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PLANIFICAÇÃO 

ANO LETIVO 
 

Ano 
 
 
 

 
 
 

 
 

DISCIPLINA:  

 

Docente 

 

 

Conteúdos Competências Específicas Estratégias Avaliação RECURSOS Nº Aulas 

 

 

 

 

Módulo 1. A Cultura da Ágora 
• Tronco comum (Tempo, Espaço, Biografia, 
Local, Acontecimento, Sínteses, Casos 
Práticos); 
• A Arquitectura Grega; 
• A Escultura Grega; 
• A Cerâmica e a Pintura. 
 
 
 
 
 
Módulo 2. A Cultura do Senado 
• Tronco comum (Tempo, Espaço, Biografia, 
Local, Acontecimento, Sínteses, Casos 
Práticos); 
• A Arquitectura Romana; 
• A Escultura Romana; 
• A Pintura e o Mosaico. 
 
 

 

 Identificação e caracterização de 
imagens, obras, artistas, estilos, 
movimentos, técnicas, períodos 
artísticos, conceitos e noções, 
personalidades e acontecimentos 
relevantes de uma época, rupturas e 
revivalismo; 
 
• Contextualização no tempo e no espaço 
de objectos artísticos, integrando-os no 
conjunto da produção dos seus autores e 
nos valores estéticos e sociais em que se 
inscrevem; 
 
• Análise da especificidade técnica e 
formal de um objecto artístico; 
 
• Comentário, interpretação, relacionação 
e análise de documentos iconográficos, 
fontes escritas ou textos historiográficos, 
utilizando a terminologia ou o 
vocabulário específico da História da 
Cultura e das Artes. 

   

 

 

 Análise de 

cronologias e tábuas 

cronológicas 

 

 Análise de mapas 

 

 Análise e 

exploração de 

imagens 

 

 Leitura e 

interpretação de 

textos históricos e 

historiográficos 

diversos 

 

 

 Produção de 

sínteses de conteúdos 

 

 
 

Observação  
Directa 

 
 
 
 

Participação 
Oral 

 
 
 
 

Avaliação 
Formativa 

 
 
 
 
 

Avaliação 
Sumativa 

 
 

 
 

Quadro 
Negro 

 
 

Textos  
Policopiados 

 
 

DVD`s 
 
 

Leitor de Cd`s 
 
 

Computador 
 
 

Projector 
Multimédia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
1º 

Período 
 
 
 

 
 
 
 
 

1º 
Período 

 
 
 
 
 
 
 

2011/2012

HISTÓRIA DA CULTURA E DAS ARTES

10º Ano

Pedro Bandeira Simões



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA 

ESCOLA SECUNDÁRIA/3 RAINHA SANTA ISABEL – 402643 
ESTREMOZ 

 
 

 

 
 
Módulo 3. A Cultura do Mosteiro 
• Tronco comum (Tempo, Espaço, Biografia, 
Local, Acontecimento, Sínteses, Casos 
Práticos); 
• A Arquitectura Românica; 
• A Escultura Românica; 
• As artes da cor: pintura, mosaico, iluminura; 
• A Europa sob o signo de Alá. 
 
 
 
Módulo 4. A Cultura da Catedral 
• Tronco comum (Tempo, Espaço, Biografia, 
Local, Acontecimento, Sínteses, Casos 
Práticos); 
• A Arquitectura Gótica; 
• A Escultura Gótica; 
• A Itália e a Flandres; 
• O gótico cortesão; 
• Ainda sob o signo de Alá. 
 
 
 
Módulo 5. A Cultura do Palácio 
• Tronco comum (Tempo, Espaço, Biografia, 
Local, Acontecimento, Sínteses, Casos 
Práticos); 
• A Pintura renascentista; 
• A Arquitectura renascentista; 
• A Escultura renascentista; 
• O Maneirismo; 

  

  

 
 

 Identificação e caracterização de 
imagens, obras, artistas, estilos, 
movimentos, técnicas, períodos 
artísticos, conceitos e noções, 
personalidades e acontecimentos 
relevantes de uma época, rupturas e 
revivalismo; 
 
 
 
• Contextualização no tempo e no espaço 
de objectos artísticos, integrando-os no 
conjunto da produção dos seus autores e 
nos valores estéticos e sociais em que se 
inscrevem; 
 
 
 
• Análise da especificidade técnica e 
formal de um objecto artístico; 
 
 
 
• Comentário, interpretação, relacionação 
e análise de documentos iconográficos, 
fontes escritas ou textos historiográficos, 
utilizando a terminologia ou o 
vocabulário específico da História da 
Cultura e das Artes. 

