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Resumo 

 

Este relatório consiste na apresentação e análise reflexiva dos resultados de um 

estudo de caso que se apoiou na utilização de uma rede social, no contexto de ensino da 

disciplina de História A, em 3 turmas, do 11.º ano de escolaridade, na Escola Secundária 

de Paredes (ESP). O objetivo deste estudo de caso é perceber se a utilização de uma rede 

social, no caso vertente o Instagram, pode constituir uma mais-valia para os alunos e para 

o trabalho docente. De igual modo, pretende-se relatar e avaliar se esta experiência 

permitiu um maior conhecimento sobre a História Local e se os alunos se sentiram mais 

motivados para o estudo desta disciplina.  

Atentando no objetivo da prática de investigação-ação-investigação, dividimos o 

relatório em três capítulos. O primeiro foi dedicado à revisão bibliográfica acerca dos 

conceitos de Património, das Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação e da 

sua relação com o ensino. Um segundo capítulo apresenta a atividade desenvolvida em 

torno da conta @Fator_História. Num último capítulo, procede-se à análise de dados 

levantados com recurso a dois questionários, através dos quais se procura analisar o 

contributo que a conta de Instagram proporcionou para a aprendizagem dos alunos.  

Segundo os resultados obtidos, podemos considerar que a utilização das Novas 

Tecnologias, em particular de uma rede social, pode ser um mecanismo interessante para 

motivar os alunos para a disciplina. De igual modo, podemos afirmar que a utilização de 

uma rede social de forma didática pode ser um instrumento capaz de melhorar o 

aproveitamento dos alunos. 

 

Palavras-chave: Instagram, NTIC, História Local, Património 
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Abstract 

 

 

This Internship Report presents a reflective analysis of a case study supported on the 

uses of a social network in the context of teaching History to three classes of the 11º 

grade, at the Escola Secundária de Paredes (ESP). The goal of this study is to understand 

if a social network like the Instagram could present itself as an important asset to both 

students and teachers. Likewise, it is intended to report and evaluate if this experience 

allowed a greater knowledge about Local History and if the students felt more motivated 

into studying History.  

 Focused on the objective of investigation-action-investigation, we divided this re-

port into three chapters. The first one was dedicated to a literature review about the con-

cepts of Patrimony, New Technologies of Information and Communication and their link 

with teaching. A second chapter presents the activity developed around the Instagram 

account @Fator_História. In the last chapter, we proceed to the data analysis obtained in 

two questionnaires, through which we seek to analyse if the Instagram account has pro-

vided any learning experience to the students. 

 According to the results obtained, we can conclude that the utilization of New 

Technologies, a social network in this particular case, could be an interesting mechanism 

to motivate students to this subject. We can also affirm that a use of a social network in a 

didactic way could be an instrument capable of improving students’ results.  

 

 

Keywords: Instagram, NTIC, Local History, Patrimony
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Introdução 

Este relatório concentra-se na apresentação, análise e reflexão da experiência da 

utilização da conta de Instagram @Fator_História, dinamizada pelos alunos da disciplina 

de História A, do 11.º ano de escolaridade, do curso científico Humanístico de Línguas e 

Humanidades. Toda a dinâmica foi realizada no âmbito da Iniciação à Prática 

Profissional, no ano letivo de 2018/2019, na Escola Secundária de Paredes, tendo contado 

com a participação de três turmas. De igual modo, contou também com o apoio e a 

colaboração da orientadora de estágio, a Dra. Paula Correia, e com a orientadora deste 

relatório, a Professora Doutora Cláudia Pinto Ribeiro. 

A questão de partida deste projeto prende-se com o facto de procurarmos entender 

em que medida as redes sociais podem ser rentabilizadas ao serviço do ensino da História. 

Procuramos perceber se, de algum modo, a utilização das redes sociais poderá ser uma 

mais-valia e um aliado valioso no estudo. Do mesmo modo, pretende-se explorar, com 

este trabalho, se o uso de uma rede social poderá ser um fator catalisador do interesse dos 

alunos na disciplina de História. 

São vários os objetivos pelos quais passa este projeto, dos quais podemos destacar:  

1. A possibilidade de compreender se este projeto pode contribuir para o su-

cesso e produção de conhecimento. Os alunos, como já referido, apresen-

tam várias dificuldades no entendimento das questões e na formulação de 

respostas. Pretende-se, portanto, que os alunos utilizem esta ferramenta 

para estudar, pesquisar e, desse modo, melhorar os seus resultados. 

