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OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 
 

Recriar no estudante o gosto pela História de Portugal para que se posicione com uma atitude crítica 
e interessada face ao devir em que participa. 
- Fomentar nos alunos uma atitude de curiosidade, observação e crítica sobre o meio em que 
a Escola se insere. 
- Sensibilizar para a importância do conhecimento do Meio na formação cultural dos alunos. 
- Preparar o estudante para o exercício consciente da cidadania, através de referências 
consistentes. 
- Contribuir para a realização de um trabalho interdisciplinar, numa perspetiva de cultura 
integrada. 

 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 

I     Considerações preliminares sobre o Ensino / Aprendizagem da História 
 
II           História de Portugal 
1. Identidade e Universalidade 
1.1       Estado e Nação – a Formação do Estado Português no século XII 
2. A Identidade Portuguesa – séc. XIV e XV –Estado e Nação 
3. Portugal no alvorecer da Modernidade 
4. Do Movimento da Restauração ao final do Antigo Regime 
5. Do antigo Regime ao Liberalismo 
6. Da Monarquia Constitucional à República 
7. Da crise republicana ao Estado Novo 
8. Portugal após as guerras (1950-1974) 
9. A Revolução de Abril de 1974: o caminho da Democracia e a integração          de Portugal na 
Europa. 

 
 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
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Pretende-se com esta unidade curricular traçar uma panorâmica geral da História de Portugal, 
incidindo e valorizando as vertentes da sociedade e da cultura, no sentido de responder às 
exigências de formação deste tipo de profissionais. A História de Portugal possibilita a aquisição 
de conhecimentos específicos que fornecem meios e instrumentos adequados à atuação deste tipo 
de formador. Considerando que a sociedade atual é cada vez mais massificadora e impessoal, 
pretende-se realçar a identidade do Estado Português na Europa e no Mundo e, contribuir para a 
formação de profissionais conscientes dos valores nacionais, para que possam intervir, com mais 
rigor, nas tarefas a que se propõem. 

 
 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
 

Aulas expositivas 
 
Observação e recolha de dados em fontes históricas diversas. Análise de dados recolhidos em 
trabalho individual e de grupo. 
 
Elaboração de sínteses / reflexões escritas e orais em situação de aula.  
 
Visitas de estudo organizadas. 
 
Debates organizados à volta de uma determinada temática do programa, com base na observação 
de filmes, reportagens, etc. 
 

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS 
 

Atendendo à regulamentação do perfil do Educador de Infância e do Professor do 1.º e 2.º ciclos e 
às especificidades desta Unidade Curricular, as metodologias utilizadas privilegiam uma 
componente científica do ensino, não descurando uma vertente didática que garanta a 
aplicabilidade destes conceitos no contexto da futura atividade profissional destes alunos. 
Considerando que este grupo de profissionais constituirá um dos pilares fundamentais da formação 
das novas gerações, estas metodologias pretendem ainda dotar estes alunos de competência ao 
nível de espírito crítico e de autonomia, que suscitem o gosto e a necessidade permanente de 
atualização através da formação ao longo da vida. 

 
 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 
 

Avaliação – Aulas simuladas e planificações de unidades didáticas 
Reconstituições históricas de diferentes épocas e lugares da História de Portugal (simulações em 
situação de aula e ou dramatizações de acontecimentos históricos, na Escola e na Comunidade; ex: 
realização de uma feira medieval, animação de um castelo, de uma praça ou de um museu); 
recriação de personagens da História Local e Nacional. 
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