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AULA N.º 1 

DISCIPLINA(a) HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL 
ANO(s) 

5.º/6.º 
anos 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

Portugal nos séculos XV e XVI 
Portugal no século XX 
 
Expansão Marítima – Origem e motivação - Razões da expansão; conquista de Ceuta; 
papel do Infante D. Henrique  
Colonialismo/Estado Novo: - Implantação do Estado Novo – Motivações do 
colonialismo - Motivações económicas e políticas. 
Expansão, Império e colonialismo 
 

 

 

Título/Tema(s) da Aula 

Expansão Marítima: 
- Origem e motivação 

- Razões da expansão; conquista de Ceuta; 
- Papel do Infante D. Henrique; 

 
Colonialismo/Estado Novo:  

- Implantação do Estado Novo;  
– Motivações do colonialismo; 

- Motivações económicas e políticas. 
 

Expansão, Império e colonialismo 
 

Tarefas/ Atividades/ Desafios (adaptado da Escola Virtual) 

1. Expansão Marítima - Na resposta a cada um dos itens, identifica a letra que 

corresponde às opções corretas: 

 

  

1.1 No século XV, os grupos sociais portugueses desejavam encontrar saídas para a 

crise que os tinha afetado. 

 
1.1.1 A nobreza queria… 

a) aumentar os seus negócios. 

b) poder viajar pelo Mundo. 

c) aumentar os seus territórios e obter cargos. 

d) explorar a costa africana. 

 
1.1.2 A burguesia queria… 

a) aumentar os seus territórios. 

b) alargar os seus mercados. 

c) envolver-se em guerras para obter cargos militares. 

d) levar a fé cristã aos Muçulmanos e convertê-los. 

2.º Ciclo/ 

5.º ano x 
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1.2 Portugal reunia boas condições para avançar para a expansão, como, por exemplo: 

a) a boa localização geográfica. 

b) a existência de excesso de mão de obra. 

c) clima ameno. 

d) a existência de muito dinheiro para investir em barcos e marinheiros. 

 
 
1.3 Entre as razões que levaram os Portugueses à conquista de Ceuta, podemos 

destacar a seguinte: 

a) os seus habitantes falavam português. 

b) a cidade situava-se em território cristão. 

c) Ceuta era um grande centro de comércio de produtos africanos e orientais. 

d) a cidade era rica em madeira para a construção de barcos. 

 
 
1.4. A iniciativa de (re)descobrir os arquipélagos da Madeira e dos Açores foi… 

a) de comerciantes interessados na exploração da sua madeira. 

b) de D. João II. 

c) do Infante D. Henrique. 

d) dos habitantes desses arquipélagos. 

 
 
1.5. Durante o período henriquino, a exploração da Costa Ocidental Africana chegou 

até… 

a) à Serra Leoa. 

b) ao cabo Bojador. 

c) ao cabo das Tormentas. 

d) à descoberta do Brasil. 
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2. Colonialismo/Estado Novo - Responde às questões:   

2.1. Quem está representado na figura 1? 

________________________________________________

________________________________________________ 

2.2. Que cargos políticos ocupou? 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

2.3. Como é que conseguiu equilibrar as contas 

públicas? Na resposta a cada um dos itens, identifica a 

letra que corresponde às opções corretas. 

 Assinala a opção correta. 

a) Aumentou as despesas do Estado através 

de impostos. 

b) Aumentou as receitas do Estado através 

de impostos. 

c) Diminuiu as despesas com a educação e 

com a saúde. 

d) Diminuiu as receitas do Estado com a 

educação. 

 

2.4. Qual era o objetivo do cartaz da figura 2? 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

2.5. Qual o objetivo da propaganda da figura 3? 

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________ 

2.6. Que regime foi instituído com a Constituição de 

1933? 

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________ 

 

2.º ciclo/ 

6º ano 
X 

 

Figura 3 


