
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XIII 
 

Monografia Histórica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Texto monográfico 

Há muitos, muitos anos atrás, habitaram os primeiros povos na Península 

Ibérica que se chamavam Iberos. Vinham das margens do Rio Ebro. 

Mais tarde chegaram os Celtas, que vinham da Europa Central. Povos 

aguerridos instalaram-se no alto dos montes para organizar a sua defesa. Viviam em 

povoações, em casas chamadas Castros. 

Os Castros eram casas de forma quadrangular ou circular, feitas de pedra e 

cobertas de colmo. A soleira da porta era mais alta do que o chão, para que a chuva não 

entrasse. 

A pouco e pouco os Celtas vão-se misturando com os Iberos, dando origem aos 

Celtiberos. Organizaram-se em tribos que se guerreavam frequentemente. 

Uma dessas tribos, a dos Lusitanos, habitava a região entre o Rio Douro e o Rio 

Tejo, a Lusitânia. 

Viriato conhecia muito bem os Montes Hermínios – Serra da Estrela – o que 

fazia com que pudessem montar armadilhas aos Romanos. 

Viriato foi morto por um grupo de três guerreiros a mando dos Romanos. 

A luta continuou e ficou como chefe dos Lusitanos Sertório, também ele valente 

guerreiro. 

No entanto, foi morto à traição durante um banquete. 

O território peninsular possuía muitas riquezas naturais, o que atraiu outros povos 

do Mediterrâneo. Primeiro os Fenícios, depois os Gregos e mais tarde os 

Cartagineses estabeleceram relações comerciais com a Península Ibérica. 

Os Romanos ocuparam a Península Ibérica durante mais de 500 anos. Consigo 

trouxeram a sua cultura, cujos vestígios ainda hoje encontramos no nosso território. 

Com o declínio do Império Romano, chegaram à Península outros povos, 

chamados pelos Romanos de “Bárbaros”. 

Um desses povos ocupou o Península durante muitos anos os Visigodos. Estes 

povos foram sendo cristianizados. 

Seguiram-se os Muçulmanos que também invadiram a Península no ano 711, 

conquistando-a rapidamente com a exceção de uma pequena região a norte, que 

assim, continuou cristã. 

Aos poucos, os exércitos cristãos, reorganizaram-se no Norte e foram 

conquistando terras para sul. 



Os Muçulmanos contribuíram também para o desenvolvimento cultual e 

económico dos povos peninsulares, ao trazerem consigo novos conhecimentos nas áreas 

da matemática, medicina, filosofia, astronomia, etc. 

Mais tarde, ao longo da Reconquista Cristã da Península Ibérica, quando os reis 

cristãos tinham dificuldades em vencer os Muçulmanos, pediam auxílio aos outros 

reinos cristãos da Europa. 

Entre os primeiro cruzados que chegaram, vieram dois nobres franceses – D. 

Raimundo e seu primo D. Henrique de Borgonha. Como ambos se destacaram na luta 

contra os Mouros mereceram a honra de casar com as filhas de D. Afonso VI. 

D. Raimundo casou com D. Urraca e foi-lhe dado o Candado da Galiza. 

D. Henrique casou com D. Teresa e recebeu o Candado Portucalense. 

O Conde D. Henrique ficou responsável pela defesa e governo do  Condado 

Portucalense, mas tinha que prestar vassalagem ao rei de Leão. 

Fixou a capital do Condado em Guimarães onde veio a crescer o seu filho, D. 

Afonso Henriques. 

Após o falecimento de D. Henrique, D. Teresa assumiu o governo do Condado. 

D. Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal e também o mais importante, 

nasceu em Guimarães no ano de 1109. 

Aos 14 anos, D. Afonso Henriques armou-se a si mesmo cavaleiro. No ano de 

1128 derrotou D. Teresa e os seus partidários na Batalha de S. Mamede, assumindo 

assim o governo do Condado. 

Passados 11 anos, na Batalha de Ourique conseguiu obter uma grande vitória 

contra os Muçulmanos, pelo que passou a intitular-se rei. 

Apenas no ano de 1143, pelo Tratado de Zamora, é que foi reconhecido como 

Rei de Portugal. 

No entanto, só no ano de 1179 é que foi reconhecido pela Santa Sé, num 

documento chamado “Bula Manifestis Probatum”. 

Um dos grande objetivos de D. Afonso Henriques era alcançar a independência. 

Então, auxiliado pelos seus cavaleiros, invadiu a Galiza e derrotou os leoneses 

na batalha de Cerneja. 

