindo mapas, diagramas, globos, 

fotografia aérea e TIG (por exemplo Google Earth, Google Maps, Open Street Maps, GPS, SIG, Big Data, etc.). 
• Recolher, tratar e interpretar informação geográfica e mobilizar a mesma na construção de respostas para os problemas estudados. Representar gráfica, 

cartográfica e estatisticamente a informação geográfica. 
• Representar gráfica, cartográfica e estatisticamente a informação geográfica, proveniente de trabalho de campo (observação direta) e diferentes fontes 

documentais (observação indireta) e sua mobilização na elaboração de respostas para os problemas estudados. 
• Investigar problemas ambientais e sociais, ancorados em guiões de trabalho e questões geograficamente relevantes (o quê, onde, como, porquê e para 

quê). Identificar-se com o seu espaço de pertença, valorizando a diversidade de relações que as diferentes comunidades e culturas estabelecem com os 
seus territórios, a várias escalas. 

• Aplicar o conhecimento geográfico, o pensamento espacial e as metodologias de estudo do território, de forma criativa, em trabalho de equipa, para 
argumentar, comunicar e intervir em problemas reais, a diferentes escalas. Pesquisar exemplos concretos de solidariedade territorial e sentido de pertença, 
numa perspetiva dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

COLÉGIO LA SALLE 
PLANIFICAÇÃO ANUAL DE GEOGRAFIA  

 
Departamento Ciências Sociais e Humanas 

Ano Letivo de 2020/2021 Ano de escolaridade: 10ºAno  
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• Aplicar o conhecimento geográfico, o pensamento espacial e as metodologias de estudo do território, de forma criativa, em trabalho de equipa, para 
argumentar, comunicar e intervir em problemas reais, a diferentes escalas. Realizar projetos, identificando problemas e colocando questões-chave, 
geograficamente relevantes, a nível económico, político, cultural e ambiental, a diferentes escalas. 

• Identificar-se com o seu espaço de pertença, valorizando a diversidade de relações que as diferentes comunidades e culturas estabelecem com os seus 
territórios, a várias escalas. 

• Comunicar os resultados da investigação, usando a linguagem verbal, icónica, estatística e cartográfica. 
• Comunicar os resultados da investigação, usando diferentes suportes técnicos, incluindo as TIC e as TIG. 
• Avaliar o próprio trabalho para identificar progressos, lacunas e dificuldades na sua aprendizagem.  
 

 
 

 

 

 

Calendarização: 1º Período N.º de aulas previstas por Período: 76 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 
A posição de 
Portugal na 
Europa e no 
Mundo 
 

- A posição geográfica de Portugal 

-Posição e constituição do território nacional 

- Portugal na Europa e no Mundo 

- A inserção de Portugal em diferentes espaços  
 

Analisar questões geograficamente relevantes do espaço português 

- Reconhecer a importância da localização na explicação geográfica, 

analisando informação representada em mapas com diferentes escalas e 

sistemas de projeção. 

10 
 

Calendarização: 1º Período N.º de aulas previstas por Período: 76 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 
A população 
utilizadora de 
recursos e 
organizadora de 
espaços: 
 
 
 

• A evolução da população portuguesa na 
segunda metade do séc. XX 

 • Estruturas e comportamentos 
sociodemográficos 

 • Principais problemas sociodemográficos e 
possíveis soluções 

 • Rejuvenescimento e valorização da população 

 

Analisar questões geograficamente relevantes do espaço português 

Comparar a evolução do comportamento de diferentes variáveis 

demográficas, recolhendo e selecionando informação estatística e 

apresentando conclusões. 

 • Identificar padrões de distribuição de variáveis demográficas e suas 
causas próximas, utilizando mapas a diferentes escalas. 

 • Explicar as assimetrias regionais na distribuição da população 
portuguesa, evidenciando os fatores naturais e humanos que as 
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A distribuição 
da população 
 

 

 

 

 

 

 

• Condicionantes da distribuição da População 
 
   
• Problemas na distribuição da população 

condicionam. 

• Mobilizar as Tecnologias de Informação Geográfica: Google Earth, 

Pordata… 

 

 

 

Problematizar e debater as inter-relações no território português e com 

outros espaços 

• Equacionar medidas concretas para minimizar o envelhecimento da 
população portuguesa. 

 • Reportar as assimetrias regionais na distribuição da população, 

aplicando o conceito de capacidade de carga humana a nível local e 

regional. 

 

Comunicar e participar 

• Selecionar medidas para mitigar o envelhecimento da população 
portuguesa e as assimetrias demográficas do território português. 

Calendarização: 2 e 3º Período N.º de aulas previstas por Período: 66 -56 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 
Os recursos 
naturais de que 
a população 
dispõe: usos, 
limites e 
potencialidades  

 

Os recursos do 

subsolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

• A exploração e distribuição dos recursos 
minerais 

 
 
 
 
 
 
 
Analisar questões geograficamente relevantes do espaço português 

• Relacionar a distribuição dos principais recursos do subsolo com as 
principais unidades geomorfológicas. 
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 A radiação solar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os recursos 

hídricos 

 • Os problemas na exploração dos recursos 
energéticos e do subsolo 

 • Novas perspetivas de exploração dos 
recursos do subsolo 

 

• A ação da atmosfera sobre a radiação solar 
 • A variabilidade da radiação solar 
 • A distribuição da temperatura 

 • A valorização económica da radiação solar 
 

 

 

 

• A especificidade do clima português 

 • As disponibilidades hídricas 

 • A gestão dos recursos hídrico 

 

 

 

 

• As potencialidades do litoral 
• A atividade piscatória 

• A gestão do espaço marítimo 

• A rentabilização do litoral e dos recursos 

marítimos. 

 • Comparar a distribuição dos principais recursos energéticos e das redes 
de distribuição e consumo de energia com a radiação solar e os recursos 

do subsolo. 

 • Descrever a distribuição geográfica e a variação anual da temperatura 
e da precipitação e relacioná-las com a circulação geral da atmosfera. 

 • Identificar a distribuição das principais bacias hidrográficas e sua 
relação com as disponibilidades hídricas. 

 • Relacionar as especificidades climáticas, as disponibilidades hídricas e 
os regimes dos cursos de água das diferentes regiões portuguesas. 

• Relacionar a posição geográfica dos principais portos nacionais e a sua 
relação com a direção dos ventos, das correntes marítimas, a linha de 

costa, e o relevo marinho. 

 • Caracterizar a exploração dos recursos marítimos. 

 • Relacionar a pressão sobre o litoral com a necessidade do 
desenvolvimento sustentado das atividades de lazer e de exploração da 

natureza, apresentando casos concretos reportados em fontes diversas. 

• Mobilizar as Tecnologias de Informação Geográfica –, Google Earth e 

Big Data - para localizar, descrever e compreender a exploração dos 

recursos naturais. 

 

Problematizar e debater as inter-relações no território português e com 

outros espaços 

• Equacionar as potencialidades e limitações de exploração dos recursos 

do subsolo. 

• Inferir o potencial de valorização económica da radiação solar, 
apresentando exemplos dessas possibilidades. 

• Relacionar as disponibilidades hídricas com a qualidade do 
abastecimento de água 

• Discutir a situação atual da atividade piscatória. 

• Equacionar a importância da ZEE, identificando recursos e medidas de 
mitigação de problemas no âmbito da sua gestão e controlo. 
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 Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0  

 O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio têm caráter indicativo, devendo estes ser ajustados à especificidade de 

cada turma   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicar e Participar 

• Apresentar possibilidades de exploração sustentável dos recursos 
naturais de Portugal – minerais, energéticos, hídricos e marítimos, 

evidenciando reflexão crítica e argumentação fundamentada. 

https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0
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Descritores do perfil dos alunos 
 Áreas de competências do perfil dos alunos 

(ACPA) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, E, G, I, J)  

Criativo  
(A, C, D, J) 
 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, E, 
G, H) 
 

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

Respeitador da  
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, E, F, 
I)  
 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Questionador  
(A, B, D, F, G, I,)  
 

Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 

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

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

Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, 
J)  
 

Cuidador de si 
e do outro  
(B, E, F, G) 
 

 

Práticas essenciais de aprendizagem 
Nas aulas serão criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em experiências individuais e colaborativas, tenham oportunidade de: 
• Mobilizar diferentes fontes de informação geográfica na construção de respostas para os problemas investigados, incluindo mapas, diagramas, globos, 

fotografia aérea e TIG (por exemplo Google Earth, Google Maps, Open Street Maps, GPS, SIG, Big Data, etc.). 
• Recolher, tratar e interpretar informação geográfica e mobilizar a mesma na construção de respostas para os problemas estudados. Representar gráfica, 

cartográfica e estatisticamente a informação geográfica. 
• Investigar problemas ambientais e sociais, ancorado em questões geograficamente relevantes (o quê, onde, como, porquê e para quê). Representar 

gráfica, cartográfica e estatisticamente a informação geográfica, proveniente de trabalho de campo (observação direta) e diferentes fontes documentais 
(observação indireta) e sua mobilização na elaboração de respostas para os problemas estudados. 

• Aplicar o conhecimento geográfico, o pensamento espacial e as metodologias de estudo do território, de forma criativa, em trabalho de equipa, para 
argumentar, comunicar e intervir em problemas reais, a diferentes escalas 

• Identificar-se com o seu espaço de pertença, valorizando a diversidade de relações que as diferentes comunidades e culturas estabelecem com os seus 
territórios, a várias escalas. 

• Realizar projetos, identificando problemas e colocando questões-chave, geograficamente relevantes, a nível económico, político, cultural e ambiental, a 
diferentes escalas 

• Desenvolver uma relação harmoniosa com o meio natural e social, assumindo o seu comportamento num contexto de bem-estar individual e coletivo. 

COLÉGIO LA SALLE 
PLANIFICAÇÃO ANUAL DE GEOGRAFIA  

 
Departamento Ciências Sociais e Humanas 

Ano Letivo de 2020/2021 Ano de escolaridade: 11ºAno  
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• Comunicar os resultados da investigação, mobilizando a linguagem verbal, icónica, estatística, gráfica e cartográfica, adequada ao contexto 
• Localizar, no espaço e no tempo, lugares, fenómenos geográficos (físicos e humanos) e processos que intervêm na sua configuração, em diferentes 

escalas, usando corretamente o vocabulário geográfico. Mobilizar corretamente o vocabulário e as técnicas geográficas para explicar a interação dos 
diferentes fenómenos. Comunicar os resultados da investigação, usando diferentes suportes técnicos, incluindo as TIC e as TIG. 

• Avaliar o próprio trabalho para identificar progressos, lacunas e dificuldades na sua aprendizagem.  
 

