
 

 
 

                                                                  

 

 
 

                                                                  

Síntese da Planificação da Disciplina de História: 7º Ano 
 

N.° total de aulas: 67 (tempos letivos de 45 minutos) 
N.° de 

tempos 

(previsão) 

N.° de 

tempos 

(real)
1 

N.° de tempos 

letivos 

por período 

1.° período: 

26 

Apresentacao, introducao ao programa, apresentacao do Manual e 

definicao de regras de funcionamento da aula 
1  

Ficha diagnostica/Diagnostico da turma 2  

Domínio 1. Das sociedades recoletoras às primeiras sociedades produtoras 
Subdomínio 1.1. Das sociedades recoletoras as primeiras sociedades 

produtoras 
6  

Atividades de sistematizacao das aprendizagens; avaliacao formativa e 

sumativa (inclui os conteudos do subdominio 1.1) 
2  

Subdomínio 1.2. Contributos das civilizacoes urbanas 6  
Atividades de sistematizacao das aprendizagens; avaliacao formativa e 

sumativa (inclui os conteudos do subdominio 1.2.) 
2  

Domínio 2. A herança do Mediterrâneo Antigo 

Subdomínio 2.1. O mundo helenico 4  
Atividades de sistematizacao das aprendizagens; avaliacao formativa e 

sumativa (inclui os conteudos do subdominio 2.1) 
2  

Auto e coavaliacao de final de periodo 1  

2.° período:   

22 

Subdomínio 2.1. O mundo helenico 2  

Subdomínio 2.2. Roma e o Imperio 8  
Atividades de sistematizacao das aprendizagens; avaliacao formativa e 

sumativa (inclui os conteudos do subdominio 2.1 e 2.2) 
2  

Domínio 3. A formação da cristandade ocidental e a expansão islâmica 

Subdomínio 3.1 A Europa do seculo VI ao XII 4  

Subdomínio 3.2 O mundo muculmano em expansao 3  
Atividades de sistematizacao das aprendizagens; avaliacao formativa e 

sumativa (inclui os conteudos dos subdominios 3.1 e 3.2) 
2  

Auto e coavaliacao de final de periodo 1  

3.° período: 

19 

Domínio 4. O contexto europeu do século XII ao XIV 

Subdomínio 4.1. Apogeu e desagregacao da “ordem feudal” 10  

Subdomínio 4.2. As crises do seculo XIV 6  
Atividades de sistematizacao das aprendizagens; avaliacao formativa e 

sumativa (inclui os conteudos dos subdominios 4.1. e  4.2) 
2  

Autoavaliacao, coavaliacao e avaliacao final do ano letivo 1  
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