#ESTUDOEMCASA
BLOCO N.º 22 Correção
ANO(S)

DISCIPLINA História B
10º
•

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

•

História B –Examinar o fenómeno revolucionário oitocentista, enquanto afirmação
da supremacia do princípio da soberania nacional sobre o da legitimidade dinástica.
Área de Integração- Compreender que as mudanças que ocorrem na organização
social dependem e implicam ruturas político-ideológicas.

Título/Tema do Bloco

A geografia dos movimentos revolucionários- A Revolução
Francesa- Da República Popular (Convenção) ao Império

Proposta de resolução:
Lê e analisa os seguintes Documentos
Doc.1

Doc.2
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1. A partir dos Documentos 1 e 2 explique de que forma os países europeus reagiram
à Revolução Francesa.
- Maio de 1791 - reunidos em Mântua, os Estados Europeus formaram um corpo expedicionário , enviado para as fronteiras
francesas para intervir em França;
- Julho de 1791 - o imperador Leopoldo da Áustria requereu o apoio dos governos da Europa para pôr cobro aos
«intoleráveis acontecimentos de Paris»;
- Janeiro de 1792 - Espanha, Suécia e Rússia celebram um Tratado de Aliança para defender Luís XVI contra os progressos da
Revolução no seu país. A guerra torna-se inevitável;
- 10 Agosto de 1792 - uma multidão desesperada com as condições de vida , temerosa de uma invasão estrangeira e
receando a traição de Luís XVI, toma o Palácio das Tulherias e institui o governo da Convenção.

Doc.3

2.

O Documento 3 insere-se numa determinada etapa da Revolução Francesa.
Identifica-a.

O Doc.3 refere-se à República Popular, a Convenção (1792-1795)
3.Menciona mais três medidas tomadas durante esse período.
•
•
•

Redação de uma nova Constituição, a de 1793
Proclamação da República

Instituição de uma Lei dos Suspeitos que levou à guilhotina os acusados de contrarevolucionários internos

•
•
•
•

Recrutamento e empréstimo forçado sobre os ricos
Tabelamento dos preços
Racionamento dos bens de consumo

Instituição de um novo calendário, em que as datas seriam contadas a partir da implantação da
República: 22 de setembro de 1792. Aos meses foram dados novos nomes.
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