 

 
 

 

Calendarização: 1º 2º Período N.º de aulas previstas por Período: 96-77 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 
Os espaços 
organizados pela 
população: 

As áreas rurais em mudança: 
As fragilidades dos sistemas agrários e dos 
espaços rurais: 

• as deficiências estruturais 

 • as características da população agrícola a 
gestão e a utilização do solo arável 

 

A agricultura portuguesa e a Política 
Agrícola Comum (PAC): 

• a potencialização do uso do solo agrário 

 • as transformações do sector agrário 

 

As novas oportunidades para as áreas rurais: 
• a (re)descoberta da multifuncionalidade do 
espaço rural 

 • estratégias integradas de desenvolvimento 
rural 

 
As áreas urbanas: dinâmicas internas: 

A organização das áreas urbana: 
• as áreas terciárias 

Analisar questões geograficamente relevantes do espaço português: 

Descrever a distribuição de diferentes variáveis que caracterizam as 

regiões agrárias, relacionando-as com fatores físicos e humanos. 

 • Analisar os principais constrangimentos ao desenvolvimento da 
agricultura portuguesa no domínio da produção, da transformação e da 

comercialização dos produtos, relatando exemplos concretos de 

deficiências estruturais do setor. 

 • Equacionar os desafios que a concorrência internacional e a PAC 
colocam à modernização do setor. 

 • Analisar padrões de distribuição espacial das diferentes áreas 
funcionais, realçando as heterogeneidades no interior das cidades de 

diferente dimensão e em contexto metropolitano e não metropolitano, 

em resultado da expansão urbana recente, sugerindo hipóteses 

explicativas. 

 • Analisar as principais relações entre espaços urbano e rural, assim 
como os processos de relação hierárquica entre cidades e os de 

complementaridade e cooperação. 

 • Caracterizar a hierarquização da rede urbana portuguesa, tendo em 

conta a diversidade e a importância das funções dos aglomerados 

urbanos. 

 • Analisar os principais atributos da rede urbana nacional, comparando-
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 • as áreas residenciais 

 • a implantação da indústria 

 

A expansão urbana: 
• os subúrbios e as áreas periurbanas 

 • as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto 

 

Problemas urbanos: 
• as questões urbanísticas e ambientais 

 • as condições de vida urbana 

 

A rede urbana e as novas relações campo-
cidade: 

 
As características da rede urbana: 
• as aglomerações urbanas no território 

• a hierarquia dos lugares na rede 

• vantagens e limitações da dispersão ou da 
concentração do povoamento 

 

A reorganização da rede urbana: 
• o papel das cidades médias 

• o atenuar do crescimento das grandes 
aglomerações 

• a inserção na rede urbana europeia 

 

As parcerias entre cidades e o mundo rural: 
• as complementaridades funcionais  
• as estratégias de cooperação institucional 

a com a de outros países da União Europeia. 

• Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica, para analisar as 

alterações no espaço rural e nos processos de expansão urbana. 

 

 

Problematizar e debater as inter-relações no território português e com 

outros espaços: 

• Equacionar oportunidades de desenvolvimento rural, relacionando as 
potencialidades de aproveitamento de recursos endógenos com a 

criação de polos de atração e sua sustentabilidade.  

• Relacionar a evolução da organização internada cidade com o 
desenvolvimento das acessibilidades e das alterações dos usos e valor do 

solo, analisando informação de casos concretos a diferentes escalas.  

• Investigar as principais componentes da paisagem urbana, 
nomeadamente as ambientais e sociais, que condicionam o bem-estar e 

a qualidade de vida nas cidades portuguesas.  

• Apresentar diferentes hipóteses de articulação da rede urbana 
portuguesa, consultando instrumentos de ordenamento do território. 

 

Comunicar e participar: 

• Divulgar exemplos concretos de ações que permitam a resolução de 

problemas ambientais e de sustentabilidade - no espaço rural ou urbano, 

próximo do aluno, revelando capa 
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Calendarização: 2º e 3 Período N.º de aulas previstas por Período: 77- 75 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 
A população, 
como se 
movimenta e 
comunica 

A diversidade dos modos de transporte e a 
desigualdade espacial das redes: 

• A competitividade dos diferentes modos de 

transporte  

• A distribuição espacial das redes de 

transporte  

• A rede transeuropeia de transportes  

 
A revolução das telecomunicações e o seu 

impacto nas relações interterritoriais: 
 

• A distribuição espacial das redes de 

comunicação 

•  O papel das TIC no dinamismo dos 

diferentes espaços geográficos  

 

Os transportes e as comunicações e a 
qualidade de vida da população: 

• A multiplicidade dos espaços de vivência 

• Os problemas de segurança, saúde e 

ambientais 

Analisar questões geograficamente relevantes do espaço português: 

•Avaliar a competitividade dos diferentes modos de transporte, de 
acordo com a finalidade, e o papel das redes de transportes e 

telecomunicações no desenvolvimento, a diferentes escalas de análise.  

• Relacionar a organização espacial das principais redes de transporte 
com a distribuição da população e do tecido empresarial.  

• Interpretar o padrão de distribuição das redes de telecomunicações 
através da análise de mapas (em formato analógico e/ou digital).  

• Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica, para analisar as redes 
de transportes e telecomunicações. 

 

Problematizar e debater as inter-relações no território português e com 

outros espaços: 

• Evidenciar a importância da inserção das redes de transporte nacionais 

nas redes europeias e transcontinentais, refletindo sobre a posição de 

Portugal no espaço europeu e atlântico.  

• Equacionar oportunidades criadas pelas TIC na organização espacial das 
atividades económicas e no incremento das relações interterritoriais. 

 

Comunicar e participar:  

• Emitir opiniões sobre casos concretos da importância dos transportes 
e telecomunicações para a sustentabilidade da qualidade de vida das 

populações. 

30 
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*Este tema é abordado de forma transversal ao longo dos vários temas e subtemas estudados. 

 Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0  

 O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio têm caráter indicativo, devendo estes ser ajustados à especificidade de 

cada turma   

Calendarização: 3º Período N.º de aulas previstas por Período: 75 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 
A integração de 
Portugal na 
União Europeia: 
novos desafios, 
novas 
oportunidades* 

Os desafios, para Portugal, do alargamento 
da U.E  
 
A valorização ambiental em Portugal e a 
Política Ambiental Comunitária  
 
As regiões portuguesas no contexto das 
políticas regionais da União Europeia 

Analisar questões geograficamente relevantes do espaço português: 

• Reconhecer as principais etapas da construção da União Europeia, 
analisando fontes diversas.  

• Analisar a evolução das políticas nacionais e as ações da União 
Europeia, entre outras entidades não europeias, em matéria ambiental. 

• Apontar as principais disparidades regionais de desenvolvimento em 
Portugal e na União Europeia. 

 

Problematizar e debater as inter-relações no território português e com 

outros espaços: 

• Refletir sobre os desafios e as oportunidades que se colocam a Portugal 

e à União Europeia perante os últimos alargamentos e a previsível 

integração de novos países.  

• Debater as prioridades da política ambiental da União Europeia.  
• Relacionar a localização dos principais espaços de proteção ambiental 

e o seu contributo para o equilíbrio sustentável de ordenamento do 

território. 

 

Comunicar e participar: 

• Emitir opinião sobre atuações concretas que potenciem a posição 
relativa de Portugal na Europa e no Mundo em resultado das dinâmicas 

políticas e económicas da União Europeia e do processo de 

desenvolvimento da globalização. 

18 
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Descritores do perfil dos alunos  Áreas de competências do perfil dos alunos 
(ACPA) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  

Criativo 
(A, C, D, J) 
 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 
 

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

Respeitador da  
diferença e do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J)  
 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Questionador  
(A, F, G, I, J) 
 

Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 

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

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

Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, 
J)  
 

Cuidador de si 
e do outro  
(B, E, F, G) 
 

 

Práticas essenciais de aprendizagem 
Nas aulas serão criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em experiências individuais e colaborativas, desenvolvam competências de: 
 

• Utilizar referentes de tempo e de unidades de tempo histórico: antes de, depois de, milénio, século, ano, era; (A, B, C, I) 
• Localizar, em representações cartográficas de diversos tipos, os locais e/ou fenómenos históricos referidos; (A, B, C, I) 
• Localizar, em representações cartográficas, diversos espaços e territórios que lhe dão identidade, utilizando diferentes escalas e mobilizando os mais 

diversos tipos de informação georreferenciada, relacionando as suas características mais importantes para compreender a dimensão espacial de 
Portugal e da sua inserção no Mundo; (A, B, C, D, F, G, I) 

• Identificar fontes históricas, de tipologia diferente; (A, B, C, D, F, I) 
• Aprender a utilizar conceitos operatórios e metodológicos das áreas disciplinares de História e de Geografia; (C; D; F; I) 
• Estabelecer relações entre as formas de organização do espaço português e os elementos naturais e humanos aí existentes em cada época histórica 

e na atualidade; (A, B, C, D, F, G, I) 
• Conhecer, sempre que possível, episódios da História regional e local, valorizando o património histórico e cultural existente na região/local onde 

habita/estuda; (A, B, D, E, F, G, H, I) 

COLÉGIO LA SALLE PLANIFICAÇÃO ANUAL DE  
HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL 

 Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

Ano Letivo de 2020/2021 Ano de escolaridade: 5º 
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• Reconhecer a ação de indivíduos e de grupos em todos os processos históricos e de desenvolvimento sustentado do território; (A, B, C, D, F, G, H, I) 
• Desenvolver a sensibilidade estética; (A, B, D, F, H, I, J) 
• Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando a diversidade: étnica, ideológica, cultural, sexual; (A, B, C, D, E, F, G, H, I) 
• Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos, promovendo a diversidade, as interações entre diferentes culturas, a justiça, a igualdade e 

equidade no cumprimento das leis; (A, B, C, D, E, F, G, H, I) 
 

Calendarização: 1º Período N.º de aulas previstas por Período: 24 a 28 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 
 

A PENÍNSULA 
IBÉRICA – 

LOCALIZAÇÃO E 
QUADRO 
NATURAL 

 • Identificar e localizar os elementos geométricos da esfera terrestre 
numa rede cartográfica; 

• Interpretar diferentes tipos de mapas utilizando os elementos de um 
mapa: rosa dos ventos, título, legenda e escala; 

• Localizar Portugal continental e insular, em relação a diferentes 
espaços geográficos (Península Ibérica, Europa, Mundo), com 
recurso aos pontos cardeais e colaterais e a outros elementos 
geográficos de referência; 

• Descrever e representar em mapas as principais características da 
geografia física (relevo, clima, hidrografia e vegetação) em Portugal 
e na Península Ibérica, utilizando diferentes variáveis visuais (cores 
e símbolos); 

• Utilizar representações cartográficas (em suporte físico ou digital) na 
localização dos elementos físicos do território e na definição de 
itinerários; 

• Descrever situações concretas referentes a alterações na paisagem, 
decorrentes da ação humana; 

• Aplicar as TIC e as TIG para localizar e conhecer características 
físicas do território português e da Península Ibérica; 

• Identificar/aplicar os conceitos: localização, pontos cardeais e 
colaterais, bússola, itinerário, planta, globo terrestre, mapa, 
planisfério, continente, oceano, equador, trópicos, hemisfério, 
formas de relevo do litoral, erosão marinha, cursos de água, 
vegetação natural, zona temperada. 