Durante este reinado foram fundados o Mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, o 

de S. Vicente de Fora, em Lisboa e o de Santa Maria, em Alcobaça. 

Após a sua morte, sucedeu-lhe o seu filho D. Sancho I.  



No seu reinado, foram concedidos forais a muitas terras e construídos alguns 

castelos e fortalezas. 

Após a sua morte sucedeu-lhe o seu filho D. Afonso II. 

Neste reinado foram convocadas as primeiras cortes, que tinham por finalidade 

aconselhar o monarca nas suas decisões. 

No ano de 1217, auxiliado pelos Cruzados reconquistou aos mouros a praça de 

Alcácer do Sal, que tinha sido perdida no reinado do seu pai. 

Após a sua morte sucedeu-lhe o seu filho D. Sancho II.  

Continuaram as reconquistas aos Mouros, Elvas, Juromenha, Moura, Serpa, 

Aljustrel, Mértola Cacela, Tavira foram algumas das terras. 

Todavia e apesar das reconquistas, no país, pois o rei era bom guerreiros, mas 

não governada com a firmeza necessária. 

O Clero português queixou-se ao Papa Inocêncio IV e este pontífice retirou-

lhe o titulo de rei e entregou o governo de Portugal a seu irmão D. Afonso, Conde de 

Bolonha. 

D. Sancho retirou-se para Toledo (Espanha) onde veio a falecer em 1248 e onde 

se encontra sepultado. 

D. Sancho retirou-se para Toledo (Espanha) onde veio a falecer em 1248 e onde 

se encontra sepultado. 

D. Afonso III foi nomeado Primeiro Defensor e Procurador do Reino (1245) e 

quando o seu irmão morreu foi aclamado rei de Portugal (1248). 

Durante este reinado todo o resto do Algarve foi definitivamente conquistado. 

Após a sua morte, sucedeu-lhe o seu filho D. Dinis.  O seu maior cuidado 

consistiu em promover o engrandecimento e riqueza do país. 

Concedeu vários forais, fundou muitos castelos e povoações e protegeu: a 

agricultura, a indústria, o comércio, a marinha e a instrução, tendo mesmo fundado a 

Universidade de Lisboa. 

Durante este reinado foi assinado por D. Dinis e pelo rei de Castela, em 1297, o 

Tratado de Alcanises, onde foram definitivamente fixadas as fronteiras entre 

Portugal e Castela. 

Sucedeu-lhe o seu filho D. Afonso IV, que a pedido do rei de Castela, o auxiliou 

na luta contra os mouros que ameaçavam reconquistar a Península Ibérica. Travou-se, 

então, a Batalha do Salado em que os infiéis foram derrotados. 



Após a sua morte, sucedeu-lhe o seu filho D. Pedro I.. Durante este reinado 

realizaram-se as Cortes de Elvas, onde foi instituído o Beneplácito Régio, pelo qual, a 

partir dessa data, nenhuma ordem vinda do Papa poderia ter efeito legar no país sem o 

consentimento do rei. 

D. Pedro viveu um lindo amor com D. Inês de Castro, que no entanto nunca 

fora consentido pelos seus pais. D. Inês de Castro foram mandada matar, ainda com o 

consentimento de D. Afonso IV. 

Mandou construir dois lindos túmulos no Mosteiro de Alcobaça – um para si e 

outro para D. Inês de Castro. Local onde se encontram os seus restos mortais. 

Após a sua morte, sucedeu-lhe o seu filho D. Fernando. O seu casamento, as três 

guerras que travou com Castela e as suas atitudes inconstantes foram muito 

prejudiciais para o país. 

No entanto, também decretou e pôs em execução algumas medidas de 

desenvolvimento, que muito contribuíram para o bem público e riqueza do tesouro, 

tais como: a Lei das Sesmarias e a Lei da Marinha. 

Neste reinado foi, ainda, assinado um tratado de aliança e amizade entre 

Portugal e Inglaterra, que ainda hoje perdura. 

Com a morte de D. Fernando terminou a 1ª Dinastia, pois este não deixou 

nenhum filho varão. 

Surge um espaço de tempo durante o qual não houve nenhum rei a governar – um 

Interregno. 

Durante este período de tempo, D. Leonor Teles assumiu a regência do reino. 

No entanto foi organizada uma revolução chefiada por D. João, Mestre de Avis 

que acabou com o governo de D. Leonor Teles. 

