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História – 9º Ano  

 

 

Informação aos Encarregados de Educação 

 

 

 
 

- A avaliação efetua-se no final de cada período e traduz-se num juízo globalizante sobre o 
desenvolvimento das capacidades/conhecimentos e das atitudes dos alunos. 
 
 
 
 
 

 
 

 
Componente do 

Currículo de 
Caráter 

Transversal 

 
 

              Descritores 

 
Instrumentos de 

Avaliação 
 

Fatores  
de 

Ponde-
ração 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capaci-
dades/ 
Conheci-
mentos 

Desenvolver 
capacidades de 
localização no tempo  
 
Desenvolver 
capacidades de 
localização no 
espaço  
 
Desenvolver 
capacidades de 
contextualização de 
personalidades, 
acontecimentos e 
processos 
 
Produzir um discurso 
coerente, correto e 
fundamentado, 
utilizando de forma 
adequada o 
vocabulário específico  
para comunicar o 
conhecimento 
histórico adquirido 
 
Desenvolver o 
espírito crítico 
 
Desenvolver 
capacidades de 
pesquisa, de 
interpretação e de 
análise de vários tipos 
de fontes 
 

 

Fichas de Avaliação 

Apresentação oral de 

trabalhos  

Debates 

Prova de Aferição 

Interna  

 

 
 
 
 
 
 

70% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

.Relacionamento 

Interpessoal  

 

.Cumprimento de 

Regras 

 

.Responsabilidade  

 

.Autonomia 

 

.Participação 

 

Fichas de trabalho  

Questionários orais 

Biografias  

Trabalhos de pesquisa  

Relatórios de aula 

Relatórios de Visitas de 

Estudo  

 



 

Aprendizagens Específicas – História 

9º Ano 
. A Europa e o Mundo no limiar do Século XX 
 - Apogeu e declínio da influência europeia 
.Conhecer e compreender o imperialismo do século XIX 
.Conhecer e compreender as causas e o desenrolar da 1.ª Grande Guerra 

 - As transformações políticas, económicas, sociais e culturais do após guerra 
.Conhecer as transformações geopolíticas decorrentes da 1.ª Grande Guerra  
.Conhecer e compreender as transformações económicas do após guerra  
.Conhecer e compreender a Revolução Soviética 
.Conhecer e compreender as transformações socioculturais das primeiras décadas do século 
XX 

- Portugal: da 1.ª República à Ditadura Militar 
.Conhecer e compreender a crise e queda da Monarquia Constitucional  
.Conhecer e compreender as realizações e dificuldades da 1.ª República (1910-1914) 
.Conhecer e compreender o derrube da Primeira República e a sua substituição por um regime 
ditatorial (1914-1926) 
 

. Da Grande Depressão à 2.ª Guerra Mundial 
 - Crise, ditaduras e democracia na década de 30 
.Conhecer e compreender a Grande Depressão dos anos 30 e o seu impacto social  
.Conhecer e compreender a emergência e consolidação do(s) fascismo(s) nas décadas de 20 
e 30 
.Conhecer e compreender a emergência e consolidação do Estado Novo em Portugal  
.Conhecer e compreender o regime totalitário estalinista implantado na União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS)  
.Conhecer e compreender as respostas dos regimes demoliberais à “Crise de 1929” e à 
Grande Depressão da década de 30 

 - A 2.ª Guerra Mundial: violência e reconstrução 
.Conhecer e compreender a origem, o decorrer e o desfecho do conflito 
.Conhecer e compreender as consequências demográficas, económicas e geopolíticas da 2.ª 
Guerra Mundial 

. Do segundo após guerra aos anos 80 
 - A Guerra Fria 
.Conhecer e compreender a nova “ordem mundial” do após guerra 
.Conhecer e compreender os efeitos da nova “ordem mundial” do após guerra em Portugal  
.Conhecer e compreender os movimentos de independência das colónias do após guerra aos 
anos 70 
.Conhecer e compreender as consequências da política do Estado Novo perante o processo 
de descolonização do após guerra 
.Conhecer e compreender o dinamismo económico-social dos países capitalistas 
desenvolvidos e de desenvolvimento intermédio (modelo de “Estado-Providência”) do após 
guerra aos anos 70 
.Conhecer as características das sociedades ocidentais desenvolvidas 
.Conhecer e compreender a desagregação do Estado Novo 
.Conhecer e compreender a Revolução democrática portuguesa 
.Conhecer e compreender a evolução ocorrida desde as “crises petrolíferas” até ao colapso do 
bloco soviético 
.Conhecer e compreender a unidade e diversidade do mundo comunista, os seus bloqueios e 
ruturas 

. O após Guerra Fria e a Globalização 
 - Estabilidade e instabilidade num mundo unipolar 
.Conhecer e compreender a emergência e os limites do unilateralismo americano 
.Conhecer e compreender o atual processo de globalização 
.Conhecer os efeitos da integração portuguesa nas Comunidades Europeias/União Europeia 
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