12 
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A PENÍNSULA 
IBÉRICA: DOS 

PRIMEIROS 
POVOS À 

FORMAÇÃO DE 
PORTUGAL 

Primeiros povos na Península • Distinguir o modo de vida das comunidades recoletoras do das 
comunidades agropastoris, nomeadamente das castrejas; 

• Compreender que o processo de sedentarização implicou uma 
maior cooperação interpessoal, criando as bases da vida em 
sociedade; 

• Identificar os povos que se instalaram na Península Ibérica, 
relacionando esse fenómeno com a atração exercida pelos recursos 
naturais; 

• Aplicar o conceito de fonte histórica, partindo da identificação de 
vestígios materiais; 

• Identificar/aplicar os conceitos: utensílio, recoleção, nómada, 
sedentário. 
 

12 

 

 

 

Calendarização: 2º Período N.º de aulas previstas por Período: 22 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 
A PENÍNSULA 
IBÉRICA: DOS 

PRIMEIROS 
POVOS À 

FORMAÇÃO DE 
PORTUGAL 

Os romanos na Península Ibérica • Identificar ações de resistência à presença dos romanos; 
• Identificar aspetos da herança romana na Península Ibérica; 
• Aplicar o método de datação a. C e d. C.; 
• Identificar/aplicar os conceitos: cristianismo, era cristã, romanização. 

 

5 

Os muçulmanos na Península Ibérica • Analisar o processo muçulmano de ocupação da Península Ibérica, 
reconhecendo a existência de interações de conflito e de paz; 

• Identificar aspetos da herança muçulmana na Península Ibérica; 
• Identificar/aplicar os conceitos: árabe, muçulmano, mouro, 

reconquista. 

5 
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A formação do reino de Portugal • Contextualizar a autonomia do Condado Portucalense e a formação 
do Reino de Portugal no movimento de conquista cristã, ressaltando 
episódios de alargamento do território e da luta de D. Afonso 
Henriques pela independência; 

• Referir os momentos-chave de autonomização e reconhecimento da 
independência de Portugal, nomeadamente o Tratado de Zamora e 
o reconhecimento papal da nova potência; 

• Identificar/aplicar os conceitos: condado, fronteira, independência, 
reino, monarquia. 
 

4 

PORTUGAL DO 
SÉCULO XIII AO 
SÉCULO XVII 

Portugal no século XIII • Caracterizar os modos de vida dos diversos grupos sociais (clero, 
nobreza e povo); 

• Sublinhar a importância das comunidades judaica e muçulmana na 
sociedade medieval portuguesa; 

• Relacionar a organização do espaço português do século XIII com 
os recursos naturais e humanos e com a distribuição das atividades 
económicas; 

• Reconhecer a importância assumida pela expansão de feiras e de 
mercados no crescimento económico do século XIII; 

• Analisar a fixação das fronteiras e do território nacional levada a 
cabo ao longo do século XIII e reconhecida pelo Tratado de 
Alcanizes em 1297; 

• Identificar monumentos representativos do período; 
• Identificar/aplicar os conceitos: documento; território, produção 

artesanal, comércio, nobreza, clero, concelho, carta de foral, ordem 
religiosa, mosteiro, tratado. 
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Calendarização: 3º Período N.º de aulas previstas por Período: 20 a 26 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes N.º de aulas  
(45 min) 

PORTUGAL DO 
SÉCULO XIII AO 

SÉCULO XVII 
 

1383-85 - Um tempo de revolução • Referir as causas políticas e sociais que desencadearam a crise de 
1383-85; 

• Identificar a crise de 1383-85 como um momento de rutura e a 
primeira grande crise portuguesa; 

• Referir os aspetos mais importantes da ação do Mestre de Avis, de 
Nuno Álvares Pereira, de Álvaro Pais e de João das Regras; 

• Destacar a importância das Cortes de Coimbra na legitimação do 
novo rei, dando início a uma nova dinastia; 

• Evidenciar o carácter decisivo da batalha de Aljubarrota; 
• Identificar/aplicar os conceitos: revolução, dinastia, Cortes, crise, 

burguês. 
 

6 

Portugal nos séculos XV e XVI • Identificar as principais etapas do processo de exploração da costa 
ocidental africana; 

• Referir a importância do conhecimento dos ventos e das correntes 
marítimas para a progressão pela costa ocidental africana; 

• Identificar os principais navios e instrumentos náuticos utilizados 
pelos portugueses na expansão marítima; 

• Destacar a ação do Infante D. Henrique e de D. João II; 
• Localizar territórios do império português quinhentista; 
• Referir o contributo das grandes viagens para o conhecimento de 

novas terras, povos e culturas, nomeadamente as de Vasco da 
Gama, de Pedro Álvares Cabral e de Fernão de Magalhães; 

• Sublinhar a importância dos movimentos migratórios no contexto da 
expansão portuguesa, ressaltando alterações provocadas pela 
expansão, nomeadamente uma maior miscigenação étnica, a troca 
de ideias e de produtos, a submissão violenta de diversos povos e o 
tráfico de seres humanos; 
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• Reconhecer o papel da missionação católica na expansão 
portuguesa; 

• Valorizar a diversidade cultural e o direito à diferença; 
• Enumerar características do estilo Manuelino, sublinhando a sua 

relação com a expansão marítima; 
• Identificar/aplicar os conceitos: expansão marítima, rota, 

colonização, escravo, etnia e migração. 
Da União Ibérica à Restauração • Analisar as consequências políticas da morte de D. Sebastião em 

Alcácer-Quibir, evidenciando 1578-80 como o segundo grande 
momento de crise política e social de Portugal;  

• Apontar as causas de descontentamento com o domínio filipino que 
desembocaram na revolta do 1.º de Dezembro de 1640; 

• Identificar/aplicar o conceito: Restauração. 

5 

∗ Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0  

∗ O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio tem caráter indicativo, devendo este ser ajustado à especificidade de cada 

turma. 
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Descritores do perfil dos alunos  Áreas de competências do perfil dos alunos 
(ACPA) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  

Criativo 
(A, C, D, J) 
 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 
 

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

Respeitador da  
diferença e do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J)  
 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Questionador  
(A, F, G, I, J) 
 

Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 

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

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

Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, 
J)  
 

Cuidador de si 
e do outro  
(B, E, F, G) 
 

 

Práticas essenciais de aprendizagem 
Nas aulas serão criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em experiências individuais e colaborativas, desenvolvam competências de: 
 

• Utilizar referentes de tempo e de unidades de tempo histórico: antes de, depois de, milénio, século, ano, era; (A, B, C, I) 
• Localizar, em representações cartográficas de diversos tipos, os locais e/ou fenómenos históricos referidos; (A, B, C, I) 
• Localizar, em representações cartográficas, diversos espaços e territórios que lhe dão identidade, utilizando diferentes escalas e mobilizando os mais 

diversos tipos de informação georreferenciada, relacionando as suas características mais importantes para compreender a dimensão espacial de 
Portugal e da sua inserção no Mundo; (A, B, C, D, F, G, I) 

• Identificar fontes históricas, de tipologia diferente; (A, B, C, D, F, I) 
• Aprender a utilizar conceitos operatórios e metodológicos das áreas disciplinares de História e de Geografia; (C; D; F; I) 
• Estabelecer relações entre as formas de organização do espaço português e os elementos naturais e humanos aí existentes em cada época histórica 

e na atualidade; (A, B, C, D, F, G, I) 
• Conhecer, sempre que possível, episódios da História regional e local, valorizando o património histórico e cultural existente na região/local onde 

habita/estuda; (A, B, D, E, F, G, H, I) 

COLÉGIO LA SALLE PLANIFICAÇÃO ANUAL DE  
HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL 

 Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

Ano Letivo de 2020/2021 Ano de escolaridade: 6º 
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• Reconhecer a ação de indivíduos e de grupos em todos os processos históricos e de desenvolvimento sustentado do território; (A, B, C, D, F, G, H, I) 
• Desenvolver a sensibilidade estética; (A, B, D, F, H, I, J) 
• Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando a diversidade: étnica, ideológica, cultural, sexual; (A, B, C, D, E, F, G, H, I) 
• Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos, promovendo a diversidade, as interações entre diferentes culturas, a justiça, a igualdade e 

equidade no cumprimento das leis; (A, B, C, D, E, F, G, H, I) 
 

Calendarização: 1º Período N.º de aulas previstas por Período: 26 a 28 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

PORTUGAL DO 
SÉCULO XIII AO 

SÉCULO XVII 

1383-85 - Um tempo de revolução • Referir as causas políticas e sociais que desencadearam a crise de 
1383-85; 

• Identificar a crise de 1383-85 como um momento de rutura e a 
primeira grande crise portuguesa; 

• Referir os aspetos mais importantes da ação do Mestre de Avis, de 
Nuno Álvares Pereira, de Álvaro Pais e de João das Regras; 

• Destacar a importância das Cortes de Coimbra na legitimação do 
novo rei, dando início a uma nova dinastia; 

• Evidenciar o carácter decisivo da batalha de Aljubarrota; 
• Identificar/aplicar os conceitos: revolução, dinastia, Cortes, crise, 

burguês. 
 

3 

Portugal nos séculos XV e XVI • Identificar as principais etapas do processo de exploração da costa 
ocidental africana; 

• Referir a importância do conhecimento dos ventos e das correntes 
marítimas para a progressão pela costa ocidental africana; 

• Identificar os principais navios e instrumentos náuticos utilizados 
pelos portugueses na expansão marítima; 

• Destacar a ação do Infante D. Henrique e de D. João II; 
• Localizar territórios do império português quinhentista; 
• Referir o contributo das grandes viagens para o conhecimento de 

novas terras, povos e culturas, nomeadamente as de Vasco da 
Gama, de Pedro Álvares Cabral e de Fernão de Magalhães; 

5 
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• Sublinhar a importância dos movimentos migratórios no contexto da 
expansão portuguesa, ressaltando alterações provocadas pela 
expansão, nomeadamente uma maior miscigenação étnica, a troca 
de ideias e de produtos, a submissão violenta de diversos povos e o 

• tráfico de seres humanos; 
• Reconhecer o papel da missionação católica na expansão 

portuguesa; 
• Valorizar a diversidade cultural e o direito à diferença; 
• Enumerar características do estilo Manuelino, sublinhando a sua 

relação com a expansão marítima; 
• Identificar/aplicar os conceitos: expansão marítima, rota, 

colonização, escravo, etnia e migração. 

PORTUGAL DO 
SÉCULO XIII AO 

SÉCULO XVII 

Da União Ibérica à Restauração • Analisar as consequências políticas da morte de D. Sebastião em 
Alcácer-Quibir, evidenciando 1578-80 como o segundo grande 
momento de crise política e social de Portugal;  

• Apontar as causas de descontentamento com o domínio filipino que 
desembocaram na revolta do 1.º de Dezembro de 1640; 

• Identificar/aplicar o conceito: Restauração. 

