#ESTUDOEMCASA
AULA N.º

7

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 ocupação e exploração portuguesa
na Ásia e no Brasil.
Portugal Hoje
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS A população portuguesa

Analisar a distribuição de diferentes fenómenos relacionados com a população e
utilizando diferentes formas de representação cartográfica (em suporte físico ou
digital);
Comparar a distribuição de diferentes fenómenos demográficos/indicadores
demográficos à escala nacional, estabelecendo relações de causalidade e ou de
interdependência.

Título/Tema(s) da Aula

O contacto dos portugueses com diferentes povos e culturas (dos
séculos XV e XVI ao século XXI)
Tarefas/ Atividades/ Desafios
1.

Observa com atenção os documentos:

5.º ano

Documento 1
Mapa com os
principais locais de
fixação dos
Portugueses na Ásia,
nos séculos XV e XVI

1

Documento 2
Produtos comercializados, pelos portugueses, com o
Oriente.

1.1

Onde se situam os principais locais de fixação dos portugueses na Ásia (doc.1)?

_____________________________________________________________________________________________

1.2. Identifica os produtos trazidos do Oriente pelos portugueses (doc.2).
_____________________________________________________________________________________________

2.

Atenta ao seguinte mapa.

Documento 3 - Divisão do Brasil em Capitanias

2.1.

Em quantas capitanias foi divido o Brasil?

_____________________________________________________________________________________

3.

Completa as frases seguintes recorrendo à chave indicada abaixo de cada texto.

Para a Ásia o rei _______________ nomeou um ___________ para
governor as terras do Oriente.
A sede do governo português era em ________________ que ficava
na Índia.
Era dessa cidade que partiam para ____________ as
naus carregadas com ___________.

Chave: – Goa – Damão – Lisboa – Sevilha - D. Manuel I – D. João II especiarias – ouro
Na América, os Portugueses encontraram _________.
Andavam ___________ e enfeitavam-se com penas de aves entre
outros adornos.
No tempo do rei ___________, o território foi dividido
em________________.
Os colonos portugueses começaram a produzir _____________ e
para isso levaram de África _________________.

Chave – capinatias – destritos -indíos – indianos – vestidos – nús – D.
Manuel I - D. João II - açúcar – plantas – escravos – empregados
4. Observa o documento 4.

Documento 4 – Movimentos migratórios portugueses no século XXI

6.º ano

4.1.

Identifica dois países de destino da emigração portuguesa.

_______________________________________________________________________________________________
4.2.

Diz o que entendes por imigração.

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
5. Assinala as opções corretas indicando as letras adequadas.
5.1. O que é o saldo migratório?
a) O número total de emigrantes num determinado período de tempo.
b) O número total de imigrantes num determinado período de tempo.
c) A diferença entre o número de emigrantes e o número de imigrantes num determinado período de tempo.

5.3. Onde existe maior densidade populacional em Portugal?
a) Litoral.
b) Interior.
c) Norte.

5.4. O que é o êxodo rural?
a) Saída de pessoas para o estrangeiro.
b) Saída das pessoas das cidades para os campos.
c) Saída das pessoas dos campos para as cidades.

