#ESTUDOEMCASA
BLOCO N.º 48

DISCIPLINA HISTÓRIA A

10.º

ANO(S)

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

•

Desafios de Avaliação

Título/Tema do Bloco

Grécia - O Modelo Ateniense / Desafios de Avaliação

Tarefas/ Atividades/ Desafios

Secundário/10.º ano
DESAFIO /

Doc. 1
O Espaço na cidade
Ateniense no século V a.C.

Doc. 2
O Conceito de cidade na
Grécia Antiga

É preciso uma cidade (…) com um exército, não exíguo, mas completo, que saia a dar
combate, lutando contra o invasor por todos os bens da cidade (…).Que limite? Em minha
opinião, o seguinte: até onde puder aumentar permanecendo unida, até aí pode crescer;
para além disso, não!
Platão, A República, 374ª, 423b.

Questão: Qual é a designação atribuída à cidade na Grécia Antiga?
Questão: Explicite dois dos elementos necessários à cidade. Um dos elementos, pelo menos, deve
ser articulado com a informação do DOC.2
O Elogio da Democracia (Doc.4)
A primeira espécie de democracia é que se determina sobretudo em função da igualdade. Ora a lei
de tal espécie de democracia confirma a igualdade: nem a classe dos ricos nem a dos pobres é
superior uma à outra, nem qualquer delas tem domínio sobre a outra, mas ambas são semelhantes.
Nesse sentido, se a liberdade é condição preponderante na democracia – como de resto há quem o
admita – tal como o é a igualdade, então estes dois princípios serão mais poderosos quando todos
os cidadãos, sem exceção, se encontrarem congregados na vida da cidade, na maior medida
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possível. Como de facto é o povo que forma a grande massa dos cidadãos e dado que a decisão da
maioria é suprema, o que acabámos de expor identifica-se necessariamente com uma democracia.
(…).
Aristóteles, Política, Livro IV, 1291b-1292a
Questão: Transcreva uma afirmação, do documento que acabou de ouvir que evidencie o direito de
isonomia.

Doc. 5 - Templo da deusa Atena Niké
*Niké=Vitória

Este templo, é um dos mais importantes exemplos da arquitetura grega.
Construído na acrópole de Atenas (c.420 a.C.), dedicada à deusa Atena
Niké*, evoca a proteção da deusa sobretudo durante a guerra do
Peloponeso, contra a cidade de Esparta.
De acordo com as características dos elementos arquitetónicos e decorativos, as colunas do templo
grego, representado no DOC.5, pertencem à ordem … Coríntia/Dórica/Jónica
(DOC.6)

O Elogio da Democracia
A primeira espécie de democracia é que se determina sobretudo em função da igualdade. Ora a lei
de tal espécie da democracia confirma a igualdade: nem a classe dos ricos nem a dos pobres é
superior uma à outra, nem qualquer delas tem domínio sobre a outra, mas ambas são semelhantes.
Nesse sentido, se a liberdade é condição preponderante na democracia – como de resto há quem o
admita – tal como o é a igualdade, então estes dois princípios serão mais poderosos quando todos
os cidadãos, sem exceção, se encontrarem congregados na vida da cidade, na maior medida
possível. Como de facto é o povo que forma a grande massa dos cidadãos e dado que a decisão da
maioria é suprema, o que acabámos de expor identifica-se necessariamente com uma democracia.
(…).
Aristóteles, Política, Livro IV, 1291b-1292a
Desenvolva o tema: A pólis ateniense: o exercício da democracia antiga num centro politicamente
autónomo, abordando o tópico de orientação seguinte: Características do exercício do poder pelos
cidadãos nas instituições democráticas.
(Doc.7) As qualidades de um cidadão
(o orador dirige-se a alguém que se atrevera a apresentar uma proposta, desrespeitando a lei, e
enuncia o que considerava ser um verdadeiro cidadão.)
"Como ousas pois, mentir, abjeto acusador? Porque inventas o que te apraz? Não te envergonhas
de intentar uma ação movida pela inveja, e não pelo zelo da justiça; nem de viciar a letra de umas
leis, de truncar o texto de outras, quando era teu dever citá-las como verdades, na presença de
juízes, que juraram sentenciar segundo as leis?(…)
As qualidades de um cidadão (cont.)
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(…) E depois de tudo isto enumeras os predicados que devem adornar o perfeito democrata! (…)
Como se por suas palavras, e não por seus feitos e pela sua política, se pudessem avaliar os
verdadeiros democratas!
(…) Duas são, atenienses, as qualidades que deve possuir o que é, por natureza, um honesto
cidadão. A primeira exige que, no exercício de suas magistraturas, se empenhe por conservar a
república na sua preeminência e majestade. A segunda, que em todas as ocasiões, e em todos os
seus atos, guarde sempre lealdade e amor à pátria (…)".Demóstenes, Oração da Coroa
Desenvolva o tema
A pólis ateniense: abordando o tópico de orientação seguinte:
- As restrições dos habitantes de Atenas na participação democrática
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