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Informações da disciplina de História A 12 .º ano 
 

Resumo da Planificação: Conteúdos  
1.º Período 

 
2.º Período 

 
3.º Período 

   
Aulas Previstas (90 minutos ) 36 32

2 
24
4 1º Período 

Módulo 7 – Crises, embates ideológicos e mutações culturais na primeira metade do século XX 

1. As transformações das primeiras décadas do século XX. 

2. O agudizar das tensões políticas e sociais a partir dos anos 30. 

3. A degradação do ambiente internacional. 
Módulo 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. 
 
2º Período 
Módulo 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 (continuação). 

2. Portugal do autoritarismo à democracia. 

3. As transformações sociais e culturais do terceiro quartel do século XX. 
Módulo 9- Alterações geoestratégicas, tensões políticas e transformações socioculturais no 
mundo atual 

1. O fim do sistema internacional da guerra fria e a persistência da dicotomia norte-sul. 
 
3º Período 
Módulo 9- Alterações geoestratégicas, tensões políticas e transformações socioculturais no 
mundo atual 

1. O fim do sistema internacional da guerra fria e a persistência da dicotomia norte-sul (Continuação). 

2. A viragem para uma outra era. 

3. Portugal no novo quadro internacional. Provas de Avaliação 2 2 1/2 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Domínio Cognitivo -------------------------------------------------------------------- 90% 
(Testes e outros instrumentos de Avaliação) 
Atitudes e Valores -------------------------------------------------------------------- 10% 
(Participação, empenho, responsabilidade, cumprimento do Regulamento Interno) 
 
PONDERAÇÃO A ATRIBUIR EM CADA PERÍODO 

1º Período - 100% 
2º Período- 60% + 40% (1º P) 
3º Período - 40% + 60% ( 2º P) 

MATERIAL NECESSÁRIO 
- Manual “Linhas da História”, Areal Editores;  
- Caderno diário, material de escrita e Caderneta escolar.  

 


