#ESTUDOEMCASA
AULA N.º

4

ANO(s)

5.º/6.º
anos

DISCIPLINA(a) HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL

PORTUGAL DO SÉCULO XIII AO SÉCULO XVII

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

Portugal nos séculos XV e XVI
• Destacar a ação de D. João II;
• Referir o contributo das grandes viagens para o conhecimento de novas terras,
povos e culturas, nomeadamente as de Vasco da Gama e de Pedro Álvares Cabral.
PORTUGAL NO SÉCULO XX
Os anos de ditadura
• Sintetizar as principais características do Estado Novo, nomeadamente a
ausência de liberdade individual, a existência da censura e de polícia política, a
repressão do movimento sindical e a existência de um partido único.

Título/Tema(s) da Aula

A ação de D. João II e o governo autoritário de
Salazar
Tarefas: Adaptado de Santillana Editora
1.

Observa atentamente o documento 1.

Doc.1 – Planisfério – Área portuguesa no século XV.
1.1. Refere o nome do tratado que deu origem ao documento 1.
______________________________________________________________________
1.2. Identifica os dois reinos que assinaram o tratado a que se refere o documento 1.
______________________________________________________________________

2.º Ciclo/
5.º ano

x

1.3. Explica as causas que levaram à assinatura do tratado a que se refere o
documento 1.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. Assinala com um (V) as afirmações verdadeiras e com um (F) as afirmações falsas 2.º Ciclo/
5.º ano
relativamente à Expansão marítima no período de D. João II.
a. Após Gil Eanes ultrapassar o cabo das tormentas, D. João II renomeou aquele local
para Cabo da Boa Esperança. ____
b. Cristóvão Colombo, ao serviço de Castela, pretendia chegar à Índia navegando para
Ocidente. ____
c. A Índia localiza-se na costa oriental do continente africano. ____
X

d. Em 1494, o Reino de Portugal e o Reino de Castela assinaram o Tratado de Alcáçovas.
____
e. À linha imaginária que, segundo o Tratado de Tordesilhas, estabelecia a posse dos
territórios a descobrir entre Portugal e Castela dá-se o nome de meridiano. ____

3. Estabelece a correspondência entre as Coluna A, B e C e escreve as duas frases
que daí resultem nas linhas em baixo ou no teu caderno.
A. Navegador

B. Ano

C. Acontecimento

Pedro Álvares Cabral

1498

Chegada à Índia

Vasco da Gama

1500

Chegada ao Brasil

2.º Ciclo/
5.º ano

X

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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4. Seleciona a opção correta.
2.º Ciclo/
5.º ano

O ano 1500 corresponde ao século:
a) ____ XIV.

B) ____ XV.

C) ____ XVI.

5. Completa os espaços em branco, de acordo com a chave apresentada.
2.º Ciclo/
6.º ano

Chave:

No ano _______________, António Oliveira Salazar foi nomeado como ministro das
_______________.

De

forma

a

melhorar

a

situação

financeira

do

país,

decidiu

_______________ os impostos, _______________ os salários dos funcionários públicos e
diminuiu as despesas do Estado. O sucesso da sua política financeira levou a que no
ano_______________ tenha sido escolhido para______________ do Conselho.

6.

Observa atentamente documento 2.
2.º Ciclo/
6.º ano

Doc.2 – Cartaz de propaganda ao Estado Novo.

6.1. Identifica, a partir do documento 2, a lei fundamental que dava a Salazar todos
os poderes.

2.º Ciclo/
6.º ano

______________________________________________________________________

7. Apresenta 3 exemplos de obras públicas realizadas no período do Estado Novo.
______________________________________________________________________

2.º Ciclo/
6.º ano

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

História e Geografia de Portugal

5.º e 6.º anos

Aula #4

Página 2 de 2

Desafio da aula
Procura junto dos avós ou pessoas mais idosas da família ou conhecidas, informações

2.º Ciclo/
5.º e 6.º
sobre ano

o Estado Novo, não te esqueças de registar aspetos sobre a escola, a saúde, as liberdades
e condições de vida (habitação, salários, emprego).
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