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DISCIPLINA HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL

PORTUGAL DO SÉCULO XX
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

O 25 de abril e a construção da democracia até à atualidade
Reconhecer os motivos que conduziram a revolução do 25 de abril, bem
como algumas mudanças operadas

Título/Tema(s) da Aula

25 de Abril de 1974

Tarefas/ Atividades/ Desafios (adaptado da Leya e da Didáctica Editora)

1. Indica os motivos de descontentamento da população portuguesa que levaram

2.º Ciclo/
6.º ano

ao fim do regime do Estado Novo.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
2. Assinala com um (V) as afirmações verdadeiras e com um (F) as falsas relativas à
organização do 25 de Abril.

2.º Ciclo/
6.º ano

x
a) A maioria dos militares que organizaram a Revolução de Abril tinham o cargo de
general. ____
b) Em 16 de março de 1974 ensaiou-se uma primeira tentativa, falhada, de derrubar o
regime. ____
c) No dia 25 de abril, o Governo estava preparado para reagir à contestação dos
militares. ____
d) As senhas que deram o sinal para o arranque da Revolução foram duas canções
transmitidas na rádio. ____

e) Os militares que se destacaram na revolução foram o major Otelo de Saraiva de
Carvalho e Marcello Caetano. ____

3. A Junta de Salvação Nacional, presidida pelo general Spínola, apresentou no seu
programa um conjunto de objetivos. Identifica as letras que correspondem às opções

2.º Ciclo/
6.º ano

corretas.
a) Dissolução da Assembleia Nacional;
b) Criação de uma polícia política;
c) Reposição das liberdades;
d) Destituição do Presidente da República e do governo;
e) Manutenção da guerra colonial;
f) Libertação de todos os presos políticos.

4. Completa as frases que se seguem. As letras nas quadrículas a cores dão-te a

2.º Ciclo/
6.º ano

resposta para a palavra-chave.
4.1.

Concelho no título da canção que marcou o início das operações em 25 de

abril de 1974.

4.2.

O 25 de abril começou a ser preparado desde 1973 pelo Movimento dos…

4.3.

Último chefe do governo antes do movimento de 25 de abril.

4.4.
Militar que comandou o assalto ao Quartel do largo do Carmo em 25 de
abril.

4.5.

A Revolução de 25 de abril ficou também conhecida por Revolução dos…

4.6.

Cidade de onde partiram as tropas que ocuparam a Baixa e o Largo do

Carmo.

4.7.

Abreviatura do Movimento de militares que desencadeiam o 25 de abril.
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4.8.

Nome do último Presidente da República do Estado Novo.

4.9.
Militar e figura destacada do 25 de abril que escreveu o livro “Portugal e o
Futuro”.

4.10. O Dia do Trabalhador comemora-se todos os anos no dia 1 do mês de…

Palavra-chave:

5. Escreve um pequeno texto sobre a liberdade, entre 5 a 10 linhas.

2.º Ciclo/
5.º ano

Desafios da aula:
1. Faz um cravo conforme aprendeste na aula.
2. Entrevista um familiar teu sobre o dia 25 de abril. Tem em conta a sua idade (se já

2.º Ciclo/
5.º e 6.º anos

seria nascido ou não nessa data), e tenta saber o que conhece sobre essa data ou o
que se lembra desse dia e a importância da sua comemoração.
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