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AULA N.º
ANO(s)

5

DISCIPLINA

7.º e 8.º

História e Cidadania

7º ano
PORTUGAL NO CONTEXTO EUROPEU DOS SÉCULOS XII A XIV
Crises e revolução no século XIV
Integrar a revolução de 1383-1385 num contexto de crise e rutura, realçando
os seus aspetos dinásticos e os confrontos militares, assim como as suas
consequências políticas, sociais e económicas.

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

8º ano
CRESCIMENTO E RUTURAS NO MUNDO OCIDENTAL
NOS SÉCULOS XVIII E XIX
O triunfo das revoluções liberais
Compreender as razões que justificaram o primeiro processo de independência
por parte de um território colonial europeu (EUA);
Destacar no processo revolucionário francês a abolição dos direitos e privilégios
feudais e o estabelecimento do conceito de cidadania moderno,
estabelecendo-se, teoricamente, o princípio da igualdade perante a lei.
Em Cidadania, aborda-se os subdomínios do Direitos Humanos com recurso a
exemplos atuais – o 25 de abril e o 1º de maio com origem no século XIX.
Referencial de Educação para o Desenvolvimento
Referencial de Educação para a Segurança, a Defesa e a Paz

Crises, mudanças e revoluções
Crises e revolução no século XIV

1. A Revolução de 1383-85
Lê, com atenção, o texto que se segue (tem algumas informações erradas)
Fonte A
Após a morte de D. Fernando, foi sua mulher, D. Leonor Teles, quem
assumiu a regência do reino tendo, de imediato, aclamado D. Beatriz. Surge, em
oposição D. Leonor, D. João, Mestre dos Hospitalários, que recebe o apoio da alta
nobreza. Esta crise política vai terminar com a subida ao trono de D. Leonor,
aclamada nas Cortes de Tomar em 1385. Esta decisão não foi bem aceite pelo
monarca castelhano, que enviou tropas para Portugal tendo sido derrotado na
batalha de S. Mamede.

a) Reescreve as informações erradas.
b) Corrige as informações erradas.
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2. A Revolução de 1383-85
Lê, com atenção, os textos que se seguem.

7.º ano(s)

Fonte B
(…) Falou então nas cortes o Dr. João das Regras, homem muito letrado
em leis:
─ (…) Senhores fidalgos e ilustres pessoas, bem sabeis como nestas
Cortes foram por mim expostas algumas razões a mostrar que estes reinos estão
de todo vagos e ninguém há que possa herdá-los por linhagem (…). Mas (…)
convém-nos eleger rei que faça tudo (…) para não cairmos na sujeição de nossos
inimigos (…). Todas estas condições se acham no Mestre (…) e merece esta honra
e estado de Rei.
Fernão Lopes, Crónica de D. João I
Fonte C
El-rei de Portugal tinha, ao todo, 6 500
homens. Os castelhanos (…) tinham mais de
30 000 (…).
Atacaram-se uns aos outros com as
lanças, ferindo-se quanto podiam, enquanto os
peões e besteiros lançavam muitas pedras e
virotões setas curtas de parte a parte.
Fernão Lopes, Crónica de D. João I

2.1 Transcreve as frases que, na Fonte B, justificam as razões apresentadas pelo Dr. João das Regras, nas
Cortes de Coimbra, para a eleição do Mestre de Avis, como Rei de Portugal.
2.2 Na Fonte C, Fernão Lopes descreve uma batalha que foi muito importante para a independência de
Portugal:
a) Indica o nome dessa batalha.
b) Explica a sua importância para a independência de Portugal.

O triunfo das revoluções liberais
3. Revolução Americana
3.1 Assinala a definição mais correta de "Constituição".

8.º ano)

a) Documento com a declaração de independência de um país.
b) Documento com o número total de habitantes de um país.
c) Documento com as leis fundamentais de um país.
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4. Revolução Americana
Seleciona a opção que completa corretamente a frase.

8º ano)

A Constituição Americana representou a primeira aplicação prática das ideias iluministas, pois...

A

estabelecia o princípio da soberania popular e a separação dos três poderes políticos.

B

mantinha a ligação entre o Estado e a Igreja.

C

consagrava a liberdade de reunião e de expressão, mas não a religiosa.

D

estipulava a escravatura como direito inalienável dos mais pobres.

5. Associa, corretamente, os elementos da coluna da esquerda aos da coluna da direita.
Revoluções Liberais

Datas da sua ocorrência
• a) 1789

1. Revolução Americana •

• b) 1820

2. Revolução Francesa •

• c) 1776

3. Revolução Liberal portuguesa •

• d) 1774

8.º ano)

• e) 1823

5. Desafio da aula
7.º e 8.º ano(s)

Consegues dar exemplos do que mudou com o 25 de abril? Pede ajuda à tua família.
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