Com o apoio de:

AULA N.º
ANO(s)

6
5.º/6.º anos

DISCIPLINA HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL
Portugal nos séculos XV e XVI
Identificar as principais etapas do processo de ocupação e exploração das
ilhas atlânticas
A população portuguesa
Madeira e Açores
Analisar a distribuição de diferentes fenómenos
relacionados com a população e utilizando diferentes
formas de representação cartográfica (em suporte físico ou digital).

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

Os lugares onde vivemos
Madeira e Açores
Analisar a distribuição de diferentes fenómenos
relacionados com as áreas de fixação humana usando
terminologia geográfica apropriada.
As atividades económicas que desenvolvemos
Madeira e Açores
Caracterizar os principais setores de atividades económicas
e a evolução da distribuição da população por setores de
atividade, à escala local e nacional, usando gráficos

e

mapas.

Título/Tema(s) da Aula

As ilhas Atlânticas - ocupação e
exploração económica do século XV ao
século XXI

Com o apoio de:

1. Observa atentamente o mapa seguinte.

5.º/6.º ano(s)

Documento1 – Os arquipélagos portugueses
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1.1. Completa os títulos identificando os respetivos arquipélagos.
1.2. Identifica as ilhas numeradas de 1 a 6.
1

___________________________

4

___________________________

2

___________________________

5

___________________________

3

___________________________

6

___________________________

2. Observa atentamente o gráfico seguinte.

6.º ano(s)

Evolução da População no Arquipélago dos
Açores
(Fonte: Pordata)
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Região Autónoma dos Açores

2.1.Classifica de verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das seguintes afirmações.
a) Em 2001, o número de habitantes nos Açores era superior que em 2018.
b) A evolução da população açoreana, entre 2001 e 2018, pode ser considerada
irregular.
c) Em 2018 a população açoreana era cerca de 243000 habitantes.
d) O ano de 2009 foi o que registou o valor mais elevado de população nos Açores.
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6.º ano(s)

3. Observa atentamente as imagens seguintes referentes aos principais produtos
agrícolas explorados nos arquipélagos dos Açores e da Madeira. Assinala com
um (X) o arquipélago em que cada produto é predominantemente explorado.

Açores

Madeira

Açores

Madeira

Açores

Madeira

Açores

Madeira

Açores

Madeira

Açores

Madeira

4. Completa as seguintes tabelas referentes à colonização dos Açores e da Madeira nos
séculos XV e XVI.

5.º ano(s)

Madeira
Sistema de
Colonização

Origem dos
povoadores

Recursos naturais
aproveitados

Culturas
introduzidas

Capitanias

Açores
Sistema de
Colonização

Origem dos
povoadores

Recursos naturais
aproveitados

Culturas
introduzidas

Algarve
Minho
Flandres
5.º ano(s)

5. O que entendes por capitania?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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