#ESTUDOEMCASA
BLOCO N.º 18
ANO(S)

DISCIPLINA HISTÓRIA

7º e 8º

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

- Analisar a experiência democrática de Atenas do século V a.C.,
nomeadamente, a importância do princípio da igualdade dos cidadãos
perante a lei, identificando as suas limitações;
- Reconhecer os contributos da civilização helénica para o mundo
contemporâneo;
- Conhecer a Assembleia da República como órgão de poder na democracia
da República Portuguesa.
- Compreender que a Restauração resultou da divergência de interesses de
uma parte significativa da sociedade portuguesa relativamente às políticas
imperiais espanholas.
- Conhecer aspetos do processo de restauração da independência de
Portugal;
- Promover o património histórico.

Título/Tema do Bloco
INDEPENDÊNCIA POLÍTICA da Cidade-Estado de ATENAS (séc. V a.C. – Democracia)
e
RESTAURAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA DE PORTUGAL (1640)
Tema: A HERANÇA DO MEDITERRÂNEO ANTIGO – Os gregos no séc. V a.C.: exemplo de Atenas.

PORTUGAL NO CONTEXTO EUROPEU DOS SÉCULOS XVII E XVIII - O império português e a concorrência
internacional.

Tarefas/ Atividades/ Desafios

1. União Ibérica/Restauração da Independência de Portugal
1. Indica a data e local da aclamação de Filipe II de Espanha como rei de Portugal
com o título de Filipe I

3 Ciclo/
8 ano

2. Quais foram os compromissos assumidos por Filipe I, nas Cortes de Tomar?
3. Indica as principais causas da crise do Império Espanhol após 1598.
4. Indica os principais motivos de descontentamento, da população portuguesa em
relação ao domínio filipino.
5. Qual a data da revolta que levou à Restauração da Independência de Portugal?
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6. Convido-te a fazer uma pesquisa sobre este monumento. Regista os principais
aspetos, no teu caderno. Se, e quando for possível, visita este património.
Monumento de homenagem aos Restauradores, em Lisboa.

2. ATENAS (séc. V a.C. - Democracia ateniense/Democracia atual em Portugal
1. Indica qual o órgão mais importante da democracia ateniense e porquê?

3 Ciclo/
7 ano

2. DESAFIO:
Visita e explora a página web da nossa Assembleia da República/Parlamento.
Assembleia da República (parlamento.pt)
Quando for possível, visita o Parlamento, no Palácio de São Bento em Lisboa.
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