2. Valorizar a História Local. Pretende-se que os alunos tenham noção da sua 

história, da história das suas freguesias e da sua importância. Do mesmo 

modo, com este trabalho, deseja-se que os alunos sejam produtores de co-

nhecimento histórico. 

3. Promover a multiperspetiva em História. Algo que se verifica atualmente 

é uma certa inaptidão que os alunos possuem para entenderem o signifi-

cado e a utilidade da História. Para além desse facto, os alunos apresentam 

dificuldades em relacionar e articular conhecimentos e, acima de tudo, per-

Objeto de 

estudo. 
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ceberem as várias perspetivas em foco. Esta questão da polissemia da His-

tória (PAIS, 1999), como refere José Machado Pais, é um conceito bas-

tante importante a que se pretende dar especial destaque. 

4. A organização de um espaço virtual de estudo. Os alunos, com esta conta 

de Instagram, têm um espaço em que podem fazer publicações relaciona-

das com as aulas. Estas estão organizadas por subpastas e são pequenas 

guidelines das aulas. Trata-se de mais uma ferramenta de apoio ao estudo. 

5. Dar a conhecer aos alunos vários aspetos da História e da cultura. Muitos 

deles não têm a perceção do que é cultura material e imaterial e como esta 

se relaciona com a História. Promover junto dos alunos o conhecimento 

dos costumes e das tradições é outro objetivo por que passa este trabalho. 

As estórias, passadas de geração em geração, são um testemunho impor-

tante para percebermos a realidade do que se passa ao nosso redor. Im-

porta, pois, desenvolver junto dos alunos este espírito de curiosidade sobre 

tudo aquilo que não vem nos livros de História, e que poderá ser perdido 

nas próximas gerações. 

A ideia de todo este projeto surgiu no ano transato, na unidade curricular de Web e 

o Ensino da História, lecionada pela Professora Cláudia Pinto Ribeiro. À época foi-nos 

proposto potencializar um recurso tecnológico e respondermos à questão: para que serve 

a História? Considerou-se que o telemóvel e as redes sociais eram algo muito atual e 

usados pela maior parte dos jovens. Assim, para esse trabalho decidiu-se criar uma conta 

de Instagram fictícia que teve por nome “História! Para que te quero?”. A página 

funcionou como uma página de curiosidades. Procedemos a algumas publicações 

relativas a factos curiosos da História, de preferência com impacto no presente, como por 

exemplo a História do chá. O feedback por parte da professora foi muito positivo. E assim 

nasceu esta ideia, que de uma forma ainda prematura e pouco desenvolvida chegou à 

Escola Secundária de Paredes (ESP). 

Depois de ter sido apresentada a ideia da futura conta de Instagram, foram 

detalhados os moldes de toda a atividade. Como se procurará demonstrar no presente 

trabalho, o Instagram apresenta atualmente várias potencialidades que podem ser 

Metodologia. 
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rentabilizadas na educação. Vários estudos entendem que as valências do Instagram são 

uma importante ferramenta para a sociedade atual. Os alunos foram, portanto, convidados 

a participar com pequenos trabalhos de pesquisa relativos à História Local, que se 

converteram em “publicações”. A História Local podia passar pela história de 

monumentos, casas brasonadas, famílias nobres, espaços de interesse público e 

municipal. Ou seja, tudo o que de alguma forma apresentasse relevância histórica. Estas 

“publicações” ocuparam o espaço da página principal da conta. 

Do mesmo modo, os alunos ficaram responsáveis por fazerem pequenas stories com 

algumas ideias-chave de cada aula. Um aluno ficou responsável por elaborar uma pequena 

síntese da aula e de enviar ao professor por mensagem, que, depois de corrigido e 

avaliado, era publicado nas stories da conta @Fator_História. Todos estes contributos 

estariam futuramente agrupados por temáticas, em subpastas, e poderiam ser mais uma 

ferramenta de estudo para os alunos. Deve-se referir que ficou estabelecido que todos os 

trabalhos elaborados pelos alunos, quer sobre a História local e Património, quer as stories 

das aulas, seriam alvo de escrutínio e avaliação por parte dos professores responsáveis. 

