
 
 

                                                                  

 

  
                

Síntese da Planificação da Disciplina de História: 12º Ano Turma: B 
 

Períodos 1.º Período 
 

2.º Período  
 

3.º Período 
 

Total 

Aulas previstas 78 aulas 66 aulas 48 aulas 192 
aulas 

Conteúdos 
Programáticos 

Módulo 7 
Crises, embates ideológicos 
e mutações culturais na 
primeira metade do século 
XX 
 
1. As transformações das 
primeiras décadas do século 
XX. 
 
1.1. Um novo equilíbrio global 
 
1.2. A implantação do marxismo-
leninismo na Rússia: a construção 
do modelo soviético. 
 
1.3. A regressão do demo – 
liberalismo. 
 
1.4. Mutações nos 
comportamentos e na cultura: 

 
1.5. Portugal no primeiro pós-
guerra. 

 
2. O agudizar das tensões 
políticas e sociais a partir 
dos anos 30. 
 
2.1. A grande depressão e o seu 
impacto social. 
 
2.2. As opções totalitárias 

 
2.3. A resistência das democracias 
liberais. 
 

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 
 
1.1. A reconstrução do pós-
guerra. 

 
1.2. O tempo da Guerra Fria - 
a consolidação de um 
mundo Bipolar. 
 
1.3. A afirmação de novas 
potências. 
 
1.4. O termo da 
prosperidade económica: 
origens e efeitos. 

 
2. Portugal do 
autoritarismo à 
democracia 
 
2.1. Imobilismo político e 
crescimento económico do 
pós--guerra a 1974. 
 
2.2. Da Revolução à 
estabilização da 
democracia. 

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. 
 
1.1. O colapso do 
bloco soviético e a 
reorganização do mapa 
político da Europa de 
Leste. Os problemas 
da transição para a 
economia de mercado. 

 
1.2. Os polos do 
desenvolvimento 
económico 
 
1.3. Permanência de 
focos de tensão em 
regiões periféricas 
 

 

 
2. A viragem para 
outra era 
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2.4. A dimensão social e política da 

cultura. 

  

2.5. Portugal: o Estado Novo 

 
3. A degradação do 
ambiente internacional 
 
- A irradiação do fascismo no mundo. 
 
- As hesitações face à Guerra Civil de 
Espanha; a aliança contra o 
imperialismo do eixo nazi- fascista; a 
mundialização do conflito. 

 
 
 
 
 

 
3. As transformações 
sociais e culturais do 
terceiro quartel do 
século XX. 
 
- A importância dos pólos 
culturais anglo-americanos. A 
reflexão sobre a condição 
humana nas artes e nas letras. 
O progresso científico e a 
inovação tecnológica. 
 
- A evolução dos media: os 
novos centros de produção 
cinematográfica o impacto da 
TV e da música no quotidiano; 
a hegemonia de hábitos 
socioculturais norte-
americanos. 
- Alterações na estrutura 
social e nos comportamentos: 
a terciarização da sociedade; 
os anos 60 e a gestação de 
uma nova mentalidade - 
procura de novos referentes 
ideológicos, contestação 
juvenil, afirmação dos direitos 
da mulher. 

 
 

2.1. Mutações 
sociopolíticas e novo 
modelo económico. 
 
2.2. Dimensões da 
ciência e da cultura no 
contexto da 
Globalização. 

 
 

 
3. Portugal no 
novo quadro 
internacional. 
 
- A integração europeia 
e as suas implicações. 
 As relações com os 
países lusófonos e 
com a área 
ibero-americana. 

Avaliação 
(previstas) 

4 aulas 4 aulas 4 aulas 16 
aulas 

Apresentação 
Encerramento 

2 aulas 1 aula 1 aula 4 
aulas 

Aulas dadas     172 
aulas 

 
 

                                                                          A professora, 
 

                                                       Georgina dos Santos Morais Correia 


