
 

HISTÓRIAA 

MÓDULO 7–CRISES,EMBATES IDEOLÓGICOSEMUTAÇÕES CULTURAISNA PRIMEIRAMETADEDOSÉCULO

Unidade1 
1. AstransformaçõesdasprimeirasdécadasdoséculoXX

RECUPERAÇÃODEAPRENDIZAGENS(11ºano):
sobreo Mundo. 

1.1. Umnovoequilíbrioglobal 
 AgeografiapolíticaapósaPrimeiraGuerraMundial.ASociedadedasNações.
 AdifícilrecuperaçãoeconómicadaEuropaeadependênciaemrelaçãoaosEstadosUnidos.

1.2. Aimplantaçãodomarxismo-leninismonaRússia:aconstruçãodomodelosoviético
RECUPERAÇÃODEAPRENDIZAGENS(11ºano):Aspropostassocialistasdetransformaçãorevolucionária
dasociedade. 

1.3. Aregressãododemoliberalismo 
RECUPERAÇÃODEAPRENDIZAGENS(11ºano):

 Aevoluçãodemocráticadosi
.

 AsaspiraçõesdeliberdadenosEstadosautoritárioseosmovimentosdeunificaçãonacional.
 Oimpactodosocialismorevolucionário;dificuldadeseconómicaseradicalizaçãodos

movimentossociais;emergênciadeautoritar
1.4. Mutaçõesnoscomportamentose nacultura

RECUPERAÇÃODEAPRENDIZAGENS(11ºano):Oscaminhosdacultura
A confiança no progresso científico; avanço das ciências exatas e emergência das ciências sociais. 
Aprogressiva generalização do ensino público.
Ointeressepelarealidadesocialnaliteraturaenas artes
estéticasnaviragemdoséculo. 
Portugal:odinamismoculturaldoúltimoterçodoséculo.

 Astransformaçõesdavidaurbanaeanovasociabilidade;acrisedosvalorestradicionais;osmovi
mentosfeministas. 

 Adescrençanopensamentopositivistaeasnovasconceçõescientíficas.
 Asvanguardas:ruturascomoscânonesdasartesedaliteratura.

1.5. Portugalnoprimeiropós-guerra 
RECUPERAÇÃO DEAPRENDIZAGENS (11º ano): As transformações do regime políticona 
viragemdoséculo:osproblemasdasociedadepo
icanae parlamentar-aPrimeiraRepública

 Asdificuldadeseconómicaseainstabilidadepolíticaesocial;afalênciadaPrimeiraRepública.
 Tendênciasculturais:entreonaturalismoeasvanguardas.

 

 ANOLETIVO2022/2023 PLANIFICAÇÃO
12ºANO 

Temas 

IDEOLÓGICOSEMUTAÇÕES CULTURAISNA PRIMEIRAMETADEDOSÉCULOXX 

AstransformaçõesdasprimeirasdécadasdoséculoXX 
APRENDIZAGENS(11ºano):Osafrontamentosimperialistas:odomíniodaEuropa 

AgeografiapolíticaapósaPrimeiraGuerraMundial.ASociedadedasNações.
AdifícilrecuperaçãoeconómicadaEuropaeadependênciaemrelaçãoaosEstadosUnidos.

leninismonaRússia:aconstruçãodomodelosoviético 
RECUPERAÇÃODEAPRENDIZAGENS(11ºano):Aspropostassocialistasdetransformaçãorevolucionária

RECUPERAÇÃODEAPRENDIZAGENS(11ºano): 
Aevoluçãodemocráticadosistemarepresentativo;osexcluídosdademocraciarepresentativa

AsaspiraçõesdeliberdadenosEstadosautoritárioseosmovimentosdeunificaçãonacional.
Oimpactodosocialismorevolucionário;dificuldadeseconómicaseradicalizaçãodos
movimentossociais;emergênciadeautoritarismos. 

Mutaçõesnoscomportamentose nacultura 
RECUPERAÇÃODEAPRENDIZAGENS(11ºano):Oscaminhosdacultura 
A confiança no progresso científico; avanço das ciências exatas e emergência das ciências sociais. 
Aprogressiva generalização do ensino público. 

interessepelarealidadesocialnaliteraturaenas artes-asnovascorrentes 

Portugal:odinamismoculturaldoúltimoterçodoséculo. 
Astransformaçõesdavidaurbanaeanovasociabilidade;acrisedosvalorestradicionais;osmovi

anopensamentopositivistaeasnovasconceçõescientíficas. 
Asvanguardas:ruturascomoscânonesdasartesedaliteratura. 

