
 

 

HISTÓRIAA ANOLETIVO2022/2023 PLANIFICAÇÃO(SIMPLIFICADA) 

11ºANO 
 

 
 Blocosprevistos 

no 1º semestre 
Módulo4 
AEUROPANOSSÉCULOSXVIIEXVIII–SOCIEDADE,PODEREDINÂMICASCOLONIAIS 

 
Unidade1 
1.PopulaçãodaEuropanosséculosXVIIeXVIII:crisesecrescimento 

 
 

2 

Unidade2 
2.AEuropadosEstadosabsolutoseaEuropadosparlamentos 
2.1. EstratificaçãosocialepoderpolíticonassociedadesdeAntigoRegime 

 Asociedadedeordensassentenoprivilégioe garantidapeloabsolutismorégiode 
direito divino. Pluralidade de estratos sociais, de comportamentos e de 
valores.Os modelos estéticos de encenação do poder. 

 Sociedade e poder em Portugal: preponderância da nobreza fundiária e 
mercantilizada.CriaçãodoaparelhoburocráticodoEstadoabsolutonoséculo 
XVII.Oabsolutismojoanino. 

2.2. AEuropadosparlamentos:sociedadeepoderpolítico 
 Afirmação política da burguesia nas Províncias Unidas, no século XVII. Grotius e a 

legitimação do domínio dos mares. 
Recusadoabsolutismonasociedadeinglesa;Lockeeajustificaçãodoparlamentarismo. 

 
 
 
 
 
 
 

12 

  
Unidade3 
3. TriunfodosEstadosedinâmicaseconómicasnosséculosXVIIeXVIII 
3.1. Reforçodaseconomiasnacionaisetentativasdecontrolodocomércio;oequilíbrio 
europeu e a disputa das áreas coloniais. 
3.2. Ahegemoniaeconómicabritânica:condiçõesdesucessoearranqueindustrial. 
3.3. Portugal–dificuldadesecrescimentoeconómico 

 Da crise comercial de finais do século XVII à apropriação do ouro brasileiro 
pelomercado britânico. 

Apolíticaeconómicaesocialpombalina.AprosperidadecomercialdefinaisdoséculoXVIII 

 
 
 
 

12 



 

 
Unidade4 
4. Construçãodamodernidadeeuropeia 
4.1. Ométodoexperimentaleoprogressodoconhecimentodohomemedanatureza. 
4.2. A filosofia das Luzes: apologia da razão, do progresso e do valor do indivíduo; defesa 
do direito natural, do contrato social e da separação dos poderes. 
4.3. Portugal-oprojetopombalinodeinspiraçãoiluminista:modernizaçãodoEstadoedas 
instituições;ordenaçãodoespaçourbano;areformadoensino. 

 
 
 

5 

  

Módulo5 
OLIBERALISMO–IDEOLOGIAEREVOLUÇÃO,MODELOSEPRÁTICASNOSSÉCULOSXVIIIEXIX 
Unidade1 
1.ARevoluçãoAmericana:umarevoluçãofundadora 
Nascimentodeumanaçãosobaégidedosideaisiluministas 

 
 

2 

Avaliação 1 

Teste + correção/Trabalhos de grupo/Projetos… 6+13 

Total 53 



2ºPeríodo 

 

Temas Blocos previstos 
2ºsemestre 

Unidade2 
2.Arevoluçãofrancesa–paradigmadasrevoluçõesliberaiseburguesas 
2.1. AFrançanasvésperasdarevolução. 
2.2. DaNaçãosoberanaaotriunfodarevoluçãoburguesa:adesagregaçãodaordem social de 
Antigo Regime; a monarquia constitucional; a obra da Convenção; o regresso à 
pazcivileanovaordeminstitucionalejurídica. 

 

 
8 

Unidade3 
3.AgeografiadosmovimentosrevolucionáriosnaprimeirametadedoséculoXIX:as vagas 
revolucionárias liberais e nacionais. 

 
1 

  
Unidade4 
4. AimplantaçãodoliberalismoemPortugal 
4.1. Antecedenteseconjuntura(1807a1820). 
4.2. A revolução de 1820 e as dificuldades de implantação da ordem liberal (1820-
1834); precariedade da legislação vintista de carácter socioeconómico; desagregaçãodo 
império atlântico. Constituição de 1822 e Carta Constitucional de 1826. 
4.3. Onovoordenamentopolíticoesocioeconómico(1834-1851):importânciada 
legislaçãodeMouzinhodaSilveiraedosprojetossetembristaecabralista. 

 
 

 
6 

Unidade5 
5. Olegadodoliberalismonaprimeirametadedoséculo XIX 
5.1. O Estado como garante da ordem liberal; a secularização das instituições; o 
cidadão, ator político. O direito à propriedade e à livre iniciativa. Os limites da 
universalidade dos direitos humanos: a problemática da abolição da escravatura. 
5.2. O romantismo, expressão da ideologia liberal: revalorização das raízes históricas das 
nacionalidades;exaltaçãodaliberdade;aexplosãodosentimentonasartesplásticas,na 
literaturaenamúsica. 

 
 

 
2 

  
Unidade2 
2.Asociedadeindustrialeurbana 
2.1. As Transformações na sociedade oitocentista.. 

 
2 



3ºPeríodo 

 

 
 

2.2.Unidadeediversidadedasociedadeoitocentista 
 A condição burguesa: proliferação do terciário e incremento das classesmédias; 

valores e comportamentos. 
 Acondiçãooperária:saláriosemodosdevida. 
 Associativismoesindicalismo;aspropostassocialistasdetransformaçãorevolucionári

a da sociedade. 

 
 
 

8 

Unidade 3 
Portugal,uma sociedade capitalista periférica 
3.1. A Regeneração 

-       O Desenvolvimento das infraestruturas. 
 A Dinamização da atividade produtiva.  

3.2.  -      Entre a Depressão e a Expansão 
3.3.  -      As Transformações do regime político na viragem do século. 
3.4.   -     A solução Republicana e Parlamentar- A Primeira República 

 
 
 

6 

  
Unidade4 
4-      - Oscaminhosdacultura 

 A confiança no progresso científico; avanço das ciências exatas e emergência das 
ciências sociais. A progressiva generalização do ensino público. 

 Ointeressepelarealidadesocialnaliteraturaenasartes-asnovascorrentes estéticas na 
viragem do século. 

 Portugal:odinamismoculturaldoúltimoterçodoséculo. 

 
 
 

3 

Teste + correção/Trabalhos de grupo/Projetos… 6 
 Avaliação 1 

TOTAL 43 
 
 

NOTA:Os temas de aprofundamento estão indicados a negrito. 