2 

 

Calendarização: 2º Período N.º de aulas previstas por Período: 22 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

PORTUGAL DO 
SÉCULO XVIII AO 

SÉCULO XIX 

O triunfo do liberalismo • Identificar e localizar as três invasões napoleónicas, realçando a 
resistência das populações, o carácter destrutivo da guerra e o 
impacto da participação inglesa no conflito; 

• Analisar a ligação entre a revolução de 1820, o descontentamento 
face à tutela inglesa e à permanência da Corte no Brasil; 

• Compreender que a Constituição de 1822 significou uma rutura 
relativamente ao absolutismo, ao estabelecer os princípios 
fundamentais do liberalismo;  

10 
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• Relacionar a guerra civil com a divisão do país entre defensores do 
absolutismo e defensores do liberalismo; 

• Identificar/aplicar os conceitos: guerra civil, monarquia liberal, 
Constituição, mudança, rutura. 

PORTUGAL DO 
SÉCULO XX 

A revolução Republicana • Explicar como o desgaste da monarquia constitucional conduziu à 
revolução republicana; 

• Analisar princípios da Constituição de 1911 característicos de um 
regime republicano; 

• Identificar medidas governativas da 1.ª República relacionadas com 
a educação e com os direitos dos trabalhadores; 

• Identificar/aplicar os conceitos: revolução, rutura, república, 
alfabetização, greve. 

8 

Os anos de ditadura • Sintetizar as principais características do Estado Novo, 
nomeadamente a ausência de liberdade individual, a existência da 
censura e de polícia política, a repressão do movimento sindical e a 
existência de um partido único; 

• Relacionar a guerra colonial com a noção de império no contexto do 
Estado Novo; 

• Identificar/aplicar os conceitos: ditadura, censura, guerra colonial, 
oposição, liberdade de expressão. 

4 

 

Calendarização: 3º Período N.º de aulas previstas por Período: 22 a 24 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

PORTUGAL DO 
SÉCULO XX 

O 25 de abril e a construção da democracia até 
à atualidade 

• Reconhecer os motivos que conduziram a revolução do 25 de abril, 
bem como algumas das mudanças operadas; 

• Caracterizar o essencial do processo de democratização entre 1975 
e 1982; 

• Identificar/aplicar os conceitos: democracia, descolonização, direito 
de voto, câmara municipal, junta de freguesia, UE, ONU, PALOP, 
sociedade multicultural. 

8 
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PORTUGAL HOJE 

A população portuguesa • Analisar a distribuição de diferentes fenómenos relacionados com a 
população e utilizando diferentes formas de representação 
cartográfica (em suporte físico ou digital); 

• Comparar a distribuição de diferentes fenómenos demográficos/ 
indicadores demográficos à escala nacional, estabelecendo 
relações de causalidade e ou de interdependência; 

• Explicar a ação de fatores naturais e humanos na distribuição da 
população e do povoamento no território nacional (áreas atrativas e 
áreas repulsivas); 

• Aplicar as TIC e as TIG para localizar e conhecer as caraterísticas e 
a distribuição dos fenómenos demográficos. 

• Identificar/ aplicar os conceitos: censos, NUT, distrito, população 
absoluta, crescimento natural, saldo migratório, esperança vida à 
nascença, mortalidade infantil, envelhecimento da população, 
densidade populacional, área atrativa, área repulsiva. 

 

Os lugares onde vivemos • Analisar a distribuição de diferentes fenómenos relacionados com as 
áreas de fixação humana usando terminologia geográfica 
apropriada; 

• Mobilizar as TIC e as TIG para localizar e conhecer as caraterísticas 
e a distribuição da população urbana e rural; 

• Comparar o espaço rural com o espaço urbano, em Portugal, 
enunciando diferenças ao nível das atividades económicas, 
ocupação dos tempos livres, tipo de construções e modos de vida; 

• Elaborar pesquisas documentais sobre problemas da vida 
quotidiana (por exemplo: pobreza, envelhecimento, 
despovoamento, etc.) das áreas rurais e urbanas, em Portugal, à 
escala local e nacional; 

• Identificar fatores responsáveis pela ocorrência de problemas 
sociais que afetam as áreas rurais e áreas urbanas; 

• Identificar ações a empreender de formas a solucionar ou mitigar 
alguns problemas sociais; 

• Descrever as relações de complementaridade e interdependência 
entre diferentes lugares e regiões do território à escala local e 
nacional; 

8 
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• Reconhecer algumas características ambientais, sociais, culturais e 
paisagísticas que conferem identidade a Portugal e à população 
portuguesa. 

• Identificar/ aplicar os conceitos: povoamento rural, povoamento 
urbano, povoamento urbano, êxodo rural, taxa de urbanização, 
equipamento coletivo, saneamento básico, litoralização. 

 

PORTUGAL HOJE 

As atividades económicas que desenvolvemos • Caracterizar os principais setores de atividades económicas e a 
evolução da distribuição da população por setores de atividade, à 
escala local e nacional, usando gráficos e mapas; 

• Utilizar diferentes formas de representação cartográfica (em suporte 
físico ou digital) na análise da distribuição das diferentes atividades 
económicas no país, à escala local e nacional; 

• Mobilizar as TIC e as TIG para localizar e conhecer as 
características e a distribuição das atividades económicas. 

• Identificar/aplicar os conceitos: população ativa, sectores de 
atividade; 

6 

∗ Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0  

∗ O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio tem caráter indicativo, devendo este ser ajustado à especificidade de cada 

turma. 

∗ Na disciplina de História e Geografia de Portugal, serão realizadas atividades de reforço curricular, a serem implementadas ao longo das 

primeiras cinco semanas do ano letivo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLÉGIO LA SALLE 
PLANIFICAÇÃO ANUAL DE 

HISTÓRIA 
Departamento  

Ano Letivo de 2020/2021 Ano de escolaridade: 7º 

 
 
 

Descritores do perfil dos alunos 
 Áreas de competências do perfil dos alunos 

(ACPA) 

 Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, I, J) 

Criativo  
(A, C, D) 
 

Crítico/Analític
o  
(A, B, C, D, I) 
 

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

Respeitador da  
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Sistematizador
/ organizador  
(A, B, C, I, J, 
F)  
 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Questionador  
(A, F, E, I, J)  
 

Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 

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

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

Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, 
J)  
 

Cuidador de si 
e do outro  
(B, E, F, G, J) 
 

 

 
 

 

Nas aulas serão criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em experiências individuais e colaborativas, tenham oportunidade de: 
 

 

▪ desenvolver a memorização, associando-a à compreensão, de forma a conseguir mobilizar o memorizado; 

▪ mobilizar o conhecimento adquirido aplicando-o em diferentes contextos históricos, de forma supervisionada, mas progressivamente autónoma;  

▪ usar meios diversos para expressar as aprendizagens;  

▪ analisar factos e situações, aprendendo a selecionar elementos ou dados históricos relevantes para o assunto em estudo;  

▪ mobilizar o discurso argumentativo, de forma orientada, mas progressivamente autónoma;  

▪ organizar debates orientados que requeiram sustentação de afirmações, elaboração de opiniões ou análises de factos ou dados históricos;  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ recolher e selecionar dados de fontes históricas relevantes para a análise de assuntos em estudo, aprendendo a pesquisar, de forma progressivamente 
autónoma. 

registar seletivamente, de forma supervisionada, mas progressivamente autónoma, a informação recolhida em fontes históricas; 

▪ elaborar pequenas sínteses com base em dados recolhidos em fontes históricas analisadas; 

▪ autoavaliar as aprendizagens adquiridas, os seus comportamentos e atitudes;  

▪ avaliar de forma construtiva as aprendizagens adquiridas, os comportamentos e atitudes dos outros;  

▪ aceitar as críticas dos pares e dos professores de forma construtiva, no sentido de melhorar o seu desempenho. 

▪ colaborar com os pares e professores, no sentido de melhorar ou aprofundar as suas ações;  

▪ saber intervir de forma solidária;  

▪ ser solidário nas tarefas de aprendizagem ou na sua organização;  

▪ assumir responsabilidades nas tarefas, atitudes e comportamentos;  

▪ dar conta a outros do cumprimento de tarefas e funções que assumiu 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Calendarização: 1º Período N.º de aulas previstas por Período: 41 

 

Domínio / Tema Conteúdos 
Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e 
atitudes 

N.º de aulas  
(45 min) 

Tema A- Das 
Sociedades 

Recoletoras às 

 
A1 - AS Sociedades Recolectoras e as 
primeiras sociedades produtoras 
 

• O aluno deve ficar capaz de: 
Relembrar que o conhecimento histórico se constrói com informação 

fornecida por diversos tipos de fontes: materiais, escritas e orais; 

12 aulas 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

primeiras 
civilizações 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 2- Contributos das Civilizações Urbanas. 
 

Reconhecer no fabrico de instrumentos e no domínio sobre a 

natureza momentos cruciais para o desenvolvimento da Humanidade;  

 Compreender a existência de diferentes sentidos de evolução nas 

sociedades recoletoras/caçadoras e agropastoris, estabelecendo 

comparações com as sociedades atuais;  

Relacionar ritos mágicos/funerários com manifestações artísticas;   

 Compreender como se deu a passagem de um modo de vida 

recoletor para um modo de vida produtor;  

 Identificar/aplicar os conceitos: modo de vida recoletor; modo 
de vida produtor; nomadismo; sedentarização; megalitismo; 
arqueologia; 
 
Relacionar a organização socioeconómica e política institucional das 

primeiras civilizações urbanas com os recursos existentes nos 

espaços em que se implantaram;  

Destacar contributos dessas civilizações para a civilização ocidental, 

identificando a permanência de alguns deles na atualidade; 

Diferenciar formas de escrita e suportes utilizados para gravar 

mensagens escritas, no passado e na atualidade;  

Identificar/aplicar os conceitos: núcleo urbano; acumulação de 
excedentes; sociedade estratificada; poder sacralizado; 
politeísmo; monoteísmo; escravatura; escrita figurativa; escrita 
alfabética. 
 
 

 
 
 
 
 
 

9 aulas 
 
 

Tema B- A 
herança do 
Mediterrâneo 
Antigo 
 

B 1- O mundo helénico – Os Gregos no séc. 
V a.C. 
 
