#ESTUDOEMCASA
BLOCO N.º

18

ANO(S)

5.º e 6.º

DISCIPLINA HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL

Aprendizagens essenciais específicas de HGP:

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

- Relacionar o desenvolvimento da produção industria nas zonas de Lisboa/Setúbal
e Porto/Guimarães com as inovações tecnológicas ocorridas, nomeadamente a
introdução da energia a vapor e a expansão do caminho-de-ferro;
- Portugal ao longo dos séculos XII, XIII e XIV,
Reconhecer a organização do espaço português ao longo destes séculos com os
recursos naturais e humanos…
(conhecer outros aspetos da História de Portugal)

Título/Tema (s) do Bloco
Portugal na segunda metade do século XIX (6.º Ano),
Desenvolvimento das vias de comunicação e dos meios de transporte operado pela Regeneração e os
seus efeitos;
Nos séculos XII,XIII e XIV também aconteceu… (5º Ano)
Tarefas/ Atividades/ Desafios
1. Comunicar à distância: Correio, telégrafo e telefone. Preenche o quadro com as
datas e as informações em falta.
2 Ciclo/6º ano
X ciclo/X ano

X ciclo/X ano

Correção conforme informação do bloco 18 ou manual.
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1. Completa o texto as palavras seguintes.
2 Ciclo/5º ano

Latim

Galaico-português

Algarve

Os povos ocidentais da península
Ibérica que faziam parte do Império
Romano falavam uma língua
derivada do ___________, misturada
com dialetos locais. Também
absorveu muitas palavras de origem
árabe. A esta língua chamamos
___________________, de que
derivou a nossa língua atual.
Com a reconquista do território aos
mouros, a língua estendeu-se até ao
Algarve.
Em _______, o rei D. Dinis adotou o
português como língua oficial do
reino.
__________ também foi maior o
trovador medieval português, autor
de 138 cantigas.

1297

D. Dinis

X ciclo/X ano

X ciclo/X ano

O rei D. Dinis

Correção conforme bloco 18 de HGP ou manual.
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