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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 44  

DISCIPLINA ESTUDO DO MEIO E CIDADANIA 
ANO(S) 3.º e 4.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

Construir um friso cronológico com os factos e as datas relevantes da História de Portugal, 

destacando a formação de Portugal, a época da expansão marítima, o período filipino e a 

Restauração, a implantação da República e o 25 de Abril. 

 

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 

 

Conhecer personagens e aspetos da vida em sociedade relacionados com os factos 

relevantes da história de Portugal, com recurso a fontes documentais. 

 

Cidadania  

Interculturalidade 

Expansão marítima (2): novos saberes e novos sabores. 

• Conhecer personagens e aspetos da vida em sociedade 
relacionados com os factos relevantes da história de 
Portugal: época da expansão marítima.  

• Reconhecer que durante a expansão marítima se 
identificaram e recolheram espécies vegetais que 
permitiram progressos na alimentação e na medicina. 

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

 
1. Expansão marítima   

Assinala com X as afirmações verdadeiras 

 
  

 

Foi a expedição liderada por Vasco da Gama que chegou 

ao Brasil. 
 

X ciclo/X ano  

X ciclo/X ano  

X ciclo/X ano  

Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500. 

Antes da descoberta do caminho marítimo para a Índia, este território 

não existia.  
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3. QUais destas plantas foram espalhadas pelo mundo, durante a expansão marítima?   

Pinta as etiquetas que contêm palavras relacionadas com a expansão marítima. 

 

 
 

X ciclo/X ano  

X ciclo/X ano  

 

 

 

 

 

 

 

4. Qual a planta que era usada para produzir tintas e medicamentos?   

Assinala com X a resposta correta.  

 

 
 

X ciclo/X ano  

X ciclo/X ano  

 
 
 

2.  Na época da expansão marítima, um dos produtos que trouxe riqueza ao reino de  

Portugal foi… 
 

  

Assinala com um X a resposta correta. 

  

  

X ciclo/X ano  

X ciclo/X ano  

X ciclo/X ano  

macieira 

bananeira manjericão 

cana-de-açúcar morangueiro 

laranjeira 

dragoeiro 

oliveira 

Fonte: brigadadafloresta.abae.pt 

o açúcar. 

o mel. 