RECUPERAÇÃO DEAPRENDIZAGENS (11º ano): As transformações do regime políticona 
viragemdoséculo:osproblemasdasociedadeportuguesaeacontestaçãodamonarquia;asoluçãorepubl

aPrimeiraRepública. 
Asdificuldadeseconómicaseainstabilidadepolíticaesocial;afalênciadaPrimeiraRepública.
Tendênciasculturais:entreonaturalismoeasvanguardas.

 

PLANIFICAÇÃO(SIMPLIFICADA) 

 Blocosprevistos 
1º semestre 

Osafrontamentosimperialistas:odomíniodaEuropa 

AdifícilrecuperaçãoeconómicadaEuropaeadependênciaemrelaçãoaosEstadosUnidos.

RECUPERAÇÃODEAPRENDIZAGENS(11ºano):Aspropostassocialistasdetransformaçãorevolucionária

stemarepresentativo;osexcluídosdademocraciarepresentativa

AsaspiraçõesdeliberdadenosEstadosautoritárioseosmovimentosdeunificaçãonacional.
Oimpactodosocialismorevolucionário;dificuldadeseconómicaseradicalizaçãodos 14

 + 
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A confiança no progresso científico; avanço das ciências exatas e emergência das ciências sociais. 

Astransformaçõesdavidaurbanaeanovasociabilidade;acrisedosvalorestradicionais;osmovi

RECUPERAÇÃO DEAPRENDIZAGENS (11º ano): As transformações do regime políticona 
rtuguesaeacontestaçãodamonarquia;asoluçãorepubl

Asdificuldadeseconómicaseainstabilidadepolíticaesocial;afalênciadaPrimeiraRepública.

 



 

Unidade2 
2. Oagudizardastensõespolíticasesociaisapartirdosanos30
2.1. Agrandedepressãoeoseuimpactosocial

RECUPERAÇÃO DE APRENDIZAGENS (11º ano): A confiança nos mecanismos autorreguladores 
domercado.Ascrises do capitalismo

2.2. Asopçõestotalitárias 
 Os fascismos, teoria e prática: uma nova ordem nacionalista, antiliberal e antissocialista; elites 

eenquadramento das massas; o culto da força e da violência e a negação dos direitos humanos; 
aautarciacomo modelo económico.

 O estalinismo: planificação da economia; coletivização dos campos; burocratização do 
partido;repressão. 

2.3. Aresistênciadasdemocraciasliberais
 OintervencionismodoEstado. 
 OsgovernosdaFrentePopulareamobilizaçãodoscidadãos.

2.4. Adimensãosocialepolíticadacultura 
 Aculturademassaseodesejodeevasão:osgrandesentretenimentoscoletivos;os

ossocioculturais. 
 Aspreocupaçõessociaisnaliteraturaenaarte;ofuncionalismoeourbanismo.
 AculturaeodesportoaoserviçodosEstados.

2.5. Portugal:oEstadoNovo 
 Otriunfodasforçasconservadoras;aprogressivaadoçãodomodelofascistaitalianonasinstituiçõese no 

imaginário político. 
 Uma economia submetida aos imperativos políticos: prioridade à estabilidade financeira; 

defesada ruralidade; obras públicas e condicionamento ind
sindicatos. Apolíticacolonial. 

 Oprojetoculturaldoregime. 
 

Unidade3 
3. A degradação do ambiente 
internacionalAirradiação dofascismo 
nomundo. 
AshesitaçõesfaceàguerracivildeEspanha;aaliançacontraoimperialismodoeixonazi
fascista;amundializaçãodoconflito. 
MÓDULO 8–PORTUGAL EOMUNDO DASEGUNDA 
Unidade1 
1. Nascimentoeafirmaçãodeumnovoquadrogeopolítico
1.1. Areconstruçãodopós-guerra 
- A definição de áreasde influência; aOrganização dasNações Unidas; asnovas

economiainternacional.Aprimeiravagadedescolonizações.
 

