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Das sociedades 
recoletoras às primeiras 

civilizações 
 
 

Tema - Das sociedades recoletoras às primeiras sociedades produtoras 

O que é a História? 

O processo de hominização 

Paleolítico: as primeiras conquistas da Humanidade 

As sociedades atuais – diferentes sentidos de evolução 

Manifestações artísticas das sociedades recoletoras/caçadoras 

As primeiras sociedades agropastoris 

Os primeiros aldeamentos e a diferenciação social 

Manifestações artísticas das sociedades agropastoris 

 
Tema - Contributos das primeiras civilizações 

As primeiras civilizações – condições naturais e desenvolvimento económico 

A Civilização Egípcia 

A Civilização Hebraica 

A Civilização Fenícia 

 

Tema – Os Gregos no século V a.C.: o exemplo de Atenas 

A Grécia: condições naturais e ocupação humana do território 

A formação e organização das cidades-estado 

A expansão grega no Mediterrâneo 

Atenas no século V a.C.: prosperidade económica e poder militar 

A sociedade ateniense no século V a.C. 

A cidade-estado de Atenas no século V a.C.: a organização política 

As limitações da democracia ateniense 

A educação: o exemplo de Atenas 

A religião – o culto dos deuses e dos heróis 
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A Herança do 
Mediterrâneo Antigo 

O Teatro 

Oratória, Filosofia, Literatura, História e outras ciências 

A arte na Antiga Grécia 

 

Tema – O mundo romano no apogeu do Império 

Mediterrâneo: um lago romano 

A integração dos povos conquistados 

A romanização da Península Ibérica 

A economia romana 

A sociedade romana 

O poder do imperador 

A cultura e a arte romanas 

 

Tema – Origem e difusão do Cristianismo 

A origem do Cristianismo 

A difusão do Cristianismo pelo Império Romano 

A afirmação do Cristianismo 

 

A formação 

da cristandade ocidental 
e a expansão islâmica 

Tema – O mundo muçulmano em expansão 

A origem do Islamismo 

 
Tema – A sociedade europeia nos séculos IX a XII 

Uma sociedade tripartida 

As relações feudo-vassálicas ou de vassalidade 

 
Tema – A Península Ibérica nos séculos IX a XII 

A Península Ibérica: comunidades entre o convívio e o confronto 

Os avanços da Reconquista Cristã e a formação do Condado Portucalense 

Do Condado Portucalense ao Reino de Portugal 
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Portugal no contexto 

europeus 

dos séculos 

XII a XIV 

Tema – Desenvolvimento económico, relações sociais e poder político nos séculos XII a XIV 

O dinamismo do mundo rural nos séculos XII a XIII 

A passagem de uma economia de subsistência para uma economia urbana 

Os senhorios e os concelhos em Portugal 

O fortalecimento do poder régio 

Áreas e rotas do comércio nos séculos XIII e XIV: Lisboa no contexto do comércio europeu do século XIV 

 

Tema – A cultura portuguesa face aos modelos europeus 

A cultura na Europa medieval 

As ordens mendicantes 

Os Estudos Gerais 

A arte românica 

A arte gótica 

O românico em Portugal 

O gótico em Portugal 

 

Tema – Crises e revolução no século XIV 

A crise na Europa do século XIV 

As repercussões da crise do século XIV em Portugal 

A crise de 1383-85 

A afirmação da independência nacional 

 


