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1.3 - OS MUÇULMANOS NA 

PENINSULA IBÉRICA - 

CONVIVÊNCIA E CONFRONTO 

 A ocupação muçulmana 

 Cristãos e Muçulmanos no 

período da Reconquista 

 A herança muçulmana 

Conceitos 

 Árabe 

 Muçulmano 

 Mouro 

 Reconquista 

 

Os Muçulmanos na Península Ibérica 

1. Conhecer a religião islâmica 

1. Localizar no tempo e no espaço a origem do 

Islamismo. 

2. Indicar os princípios fundamentais do 

Islamismo. 

3. Localizar no mapa do mundo atual países 

de maioria islâmica, destacando o 

Islamismo como uma das religiões com 

mais crentes e diferenciando árabe de 

muçulmano. 

4. Reconhecer a existência de uma 

comunidade islâmica em Portugal. 

2. Conhecer o processo de ocupação e as 

relações entre muçulmanos e cristãos na 

Península Ibérica 

1. Identificar o território abrangido pela 

expansão muçulmana. 

2. Indicar os motivos da expansão islâmica. 

3. Localizar no tempo a conquista muçulmana 

 Apresentação do projeto às turmas através 

de um Power Point motivacional para o 

mesmo. 

 Apresentação e auscultação de hipóteses 

de trabalho aos e pelos discentes. 

 Debate do tema da tolerância e da 

multiculturalidade no passado e no 

presente nas aulas de Cidadania. 

 Apresentação dos principais pilares 

religiosos do Cristianismo e do Islamismo. 

 Apresentação de um mapa comparativo 

das religiões existentes no mundo atual. 

 

 

 

 

 Elaboração de um friso cronológico 

ilustrado da expansão islâmica. 

 

 

 

 

1.º Período. 

 

 

2.º Período 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



da Península Ibérica e o seu período de 

domínio político. 

4. Referir a facilidade da conquista muçulmana 

da Península Ibérica. 

5. Reconhecer que durante o período de 

ocupação muçulmana e ”reconquista” cristã 

existiram momentos de conflito mas também 

de cooperação entre as duas civilizações. 

3. Conhecer e compreender a herança 

muçulmana na Península Ibérica 

1. Enumerar as profundas marcas deixadas 

pela civilização muçulmana na Península 

Ibérica ao nível da economia, ciência e 

técnica, arte e cultura.  

2. Conhecer a influência da língua árabe no 

léxico português. 

3. Referir a criação de novas cidades e a 

introdução de novas plantas. 

4. Identificar e localizar vestígios materiais da 

presença muçulmana no território 

peninsular. 

5. Justificar a maior influência islâmica no sul 

do território peninsular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Levantamento de palavras portuguesas de 

origem árabe e respetivas áreas de 

implantação geográfica. 

 Elaboração de um mapa de Portugal com 

a localização das referidas palavras. 

 Levantamento da toponímia de origem 

árabe na região de Coimbra. 

 Elaboração de um Glossário ilustrado 

(plataforma moodle). 

 Estudo de exemplos de coexistência 

pacífica na Península Ibérica (usos e 

costumes adotados por cristãos, escolas 

muçulmanas frequentadas por cristãos). 

 Recriação de uma dança árabe 

(solicitação da participação do Clube de 

Dança). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A formação do reino de Portugal 

4. Conhecer e compreender o longo processo 

de reconquista cristã. 

1. Referir o reino das Astúrias como último 

reduto dos visigodos após a conquista 

muçulmana. 

2. Localizar no tempo e no espaço o longo 

processo de “reconquista”, salientando os 

seus constantes avanços e recuos. 

3. Reconhecer a permanência de muçulmanos 

nos reinos cristãos e de cristãos na zona 

muçulmana. 

4. Referir as dificuldades de convivência entre 

cristãos e muçulmanos em épocas de 

conflito (perseguições, conversões forçadas 

e escravatura). 

5. Localizar os principais vestígios de 

arquitetura militar ligados à “reconquista” no 

atual território nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Textos de imaginação histórica. 

 Elaboração de uma banda desenhada das 

aventuras de Sesnando Davides. 

 Recriação de maquetes de castelos 

existentes na linha defensiva do Mondego. 

 Visita de estudo ao sobrante do perímetro 

muralhado da época de Sesnando e Sé 

Velha de Coimbra (túmulo de D. 

