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História e Geografia de Portugal – 5º H 

 

Olá a todos os alunos do 5º H, 

 

Aqui deixo as propostas de trabalho a realizar em casa, durante a suspensão das atividades com alunos nas escolas. 

Se tiverem dúvidas podem-me enviar um e-mail para augusta.rosario@aepel.org . Posteriormente enviarei, em 

resposta ao vosso e-mail, as soluções dos exercícios. 

Deixarei também alguns esclarecimentos abaixo e links que poderão consultar para vos ajudar. 

Têm acesso gratuito à Escola Virtual (acesso ao manual e recursos como vídeos, fichas, entre outros). Para se 

registarem podem ir ao site:  https://www.escolavirtual.pt/Pagina-Especial/acessogratuito.htm.  

As tarefas da Unidade B4 deverão ser enviadas para o meu mail até dia 27 de março. A entrega das tarefas da outra 

unidade logo indicarei a data, mediante indicações sobre o reinício das aulas na escola. 

 

Muita energia positiva para vocês e até breve! 

A professora Maria Augusta Rosário  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades Tarefa Recurso 

 
Unidade B4 

A formação do 
Reino de Portugal 
(trabalho iniciado 
em contexto de 

sala de aula) 

Ler os textos Da página 106 à 117 do manual 

Fazer as perguntas  Da página 106 à 117 do manual 

Copiar o esquema Páginas 118 e 119 do manual 

Fazer uma cronologia Páginas 118 e 119 do manual 

Desenhar um castelo e/ou 
colocar as partes do castelo 

Páginas 110 e 111 do manual 

Desenhar o mapa  dos Reinos 
e Condados cristãos 

Página 112 do manual 

 

 
 

Unidade C1 
Portugal do século 
XIII ao século XVII 

Ler os textos Da página 126 à 149 do manual 

Fazer as perguntas  Da página 126 à 149 do manual 

Copiar o esquema Páginas 150 e 151 do manual 

Fazer a pirâmide social 
medieval portuguesa 

Página 130 do manual 

Desenhar um senhorio Páginas 124 e 125 do manual 

Fazer um trabalho de 
pesquisa ou um desenho 
sobre uma igreja românica e 
uma igreja gótica 

Páginas 140 e 141 do manual 
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Como fazer uma cronologia – dois exemplos (Tabela cronológica e Barra cronológica): 

Data Acontecimento 

…. …. 

…. …. 

…. … 

 

 

 

 

 

 

Nota: Atenção ao espaço entre as datas, poderão fazer 1 mm por cada ano, por exemplo. 

 

Vídeos:  

Portugal do Século XIII e Século XIV (Parte I e Parte II) 

https://www.youtube.com/watch?v=oRWwvLg4XjQ 

https://www.youtube.com/watch?v=hXCVxzL35tk 

Portugal Medieval - Formação de Portugal - De Condado a Reino 1995 EBM 

https://www.youtube.com/watch?v=0ZZC6BTgrFE&list=PL8nvWRKvQgdOpHo7sbBgOsexTOiVPZb6k&index=5 

Portugal Medieval - O Território 1992 EBM 

https://www.youtube.com/watch?v=jI5xdvIHzFg&list=PL8nvWRKvQgdOpHo7sbBgOsexTOiVPZb6k&index=6 

Portugal Medieval - Vida Quotidiana nos Senhorios 1992 EBM 

https://www.youtube.com/watch?v=dQ_pYywySP8&list=PL8nvWRKvQgdOpHo7sbBgOsexTOiVPZb6k&index=7 

Portugal Medieval - Vida Quotidiana nos Mosteiros 1992 EBM 

https://www.youtube.com/watch?v=2Tq-X9oy-CE&list=PL8nvWRKvQgdOpHo7sbBgOsexTOiVPZb6k&index=8 

Portugal Medieval - Vida Quotidiana nos Concelhos 1992 EBM 

https://www.youtube.com/watch?v=LoJ7ghxSH-k&list=PL8nvWRKvQgdOpHo7sbBgOsexTOiVPZb6k&index=9 

Data Data Data 
Data 

Acontecimento 

Acontecimento 

Acontecimento 

Acontecimento 
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