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GRUPO DE TRABALHO:  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

1 - Consultem a página “A Revolução Republicana”. 

2 – Com base na cronologia dos principais acontecimentos relacionados com a 

implantação da República, completem o seguinte quadro: 

 
ANO ACONTECIMENTO 

1890 Ultimato inglês 
1891  

  

1908 D. Manuel II sobe ao trono 
  

 Adoção do hino e da bandeira nacional 
  

 Eleição do 1º Presidente da República, Manuel de Arriaga 
 

 

3 – Procurem o significado de Regicídio, Monarquia, República e Constituição 

nos seguintes sites: 

- Base de Dados de História de Portugal (em dicionário, selecionem Pesquisa 

livre). 

- Dicionário Priberam da Língua Portuguesa 

- Wikipédia 

 

 

http://cctic.ese.ipsantarem.pt/red/a-revolucao-republicana/
http://cctic.ese.ipsantarem.pt/red/base-de-dados-de-historia-de-portugal/
https://dicionario.priberam.org/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_principal
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Registem as vossas conclusões: 

Regicídio -  

 

 

 

Monarquia -  

 

 

 

República -  

 

 

 

Constituição -  

 

 

 

 

4 – Com base no quadro que completaram e nas pesquisas que realizaram, 

escrevam uma pequena notícia sobre um dos assuntos que aprenderam (por 

exemplo: o ultimato inglês, o regicídio ou a implantação da República). Usem 

esta ferramenta online: The Newspaper Clipping Generator.  

https://www.fodey.com/generators/newspaper/snippet.asp
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Nome do Jornal 
 
Data da notícia 
 
Título da notícia 
 
 
Texto da notícia 
 
 
 
Quando a tua notícia estiver 
completa, clica neste botão. 
 

 

Quando tiverem terminado o vosso trabalho (depois de clicarem no botão 

Generate), vai aparecer um link (Download you Image) para gravarem a 

imagem no computador. Gravem a imagem e imprimam-na. 

 

5 – Apresentem a notícia que criaram aos vossos colegas da turma e 

divulguem-na na Página ou no Blog da escola. 

 

6 – Para avaliarem o que aprenderam realizem as atividades propostas na 

página “A Revolução Republicana”.  

 

http://cctic.ese.ipsantarem.pt/red/a-revolucao-republicana/