O Povo aclamou D. João, o Mestre de Avis, o Regedor e Defensor do Reino. 
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Observação Impressionista 

 

No dia 4 de outubro, comecei o estágio em 1ºciclo do Ensino Básico, inserido no 

Mestrado de Qualificação para a Docência em Educação pré-escolar e ensino do 1ºciclo 

do Ensino Básico.  

Foi-me proposta a elaboração de uma observação impressionista realizada à 

turma durante esta primeira semana. Esta observação, tal como o nome indica, tem o 

bjectivo de caracterizar a turma a partir do primeiro contacto estabelecido com a turma, 

das primeiras impressões que retirei, que foram transmitidas pela professora cooperante 

e pelo grupo no geral. 

A tuma é constituida por dezoito elementos sendo que onze são do sexo feminino 

e sete do sexo masculino. Têm idades compreendidas entre os nove e os dez anos, uma 

das crianças tem ingresso antecipado.  

Importa também salientar que existe um aluno com Necessidades Educativas 

Especiais, com o Síndrome de Asperger. Relativamente a este aluno, o colégio 

disponibilizou um técnico especializado que o acompanha em situação de sala de aula, 

durante uma hora em três dias da semana, no período da manhã. 

De referir ainda, que existe uma aluna, que apenas atingiu os objetivos mínimos 

para transitar, pois possui bastantes dificuldades na interiorização de conhecimentos e a 

sua capacidade de atenção/concentração é bastante reduzida. 

Por fim, há ainda outra aluna a salientar, pois apenas integrou a turma no 2ºano 

do ensino básico e como vinha de uma escola inglesa, revelou bastantes dificuldades a 

Língua Portuguesa, pois não sabia nem ler nem escrever. Também não conhecia o 

alfabeto manuscrito e não conseguia escrever o seu próprio nome (nem em letra de 

impressa nem em manuscrito). 

Desta forma, longo desta semana, foi possível verificar que a turma é bastante 

heterogénia, isto porque há um grupo de seis, sete crianças que esta muito desenvolvida 

e trabalha a um ritmo muito mais elevado do que a restante, destacando-se ainda mais 

da parte de dois ou três alunos. 

Para melhor compreender os seus interesses realizei um questionario individual 

ao grupo, após a análise realizada aos mesmo foi possívelconcluir que o grupo prefere 

fazer experiências, ir ao cinema, fazer desporto e jogar computador, em detrimento de 

pintar e brincar com bonecas, por exemplo, que revelam preferência pelas unidades 



curriculares de expressão plástica, língua portuguesa e estudo do meio, e que na sua 

grande maioria frequenta uma ou mais atividades para além das curriculares e das 

extracurriculares desenvolvidades no colégio. 

Para além do questionário efetuado aos alunos, ainda realizei uma entrevista à 

professora cooperante, que apenas serviu para confirmar os aspetos que tinham sido 

observados ao longo da semana. 

Esta demonstra ser, na sua maiorioria, um grupo muito interessado e com 

bastante vontade de aprender mais e mais, pois são muito curiosos. Em contrapartida e o 

único aspeto menos positivo que posso salientar da turma é ser um pouco conversadora, 

o que acontece na maioria das vezes quando os trabalhos são terminados primeiro por 

uns do que pelos outros. 
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Problemática 

Durante o tempo de observação que tive com a turma em que estou a estagiar, 

tive a possibilidade de recolher informações para construir as caracterizações e desta 

forma conhecer melhor os aspetos relacionados com todos os elementos da turma. 

Através da análise das caracterizações, da entrevista realizada à professora 

cooperante e dos questionários às crianças foi possível formular o problema. 

Desta forma foi exequível concluir que a turma é muito interessada em todas as 

áreas curriculares, é muito curiosa em relação a novos temas, gosta de pesquisar e de 

estar informados sobre os mais diversos aspetos. 

Da análise realizada nas caracterizações, dos aspetos positivos ou a modificar, 

bem como dos valores a desenvolver foi possível, em conjunto com todos os elementos 

do turma (professora cooperante, alunos e estagiária) encontrar uma problemática a 

desenvolver “Uma viagem pela História de Portugal”, a partir desta ir-se-á descobrir o 

nosso país e as alterações histórias que têm ocorrido ao longo dos séculos. 

Este tema tem como objetivos corresponder aos interesses e necessidades dos 

alunos, sendo que para isso foram elaboradas algumas questões chave:  

Como se formou o nosso país? 

Quantos reis/ dinastias existiram? 