Sesnando). 

 Workshop de escrita visigótica e carolina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.º Período 

(dia da Escola Aberta – entre 8 a 12 

de junho 2015) 
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2- O MUNDO MUÇULMANO EM 

EXPANSÃO 

 Origem e princípios 

doutrinários da religião 

 islâmica. 

 A expansão muçulmana. 

 A civilização islâmica. 

Conceitos 

 Islão 

 Muçulmano 

 Guerra Santa 

 Califa 

 Rota comercial 

 

O mundo muçulmano em expansão 

1. Conhecer e compreender a génese e 

expansão do islamismo 

1. Localizar no tempo e no espaço o 

aparecimento da religião islâmica. 

2. Referir os princípios do Islamismo. 

3. Comparar os princípios fundamentais do 

Islamismo e do Cristianismo. 

4. Apontar as razões que levaram à conquista 

militar, por parte dos muçulmanos, de novos 

territórios. 

5. Caracterizar o Império Muçulmano, do século 

VII ao IX, em termos territoriais e económicos. 

2. Conhecer e compreender a ocupação 

muçulmana e a resistência cristã na Península 

Ibérica 

1. Localizar no tempo a ocupação e presença 

na Península Ibérica da civilização 

muçulmana. 

2. Indicar as características da organização 

 Apresentação do projeto às turmas através 

de um Power Point motivacional para o 

mesmo. 

 Apresentação e auscultação de hipóteses 

de trabalho aos e pelos discentes. 

 Apresentação dos principais pilares 

religiosos do Cristianismo e do Islamismo. 

 Apresentação de um mapa comparativo 

das religiões existentes no mundo atual. 
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política, territorial e económica da Península 

Ibérica sob domínio muçulmano. 

3. Localizar no espaço e no tempo o início do 

processo de reconquista cristã, salientando o 

seu caráter lento e os seus avanços e recuos. 

4. Relacionar os ritmos da reconquista da 

Península com o apoio da Europa cristã e 

com as transformações do próprio império 

muçulmano. 

5. Relacionar o processo de Reconquista com a 

formação dos reinos ibéricos. 

3. Conhecer e compreender as interações entre 

o mundo muçulmano e o mundo cristão 

1. Identificar as principais características da 

cultura muçulmana, sublinhando as suas 

ligações ao mundo clássico, à China, à Pérsia 

e à Índia. 

2. Apontar, no contexto da Península Ibérica, os 

contrastes entre o mundo cristão e o mundo 

muçulmano. 

3. Caracterizar a formas de relacionamento 

entre cristãos e muçulmanos no território 

ibérico (conflito e convivência). 

4. Indicar os principais contributos da cultura 

muçulmana para a cultura ibérica. 

5. Identificar no espaço português vestígios 

materiais e imateriais da cultura muçulmana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Debate do tema da tolerância e da 

multiculturalidade no passado e no 

presente nas aulas de Cidadania. 

 Levantamento de palavras portuguesas de 

origem árabe e respetivas áreas de 

implantação geográfica. 

 Elaboração de um mapa de Portugal com 

a localização das referidas palavras. 

 Levantamento da toponímia de origem 

árabe na região de Coimbra. 

 Elaboração de um Glossário ilustrado 

(plataforma moodle). 

 Recriação de uma dança árabe 

(solicitação da participação do Clube de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Distinguir a mensagem de tolerância, 

defendida pela maioria dos muçulmanos, do 

radicalismo islâmico, praticado por uma 

minoria. 

4. Conhecer e compreender a formação do 

reino de Portugal num contexto de reconquista 

Cristã 

1. Indicar as estratégias de povoamento e de 

defesa do território nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dança). 

 Textos de imaginação histórica. 

 Elaboração de uma banda desenhada das 

aventuras de Sesnando Davides. 

 Elaboração de trabalhos sobre a 

importância da herança árabe para a 

civilização europeia. 

 Recriação de maquetes de castelos 

existentes na linha defensiva do Mondego. 

 Visita de estudo ao sobrante do perímetro 

muralhado da época de Sesnando e Sé 

Velha de Coimbra (túmulo de D. 

Sesnando). 

 Workshop de escrita visigótica e carolina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.º Período 

(dia da Escola Aberta – entre 8 a 12 

de junho 2015) 

 

 