 

   

 

 

 

 Análise de 

cronologias e tábuas 

cronológicas 

 

 Análise de mapas 

 

 Análise e 

exploração de 

imagens 

 

 Leitura e 

interpretação de 

textos históricos e 

historiográficos 

diversos 
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http://www.encarta.msn.com <http://www.encarta.msn.com/ (enciclopédia). 

http://www.infoplease.com <http://www.infoplease.com/ (Columbia Encyclopedia) 

http://www.universia.pt/conteudos/bibliotecas/bibliotecas_mapas_2.jsp (página que remete para mais de mil mapas históricos). 

http://www.lib.utexas.edu/maps/index.html (remissão da página anterior para mapas). 
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http://www.indiana.edu <http://www.indiana.edu/ (Atenas, arquivo de imagens do 

património arqueológico e arquitectónico). 

http://www.culture.gr <http://www.culture.gr/ (museus gregos). 

http://pompeya.desdeinter.net/index.htm (arte romana). 

http://www.conimbriga.pt/index.html http://www.uc.pt/Conimbriga/html (Conímbriga). 

http://www.forumromanum.org/ <http://www.geocities.com/stilicho/ (sobre a História de Roma). 

http://www.unicaen.fr/rome/ (planta de Roma, reconstituições e maquetas). 

http://www.pitt.edu/-medart/ (arte e arquitectura medievais). 

http://www.camelotintl.com/index.html (Camelot International, visita a uma aldeia medieval). 

http://www.terravista.pt/lhadoMel/2915/ (cronologia do século XIII). 

http://www.csupomona.edu/~pcclarch/emusic/medieval.html (música medieval). 

http://www.virtual-net.pt/FranciscanosVaratojo/ofm.html (a Ordem franciscana). 

http://companhiajesus.pt/intro/hist.port.htm (a Companhia de Jesus). 

http://www.northlink.com/~hauxe/dkshore.htm (contactos entre Espanhóis e Índios). 

http://www.cncdp.pt/cncdp/cristal/index.html (descobrimentos e expansão portuguesa). 

http://www.instituto-camoes.pt/cvc/navegaport/index.html (descobrimentos e expansão portuguesa). 

http://www.cidadevirtual.pt/mosteiro-jerónimos (Mosteiro dos Jerónimos Torre de Belém). 

http://www.terravista.pt/portosanto/1445 (navios dos descobrimentos) 

http://www.cncdp.pt/gama/index.html (portugueses no Oriente). 

http://www.fordhan.edu/halsall/mod/modsbook05.htm/#Absolutism (absolutismo em Inglaterra Espanha e França, fontes primárias e imagens). 

http://www.bmz.amsterdam.nl/adam/uk/intro.html (Amesterdão século XVII). 

http://www.chateauversailles.fr/ (sobre o Palácio de Versalhes) 

http://www.monumentos.pt/ajuda.html (DGEMN ˆ estudo dos projectos arquitectónicos do tempo do Marquês de Pombal ˆ Lisboa, Vila Real de Santo António, Universidade de 

Coimbra). 

http://www.wsu.edu/~dee/ENLIGHT/ENLIGHT.HTM (sobre o Iluminismo) 

http://lcweb.loc.gov/exhibits/african/ (exposição de documentos e imagens sobre a África e a América). 

http://www.iscsp.utl.pt/cepp/ (história política portuguesa). 

http://maltez.info/respublica/index.html (história política portuguesa, 1.ª República e Estado Novo). 

http://65.107.211.206/victorian/victov.html (sobre a época vitoriana). 

http://europa.eu.int/index_pt.htm (arquivo digital da União Europeia). 

http://www.25abril.org/index1.htm (Associação 25 de Abril). 

