CURSO INTENSIVO DE PREPARAÇÃO PARA EXAME 2018
CURSO INTENSIVO DE HISTÓRIA A – 12º ANO

OBJETIVOS
Desenvolver, praticar e sistematizar as competências adquiridas pelos alunos ao longo do
10.º, 11.º e 12.º anos passíveis de avaliação numa prova escrita de duração limitada da
disciplina, tendo em consideração os conteúdos programáticos.
O exame da disciplina, em 2018, incide nos conteúdos de aprofundamento, bem como nas
aprendizagens e nos conceitos estruturantes dos módulos 1 (10.º ano), 5 e 6 (11.º ano) e 7,
8 e 9 (12.º ano) do programa de História A.
No final do curso, os alunos deverão ter aperfeiçoado as seguintes capacidades:
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificar da informação expressa nos documentos apresentados;
Explicitar o significado de elementos presentes nos documentos;
Transcrever seletivamente elementos dos documentos como suporte de argumentos;
Contextualizar cronológica e espacialmente a informação contida nos documentos;
Estabelecer relações entre a informação presente nos vários documentos e a
problemática organizadora do conjunto;
Mobilizar conhecimentos de realidades históricas estudadas para analisar
documentos;
Articular os referidos conteúdos e conceitos e ainda entre estes e os restantes;
Mobilizar uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos
da disciplina.

FORMADOR
- Fernanda Diogo
DATAS E HORÁRIOS
-

13.06: 14.30 - 18.30
14.06: 14.00 - 18.00
15.06: 10.00 - 14.00
16.06: 15.00 - 18.00
17.06: 09.00 - 13.00
18.06: 16.00 - 20.00
20.06: 09.00 - 13.00
15.00 - 18.00
21.06: 14.00 - 18.00

LOCAL DE REALIZAÇÃO
DA AÇÃO
- Instalações do Ás de Saber
DURAÇÃO TOTAL
DA AÇÃO
- 33 horas
PÚBLICO-ALVO
- Alunos do 12º ano

METODOLOGIAS
Este curso terá uma metodologia de cariz teórico-prática, em duas fases distintas:
Num primeiro momento será feita uma revisão da matéria teórica, correspondente aos
programas de 10.º, 11.º e 12.º anos, baseados em métodos demonstrativos, expositivos e
interrogativos, com uma participação ativa dos intervenientes.
Num segundo momento, serão realizadas provas de exames dos últimos anos, assim como
exercícios –tipo integrados nos conteúdos programáticos.

MODALIDADE
DE FORMAÇÃO
- Formação contínua

CONTEÚDOS

Nº DE ALUNOS
- Mínimo – 3
- Máximo - 8

Módulo 1

Raízes mediterrânicas da civilização europeia ‒ cidade, cidadania e
império na Antiguidade Clássica

Módulo 5

O Liberalismo – Ideologia e revolução, modelos e práticas nos séculos
XVIII e XIX

Módulo 6

A civilização industrial ‒ economia e sociedade; nacionalismos e choques
imperialistas

Módulo 7

Crises, embates ideológicos e mutações culturais na primeira metade do
século XX

Módulo 8

Portugal e o mundo, da Segunda Guerra Mundial ao início da década de
80 ‒ opções internas e contexto internacional

Módulo 9

Alterações geoestratégicas, tensões políticas e transformações
socioculturais no mundo atual opções internas e contexto internacional

Rua de Moscavide, Lote 16B
Parque das Nações (Norte)
1990-162 Lisboa

Tel. (351) 218 963 068
Tm. (351) 969 754 763
geral@asdesaber.pt

FORMA
DE ORGANIZAÇÃO
- Presencial

FORMA
DE AVALIAÇÃO
- Avaliação formativa
CUSTO
- 300€

www.asdesaber.pt

