#ESTUDOEMCASA
BLOCO N.º 24
ANO(S)

DISCIPLINA História e Geografia de Portugal

5º e 6ºano
•

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

•

Portugal no século XX (6.º Ano)
-A 1.ª República e os seus símbolos;
Portugal nos séculos XV e XVI (5º Ano)
-O início da Expansão quatrocentista.

A 1.ª República e os seus símbolos

Tarefas/ Atividades/ Desafios

1. Completa a cronologia com as seguintes palavras.
Monarquia

Monarquia

1876

1910

Ultimato

República

1891

Ano
Fundação do Centro Eleitoral Republicano (Partido Republicano Português, a partir de 1883),
que defendia a substituição da
pela
.

1890

Inglês. Portugal cede.

Revolta de 31 de Janeiro, no Porto: derrota dos republicanos.

1908

Assassinato do rei D. Carlos I (regicídio) e o príncipe herdeiro Luís Filipe.

Implantação da República: fim da
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2. Completa os seguintes quadros com as seguintes palavras.
Executivo

Moeda

Voto

Legislativo

Judicial

Bandeira

Portuguesa

Escudo

Parlamento

Novos símbolos
Nova ……… .
Nova ……… : o ……… .
Hino Nacional: ……………. .
Nova Constituição

Poderes:
- …………, competia ao Parlamento.
- ……….., competia ao governo e ao Presidente da República.
- ……….., competia aos juízes nos tribunais.
- órgão político mais importante: o ……………. .
-direito de ……………: homens maiores de 21 anos que soubessem ler e escrever
ou que fossem chefes de família há mais de um ano.
3. Resolve o seguinte crucigrama sobre os assuntos trabalhados.
Horizontais
1-Apelido do 1º Presidente da República eleito.
4. Lei fundamental do país.
5-Poder de julgar os que não cumpriam as leis.
6-Nome próprio do último rei de Portugal.
7-A nova moeda que passou a circular com a implantação da República.

Verticais
2-Com a implantação da República, deixou de ser o chefe de Estado.
3-Com a República, tornou-se o órgão político mais importante.
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O início da Expansão quatrocentista

Tarefas/ Atividades/ Desafios

1. Tarefa
1.º Constrói um quadro com duas colunas.
2.º Na primeira, enumera as vantagens da conquista de Ceuta.
3.º Na segunda, enumera os fracassos económicos que surgiram depois da conquista.
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