1.2. Otempodaguerrafria–aconsolidaçãodeummundobipolar
- Omundocapitalista:apolíticadealiançaslideradapelosEUA;aprosperidadeeconómicaeasociedadede 

consumo; aafirmaçãodo Estado-Providência.
- Omundocomunista:oexpansionismosoviético;opçõeserealizaçõesdaeconomiadedireçãocentral.
- Aescaladaarmamentistaeoiníciodaeraespacial.
1.3. Aafirmaçãodenovaspotências 
- OrápidocrescimentodoJapão;oafastamentodaChinadoblocosoviético;aascensãoda Europ
- Apolíticadenão-alinhamento,asegundavagadedescolonizações.
1.4. O termo da prosperidade económica: origens e efeitos.

Oagudizardastensõespolíticasesociaisapartirdosanos30 
Agrandedepressãoeoseuimpactosocial 
RECUPERAÇÃO DE APRENDIZAGENS (11º ano): A confiança nos mecanismos autorreguladores 

Ascrises do capitalismo. 

Os fascismos, teoria e prática: uma nova ordem nacionalista, antiliberal e antissocialista; elites 
eenquadramento das massas; o culto da força e da violência e a negação dos direitos humanos; 

lo económico. 
O estalinismo: planificação da economia; coletivização dos campos; burocratização do 

Aresistênciadasdemocraciasliberais 

OsgovernosdaFrentePopulareamobilizaçãodoscidadãos. 
 

Aculturademassaseodesejodeevasão:osgrandesentretenimentoscoletivos;osmedia,veículodemodel

Aspreocupaçõessociaisnaliteraturaenaarte;ofuncionalismoeourbanismo. 
AculturaeodesportoaoserviçodosEstados. 

iunfodasforçasconservadoras;aprogressivaadoçãodomodelofascistaitalianonasinstituiçõese no 

Uma economia submetida aos imperativos políticos: prioridade à estabilidade financeira; 
defesada ruralidade; obras públicas e condicionamento industrial; a corporativização dos 

 

AshesitaçõesfaceàguerracivildeEspanha;aaliançacontraoimperialismodoeixonazi-

EGUNDA GUERRAMUNDIALAO INÍCIODA DÉCADA DE 80 

Nascimentoeafirmaçãodeumnovoquadrogeopolítico 

A definição de áreasde influência; aOrganização dasNações Unidas; asnovasregras da 
economiainternacional.Aprimeiravagadedescolonizações. 

Temas 

aconsolidaçãodeummundobipolar 
Omundocapitalista:apolíticadealiançaslideradapelosEUA;aprosperidadeeconómicaeasociedadede 

Providência. 
Omundocomunista:oexpansionismosoviético;opçõeserealizaçõesdaeconomiadedireçãocentral.
Aescaladaarmamentistaeoiníciodaeraespacial. 

OrápidocrescimentodoJapão;oafastamentodaChinadoblocosoviético;aascensãoda Europ
,asegundavagadedescolonizações. 

O termo da prosperidade económica: origens e efeitos. 

RECUPERAÇÃO DE APRENDIZAGENS (11º ano): A confiança nos mecanismos autorreguladores 

Os fascismos, teoria e prática: uma nova ordem nacionalista, antiliberal e antissocialista; elites 
eenquadramento das massas; o culto da força e da violência e a negação dos direitos humanos; 

O estalinismo: planificação da economia; coletivização dos campos; burocratização do 

 14 

,veículodemodel

iunfodasforçasconservadoras;aprogressivaadoçãodomodelofascistaitalianonasinstituiçõese no 

Uma economia submetida aos imperativos políticos: prioridade à estabilidade financeira; 
ustrial; a corporativização dos 
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Omundocapitalista:apolíticadealiançaslideradapelosEUA;aprosperidadeeconómicaeasociedadede 

Omundocomunista:oexpansionismosoviético;opçõeserealizaçõesdaeconomiadedireçãocentral. 

OrápidocrescimentodoJapão;oafastamentodaChinadoblocosoviético;aascensãoda Europa. 
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Unidade2 
2. Portugal:doautoritarismoàdemocracia
2.1. Imobilismopolíticoecrescimentoeconómicodo
- Estagnaçãodomundorural;emigração.Surtoindustrialeurbano;fomentoeconómiconascolónias.
- Aradicalizaçãodasoposiçõeseosobressaltopolíticode1958;aquestãocolonial

soluçõespreconizadas,luta armada,isolamentointernacional.
- A“primaveramarcelista”:reformismopolíticonãosustentado;oimpactodaguerracolonial.
2.2. Darevolução à estabilização dademocracia
- OMovimentodasForçasArmadaseaeclosãodaRevolução.
- DesmantelamentodasestruturasdesuportedoEstadoNovo;tensõespolítico

ideológicasnasociedadeenointeriordo
aeintervençãodoEstadonosdomínioseconómicoefinanceiro.Aopçãoconstitucionalde1976.

