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8.º ANO
2020-2021
Conteúdos e Atividades

1º Período

2º Período

3º Período

Aulas previstas

24

22

18

Conteúdos programáticos

19*

18

14 (Nota1)

Testes de avaliação e correção

3

3

3

Apresentação / Encerramento

2

1

1

Outras atividades formativas

-

-

-

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1º Período
Tema E - Expansão e mudança nos séculos XV e XVI
- A abertura ao mundo.
- Renascimento e Reforma.

2º Período
Tema F - Portugal no contexto europeu dos séculos XVII e XVIII
- O império português e a concorrência internacional.
- O Antigo Regime no século XVIII.
- A cultura em Portugal no contexto europeu.
Tema G - Crescimento e ruturas no mundo ocidental nos séculos XVIII e XIX
- A “revolução agrícola” e o arranque da “revolução industrial”.

3º Período
Tema G - Crescimento e ruturas no mundo ocidental nos séculos XVIII e XIX
- O triunfo das revoluções liberais.

Nº de
aulas
19

Nº de
aulas
15

3

Nº de
aulas
14

Nota 1): O programa oficial da disciplina de História prevê cerca de 65 tempos letivos para o seu cumprimento integral com três
tempos letivos de 45 minutos semanais. Desde o ano letivo de 2019/20 que a disciplina de História, no 8º ano, ficou com apenas
dois tempos letivos de 45 minutos semanais, o que equivale a 51 tempos letivos para a lecionação de conteúdos programáticos.
Há uma redução de 14 tempos letivos, o que compromete efetivamente o cumprimento do programa oficial.
Nota: Serão tidos em atenção a integração de conteúdos da História local nas planificações sempre que passível de se efetuarem.

*Inclui duas aulas para consolidação de aprendizagens que podem ser diluídas ao longo do ano.

