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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 17  

DISCIPLINA HISTÓRIA 
ANO(S) 7º e 8º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

- Promover estratégias que desenvolvam o pensamento crítico e analítico dos 
alunos: - analisar fontes históricas, problematizando-as, sob orientação; 
- Identificar fatores e manifestações de crise no império português a partir de 
meados do século XVI, destacando a ascensão de outros impérios coloniais 
(Holanda, França, Inglaterra);  
- Concluir que a União Ibérica resultou da confluência de interesses dos grupos 
dominantes nos dois estados;  
- Analisar a experiência democrática de Atenas do século V a.C., nomeadamente, a 
importância do princípio da igualdade dos cidadãos perante a lei, identificando as 
suas limitações;  
- Identificar/aplicar os conceitos: cidade-estado; democracia; cidadão; meteco; 
escravo; economia comercial e monetária; arte clássica; método comparativo;  
- Reconhecer os contributos da civilização helénica para o mundo contemporâneo;  
- Reconhecer a importância dos valores de cidadania para a formação de uma 
consciência cívica e de uma intervenção responsável na sociedade democrática; 
- Conhecer a Assembleia da República como órgão de poder na democracia da 
República Portuguesa. 

 

 

Título/Tema do Bloco 

Entre a união e a independência política: 
- União Ibérica; 

- Democracia ateniense/Democracia atual em Portugal. 
 

Tema: PORTUGAL NO CONTEXTO EUROPEU DOS SÉCULOS XVII E XVIII - O império português e a concorrência 
internacional  
A HERANÇA DO MEDITERRÂNEO ANTIGO – Os gregos no séc. V a.C.: exemplo de Atenas  

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

 

1. Crise do Império português do Oriente   

 
DESAFIO: 
 
Constrói um mapa mental sobre os fatores que contribuíram para a crise do Império 
Português do Oriente (consulta o teu manual ou o vídeo O Império Português em crise, do 
bloco pedagógico 17, de História 7º/8º ano).  

3 Ciclo/8 

ano 
X 
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2. Perda da independência de Portugal em 1580   

1.Explica o cognome, o Desejado, atribuído a D. Sebastião. 
 
2. Qual o significado da expressão: mito do Sebastianismo? 

3. Caracteriza, de forma breve, a batalha de Alcácer Quibir. 

4. Explica o significado da expressão União Ibérica. 

 
 

3 Ciclo/8 

ano 
X 

  

  

 

 

 

3. Democracia ateniense/Democracia atual em Portugal   

1. Elabora um esquema síntese da democracia ateniense (órgãos de poder) no séc. 
V a. C.  
 

2. Visita e explora a página web da Assembleia da República 
Portuguesa/Parlamento.  
 

Assembleia da República (parlamento.pt) 
 
 
 

3 Ciclo/7 

ano 
X 

  

  

 

https://www.parlamento.pt/

