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História – 7º ano de escolaridade 
Planificação para a Recuperação e Consolidação das Aprendizagens 2020/2021 

Aprendizagens essenciais: 
Relembrar e localizar em representações cartográficas de diversos tipos, locais e eventos históricos; 
Consolidar a aquisição e utilizar referentes de tempo e de unidades de tempo histórico: antes de, depois de, milénio, século, ano, era; 
Compreender a necessidade das fontes históricas para a produção do conhecimento histórico; 
Identificar e aplicar conceitos; 
Utilizar adequadamente fontes históricas de tipologia diversa, recolhendo e tratando a informação para a abordagem da realidade social numa perspetiva crítica. 
Áreas de competências do Perfil do Aluno: 

▶ Linguagens e textos; 

▶ Informação e comunicação; 

▶ Pensamento crítico e pensamento criativo; 

▶ Relacionamento interpessoal, Bem-estar, saúde e ambiente. 
Semana de 21 a 25 de setembro 

Conteúdos: 
Apresentação; 
Regras de funcionamento da disciplina; 
Como se conta o Tempo em História; 
Localizar, recorrendo a diversas formas de representação; 
Recordo fontes ou documentos históricos; 
O que são fontes históricas? 

Atividades: 
Exploração do Manual; 
Utilização de Recursos Digitais; 
Localizar regiões do Mundo; 
Construção de Frisos Cronológicos; 
Exploração do promover estratégias que envolvam aquisição de conhecimento, informação; e outros saberes, relativos aos conteúdos das AE; 
Recolher e selecionar dados de fontes históricas fidedignas para análise de temáticas em estudo. 
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Recursos: 
Caderno diário; 
Material de escrita; 
Manual escolar; 
Computador ou telemóvel com ligação à Internet; 
Plataforma TEAMS quando as tarefas ou atividades propostas se adequarem. 

Semana de 28 a 02 de outubro 

Conteúdos: 
Elaboração de um dicionário Colaborativo. 
Apresentação do Dicionário Colaborativo ao Grupo Turma. 

Atividades: 
Os alunos produzem um dicionário Colaborativo composto por vários conceitos: Mapa-Mundo, Rosa-dos-ventos, Pré- História, História, Economia Recolectora, 
Economia Produtora, Nomadismo, Sedentarismo, Comunidades Agro-pastoris, Bíface, Foice, Mó, Machado; 
Organizar de forma sistematizada a leitura e o estudo autónomo; 
Pesquisar de forma progressiva e autónoma; 
Mobilizar as TIC. 

Recursos: 
Caderno diário; 
Material de escrita; 
Manual escolar; 
Computador ou telemóvel com ligação à Internet; 
Plataforma TEAMS quando as tarefas ou atividades propostas se adequarem. 
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História – 7º ano de escolaridade 
Planificação para a Recuperação e Consolidação das Aprendizagens 2020/2021 

Semana de 06 a 09 de outubro 

Conteúdos: 
A Herança Muçulmana na Península Ibérica; 
A Herança Romana na Península Ibérica. 

Atividades: 
Exploração de esquemas e de gravuras facultados pela professora; 
Promover estratégias que envolvam a criatividade dos alunos; 
Mobilizar conhecimento adquirido aprendendo a aplicá-lo em situações históricas e geográficas específicas, sensibilizando desta forma os alunos para as noções de 
permanência e de mudança; 
Pesquisar de forma progressivamente autónoma; 
Mobilizar as TIC. 

Recursos: 
Caderno diário; 
Material de escrita; 
Manual escolar; 
Computador ou telemóvel com ligação à Internet; 
Plataforma TEAMS quando as tarefas ou atividades propostas se adequarem. 

Semana de 12 a 16 de outubro 

Conteúdos: 
O contributo dos gregos para a implantação da Democracia; 
À Descoberta das palavras: Ditadura, Democracia Direta e Representativa. 

Atividades: 
Mobilizar conhecimento adquirido aprendendo a aplicá-lo em situações históricas e geográficas específicas, sensibilizando desta forma os alunos para as noções de 
permanência e de mudança; 
Debate moderado e orientado pela professora sobre a origem da Democracia e contributo do povo grego para uma democracia na atualidade; 
Os alunos elaboram uma produção escrita “Diferenças e Semelhanças entre a Democracia Grega e a Atual”. 
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Observação: Nestas aulas, procurou-se, sempre que possível, estabelecer uma “ponte” entre os conteúdos lecionados no 5º e 6º ano. 

Recursos: 
Caderno diário; 
Material de escrita; 
Manual escolar; 
Computador ou telemóvel com ligação à Internet; 
Plataforma TEAMS quando as tarefas ou atividades propostas se adequarem. 

História – 7º ano de escolaridade 
Planificação para a Recuperação e Consolidação das Aprendizagens 2020/2021 

Semana de 19 a 23 de outubro 

Conteúdos: 
Fenícios, Gregos e Cartagineses chegam à Península Ibérica; 
O contributo dos Fenícios para escrita alfabética; 
Autoavaliação sobre a Recuperação e Consolidação das Aprendizagens. 

Atividades: 
Exploração de esquemas, gravuras sobre os percursos dos Fenícios, dos Gregos e dos Cartagineses com os povos peninsulares; 
Leitura e exploração de mapas sobre o percurso destes povos com os povos peninsulares; 
Aplicação de uma ficha de Autoavaliação. 

Recursos: 
Caderno diário; 
Material de escrita; 
Manual escolar; 
Computador ou telemóvel com ligação à Internet; 
Plataforma TEAMS quando as tarefas ou atividades propostas se adequarem. 


