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PLANO DE AULA 
 

HISTÓRIA  ANO: 9º TURMA: IX 
 
Lições números: 85/86                                                                                                                                                                          Data: 20/05/2013 
 
Sumário: 
A revolução do 25 de Abril de 1974. 
Da revolução à democratização: as primeiras medidas. 
O processo de descolonização. 

 
Motivação inicial: 

 Através da audição das músicas E depois do Adeus e Grândola Vila Morena interpretadas por Paulo de Carvalho e José Afonso, 
respetivamente, inicia-se a exploração do conteúdo relativo à Revolução do 25 de Abril de 1974.  

 

 
Situação-problema: 

 “Aqui Movimento das Forças Armadas, que resolveu libertar a Nação das forças que há muito a dominavam. Viva Portugal!” José Gomes 

Ferreira 

 
Questões orientadoras:  

1. Quais os motivos que desencadearam a revolução do 25 de Abril? 

2. De que forma foi entregue o poder ao M.F.A.? 

3. Que organização era a Junta de Salvação Nacional? 

4. Que medidas foram implementadas após a tomada do poder? 

 
 Palavras-Chave: M.F.A.; Revolução 25 de Abril; Junta de Salvação Nacional; Descolonização.  
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Conteúdos 

 
Objetivos/Indicadores de 

aprendizagem 

 
Experiências de aprendizagem 

 
Avaliação 

K4- Portugal: do 
autoritarismo à democracia. 
 
Os objetivos da revolução; 
 
As primeiras medidas de 
democratização; 
 
A independência das 
colónias; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Identificar os motivos que 
levaram à Revolução de 25 de 
Abril; 
 
-Elencar os principais 
intervenientes desta 
Revolução; 
 
-Nomear o desenrolar da 
Revolução de 25 de Abril. 
 
 
 
 
 
-Compreender e justificar a 
importância das primeiras 
medidas tomadas pelo 
Governo Provisório;  

*O primeiro momento da aula passa pela realização de uma ficha de trabalho de cariz 
analítico em relação a documentação iconográfica para o relatório de estágio. 
 
*Em seguida, dá-se o começo da apresentação powerpoint intitulada A Revolução do 25 
de Abril de 1974. Sendo que se faz a audição da música intitulada E depois do Adeus de 
Paulo de Carvalho, que tem o intuito de despertar os alunos para o conteúdo que esta 
aula se debruça. 
 
*Durante a mesma apresentação, os alunos tomam conhecimento de quais os motivos 
que levaram ao desencadear deste acontecimento histórico bem como pormenores 
ligados ao planear e desenrolar desta ação. 
 
*Como forma a desencadear um produtivo e efetivo diálogo-vertical com o maior número 
de alunos possível, faz-se em sala de aula a audição da música Grândola Vila Morena, 
bem como o visionamento de dois vídeos. O primeiro é um excerto do filme Capitães de 
Abril e o segundo é a abertura do noticiário da R.T.P. do próprio dia 25 de Abril dando 
conta do acontecimento. 
 
* Em seguida, realiza-se uma ficha de trabalho individual contendo um documento 
iconográfico que será um suporte ao relatório de estágio. 
 
 
*A apresentação dos slides, também tem presente, diferentes recursos por forma a 
sustentar o texto presente que a primeiro momento se centra na Revolução de 25 de Abril 
para depois se concentrar sobre as primeiras medidas tomadas pelo Governo Provisório e 
pela resolução do processo de descolonização. 
 
*A aula termina com a realização de uma ficha de trabalho, em que o aluno tem a tarefa 
de realizar um crucigrama relativo a todo o conteúdo que foi estudado. 

-Realização de uma 
ficha de trabalho. 
 
 
-Observação do 
cumprimento de 
registos e/ou 
anotações escritos 
no caderno diário. 
 
 
 
 
 
-Observação direta 
da participação oral, 
da frequência e 
qualidade das 
intervenções dos 
alunos. 
 
 
 
 
 
 
 
-Realização de uma 
ficha de trabalho. 
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Webgrafia: 

 http://www.youtube.com/watch?v=B0hcf8eNaUo [consultado a 17/05/2013] 

 http://www.youtube.com/watch?v=5xX4PmFwXh4 [consultado a 17/05/2013] 


