#ESTUDOEMCASA
AULA N.º

5

ANO(s)

5.º/6.º
anos

DISCIPLINA(a) HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL

Portugal nos séculos XV e XVI
Identificar as principais etapas do processo de exploração da costa ocidental
Africana.
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

A população portuguesa no Estado Novo
Analisar a distribuição de diferentes fenómenos relacionados com a
população e utilizando diferentes formas de representação cartográfica (em
suporte físico ou digital).

Título/Tema(s) da Aula

O Contacto dos portugueses com diferentes povos e
culturas (do séc. XV e XVI ao século XX)
Tarefas/ Atividades/ Desafios

5 ano(s)

1.

Observa com atenção o mapa.

Documento 1
Mapa representando
cidades conquistadas e
feitorias em África no
século XVI (local
destinado a trocas

comerciais com a
população).

1.1. Identifica, utilizando o mapa, as cidades conquistadas no Norte de África
pelos portugueses nos séculos XV e XVI.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
1.2.Identifica, utilizando o mapa:
a) Um local de comércio na costa ocidental africana, construído no
tempo do Infante D. Henrique.
___________________________________________________________

b) Um local de comércio na costa ocidental africana, construído no
reinado de D. João II.
____________________________________________________________
c) Um lugar de comércio na costa oriental de África.
____________________________________________________________
1.3.Identifica três produtos trazidos pelos portugueses desses lugares.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
5 ano(s)
2. Identifica as palavras erradas nas frases seguintes.
a)

À chegada dos portugueses, os povos africanos conheciam/desconheciam a moeda para fazer o
comércio.

b)

No reinado de D. Afonso V, o monopólio de comércio da costa africana foi entregue/retirado
ao mercador Fernão Gomes.

c)

No reinado de D. João II, o monopólio de comércio passou a pertencer ao rei/à nobreza.

3. Atenta na imagem seguinte:
3.1.Refere dois motivos que levaram muitos portugueses a emigrar.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
3.2.Outra forma encontrada pelos portugueses para solocionar os
seus problemas foi partir para as cidades. Como se chama esse
movimento populacional?
______________________________________________________
______________________________________________________
3.3.Também as colónias foram locais escolhidos pelos prortugueses
para viver. Identifica duas dessas colónias em África.
______________________________________________________
Documento 1 – Emigrantes
portugueses partindo de
comboio nos 60
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6 ano(s)
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