 
 
 
 
 

Analisar a experiência democrática de Atenas do século V a.C., 

nomeadamente a importância do princípio da igualdade dos cidadãos 

perante a lei, identificando as suas limitações;  

Identificar manifestações artísticas do período clássico grego, 

ressaltando os seus aspetos estéticos e humanistas; 

 Reconhecer os contributos da civilização helénica para o mundo 

contemporâneo; 

10 aulas  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
B 2- O mundo romano no apogeu do 
Império 
 

Identificar/aplicar os conceitos: cidade-estado; democracia; 
cidadão; meteco; escravo; economia comercial e monetária; arte 
clássica; método comparativo. 
Referir o espaço imperial romano nos séculos II e III e a sua 

diversidade de recursos, povos e culturas;  

 Caracterizar a economia romana como urbana, comercial, monetária 

e esclavagista;  

Compreender que a língua, o Direito e a administração foram 

elementos unificadores do império; 

 Caracterizar o poder imperial acentuando o seu estatuto sagrado e o 

controlo exercido sobre as instituições políticas; 

 Caracterizar a arquitetura romana; 

 Reconhecer os contributos da civilização romana para o mundo 

contemporâneo;  

 Identificar/aplicar os conceitos: império; magistrado; 
administração; urbanismo; Direito; romanização. 
 

 
 
 
 
 
 
 

9 aulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Calendarização: 2º Período N.º de aulas previstas por Período: 33 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

Tema B- A 
herança do 

Origem e difusão do cristianismo 
 
 

• Contextualizar o aparecimento do cristianismo na Palestina ocupada pelo 

império romano;  
4 aulas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediterrâneo 
Antigo 

 

 

Relacionar a difusão do cristianismo com a utilização das infraestruturas 

imperiais romanas e com as condições culturais; 

 Identificar/aplicar os conceitos: cristianismo; cristão; Antigo 
Testamento; Novo Testamento; continuidade; mudança. 
 

C1- A Europa do 
século VI ao XI. 
O mundo 
Muçulmano em 
Expansão. 

 

 
 
 
C1- A Europa do século VI ao XI. 
O mundo Muçulmano em Expansão. 
 
 
 
 
 
C2- A Europa nos séculos XI e XII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C3- Cristãos e Muçulmanos na Península 
Ibérica 
 
 
 
 

Explicar que a passagem da realidade imperial romana para a fragmentada 

realidade medieval se deveu ao clima de insegurança originado pelas 

invasões, pelos conflitos constantes e pela regressão económica;  

Reconhecer a importância da Igreja enquanto fator de unidade numa 

realidade fragmentada; 

Identificar/aplicar os conceitos: Idade Média; bárbaros; economia de 
subsistência; reino; monarquia; Igreja Católica; ordem religiosa; 
rutura. 
 
 
Identificar acontecimentos relacionados com as origens da religião islâmica 

e a sua expansão; 

 Reconhecer a língua e a religião como fatores de unidade do mundo 

islâmico;  

Caracterizar o carácter cosmopolita, comercial e urbano do mundo islâmico 

medieval;  

Identificar/aplicar os conceitos: islamismo; islão; muçulmano; 
Corão 
 
  

. 

Reconhecer na Península Ibérica a existência de diferentes formas de 

relacionamento entre cristãos, muçulmanos, e judeus;  

Descrever a formação do Reino de Portugal, nomeadamente a luta de D. 

Afonso Henriques pela independência;  

Relacionar a formação do Reino de Portugal com as dinâmicas de interação 

entre as unidades políticas cristãs e com a reconquista;  

9 aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 aulas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 aulas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Referir os momentos-chave da autonomização e reconhecimento da 

independência de Portugal; 

 Identificar/aplicar os conceitos: condado; independência política; 
judeu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendarização: 3º Período N.º de aulas previstas por Período: 29 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

Tema D- 
Portugal no 

D 1- Desenvolvimento económico, relações 
sociais e poder político nos séculos XII a XIV. 
 

• Compreender o processo de passagem de uma economia de subsistência 

para uma economia monetária e urbana na Europa medieval; 
29 aulas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

contexto 
Europeu-  

séculos XII a 
XIV 

 

 
 
 
 
 
 
 
D 2- A cultura portuguesa face aos modelos 
europeus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 3- Crises e revolução no século XIV 
 
 

 Relacionar inovações técnicas e desenvolvimento demográfico com o 

dinamismo económico do período histórico estudado; 

Interpretar o aparecimento da burguesia;  

Explicar a divisão do país em senhorios laicos e eclesiásticos e em 

concelhos;  

Analisar o processo de fortalecimento do poder régio;  

Relacionar o crescimento de Lisboa com o dinamismo comercial marítimo 

e urbano da Europa nos séculos XIII e XIV;  
Identificar/aplicar os conceitos: senhorio; concelho; foral; mercado; 
feira; burguês; Cortes. 
 
Compreender o papel exercido pelas instituições monásticas e pelas cortes 

régias e senhoriais na produção e disseminação de cultura;  

Caracterizar os estilos românico e gótico, destacando especificidades 

regionais; 

 Identificar/aplicar os conceitos: universidade; cultura popular; românico; 

gótico 
Analisar a crise económica, social e política do século XIV em Portugal, 

integrando as guerras fernandinas no contexto da Guerra dos Cem Anos; 

 

Integrar a revolução de 1383-1385 num contexto de crise e rutura, 

realçando os seus aspetos dinásticos e os confrontos militares, assim como 

as suas consequências políticas, sociais e económicas;  

Identificar/aplicar os conceitos: crise económica; quebra demográfica; 

peste; revolução. 

 

 

* Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0  

* O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio têm caráter indicativo, devendo estes ser ajustados à especificidade de 

cada turma 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

COLÉGIO LA SALLE PLANIFICAÇÃO ANUAL DE 
HISTÓRIA 

 Departamento 

Ano Letivo de 2020/2021 Ano de escolaridade: 8º 

 
 
 
 
 
 

Descritores do perfil dos alunos 
 Áreas de competências do perfil dos alunos 

(ACPA) 

 Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, I, J) 

Criativo  
(A, C, D) 
 

Crítico/Analític
o  
(A, B, C, D, I) 
 

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

Respeitador da  
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Sistematizador
/ organizador  
(A, B, C, I, J, 
F)  
 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Questionador  
(A, F, E, I, J)  
 

Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 

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

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

Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, 
J)  
 

Cuidador de si 
e do outro  
(B, E, F, G, J) 
 

 

Nas aulas serão criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em experiências individuais e colaborativas, tenham oportunidade de: 
 
 

▪ desenvolver a memorização, associando-a à compreensão, de forma a conseguir mobilizar o memorizado; 
▪ mobilizar o conhecimento adquirido aplicando-o em diferentes contextos históricos, de forma supervisionada, mas progressivamente autónoma;  
▪ usar meios diversos para expressar as aprendizagens;  
▪ analisar factos e situações, aprendendo a selecionar elementos ou dados históricos relevantes para o assunto em estudo;  
▪ mobilizar o discurso argumentativo, de forma orientada, mas progressivamente autónoma;  
▪ organizar debates orientados que requeiram sustentação de afirmações, elaboração de opiniões ou análises de factos ou dados históricos;  
▪ recolher e selecionar dados de fontes históricas relevantes para a análise de assuntos em estudo, aprendendo a pesquisar, de forma progressivamente 

autónoma. 
registar seletivamente, de forma supervisionada, mas progressivamente autónoma, a informação recolhida em fontes históricas; 

▪ elaborar pequenas sínteses com base em dados recolhidos em fontes históricas analisadas; 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

▪ autoavaliar as aprendizagens adquiridas, os seus comportamentos e atitudes;  
▪ avaliar de forma construtiva as aprendizagens adquiridas, os comportamentos e atitudes dos outros;  
▪ aceitar as críticas dos pares e dos professores de forma construtiva, no sentido de melhorar o seu desempenho. 
▪ colaborar com os pares e professores, no sentido de melhorar ou aprofundar as suas ações;  
▪ saber intervir de forma solidária;  
▪ ser solidário nas tarefas de aprendizagem ou na sua organização;  
▪ assumir responsabilidades nas tarefas, atitudes e comportamentos;  
▪ dar conta a outros do cumprimento de tarefas e funções que assumiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Calendarização: 1º Período N.º de aulas previstas por Período: 28 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

Tema E- 
EXPANSÃO E 

MUDANÇA NOS 

 
 
E1- O Expansionismo Europeu - A abertura 
ao mundo: 

• O aluno deve ficar capaz de: 

10 aulas 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

SÉCULOS XV E 
XVI 

 
Rumos da Expansão Quatrocentista. 
 
 
 
 
 
 
A afirmação do Expansionismo Europeu. 
 
 
 
 
 
O comércio â escala mundial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E2. Renascimento e Reforma: 
 
 
O Renascimento e a formação da 
mentalidade moderna. 
 
 

Referir as principais condições e motivações da expansão portuguesa; 
Demonstrar a importância que o poder régio e os diversos grupos 
sociais, tiveram no arranque da expansão portuguesa;  
Reconhecer rumos e etapas principais da expansão henriquina; 
Relacionar a política expansionista de D. João II e a assinatura do 
Tratado de Tordesilhas, com a estratégia ibérica de partilha de 
espaços coloniais;  
Identificar as principais características da conquista e da ocupação 
espanholas na América Central e do Sul; 
 Caracterizar sumariamente as principais civilizações de África, 
América e Ásia à chegada dos europeus;  
Distinguir formas de ocupação e de exploração económicas 
implementadas por Portugal em África, Índia e Brasil, considerando 
as especificidades de cada uma dessas regiões;  
Reconhecer a submissão violenta de diversos povos e o tráfico de 
seres humanos como uma realidade da expansão;  
Identificar as rotas intercontinentais, destacando os principais centros 
distribuidores de produtos ultramarinos;  
Compreender que as novas rotas de comércio intercontinental 
constituíram a base do poder global naval português, promovendo a 
circulação de pessoas e produtos e influenciando os hábitos culturais; 
Identificar/aplicar os conceitos: Navegação astronómica; 
Colonização; Capitão-donatário; Império colonial; Mare 
clausum; Monopólio comercial; Feitoria; Tráfico de escravos; 
Aculturação/ Encontro de culturas; Missionação; Globalização.  
 
 Relacionar a renovação cultural dos séculos XV e XVI com o apoio 
mecenático; 
 Compreender o desenvolvimento de novos valores e atitudes e o 
papel da imprensa na sua disseminação;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

8 aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
O tempo das reformas Religiosas. 
 
 
 
 
 
 
 

Compreender a inspiração clássica da arte renascentista e as 
especificidades do manuelino;  
Compreender em que condições se desenvolveu, na Cristandade 
ocidental, um movimento de insatisfação e de crítica que culminou 
numa rutura religiosa;  
Conhecer alguns dos princípios ideológicos que separam o 
protestantismo do catolicismo;  
Reconhecer que tanto a reforma protestante como a católica foram 
acompanhadas de manifestações de intolerância, destacando o caso 
da Península Ibérica;  
Identificar/aplicar os conceitos: Humanismo; Renascimento; 
Mecenato; Geocentrismo/Heliocentrismo; 
Teocentrismo/Antropocentrismo; Arte renascentista; Manuelino; 
Naturalismo; Reforma Protestante/ Contrarreforma; Dogma; 
Individualismo; Cristão-novo. 

