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#ESTUDOEMCASA 
BLOCO N.º 39 

DISCIPLINA Estudo do Meio e Cidadania 
ANO(S) 3.º/4.º anos 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

Reconhecer as unidades de tempo: década, século e milénio e as referências 
temporais AC e DC. 3.º  

Relacionar datas e factos importantes para a compreensão da história local (origem 
da povoação, batalhas, lendas históricas, personagens/personalidades históricas, 
feriado municipal). 3.º   

Reconhecer vestígios do passado local: - construções; - instrumentos antigos e 

atividades a que estavam ligados; - costumes e tradições. 3.º  

Manusear operadores tecnológicos (elásticos, molas, interruptor, alavanca, roldana, 
etc.) de acordo com as suas funções, princípios e relações.  

Reconhecer e valorizar o património natural e cultural - local, nacional, etc.- 

identificando na paisagem elementos naturais (sítios geológicos, espaços da Rede 
Natura, etc.) e vestígios materiais do passado (edifícios, pontes, moinhos e 
estátuas, etc.), costumes, tradições, símbolos e efemérides.  

Cidadania   

Interculturalidade  

Título/Tema(s) do Bloco 

Os romanos e os lusitanos 

Reconhecer as unidades de tempo: década, século e milénio e as referências temporais AC e DC.   

Reconhecer a influência de diferentes povos que habitaram a Península Ibérica: a romanização.  

Reconhecer o modo de funcionamento de uma catapulta através da realização de uma atividade prática.  

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

1. A conquista romana da Península 
Ibérica prolongou-se por 200 anos, ou 
seja, durou… 
    …dois séculos.  
 
    …duas décadas.  

  

2. Assinala com X o fator que permitiu aos romanos conquistar a Península Ibérica.    

       Domínio do comércio.                 Domínio do fogo.  
  
       Domínio do latim.                       Exército organizado.  

3. Qual o acontecimento que corresponde a cada ano?    

   218 a.C.  Os bárbaros invadiram o Império Romano. 
 

19 a.C.  Início da conquista da Península Ibérica. 

409  Derrota definitiva dos lusitanos. 
 

1º ciclo/3.º/4.º anos  

4. Uma catapulta funciona através…   

      …do armazenamento e libertação de água.  

     …do armazenamento e libertação de energia. 
1º ciclo/3.º/4.º anos  

5. O que entendes por romanização?   

Foi um conjunto de transformações na vida das populações ibéricas após o domínio 

romano.  

É o nome do exército romano.  

1º ciclo/3.º/4.º 

anos 
 

 