Quais as personalidades mais importantes da nossa história? 

Que património importante foi deixado pelos nossos antepassados? 

Estas questões permitem-me refletir e estruturar o projeto da melhor forma para 

que os objetivos do projeto sejam cumpridos e se encontrem de acordo com todas as 

necessidades dos alunos, quer ao nível do estudo do meio – em relação à história de 

Portugal, quer ao nível da matemática, língua portuguesa e expressões. 

Neste sentido será fundamental proporcionar aos alunos aquisições dos 

conhecimentos basilares que lhes permitam o prosseguimento dos estudos no domínio 

de esquemas, mapas, diagramas, bem como facilitadora da aquisição e dos 

desenvolvimentos de métodos e instrumentos de trabalho pessoal e em grupo, 

valorizando a dimensão humana da socialização e da educação. 

O tema escolhido está, ainda, relacionado com as atividades propostas pelo 

colégio ao longo do ano letivo e ainda com a área de projeto da escola, que para o 

quarto ano, tem a ver com as personalidades importantes de Lisboa. A partir dele 

poderei: 



Utilizar materiais interativos; 

Utilizar o PowerPoint como suporte para dar conhecimento dos aspetos 

relacionados com a história; 

Utilizar diversos livros para a exploração do tema; 

Permitir relacionar a história de Portugal, da área de Estudo do Meio com a área 

da Língua Portuguesa, Matemática e Expressões; 

Comunicar oralmente tendo em conta a oportunidade e a situação; 

Conhecer os diferentes tipos de texto, utilizados para conhecer a história; 

Conhecer aspetos matemáticos que foram sendo desenvolvidos ao longo dos 

anos. 
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Mês de outubro 

Áreas Curriculares Conteúdos Estratégias 

Língua Portuguesa • Produção escrita: 
− A carta; 
− O texto. 

• Funcionamento da língua: 
− Género e número dos nomes; 
− Tempos verbais. 

• Comunicação Oral. 

• Apresentação de uma carta modelo. 
• Trabalho em grande grupo. 
• Carta coletiva. 
• Trabalho em pequeno grupo. 
• Construção da história original. 
• Utilização de materiais didáticos. 
• Leitura e exploração de uma obra. 
• Problemas do quotidiano. 

Matemática • Os múltiplos. • Utilização da tábua de Pitágoras. 
• Jogo. 
• Exercícios. 

Estudo do Meio • Unidades de tempo. 
• A Península Ibérica antes da formação de 

Portugal. 
• Formação de Portugal. 

• Materiais Pedagógicos – unidades de tempo. 
• Pesquisa histórica. 
• Visualização de PowerPoint; 
• Utilização de suporte informático. 

Área de Projeto • Personalidades importantes: 
− Luísa Ducla Soares 

• Apresentação da biografia. 
• Observação de diversas obras. 
• Leitura e análise de uma das obras. 
• Ilustração da obra – trabalho individual. 
• Texto narrativo sequencializado pelas imagens – trabalho em pequeno 

grupo. 
• Construção de álbuns com a informação recolhida sobre cada uma das 

personalidades. 

 



Mês de novembro 

Áreas Curriculares Conteúdos Estratégias 

Língua Portuguesa 

• Produção escrita: 
− Texto narrativo. 
− Monografia histórica. 

• Compreensão de texto. 
• Interpretação de texto. 
• Funcionamento da língua: 

− Grau dos adjetivos. 

• Trabalho em grande grupo. 
• Trabalho em pequenos grupos. 
• Trabalho de pesquisa. 
• Utilização de diversas obras. 
• Utilização de recursos didáticos. 
• Exploração do suporte visual. 
• Construção da fábrica de histórias. 

Matemática 

• O círculo e a circunferência. 
• Medidas de comprimento. 
• Áreas e perímetros. 

• Utilizar diversos materiais didáticos. 
• Utilizar problemas reais; 
• Situações problemáticas do quotidiano dos alunos. 
• Resolução de exercícios. 
• Recurso a materiais de medida. 

Estudo do Meio 

• A 1ªDinastia e a Reconquista. 
• A expansão marítima e a 2ªDinastia. 
• A restauração e a independência. 
• O fim da monarquia. 
• A República. 
• Dia da Liberdade. 
• Feriados Nacionais. 
• Símbolos Nacionais. 

• Pesquisa histórica. 
• Visualização de PowerPoint; 
• Utilização de suporte informático. 
• Construção da monografia. 
• Trabalho em pequeno grupo. 
• Jogo – História de Portugal. 

