
 

Tempos@Espaços 

PLANIFICAÇÃO ANUAL  

DEPARTAMENTO: CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS ÁREA DISCIPLINAR: 400- HISTÓRIA/420 – 
GEOGRAFIA 

CICLO DE ENSINO: 3º CICLO 

ANO DE ESCOLARIDADE: 7º ANO ANO LETIVO: 2019-20 TURMA:  
 

1º SEMESTRE 

TEMA / DOMÍNIO  CONHECIMENTOS CAPACIDADES E ATITUDES 
(APRENDIZAGENS ESSENCIAS) 

AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO 
ORIENTADAS PARA O PERFIL DOS ALUNOS 

 

COMPETÊNCIAS DO 
PERFIL DO ALUNO A 

DESENVOLVER| 
(ACPA) 

TEMPOS 
LETIVOS 

TRABALHO 
DISCIPLINAR 

Viagem pelo 
território da 

civilização Egípcia  

 Compreender o aparecimento das primeiras civilizações 
históricas, destacando a civilização egípcia. 

 Relacionar a economia, sociedade e cultura egípcias com o 
espaço geográfico em que se implantou. 

 Reconhecer diferentes formas de representação do 
mundo de acordo com a posição geográfica dos 
continentes e com os espaços de vivência dos povos, 
utilizando diversas projeções cartográficas (em suporte 
físico ou digital). 

 Selecionar as formas de representação da superfície 
terrestre, tendo em conta a heterogeneidade de situações 
e acontecimentos observáveis a partir de diferentes 
territórios.  

 Identificar as grandes cadeias montanhosas e os principais 
rios do Mundo, em mapas de diferentes escalas e 
suportes (papel ou digital). 

 Relacionar a localização de formas de relevo com a rede 
hidrográfica, em representações cartográficas de 
diferentes escalas. 

 Enquadramento teórico da civilização 
egípcia, no contexto das primeiras 
civilizações históricas.  

 Localização da civilização egípcia no mapa 
mundo. 

 A importância geográfica do rio Nilo. 

 Aspetos mais relevantes da civilização 
egípcia (arte, sociedade e economia).  
 

 Elaboração e exposição de trabalhos 
relacionados com:  localização do Egipto, 
a localização e importância do rio Nilo e 
aspetos relevantes da sociedade egípcia. 
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A Rosa-dos-
Ventos e os 
Romanos 

• Conhecer as principais características do Mundo Romano, 
evidenciando a importância da sua arte. 

 

 Descrever a localização relativa de um lugar, em 
diferentes formas de representação da superfície 
terrestre, utilizando a rosa-dos-ventos. 

 Caraterizar o Mundo Romano destacando 
os aspetos culturais. 

 Identificar os pontos cardeais, colaterais e 
intermédios numa Rosa-dos-Ventos.  

 Localizar em termos relativos os lugares à 
superfície terrestre. 
 

 Construção de uma Rosa-dos-Ventos 
utilizando a técnica do mosaico romano. 

 Exposição e concurso dos trabalhos 
realizados 
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  2º SEMESTRE   

     

TEMA / DOMÍNIO  CONHECIMENTOS CAPACIDADES E ATITUDES 
(APRENDIZAGENS ESSENCIAS) 

AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO 
ORIENTADAS PARA O PERFIL DOS ALUNOS 

 

COMPETÊNCIAS DO 
PERFIL DO ALUNO A 

DESENVOLVER| 
(ACPA) 

TEMPOS 
LETIVOS 

TRABALHO 
DISCIPLINAR 

Alpiarça ao 
longo do 
Tempo 

 Reconhecer que o conhecimento histórico se constrói 
com informação fornecida por diversos tipos de fontes: 
materiais, escritas e orais. 

 Saber localizar no tempo e no espaço acontecimentos 
históricos relevantes. 

 Motivar os alunos para a importância da História regional 
e local e valorização do respetivo património. 

 Aplicar as Tecnologias de Informação. 

 Destacar a importância do tempo na 
História – o Friso Cronológico. 

 Pesquisa e recolha dos principais 
acontecimentos da História de Alpiarça. 

 Visita de Estudo à Casa Museu José Relvas 
e respetivas Estações Arqueológicas.  
 

 Construção de um Friso Cronológico 
identificando os principais marcos 
históricos de Alpiarça 
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As primeiras 
civilizações e 
as civilizações 
da 
Antiguidade 
Clássica no 

 Reconhecer diferentes formas de representação do 
mundo de acordo com a posição geográfica dos 
continentes e com os espaços de vivência dos povos, 
utilizando diversas projeções cartográficas (em suporte 
papel ou digital). 

 Saber localizar no espaço as primeiras civilizações e as 
civilizações da Antiguidade Clássica. 

 Localizar geograficamente as diferentes 
civilizações. 

 Elaboração de mapas, utilizando os 
elementos fundamentais dos mapas 
(legenda, escala, orientação, título, fonte). 
 

 Exposição de mapas.  
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espaço   
 

 

 

 

Os Professores 

___________________________________________ 

Alpiarça, 06 de setembro de 2019 


