#ESTUDOEMCASA
AULA N.º

10

ANO(s)

5.º/6.º
anos

DISCIPLINA(a) HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL

Da União Ibérica à Restauração
Analisar as consequências políticas da morte de D. Sebastião em AlcácerQuibir, evidenciando 1578-80 como o segundo grande momento de crise
política e social de Portugal.
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

O século XX - Os anos de ditadura
Relacionar a guerra colonial com a noção de império no contexto do Estado
Novo;
Identificar/aplicar os conceitos: guerra colonial.

Título/Tema(s) da Aula

A luta pela independência
(a crise de sucessão no século XVI e a Guerra Colonial no século XX)
Tarefas/ Atividades/ Desafios

5.ºano(s)

1.

Observa com atenção o documento 1.

Doc. 1 Reconstituição da Batalha de Alcácer Quibir (1578)

1.1.

Completa o seguinte texto, preenchendo os espaços em branco com as palavras da

chave, escolhendo as opções corretas:

1578, 1580, D. Sebastião, D. António, nobres camponeses

A 4 de agosto de ___________, as tropas portuguesas foram derrotadas pelos ________________
em Alcácer Quibir. Esta batalha resultou em milhares de mortos, entre os quais
________________________.
Portugal perdeu assim o seu rei e muitos dos seus __________________.
2. Refere quem foi chamado a governar o reino após a morte de D. Sebastião.
_________________________________________________________________________________
3. Lê atentamente o documento 2.

3.1.

Seleciona as opções que consideras corretas com um X ou indicando a letra correta:

3.1.1. Em 1580, os principais pretendentes ao trono eram:
a)

D. Filipe I, de Espanha; D. António, prior do Crato e D. Catarina de Bragança;

b) D. Filipe II, de Espanha; D. António, prior do Crato e D. Catarina de Bragança;
c) D. Filipe II, de Espanha; D. António, Mestre de Avis e D. Catarina de Bragança;

d) D. Filipe II, de Espanha; D. António, prior do Crato e D. Catarina de Braga;

3.1.2. O povo apoiou D. António porque:
a) queria melhores condições de vida.
b) queria pagar menos impostos.
c) queria mais privilégios.
d) queria que Portugal não perdesse a independência.
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6.º
ano(s)
4. Observa os documentos 3 e 4.

Doc. 3 -Cartaz de propaganda “ Portugal
não é um país pequeno”

4.1.

Doc. 4 - Partida de soldados para a
Guerra Colonial

Justifica a recusa de Salazar em reconhecer a independência das colónias portuguesas.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4.2. Identifica o nome de duas colónias portuguesas em 1960.

__________________________________________________________________________________
4.3.Indica duas consequências da guerra colonial.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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