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DOMÍNIOS/APRENDIZAGENS ESSENCIAIS (1)

Nº de Aulas/Turmas

Módulo 7 - Crises, embates ideológicos e mutações culturais na primeira metade do século XX
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1º Período

1. As transformações das primeiras décadas do séc. XX
2. O agudizar das tensões políticas e sociais a partir dos anos 30
3. A degradação do ambiente internacional
8- Portugal e o mundo da segunda guerra mundial ao início da década de 80 – opções internas e contexto internacional
1. Nascimento e afirmação de um novo quadro geopolítico
8- Portugal e o mundo da segunda guerra mundial ao início da década de 80 – opções internas e con-

2º Período

texto internacional (cont.)
1. Nascimento e afirmação de um novo quadro geopolítico.
2. Portugal do autoritarismo à democracia.
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9. Alterações geoestratégicas, tensões políticas e transformações socioculturais no mundo atual e as
transformações sociais e culturais...

3º Período

1. O fim do sistema internacional da Guerra Fria e a persistência da dicotomia Norte-Sul
9. Alterações geoestratégicas, tensões políticas e transformações socioculturais no mundo atual e as
transformações sociais e culturais...
1. O fim do sistema internacional da Guerra Fria e a persistência da dicotomia Norte-Sul
2. A viragem para uma outra era
3. Portugal no novo quadro internacional
(1) Segundo as Aprendizagens Essenciais de 12º ano, em:
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/12_historia_a.pdf
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Conhecimento

PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO

 Registos de observação direta de:
- Intervenções em contexto de sala de aula
- Debates
- Apresentações orais de trabalho de pesquisa individual/grupo
- Fichas de trabalho
- Visitas de Estudo, organização de exposições
- Relatórios
-Testes de avaliação sumativa
- Questões de aula

PONDERAÇÕES

15%

75%

Autonomia
Desenvolvimento pessoal e interpessoal

Registos de observação direta

Resolução de Problemas

Os Professores: Maria do Céu Marinho e Luís Cravo.

10%