- Oreconhecimentodosmovimentosnacionalistaseoprocessodedescolonização.
- Arevisãoconstitucionalde1982eofuncionamentodasinsti
2.3. Osignificadointernacionaldarevoluçãoportugu
Unidade32º Semestre 
3. AstransformaçõessociaiseculturaisdoterceiroquarteldoséculoXX
 Aimportânciadospolosculturaisanglo

americanos.Areflexãosobreacondiçãohumananasartesenasletras. Oprogresso científicoea inovação 
tecnológica. 

 Aevoluçãodosmedia:osnovoscentrosdeproduçãocinematográfica;oimpactodaTVedamúsica
noquotidiano;ahegemoniadehábitossocioculturais

 Alterações na estrutura social e nos comportamentos: a terciarização da sociedade; os anos 60 e 
agestação de uma nova mentalidade 
juvenil,afirmaçãodosdireitosda mulher.

 
1
 

MÓDULO 9 – ALTERAÇÕESGEOESTRATÉGICAS, 
Unidade1 
1. OfimdosistemainternacionaldaGuerraFriaeapersistênciadadicotomiaNorte/Sul
1.1. O colapso do bloco soviético e a reorganização do 

Osproblemasda transição para aeconomia demercado
1.2. Ospolosdodesenvolvimentoeconómico
- HegemoniadosEstadosUnidos:supremaciamilitar,prosperidadeeconómica,dinamismocien

tíficoe tecnológico 
- ConsolidaçãodaComunidadeEuropeia;

U.E.easdificuldadesnaconstituiçãodeumaEuropapolítica.
- AfirmaçãodoespaçoeconómicodaÁsia
- Modernização e abertura da China à economia de mercado; a integração de Hong

deMacau 
1.3. Permanênciadefocosdetensãoemregiõesperiféricas
- DegradaçãodascondiçõesdeexistêncianaÁfricasubsaariana;etniaseEstados
- Descolagem contida e endividamento externo na América Latina; ditaduras e movimentos 

deguerrilha;a expansão dasdemocracias
- NacionalismoeconfrontospolíticosereligiososnoMédioOrienteenosBalcãs

Portugal:doautoritarismoàdemocracia 
Imobilismopolíticoecrescimentoeconómicodopós-guerraa1974 
Estagnaçãodomundorural;emigração.Surtoindustrialeurbano;fomentoeconómiconascolónias.
Aradicalizaçãodasoposiçõeseosobressaltopolíticode1958;aquestãocolonial–
soluçõespreconizadas,luta armada,isolamentointernacional. 

ormismopolíticonãosustentado;oimpactodaguerracolonial.
Darevolução à estabilização dademocracia 
OMovimentodasForçasArmadaseaeclosãodaRevolução. 
DesmantelamentodasestruturasdesuportedoEstadoNovo;tensõespolítico-
ideológicasnasociedadeenointeriordomovimentorevolucionário;políticaeconómicaantimonopolist
aeintervençãodoEstadonosdomínioseconómicoefinanceiro.Aopçãoconstitucionalde1976.
Oreconhecimentodosmovimentosnacionalistaseoprocessodedescolonização. 
Arevisãoconstitucionalde1982eofuncionamentodasinstituiçõesdemocráticas, 
Osignificadointernacionaldarevoluçãoportuguesa.                                                                    TOTAL: 53

AstransformaçõessociaiseculturaisdoterceiroquarteldoséculoXX 
anglo-

americanos.Areflexãosobreacondiçãohumananasartesenasletras. Oprogresso científicoea inovação 

:osnovoscentrosdeproduçãocinematográfica;oimpactodaTVedamúsica
noquotidiano;ahegemoniadehábitossocioculturaisnorte-americanos. 
Alterações na estrutura social e nos comportamentos: a terciarização da sociedade; os anos 60 e 
agestação de uma nova mentalidade – procura de novos referentes ideológicos, contestação 
juvenil,afirmaçãodosdireitosda mulher..  