 
 

10 aulas 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendarização: 2º Período N.º de aulas previstas por Período: 22 
 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tema F- 
PORTUGAL NO 
CONTEXTO 
EUROPEU DOS 
SÉCULOS XVII 
E XVIII 

 

 
 
 
F1- O império português e a 
concorrência internacional 
 
A disputa dos mares e a afirmação do 
Capitalismo Comercial. 
 
 
A expansão económica e colonial na 
Europa do Norte. 
 
A prosperidade dos tráficos atlânticos 
portugueses e a Restauração. 
 
 
 
 
 
F2- Absolutismo e Mercantilismo 
numa Sociedade de Ordens. 
O Antigo Regime português na 1ª 
metade do século XVIII.  
 
 
 
 
F3-A cultura em Portugal no 
contexto europeu 
 
 
 

Identificar fatores e manifestações de crise no império português a 
partir de meados do século XVI, destacando a ascensão de outros 
impérios coloniais (Holanda, França, Inglaterra);  
Concluir que a União Ibérica resultou da confluência de interesses dos 
grupos dominantes nos dois estados;  
Compreender que a Restauração resultou da divergência de interesses 
de uma parte significativa da sociedade portuguesa relativamente às 
políticas imperiais espanholas; 
 Identificar/aplicar os conceitos: Mare Liberum; Capitalismo 
comercial; Bolsa de Valores; Companhia de comércio; Comércio 
triangular; Restauração.  
 
 
 
 
 
 
Relacionar o absolutismo com a manutenção da sociedade de ordens e 
com as opções mercantilistas;  
Diferenciar os ritmos de evolução da agricultura dos ritmos do 
dinamismo comercial no quadro de uma economia préindustrial; 
Referir alguns elementos de mudanças políticas, sociais e económicas 
no projeto pombalino;  
Identificar/aplicar os conceitos: Antigo Regime; Sociedade de 
Ordens; Absolutismo; Mercantilismo; Manufatura.  
 
Caracterizar a arte e a mentalidade barrocas;  
Concluir que os avanços verificados na ciência e na técnica se 
relacionaram com o desenvolvimento do método científico; Enquadrar 
as novas propostas sociais e políticas, na filosofia das Luzes;  

12 aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Destacar a afirmação do poder absoluto no urbanismo pombalino; 
Compreender a ação dos estrangeirados e do Marquês de Pombal, no 
contexto do pensamento iluminista;  
Identificar/aplicar os conceitos: Barroco; Revolução científica; 
Racionalismo; Iluminismo; Estrangeirado; Separação de poderes; 
Soberania popular; Direitos Humanos. 
 

Tema G- 
CRESCIMENTO 
E RUTURAS NO 
MUNDO 
OCIDENTAL 
NOS SÉCULOS 
XVIII E XIX 

G1- A revolução agrícola e o 
arranque da revolução industrial 
 
 
 
 
G2 -O triunfo das revoluções liberais 
 

Compreender as razões que justificaram o primeiro processo de 
independência por parte de um território colonial europeu (EUA); 
Destacar no processo revolucionário francês, a abolição dos direitos e 
privilégios feudais e o estabelecimento do conceito de cidadania 
moderno, estabelecendo-se, teoricamente, o princípio da igualdade 
perante a lei;  
Compreender a importância das conquistas da revolução francesa para 
o liberalismo, estabelecendo ligações com o caso português; Interpretar 
a revolução liberal portuguesa, identificando as causas e as diversas 
propostas políticas expressas na Constituição de 1822, na Carta 
Constitucional de 1826 e na resistência absolutista; Contextualizar a 
independência do Brasil no processo revolucionário liberal português;  
Reconhecer que o fim do Antigo Regime e o estabelecimento de uma 
nova ordem liberal e burguesa em Portugal resultou numa guerra civil;  
Identificar/aplicar os conceitos: Liberalismo; Constituição; 
Cidadania; Carta Constitucional; Sufrágio censitário / sufrágio 
universal; Monarquia constitucional/Estado federal/República. 

10 aulas 

 

 

Calendarização: 3º Período N.º de aulas previstas por Período: 20 
 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tema H- O 
MUNDO 

INDUSTRIALIZA
DO NO SÉCULO 

XIX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
H1- Transformações económicas, sociais 
e culturais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H2- O caso português. 
 

Identificar as principais potências industrializadas no século XIX, 
ressaltando a importância da revolução dos transportes para a 
mundialização da economia;  
Selecionar as alterações que se operaram a nível económico, social e 
demográfico devido ao desenvolvimento dos meios de produção; 
Relacionar as condições de vida e trabalho do operariado com o 
aparecimento dos movimentos reivindicativos e da ideologia socialista;  
Relacionar o aparecimento das novas correntes culturais e artísticas com 
as transformações da revolução industrial e a confiança no conhecimento 
científico;  
Identificar/aplicar os conceitos: Capitalismo industrial e financeiro; 
Liberalismo económico; Mercado nacional; Classes médias; 
Proletariado; Marxismo; Socialismo; Comunismo; Sindicalismo; 
Romantismo; Realismo; Impressionismo. 
Analisar a política económica regeneradora, nomeadamente o 
investimento efetuado nas infraestruturas de transporte, que moldaram o 
desenvolvimento da agricultura e a industrialização; 
Relacionar a emigração com as dificuldades sentidas pelos pequenos 
produtores rurais na segunda metade do século XIX;  
Integrar a emigração portuguesa da segunda metade do século XIX no 
contexto das migrações europeias do período.  
Justificar o aparecimento e desenvolvimento do operariado português;  
Identificar/aplicar o conceito: Regeneração. 

20 aulas 

 

* Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0  

* O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio têm caráter indicativo, devendo estes ser ajustados à especificidade de 
cada turma  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

* Nos tempos letivos previstos para cada tema/ domínio estão incluídos os momentos de avaliação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLÉGIO LA SALLE PLANIFICAÇÃO ANUAL DE 
HISTÓRIA 

 Departamento  

Ano Letivo de 2020/2021 Ano de escolaridade: 9º 
 

 

 

 
 

 

 

Descritores do perfil dos alunos 
 Áreas de competências do perfil dos alunos 

(ACPA) 

 Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J) 

Criativo  
(A, C, D, J) 
 

Crítico/Analític
o  
(A, B, C, D, I) 
 

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

Respeitador da  
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Sistematizador
/ organizador  
(A, B, C, I, J, 
F)  
 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Questionador  
(A, F, E, I, J)  
 

Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 

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

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

Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, 
J)  
 

Cuidador de si 
e do outro  
(B, E, F, G, J) 
 

 

Nas aulas serão criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em experiências individuais e colaborativas, tenham oportunidade de: 
 

 

desenvolver a memorização, associando-a à compreensão, de forma a conseguir mobilizar o memorizado; 

 mobilizar o conhecimento adquirido aplicando-o em diferentes contextos históricos, de forma autónoma;  

estabelecer relações intra e interdisciplinares;  

formular algumas hipóteses sustentadas em evidências, face a um acontecimento ou processo histórico, de forma autónoma;  

 utiliza os conceitos operatórios da História para a compreensão dos diferentes contextos; 

 utiliza a metodologia específica da História para a análise de acontecimentos e processos; 

 valorizar o património histórico material e imaterial, regional e nacional; 

 valorizar o património histórico material e imaterial europeu, numa perspetiva de desenvolvimento da cidadania europeia. 

planificar, sintetizar, rever e monitorizar;  

registar seletivamente a informação recolhida em fontes históricas;  

organizar a informação recolhida em fontes históricas de diversos tipos;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

elaborar pequenas sínteses com base em dados recolhidos em fontes históricas analisadas;  

elaborar relatórios obedecendo a critérios e objetivos específicos; 

autoavaliar as aprendizagens adquiridas, os seus comportamentos e atitudes;  

avaliar de forma construtiva as aprendizagens adquiridas, os comportamentos e atitudes dos outros;  

confrontar ideias e perspetivas históricas distintas, respeitando as diferenças de opinião. 

aceitar as críticas dos pares e dos professores de forma construtiva, no sentido de melhorar o seu desempenho. 

colaborar com os pares e professores, no sentido de melhorar ou aprofundar as suas ações;  

saber intervir de forma solidária;  

ser solidário nas tarefas de aprendizagem ou na sua organização;  

assumir responsabilidades nas tarefas, atitudes e comportamentos;  

dar conta a outros do cumprimento de tarefas e funções que assumiu.  

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendarização: 1º Período N.º de aulas previstas por Período: 26 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

Tema I- A 
EUROPA E O 
MUNDO NO 
LIMIAR DO 
SÉCULO XX 

 
I.1- Hegemonia e declínio da influência 
europeia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2- A revolução soviética 
 

 

 

 

 

 

I.3- O fim da monarquia e a implantação 
da República.  

 (conteúdos transferidos para Oficina de 
História). 
 

• O aluno deve ficar capaz de: 
Relacionar o ultimato inglês com o processo de expansão colonial 

europeu;  

Interpretar o primeiro conflito mundial à luz da rivalidade económica 

e do exacerbar dos nacionalismos;  

Analisar as alterações políticas, sociais, económicas e geoestratégicas 

decorrentes da rutura que constituiu a I Guerra Mundial; 

Identificar/aplicar os conceitos: Imperialismo; Nacionalismo; 
Colonialismo; Racismo; Ultimato; Paz precária; Fordismo; 
Taylorismo; Estandardização; Monopólio; Inflação. 
 
 
 
 
 
Compreender que o modelo ideológico socialista, saído da revolução 

de outubro de 1917, resultou de antagonismos sociais e políticos; 

Distinguir os processos históricos, daí resultantes; 

 Identificar/aplicar os conceitos: Soviete; Nacionalização; 
Ditadura do proletariado. 
 
 
 
Relacionar a I Guerra Mundial com a aceleração das transformações 

operadas nos comportamentos, na cultura, nas ciências, nas artes e na 

literatura; 

     12 aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 aulas 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
I.4- Sociedade e cultura num mundo em 
mudança 
 
 

Identificar/aplicar os conceitos: Feminismo; Cultura de massas; 
Mass Media; Ciências Sociais; Futurismo; Abstracionismo; 
Modernismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendarização: 2º Período N.º de aulas previstas por Período: 22 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

Tema J- DA 
GRANDE 
DEPRESSÃO À 
SEGUNDA 
GUERRA 
MUNDIAL. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
J.1- As dificuldades económicas dos anos 30 
Entre a ditadura e a democracia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J.2- A II Guerra Mundial  

Relacionar a ascensão ao poder de partidos totalitários com as 

dificuldades económicas e sociais e com o receio da expansão do 

socialismo, realçando o papel da propaganda;  

Descrever as principais características dos regimes totalitários; 

Explicar o processo de implementação do Estado Novo em Portugal, 

destacando o papel de Salazar;  

Comparar o Estado Novo com os principais regimes ditatoriais, 

estabelecendo semelhanças e diferenças;  

Identificar consequências da aplicação do modelo económico 

estalinista;  

Identificar formas democráticas de resposta à crise;  

Problematizar a guerra civil espanhola, inserindo-a no contexto 

ideológico da época; 

Identificar/aplicar os conceitos: Fascismo; Corporativismo; 
Nazismo; Totalitarismo; Antissemitismo; Estado Novo; 
Economia planificada; Coletivização; Culto da personalidade; 
Frente Popular; New Deal. 
 
