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AULA N.º

2

ANO(s)

5.º/6.º
anos

DISCIPLINA(a) HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL

Portugal nos séculos XV e XVI
Portugal no século XX
Expansão Marítima - Origem e motivação - Razões da expansão; conquista de Ceuta;
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS papel do Infante D. Henrique

Colonialismo/Estado Novo - Implantação do Estado Novo – Motivações do
colonialismo - Motivações económicas e políticas.
Expansão, Império e colonialismo

Título/Tema(s) da Aula
Expansão marítima:
– principais fases/descobertas e conquistas
- conhecimentos técnicos e científicos
Colonialismo:
– Estado Novo e a ideia de império
- propaganda/oposição Internacional

Tarefas/ Atividades/ Desafios (adaptado da Escola Virtual)
1. Expansão Marítima
a) Faz corresponder cada letra uma das seguintes palavras:
expansão

Ceuta

Atlântico

agrícolas pobre
riquezas

comercial

guerra

1415

No início do século XV, Portugal era um reino ____a)______, por causa da
_______b)________ e dos maus anos ________c)_______. D. João I chegou à conclusão que
devia haver uma ________d)_______ do território, só possível para o _______e)________.
Em _______f)________, Portugal conquistou _______g)________, onde havia grandes
________h)_______, devido à intensa atividade ______i)_________.

b) Indica por que motivo, no século XV, se associavam seres fantásticos ao mundo
desconhecido.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2.º Ciclo/
5.º ano

x

c) Faz corresponder a letra F (Falso) ou a letra V (Verdadeiro) a cada uma das frases
seguintes. Coloca à frente de cada número a letra escolhida.
1. •Na navegação de cabotagem, os marinheiros tinham de ter cuidado com os baixios.
2. •Na zona do Cabo Bojador, os ventos e as correntes marítimas estão desencontradas
(não vão no mesmo sentido).
3. •A barca permitia bolinar, ou seja, aproveitar os ventos contrários.
4. •A costa sul ocidental africana tem ventos favoráveis à exploração no sentido nortesul.
d) Identifica os arquipélagos atlânticos descobertos entre 1418 e 1460.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
e) Identifica o cabo que permitiu abrir as portas à navegação no Atlântico.
______________________________________________________________________________
f) Completa o quadro com as palavras a seguir apresentadas.
navegação de cabotagem . bússola. caravela . barca . balestilha .
barinel . quadrante . navegação astronómica
Arte de navegar
Até ao século XV
Século XV
barinel
balestilha

bolinar

2. Colonialismo Redige um texto de cerca de 5/7 linhas com o título “Propaganda ao Estado Novo”, no qual
deves incluir as seguintes palavras:
colónias - ideais - Salazar - exposições - cartazes - Nação - império - ONU

2.º Ciclo/
6.º ano
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