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AULA N.º  18  
DISCIPLINA  História e Geografia de Portugal  

ANO(s)  5.º/6.º  

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

 Utilizar referentes de tempo e de unidades de tempo histórico; 
 Localizar, em representações cartográficas de diversos tipos, os locais 
e/ou fenómenos históricos referidos; 
Reconhecer a ação de indivíduos e de grupos em todos os processos 
históricos e de desenvolvimento sustentado do território. 
 

 

 

Vamos ver o que sei fazer no final do ano? 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

1.  Observa o mapa e localiza (coloca no mapa a letra correspondente, repetes um deles):  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a) Continente Americano                           g) Oceano Atlântico 
b) Continente Asiático                               h) Oceano Índico 
c) Continente Africano                               i) Oceano Pacífico 
d) Continente Europeu                       j) Oceano Glacial Ártico 
e) Oceânia                                                   
f) Península Ibérica 

 

2. Identifica a que século corresponde cada um dos anos, seguindo o exemplo: 

355 – IV                                         643 - ______ 

245 -______                                  185 -_______ 

1376- ______                               1680 -_______ 

1988- ______                               2001- _______ 

5.º e 6.º ano(s) 
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2. Coloca por ordem cronológica os seguintes acontecimentos: 

a) Morte de D. Fernando 

b) União Ibérica 

c) Revolução de 25 de Abril 

d) Descoberta do caminho marítimo para a Índia 

5.º e 6.º ano(s) 

 

3. Associa cada imagem ao acontecimento Histórico que lhe corresponde. 

1 - Filipe I de Portugal 

 

2 - Salgueiro Maia 

 

3 – Infante D. Henrique 

 

N.º  Acontecimento 

 Descoberta do caminho 

marítimo para a Índia 

 Líder da revolução de 

25 de Abril de 1974 

 Impulsionador das 

primeiras viagens de 

expansão marítima 

 1º rei no período da 

União Ibérica 

 1º Rei de Portugal 

 Opositor a Salazar 

durante o período do 

Estado Novo 

5.º6.º ano(s) 

4 – General Humberto Delgado 

 

4. Contar a História de Portugal 

4.1. Escolhe um dos temas que estudaste nas aulas de HGP do #EstudoEmCasa e destaca as 

ideias principais que sabes acerca do assunto, referindo o ano/época em que ocorreu, onde 

ocorreu, quem foram os seus líderes, os resultados alcançados, factos importantes. Relata da 

forma que preferires: na primeira pessoa, numa página de diário, numa reportagem de 

jornal/site de notícias ou num conto. 

5.º6.ºano(s) 

 

 


