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AULA N.º  12  

DISCIPLINA História e Geografia de Portugal  
ANO(s)  5.º 6.º anos  

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS/PERFIL DOS ALUNOS 

 Compreender a importância do dia 1 de dezembro de 1640 no processo de 
restauração da independência de Portugal. 
 
Identificar/aplicar o conceito: Restauração.  
Caracterizar o essencial do processo de democratização entre 1975 e 1982; 
Identificar/aplicar os conceitos: descolonização, ONU PALOP, sociedade 
multicultural.  

 
 

Título/Tema(s) da Aula 
 

Independência  
(Restauração e Colónias) 

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

1. Observa com atenção os documentos 1. 

 

1.1. Quem foi o grupo social que organizou a Revolução de 1640? 

______________________________________________________________________________________ 

5.º ano(s) 

 

1.2. Identifica duas figuras que tiveram papel importante na organização do golpe. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

1.3. Como se processou essa revolta? Faz uma pequena descrição. 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Doc. 1 Prisão da Duquesa de Mântua 
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2. Lê o documento 2 

 

2.1 Identifica o rei aclamado. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2.2. Descreve a reação da população à aclamação do novo rei. 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

5.º ano(s) 

 

3. Observa o documento 3 

 

 
3.1. Explica o significado da Batalha de Montes Claros. 

______________________________________________________________________________________ 

 

3.2. Refere duas fortificações que foram construídas neste período para apoiar a defesa de Portugal. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

5. º 

ano(s) 

 

 

 

 

 Liberdade! Liberdade! O Duque de Bragança é o nosso legítimo rei! 
Da praça, onde a multidão se agitava em ondas, respondeu-lhe um travão de vozes, cujas 
aclamações soaram por longo tempo.  
                                                                                 Ribeiro da Sila, Século XX (adaptado) 
 

Doc. 3 - Batalha de Montes Claros, 1665 
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4. Observa o documento 4.  

 

I 

 

4.1 Identifica os novos países formados depois da descolonização portuguesa no continente 

africano a partir de 1974. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4.2 Estes novos países integraram, mais tarde, os PALOP. Indica um dos objetivos deste 

organismo internacional. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

4.3 Refere como eram chamados os portugueses que regressaram de África depois da 

descolonização. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

4.4 Indica as dificuldades que enfrentaram ao regressar a Portugal. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

6.º ano(s) 

 

Doc. 4 - Os novos países saídos da descolonização portuguesa em África depois de 1974 

 