Relacionar a II Guerra Mundial com o expansionismo das ditaduras, 

caracterizando sumariamente as principais etapas do conflito; 

 Indicar as principais alterações ocorridas no mapa político mundial 

do após II Guerra;  

Analisar o papel da ONU;  

Identificar/aplicar os conceitos: Genocídio; Resistência; 
Holocausto 

12 aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 aulas 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendarização: 3º Período N.º de aulas previstas por Período: 18 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

Tema K- DO 
SEGUNDO PÓS- 
GUERRA AOS 
DESAFIOS DO 

NOSSO TEMPO 

 

K.1- Da II Guerra à queda do 
muro de Berlim 
 
 

 

 

K.2- Portugal: do autoritarismo 
à democracia 
 
(Conteúdos transferidos para 
Oficina de História) 
 

 

 

 

 

 

 

 

K.3- As transformações do 
mundo contemporâneo 

Relacionar a afirmação dos EUA, enquanto potência hegemónica, com o auxílio 

económico prestado à Europa no após II Guerra e com o receio do avanço da 

influência comunista;  

Compreender a Guerra Fria como resultado das tendências hegemónicas dos 

EUA e da URSS, dando origem à formação de blocos militares e a confrontos; 

Destacar a luta de emancipação dos povos colonizados, nomeadamente o 

pioneirismo dos povos asiáticos, e o caso indiano, enquanto paradigma da não-

violência;  

Explicar o desenvolvimento económico e tecnológico dos EUA e a sua 

hegemonia no mundo capitalista;  

Analisar as transformações sociais e culturais verificadas na sociedade ocidental;  

Integrar a formação da CEE no período do após II Guerra;  

Identificar/aplicar os conceitos: Guerra Fria; Movimentos de libertação; 
Descolonização; Neocolonialismo; Terceiro Mundo, Multinacional; 
Sociedade de consumo; Sociedade de abundância; Segregação racial; 
Democracia Popular; Maoísmo 
 
Compreender as alterações ocorridas no mundo após a queda do muro de Berlim 

e o desmoronamento da URSS;  

Analisar a dependência económica dos países em vias de desenvolvimento; 

Indicar as principais potências emergentes, (ex.: o caso chinês); Caracterizar as 

relações de cooperação entre os espaços lusófonos; Analisar as dimensões da 

globalização (ex.: tecnologias de informação, comunicação e transportes, 

migrações); 

 Identificar/aplicar os conceitos: Qualidade de vida; 
Multiculturalismo/Interculturalismo, Cidadania. 
 

10 aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 aulas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0  

* O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio têm caráter indicativo, devendo estes ser ajustados à especificidade de 

cada turma  

* Nos tempos letivos previstos para cada tema/ domínio estão incluídos os momentos de avaliação. 
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Descritores do perfil dos alunos 
 Áreas de competências do perfil dos alunos 

(ACPA) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  

Criativo 
(A, C, D, J) 
 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 
 

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

Respeitador da  
diferença e do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J)  
 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Questionador  
(A, F, G, I, J) 
 

Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 

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

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

Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, 
J)  
 

Cuidador de si 
e do outro  
(B, E, F, G) 
 

 

Práticas essenciais de aprendizagem 
Nas aulas serão criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em experiências individuais e colaborativas, desenvolvam competências de: 
 

• Utilizar referentes de tempo e de unidades de tempo histórico: antes de, depois de, milénio, século, ano, era; (A, B, C, I) 

• Localizar, em representações cartográficas de diversos tipos, os locais e/ou fenómenos históricos referidos; (A, B, C, I) 

• Localizar, em representações cartográficas, diversos espaços e territórios que lhe dão identidade, utilizando diferentes escalas e mobilizando os mais 
diversos tipos de informação georreferenciada, relacionando as suas características mais importantes para compreender a dimensão espacial de 
Portugal e da sua inserção no Mundo; (A, B, C, D, F, G, I) 

• Identificar fontes históricas, de tipologia diferente; (A, B, C, D, F, I) 

• Aprender a utilizar conceitos operatórios e metodológicos das áreas disciplinares de História e de Geografia; (C; D; F; I) 

• Estabelecer relações entre as formas de organização do espaço português e os elementos naturais e humanos aí existentes em cada época histórica 
e na atualidade; (A, B, C, D, F, G, I) 

• Conhecer, sempre que possível, episódios da História regional e local, valorizando o património histórico e cultural existente na região/local onde 
habita/estuda; (A, B, D, E, F, G, H, I) 

COLÉGIO LA SALLE PLANIFICAÇÃO ANUAL DE  
OFICINA DE HISTÓRIA DA ARTE 

 Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

Ano Letivo de 2020/2021 Ano de escolaridade: 6º 
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• Reconhecer a ação de indivíduos e de grupos em todos os processos históricos e de desenvolvimento sustentado do território; (A, B, C, D, F, G, H, I) 

• Desenvolver a sensibilidade estética; (A, B, D, F, H, I, J) 

• Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando a diversidade: étnica, ideológica, cultural, sexual; (A, B, C, D, E, F, G, H, I) 

• Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos, promovendo a diversidade, as interações entre diferentes culturas, a justiça, a igualdade e 
equidade no cumprimento das leis; (A, B, C, D, E, F, G, H, I) 

 

Calendarização: 1º Período N.º de aulas previstas por Período: 13 a 14 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

PORTUGAL DO 
SÉCULO XVIII AO 

SÉCULO XIX 

Portugal no século XVIII • Evidenciar a importância do Brasil para a economia portuguesa 
neste período, nomeadamente enquanto centro de exploração de 
ouro e de outros recursos naturais e recetáculo de produtos 
manufaturados portugueses e europeus; 

• Relacionar os movimentos migratórios livres e forçados (comércio 
de escravos) com a cultura do açúcar e com a exploração mineira; 

• Evidenciar a importância da introdução de novas culturas como a 
batata e o milho para a melhoria da dieta e para o aumento 
populacional em Portugal; 

• Compreender a organização da sociedade de ordens, sabendo 
identificar os diferentes grupos sociais; 

• Reconhecer em D. João V um rei absoluto, ressaltando 
manifestações do seu poder (fausto da Corte, cerimónias públicas e 
construções monumentais); 

• Demonstrar a importância do legado africano nas sociedades 
portuguesa e brasileira; 

• Caracterizar a ação centralizadora do Marquês de Pombal e o 
carácter inovador de algumas das suas políticas, nomeadamente na 
organização do espaço urbano em diversas regiões do reino; 

• Identificar/aplicar os conceitos: cristão-novo, monarquia absoluta, 
mudança. 

 

13 
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Calendarização: 2º Período N.º de aulas previstas por Período: 11 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes N.º de aulas  
(45 min) 

PORTUGAL DO 
SÉCULO XVIII AO 

SÉCULO XIX 

Portugal na segunda metade do século XIX • Relacionar o desenvolvimento da produção industrial nas zonas de 
Lisboa/Setúbal e Porto/Guimarães com as inovações tecnológicas 
ocorridas, nomeadamente a introdução da energia a vapor e a 
expansão do caminho de ferro; 

• Explicar as migrações oitocentistas (para outros continentes e dos 
campos para as cidades), relacionando-as com o crescimento 
populacional e com o processo de Industrialização; 

• Referir o aparecimento de um novo grupo social (operariado), a 
progressiva perda de privilégios da nobreza e a ascensão da 
burguesia; 

• Analisar o processo que desembocou na abolição da escravatura e 
da pena de morte; 

• Identificar/aplicar os conceitos: indústria, operariado. 

 

11 
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Calendarização: 3º Período N.º de aulas previstas por Período: 10 a 11 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes N.º de aulas  
(45 min) 

PORTUGAL HOJE 

O Mundo mais perto de nós • Comparar as vantagens e as desvantagens da utilização dos 
diferentes modos de transporte (rodoviário, ferroviário, marítimo, 
aéreo e fluvial); 

• Relacionar a distribuição das redes de transporte com a distribuição 
da população e atividades económicas; 

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

• Aplicar as TIC e as TIG para localizar e conhecer as caraterísticas e 
a distribuição das redes de transporte; 

• Identificar/aplicar os conceitos: distância-tempo, distância-custo, 
acessibilidade, redes e modos transporte; telecomunicações, 
globalização. 

5 

Como ocupamos os tempos livres • 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; 

• Exemplificar ações a empreender, no sentido de solucionar ou 
mitigar problemas ambientais que afetam o território nacional, 
relacionando-os com os ODS; 

• Identificar/aplicar os conceitos: lazer, turismo, Parque Nacional e 
Reserva Natural, paisagem, património (natural, cultural), ambiente. 

5 

∗ Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0  

∗ O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio tem caráter indicativo, devendo este ser ajustado à especificidade de cada 

turma. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

COLÉGIO LA SALLE 
PLANIFICAÇÃO ANUAL DE OFICINA DA HISTÓRIA 

 
Departamento  

Ano Letivo de 2020/2021 Ano de escolaridade: 9º 
 
 
 
 

Descritores do perfil dos alunos 
 Áreas de competências do perfil dos alunos 

(ACPA) 

 Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado  
(A, B, I, J) 

Criativo  
(A, C, D) 
 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, I) 
 

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

Respeitador da  
diferença/ do outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J, F)  
 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Questionador  
(A, F, E, I, J)  
 

Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 

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

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

Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J)  
 

Cuidador de si e 
do outro  
(B, E, F, G, J) 
 

 

 

Nas aulas serão criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em experiências individuais e colaborativas, tenham oportunidade de: 
 

● Estudar os assuntos apresentados nas sessões ou investigar sobre os mesmos;   
● Analisar as razões da participação de Portugal na guerra, segundo as várias perspetivas; 
● Usar meios diversos para expressar as aprendizagens; 
● Analisar factos e situações, aprendendo a selecionar elementos ou dados históricos relevantes para o assunto em estudo; 
● Treinar o discurso argumentativo; 
● Participar em debates sobre a relevância dos barcelenses na história nacional/ local. 
● Analisar fontes históricas escritas com diferentes pontos de vista, problematizando-o. 
● Investigar, de forma orientada, orientada os barcelenses/ portugueses participantes do CEP. 
● Selecionar informação relevante relativa aos assuntos em abordagem. 
● Participar em conferências/ colóquios sobre os Barcelenses na 1ª guerra mundial e Barcelos no 25 de Abril. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

● Investigar as consequências, na política local, da participação na guerra e noutras áreas da vida. 
● Elaborar esquemas sintéticos sobre as consequências da participação de Portugal/ Barcelos na guerra. 
● Valorizar o património histórico material e imaterial, regional e nacional. 
● Investigar sobre as ruas, praças, largos, monumentos, etc. que tenham relação com o assunto em estudo,  
● Elaborar uma planta da localidade em que se situe a “toponímia” encontrada em trabalho interdisciplinar. / Domínio de Autonomia Curricular 
● Aceitar as críticas dos pares e dos professores de forma construtiva, no sentido de melhorar o seu desempenho. 
● Ser solidário nas tarefas de aprendizagem ou na sua organização. 
● Saber partilhar o conhecimento adquirido. 
● Orientar uma palestra para os alunos do sexto ano sobre os temas estudados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Calendarização: 1º Período N.º de aulas previstas por Período: 14 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

Tema I- A EUROPA E 
O MUNDO NO LIMIAR 
DO SÉCULO XX 

 

 

 

 
I3- O fim da monarquia e a 
implantação da República 

Barcelenses com impacto local  

 Barcelenses na 1ª Guerra Mundial  
 
Impacto da Guerra na vida nacional 
portuguesa. 