http://www.apwideworld.com/ (sítio da Associated Press com arquivos de imagens do século XX). 

http://www.yale.edu/lawweb/avalon/avalon.htm (colecção de documentos da Antiguidade até aos nossos dias). 

http://www.infoscience.fr/index.php3 (biografia de cientistas). 

http://www.iisg.nl/exhibitions/chairman/index.html (colecção de cartazes e de propaganda de países socialistas). 

http://www.cnn.com/SPECIALS/cold.war/ (Guerra Fria). 

http://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/index.htm (propaganda Nazi). 

http://www.remember.org/ (guia do Holocausto). 

http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/USA.htm (História do século XX dos Estados Unidos da América). 
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Critérios de Avaliação 
 

ATITUDES E VALORES - CRITÉRIOS GERAIS E ESPECÍFICOS % % 

- Faz-se acompanhar do material necessário ao trabalho na aula. 2  

 

10 
- É pontual e assíduo. 2 

- Mostra empenho na participação dos trabalhos. 2 

- É responsável e evidencia respeito pelos outros. 2 

- Realiza tarefas de forma autónoma e criativa. 2 

                                                                            COMPETÊNCIAS E SABERES 

CRITÉRIOS GERAIS CRITÉRIOS ESPECÍFICOS %  

 

 

 

 

 

 

 

  90 

- Domina os conceitos e 

conteúdos programáticos. 

- Pesquisa de modo autónomo 

em diversas fontes e meios de 

informação. 

- Interpreta, sintetiza, analisa 

e critica toda a informação. 

- Desenvolve práticas de 

exposição oral e escrita e de 

intervenção num debate, 

aprendendo a apresentar de 

forma metódica, ideias 

próprias ou resultados de 

investigação. 

 

 

COMPREENSÃO 

HISTÓRICA 

- Situar cronológica e espacialmente  acontecimentos e processos relevantes, relacionando-os com os 

contextos em que ocorreram; 

- Identificar a multiplicidade de factores e a relevância da acção de indivíduos ou grupos, 

relativamente a fenómenos históricos circunscritos no tempo e no espaço; 

- Situar e caracterizar aspectos relevantes da História de Portugal, Europeia e Mundial; 

- Relacionar a História de Portugal com a História Europeia e mundial, distinguindo articulações 

dinâmicas e analogias/ especificidades, quer de natureza temática, quer de âmbito cronológico, 

regional ou local; 

- Mobilizar conhecimentos de realidades históricas estudadas para fundamentar opiniões, relativas a 

problemas nacionais e do mundo contemporâneo para intervir de modo responsável no meio 

envolvente.  

 

30 

TRATAMENTO DE 

INFORMAÇÃO/ 

UTILIZAÇÃO DE 

FONTES 

- Pesquisar,  de forma autónoma mas planificada, em meios diversificados, informações relevantes 

para assuntos em estudo, organizando-a segundo critérios de pertinência; 

- Analisar fontes de natureza diversa, distinguindo informação implícita e explícita, assim como os 

respectivos limites para o conhecimento do passado; 

- Analisar textos historiográficos, identificando a opinião do autor e tornando-a como uma 

interpretação susceptível de revisão em função dos avanços historiográficos. 
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COMUNICAÇÃO EM 

HISTÓRIA 

- Utilizar de forma adequada a terminologia específico da disciplina; 

- Elaborar e comunicar com correcção linguística e de forma criativa, sínteses de assuntos estudados: 

    a) estabelecendo os seus traços definidores; 

    b) distinguindo situações de ruptura e de continuidade. 

-  Utilizar as tecnologias de informação e comunicação, manifestando sentido critico na selecção 

adequada de contributos. 

- Em qualquer trabalho escrito a correcção linguística será avaliada com um máximo de 10 pontos 

tendo em consideração os seguintes itens: má construção de frase – 2 pontos, erro ortográfico – 1 

ponto, acentos e confusão maiúsculas/minúsculas – 0,5 pontos. 
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A avaliação tem um carácter contínuo ao longo dos três períodos lectivos. 

 
 

O Professor  O Coordenador de Departamento  
    

 
 