Área de Projeto 
• Personalidades importantes: 

− Amália Rodrigues; 
− Marquês de Pombal. 

• Caracterização da Amália Rodrigues. 
• Apresentação de biografias. 
• Elaboração de poemas sobre o Marquês de Pombal. 
• Construção de álbuns com a informação recolhida sobre cada uma das personalidades. 

 



Mês de dezembro 

Áreas Curriculares Conteúdos Estratégias 

Língua Portuguesa • Produção escrita: 
− Texto narrativo. 
− Texto dramático. 
− Convite. 
− Monografia histórica. 

• Compreensão de texto. 
• Interpretação de texto. 

• Aperfeiçoamento textual da obra original. 
• Construção de um texto dramático. 
• Construção de um convite para a festa de natal. 
• Continuação da escrita da monografia. 
• Exploração de uma obra. 
• Trabalho em pequeno e grande grupo. 

Estudo do Meio • A Península Ibérica antes da formação de 
Portugal. 

• Formação de Portugal. 
• A 1ªDinastia e a Reconquista. 
• A expansão marítima e a 2ªDinastia. 
• A restauração e a independência. 
• O fim da monarquia. 
• A República. 
• Dia da Liberdade. 
• Feriados Nacionais. 
• Símbolos Nacionais. 

• Pesquisa histórica. 
• Construção da monografia. 
• Jogo – História de Portugal. 

Expressão Plástica • Postal de Natal. 
• Origami 

• Utilização de diversos recursos materiais. 
• Uso da criatividade. 

Expressão Dramática • Dramatização do teatro de Natal. • Ensaio e apresentação da peça de Natal. 

Expressão Musical • Canto das músicas de Natal. • Ensaio e apresentação das canções de Natal. 

Área de Projeto • Personalidades importantes: 
− Henrique Lopes de Mendonça; 
− Alfredo Keil. 

• Conhecimento das respetivas biografias. 
• Construção de álbuns sobre ambas as personalidades. 
• Fazer referência ao Hino Nacional. 



Mês de janeiro 

Áreas Curriculares Conteúdos Estratégias 

Língua Portuguesa • Produção escrita: 
− Texto livre. 
− Texto dramático. 
− Monografia. 
− Biografia. 

• Compreensão de texto. 
• Interpretação de texto. 
• Funcionamento da língua: 

− Frase simples. 
− Tipos de frase. 
− Formas da frase. 
− Constituintes da frase. 
− Funções sintáticas. 
− Frase complexa. 

• Construção de um texto dramático. 
• Conclusão da escrita da monografia. 
• Elaboração de textos livres. 
• Aperfeiçoamento textual. 
• Trabalhar o funcionamento da língua a partir do texto monográfico 

produzido pela turma. 
• Explorar o texto monográfica a nível gramatical, ortográfico, sintático e 

morfológico. 
• Trabalho em pequeno e grande grupo. 

Matemática • Diagrama de Venn 
• Diagrama de caule-e-folhas 

• Elaboração de diversos diagramas partindo de aspetos reais, do dia a dia 
das crianças. 

• Elaboração de um diagrama de caule e folhas em grande grupo, partindo 
das idades dos avós e/ou pais do alunos da turma. 

Estudo do Meio • A água no solo. 
• O ciclo da água. 
• Nuvens, chuva, nevoeiro e orvalho. 
• Geada, neve e granizo. 
• A poluição da água. 
• A forma da terra. 
• A Lua e as suas fases. 

• Realização de diversas atividades experimentais. 
• Construção de um cartaz sobre o ciclo da água. 
• Análise de diversas imagens correspondentes ao diferentes estados da 

água. 
• Contatar com o globo terrestre, mapas, planisfério. 
• Contatar com matérias experimental. 
• Manusear um telescópio. 



Expressão plástica • Ilustração da obra original da turma: “O 
Ratinho que sonhava”. 

• Encadernação da obra original da turma: “O 
Ratinho que sonhava”. 

• Ilustração das diferentes partes da história, previamente escrita em papel 
manteiga. 

• Pintura das imagens. 
• Encadernação da história. 

Área de Projeto • Personalidades importantes: 
− Luís Vaz de Camões. 
− António Torrado. 
− Rui de Carvalho 

• Conhecimento das respetivas biografias. 
• Construção de álbuns sobre as personalidades. 
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Plano Geral 

Nome do Projeto:  

Data de início: 
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