 
Toponímia de Barcelos relacionada 
com o tempo da 1ª República e com 
a 1ª Guerra Mundial 

● Compreender a conjuntura económica, social e política que esteve na origem da 
implantação da República;  

● Avaliar o impacto local da Implantação da República. 
● Identificar as principais medidas governativas da I República;  
● Demonstrar que a participação de Barcelos/ Portugal na I Guerra Mundial se 

relacionou com a questão colonial e com a necessidade de reconhecimento do regime 
republicano;  

● Identificar barcelenses com impacto na revolução republicana e na 1ª guerra mundial 
● Avaliar as consequências políticas, económicas e financeiras da participação de 

Portugal na I Guerra Mundial;  
● Elaborar biografias de barcelenses com impacto na revolução republicana e na 1ª 

guerra mundial 
● Conhecer histórias de vida de portugueses / barcelenses no campo de batalha. 
● Conhecer a toponímia barcelense que se relaciona com o tema em estudo. 
● Compreender que a instabilidade política e as dificuldades económicas e sociais 

concorreram para intervenção militar em 28 de maio de 1926;  
● Identificar/aplicar os conceitos: Republicanismo; Ditadura; Partido político. 

14 aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
● Estudar os assuntos apresentados nas sessões ou investigar sobre os mesmos;   
● Analisar os movimentos de oposição ao Estado Novo.; 
● Analisar factos e situações, aprendendo a selecionar elementos ou dados históricos relevantes para o assunto em estudo; 
● Treinar o discurso argumentativo; 
● Analisar fontes históricas; 
● Participar/organizar um cine fórum sobre Cartas da Guerra, a partir de excertos do filme de Ivo Ferreira baseado nas Cartas de António Lobo Antunes. 
● Investigar, de forma orientada, junto dos familiares, participantes na Guerra colonial e no MFA. 
● Selecionar informação relevante relativa aos assuntos em abordagem. 
● Elaborar entrevistas aos familiares usando meios diversos para expressar as aprendizagens; 
● Elaborar esquemas sintéticos sobre as consequências da Guerra Colonial. 
● Investigar sobre as ruas, praças, largos, monumentos, etc. que tenham relação com o assunto em estudo,  
● Preparar uma exposição com as entrevistas elaboradas, apresentações, cartas… / Domínio de Autonomia Curricular 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

● Aceitar as críticas dos pares e dos professores de forma construtiva, no sentido de melhorar o seu desempenho. 
● Ser solidário nas tarefas de aprendizagem ou na sua organização. 
● Saber partilhar o conhecimento adquirido. 
● Orientar uma palestra para os alunos do sexto ano sobre os temas estudados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Calendarização: 2º Período N.º de aulas previstas por Período: 11 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

Tema K- DO 
SEGUNDO PÓS- 
GUERRA AOS 
DESAFIOS DO 
NOSSO TEMPO 

 

 
K.2- Portugal: do autoritarismo à democracia 
 
 
 
 
 
 
Causas da emigração barcelense: ruralidade, fraca 
industrialização, estagnação económica, guerra 
colonial, apelo da Europa. 
 
Barcelenses na Guerra Colonial. 
 
 
Barcelenses no 25 de Abril 
 
 
Toponímia de Barcelos relacionada com o 25 de 
Abril de 1974. 
 
 

● Relacionar a manutenção do regime autoritário em Portugal com a Guerra 
Fria;  

● Distinguir períodos de estagnação e de desenvolvimento económico da II 
Guerra até 1974 (atraso do mundo rural e movimento migratório, medidas 
de fomento industrial e abertura a capitais estrangeiros);  

● Explicar a oposição interna ao regime; 
● Analisar a guerra colonial do ponto de vista dos custos humanos e 

económicos, quer para Portugal quer para os territórios coloniais, 
relacionando-a com a recusa em descolonizar;  

● Contextualizar a mudança de regime que ocorreu em 25 Abril de 1974 
com a crescente oposição popular à guerra colonial e à falta de liberdade 
individual e coletiva;  

● Identificar/aplicar os conceitos: Processo revolucionário; Poder 
autárquico; Descentralização. 

 

11 aulas 

 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Calendarização: 3º Período N.º de aulas previstas por Período: 10 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

Tema K- DO 
SEGUNDO PÓS- 
GUERRA AOS 
DESAFIOS DO 
NOSSO TEMPO 

 

 
K.2- Portugal: do autoritarismo à democracia 
 
Desafios colocados pela integração de Portugal na 
CEE. 
 
 
 
Barcelos na União Europeia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Realçar a importância do 25 de novembro para a estabilização do 
processo democrático;  

● Analisar o processo de descolonização;  
● Compreender a complexidade do processo de democratização, do PREC 

à progressiva instalação e consolidação das estruturas democráticas; 
● Compreender a importância da entrada de Portugal na CEE para a 

consolidação do processo de democratização e para a modernização do 
país;  

 

10 aulas 

 

 

* Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0  

* O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio têm caráter indicativo, devendo estes ser ajustados à especificidade de cada turma. 
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Descritores do perfil dos alunos 
 Áreas de competências do perfil dos alunos 

(ACPA) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  

Criativo 
(A, C, D, J) 
 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 
 

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

Respeitador da  
diferença e do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J)  
 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Questionador  
(A, F, G, I, J)  
 

Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 

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

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

Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, 
J)  
 

Cuidador de si 
e do outro  
(B, E, F, G) 
 

 

 

Práticas essenciais de aprendizagem 
Nas aulas serão criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em experiências individuais e colaborativas, desenvolvam competências necessárias 
a: 
 

• Um melhor conhecimento de si próprio e da relação dos jovens com outros e com o mundo. 

• Criar cenários de vida e construir um projeto de vida pessoal. 

• Mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo (expressar uma tomada de posição, pensar e apresentar argumentos e contra-argumentos.  

• Se autoanalisar, identificando pontos fortes e pontos fracos das suas aprendizagens; 

• Considerar o feedback dos pares e do professor para melhoria ou aprofundamento dos saberes; 

• Organizar e realizar autonomamente as tarefas. 
 
 
 

COLÉGIO LA SALLE PLANIFICAÇÃO ANUAL DE  
PSICOLOGIA B 

 Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

Ano Letivo de 2020/2021 Ano de escolaridade: 12º 
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Calendarização: 1º Período N.º de aulas previstas por Período: 54 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

1. Processos 
biológicos 

 
 

 
Conceitos estruturantes: filogénese e ontogénese, 
epigénese e neotenia 

• Explicitar as influências genéticas e epigenéticas no 
comportamento; 

• Analisar o contributo do inacabamento biológico do ser humano para 
a sua complexidade; 

• Caracterizar os elementos estruturais do sistema nervoso e do 
cérebro humanos; 

• Analisar a relação entre o cérebro humano e a capacidade de 
adaptação; 

• Explicitar o papel dos ambientes no tornar-se humano. 

 

28 

2. Processos 
sociais 

 
Conceitos estruturantes: socialização, influência, 
conflito e resiliência 

• Caracterizar os processos fundamentais de cognição social; 

• Compreender o conceito de identidade social; 

• Analisar os processos de influência entre os indivíduos; 

• Caracterizar os processos de conflito e de cooperação intergrupal; 

• Analisar a resiliência como um processo não exclusivo dos recursos 
internos do indivíduo, mas dos contextos em que se move. 

 

26 
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Calendarização: 2º Período N.º de aulas previstas por Período: 44 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes N.º de aulas  
(45 min) 

3. Processos 
mentais 

 
Conceitos estruturantes: cognição, emoção e 
mente 

• Caracterizar os processos cognitivos estruturantes da ação humana; 

• Compreender o processo de pensamento humano; 

• Caracterizar os processos emocionais; 

• Analisar o papel das emoções no comportamento humano; 

• Analisar a mente humana como um sistema de construção do 
mundo. 

28 

4. Perspetivas do 
desenvolvimento 

humano 

 
Conceito estruturante: desenvolvimento humano 
 
Perspetivas estruturantes a trabalhar e 
exemplos de autores relevantes: 
Evolucionismo [Darwin], psicanalíticas [Freud, 
Erikson], behavioristas [Skinner, Bandura], 
humanistas [Rogers], maturacionistas [Gesell], 
psicossociais [Wallon], cognitivistas e 
construcionistas [Piaget, Vygotsky], etológicas 
[Harlow, Bolwlby], bioecológica [Bronfenbrenner], 
life-span [Paul Bates] 
 

Analisar os traços fundamentais de cada perspetiva estudada, na 
medida em que cada uma delas tem implícita uma conceção de ser 
humano. As ideias fundamentais a trabalhar são: 

• 1) todos os domínios do desenvolvimento estão interrelacionados; 

• 2) o desenvolvimento normal inclui uma vasta gama de 

• diferenças individuais; 

 
16 
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Calendarização: 3º Período N.º de aulas previstas por Período: 46 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes N.º de aulas  
(45 min) 

4. Perspetivas do 
desenvolvimento 

humano 

 
Conceito estruturante: desenvolvimento humano 
 
 
Perspetivas estruturantes a trabalhar e 
exemplos de autores relevantes: 
Evolucionismo [Darwin], psicanalíticas [Freud, 
Erikson], behavioristas [Skinner, Bandura], 
humanistas [Rogers], maturacionistas [Gesell], 
psicossociais [Wallon], cognitivistas e 
construcionistas [Piaget, Vygotsky], etológicas 
[Harlow, Bolwlby], bioecológica [Bronfenbrenner], 
life-span [Paul Bates] 
 

• 3) as pessoas ajudam a moldar o seu próprio desenvolvimento e 
influenciam o comportamento dos outros em relação a elas; 

• 4) os contextos histórico e cultural influenciam fortemente o 
desenvolvimento; 

• 5) a experiência inicial é importante, mas as pessoas podem ser 
resilientes; 

• 6) o desenvolvimento desenrola-se por toda a vida. 
 

46 

∗ Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0  

∗ O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio tem caráter indicativo, devendo este ser ajustado à especificidade de cada 

turma. 