 

Temas 

, TENSÕESPOLÍTICASETRANSFORMAÇÕESSOCIOCULTURAISNO MUNDOATUAL

OfimdosistemainternacionaldaGuerraFriaeapersistênciadadicotomiaNorte/Sul 
O colapso do bloco soviético e a reorganização do mapa político da Europa de Leste. 
Osproblemasda transição para aeconomia demercado 
Ospolosdodesenvolvimentoeconómico 

HegemoniadosEstadosUnidos:supremaciamilitar,prosperidadeeconómica,dinamismocien

ConsolidaçãodaComunidadeEuropeia;integraçãodasnovasdemocraciasdaEuropadoSul;a
U.E.easdificuldadesnaconstituiçãodeumaEuropapolítica. 
AfirmaçãodoespaçoeconómicodaÁsia-Pacífico;aquestãodeTimor 
Modernização e abertura da China à economia de mercado; a integração de Hong-Kong e 

nciadefocosdetensãoemregiõesperiféricas 
DegradaçãodascondiçõesdeexistêncianaÁfricasubsaariana;etniaseEstados 
Descolagem contida e endividamento externo na América Latina; ditaduras e movimentos 
deguerrilha;a expansão dasdemocracias 

olíticosereligiososnoMédioOrienteenosBalcãs 

Estagnaçãodomundorural;emigração.Surtoindustrialeurbano;fomentoeconómiconascolónias. 

ormismopolíticonãosustentado;oimpactodaguerracolonial. 
 12 

movimentorevolucionário;políticaeconómicaantimonopolist
aeintervençãodoEstadonosdomínioseconómicoefinanceiro.Aopçãoconstitucionalde1976. 

TOTAL: 53 

americanos.Areflexãosobreacondiçãohumananasartesenasletras. Oprogresso científicoea inovação 

:osnovoscentrosdeproduçãocinematográfica;oimpactodaTVedamúsica 6 

Alterações na estrutura social e nos comportamentos: a terciarização da sociedade; os anos 60 e 
procura de novos referentes ideológicos, contestação 

  

TENSÕESPOLÍTICASETRANSFORMAÇÕESSOCIOCULTURAISNO MUNDOATUAL 

HegemoniadosEstadosUnidos:supremaciamilitar,prosperidadeeconómica,dinamismocien

integraçãodasnovasdemocraciasdaEuropadoSul;a 

Kong e 

Descolagem contida e endividamento externo na América Latina; ditaduras e movimentos 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

- Unidade2 
2. Aviragemparaumaoutraera 
2.1. Mutaçõessociopolíticasenovomodeloeconómico
- OdebatedoEstado-

Nação;aexplosãodasrealidadesétnicas;asquestões
- Afirmaçãodoneoliberalismoeglobalizaçãodaeconomia.Rarefaçãodaclasseoperária;

declíniodamilitânciapolítica edosindicalismo
2.2.Dimensõesdaciênciaedaculturanocontextodaglobalização
- Primadodaciênciaedainovaçãotecnológica;revoluçãoda 

informação;ciênciaedesafioséticos;declíniodasvanguardasedo pós
- Dinamismossocioculturais;revivescênciadofervorreligiosoeperdadeautoridadedasIgrejas;indivi

dualismomoralenovas formasdeassociativismo;hegemonia da
Unidade5 
3. Portugalnonovoquadrointernacional
-Aintegraçãoeuropeiaeassuasimplicações.Asrelaçõescomospaíseslusófonosecomaáreaibero
americana. 
Avaliação-1       testes e correção-4 
TOTAL-43 

Mutaçõessociopolíticasenovomodeloeconómico 

Nação;aexplosãodasrealidadesétnicas;asquestõestransnacionais;migrações,segurançae 
Afirmaçãodoneoliberalismoeglobalizaçãodaeconomia.Rarefaçãodaclasseoperária; 
declíniodamilitânciapolítica edosindicalismo 

2.2.Dimensõesdaciênciaedaculturanocontextodaglobalização 
dainovaçãotecnológica;revoluçãoda 

informação;ciênciaedesafioséticos;declíniodasvanguardasedo pós-modernismo 
Dinamismossocioculturais;revivescênciadofervorreligiosoeperdadeautoridadedasIgrejas;indivi
dualismomoralenovas formasdeassociativismo;hegemonia daculturaurbana. 

Portugalnonovoquadrointernacional 
Aintegraçãoeuropeiaeassuasimplicações.Asrelaçõescomospaíseslusófonosecomaáreaibero

transnacionais;migrações,segurançae 

8 

Dinamismossocioculturais;revivescênciadofervorreligiosoeperdadeautoridadedasIgrejas;indivi

Aintegraçãoeuropeiaeassuasimplicações.Asrelaçõescomospaíseslusófonosecomaáreaibero- 2 


