#ESTUDOEMCASA
BLOCO N.º

29

ANO(S)

5.º e 6.º

DISCIPLINA HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL

Aprendizagens essenciais específicas de HGP:
- Referir o contributo das grandes viagens para o conhecimento de novas terras,
povos e culturas, nomeadamente a de Fernão de Fernão de Magalhães;
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

- Sintetizar as principais características do Estado Novo, nomeadamente a
ausência de liberdade individual, a existência da cesura e da política, a repressão
do movimento sindical e a existência de um partido único.

Título/Tema(s) do Bloco
Portugal nos séculos XV e XVI (5º Ano)
-A primeira viagem de circum-navegação;
Portugal do século (6º Ano)
– A política de obras públicas do Estado Novo e a emigração
Tarefas/ Atividades/ Desafios
1. Transcreve para o teu caderno o texto, e tendo em conta o mapa, completa-o
com as seguintes palavras ou expressões.

Sevilha
português
há ligação
Pacífico

Oriente
geográficos
redonda
volta ao mundo

América
2 Ciclo/5º ano

1.1
X ciclo/X ano

X ciclo/X ano
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Correção conforme informação do bloco 29 ou manual.

1. Completa o texto com as seguintes palavras ou expressões.

2 Ciclo/6º ano

1.1 __________ mandou construir grandes _______________, como estradas, pontes,
barragens, hospitais e aeroportos. As melhorias nos _____________ e na produção
de energia elétrica facilitaram o desenvolvimento de algumas ____________ e o
aparecimento de outras.
Surgiram novos ______________, especialmente nos arredores das cidades de
Lisboa, do Porto e de Setúbal. Foi feita muita _____________ para convencer a
população de que Portugal era um país ____________ e que vivia em paz social.
No ___________, as pessoas continuavam a viver com muitas dificuldades.
Milhares de portugueses deslocaram-se para as grandes ________________ do
litoral, outros milhares ______________, especialmente para França e Alemanha.

X ciclo/X ano

X ciclo/X ano

Correção conforme bloco 29 de HGP ou manual.
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