#ESTUDOEMCASA
AULA N.º

1

ANO(s)

7º e 8º

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

DISCIPLINA(a) História e Cidadania

7º ano:
Explicar que a passagem da realidade imperial romana para a fragmentada
realidade medieval se deveu ao clima de insegurança originado pelas
invasões, pelos conflitos constantes e pela regressão económica;
- Relacionar a formação do Reino de Portugal com as dinâmicas de interação
entre as unidades políticas cristãs e com a reconquista.
8º ano:
O Antigo Regime no século XVIII - Relacionar o absolutismo com a
manutenção da sociedade de ordens e com as opções mercantilistas;
(abordar o poder absoluto)
- 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.
Formação de Reinos séculos VI a IX/ Estados absolutos e poder político
centralizado e absoluto/ Aparecimento do liberalismo como resposta ao
absolutismo.

Tema da Aula: A Europa: da fragmentação do império romano à formação dos Estados
liberais.

COMO NASCERAM OS PAÍSES QUE
FORMARAM HOJE A UNIÃO EUROPEIA (EU)?
COMO SE DEFINIRAM AS FRONTEIRAS DOS
PAÍSES E DO NOSSO PAÍS, EM PARTICULAR?
COMO FOI EXERCIDO O PODER AO LONGO
DO TEMPO?

Tarefas/ Atividades/ Desafios

Formação de Reinos séculos VI a IX
1.Ordena do mais antigo para o mais recente, copiando para o caderno as frases.
1.
2.
3.
4.

3º ciclo/7º ano

Invasão da Península Ibérica pelos Muçulmanos
Fim do Império Romano do Ocidente
Invasão dos Visigodos
Formação do reino de Portugal

Formação de Reinos séculos VI a IX - Interpretação de um documento escrito
2.Interpreta a Fonte A

3º ciclo/7º ano

Para te ajudar nesta tarefa procura no teu
manual um mapa sobre as invasões dos povos
Bárbaros
Responde à seguinte questão:
2.1. Explica, a partir da Fonte A, a formação

dos reinos bárbaros na Europa no século V.

Fonte A

Formação de Reinos séculos VI a IX
3. Classifica as seguintes afirmações, sobre o processo de Reconquista Cristã, em

3º ciclo/7º ano

Verdadeiras (V) ou Falsas(F), (reescreve as frase no teu caderno, colocando à frente um F
ou um V).
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Estados absolutos e poder político centralizado e absoluto
3º ciclo/8º ano

4.Observa o retrato de Luís XIV e de D. João
V, fontes B e C, respetivamente.
4.1 – Identifica a que reinos correspondia
cada um deles.
4.2. Identifica o regime político adotado por
estes reis.
4.3. Compara-o com o regime democrático
atual indicando uma diferença.
Fonte B

Fonte C

Aparecimento do liberalismo como resposta ao absolutismo.
5. Preenche o seguinte quadro sobre as grandes figuras do Iluminismo.

Montesquieu

Voltaire

Rousseau

3º ciclo/8º ano

Luís António
Verney

O nome de uma
obra

Uma ideia
iluminista

História e Cidadania 7.º e 8.º ano Aula #1