Antes de ser feita a “publicação”, pretendia-se que os alunos enviassem previamente por 

mensagem todos os trabalhos. Só depois da autorização e avaliação do professor é que se 

procedia à sua publicação. Nesta avaliação prévia foi tida em consideração a relevância 

histórica, a correção do discurso, entre outros parâmetros, que serão explicados. 

A falta de dados que permitisse fazer uma apreciação imparcial do resultado desta 

dinâmica foi compensada pela aplicação de dois inquéritos aos alunos que se aplicaram 

no início e no final do ano letivo, com base na plataforma Google Forms. 

 

Embora tenha, nesta parte introdutória, feito uma pequena apresentação de toda a 

temática, pretende-se dar continuidade à investigação com uma estrutura dita normal. 

Assim, o primeiro capítulo corresponde ao enquadramento teórico que procura legitimar 

a ação desenvolvida na ESP. Um primeiro ponto será dedicado ao Património e à História 

Local, visto ter um peso considerável em toda a conta @Fator_História. Um segundo 

ponto irá abordar várias nuances relacionadas com a aplicação das Tecnologias da 

Informação e Comunicação, em diante TIC, em contexto escolar. Iremos abordar questões 

Estrutura do 

relatório. 



 

20 

relacionadas com legislação em vigor, alguns estudos que abordam esta temática e o 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. Um último ponto irá analisar o 

Programa da disciplina de História A, de modo a perceber se este currículo vai ao 

encontro da História Local, assim como à aplicação das novas tecnologias no ensino. 

 Num segundo capítulo, procede-se a uma descrição detalhada de como tudo se 

desenrolou. Começamos esta parte do relatório por fazer uma breve descrição dos 

contextos nos quais a atividade se desenrolou, isto é, da escola e das turmas. De seguida, 

escrutinamos o surgimento do projeto e apresentação do mesmo aos alunos. Ainda neste 

capítulo, procedemos à análise dos vários posts, enviados pelos alunos, relacionados com 

as stories, História Local e Património e Toponímia. Nesta fase do relatório de estágio, 

pretende-se detalhar ao pormenor vários aspetos sobre esta dinâmica assim como as 

reações suscitadas pelos alunos. 

No último capítulo, analisam-se os vários inquéritos entregues aos alunos. Um deles 

foi entregue logo na apresentação do projeto, o qual levantava algumas questões 

relacionadas com a utilização de dispositivos móveis. O segundo inquérito, entregue no 

final do ano, de cariz mais abrangente, procurou desmistificar e formular críticas perante 

todo o projeto dinamizado ao longo do ano. Ainda nesta parte do trabalho, revelou-se 

importante detalhar o impacto da atividade para a realização do evento @Fator_História. 

Património & Cultura, realizado na ESP, a 3 de maio. Finalmente, nas considerações 

finais, mais do que apresentar uma súmula dos conteúdos apresentados, procura-se, acima 

de tudo, fazer uma avaliação pessoal introspetiva e prospetiva. 
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Capítulo I – Enquadramento Teórico  

Águas passadas (não) movem moinhos  

 

Neste primeiro capítulo procedemos a uma reflexão de vários conceitos e temáticas 

que foram importantes para a concretização da atividade. Incidiremos, numa primeira 

parte, em torno de conceitos como memória, identidade, História local, Património. 

Seguidamente revelar-se-á importante perceber e escrutinar se as TIC vão ao encontro 

dos programas atuais para o Ensino. 

 Este capítulo, ao apresentar-se como um ‘‘Estado da Arte’’, permitirá ter uma base 

sólida para depois compreender os dados concretos recolhidos em contexto da atividade 

e da investigação. É sobre o provérbio popular “Águas passadas (não) movem moinhos” 

que começamos este primeiro capítulo, pois é nosso objetivo demostrar que o passado 

tem sempre uma importância significativa no presente. 

  

1.1. A História Local e o Ensino 

1.1.1. História Local  

 

Associada à palavra História Local aparece, muitas das vezes, a palavra Património. 

Parece, portanto, curioso perceber qual a razão destas duas palavras se associarem. 

Os locais do nosso quotidiano, das nossas localidades, são certas vezes espaços de 

memória, traduzidos por lembranças e histórias que se formam a partir de edifícios e de 

lugares do nosso interesse. Estes lugares, que por vezes marcam a nossa memória, têm 

por detrás uma génese e uma identidade que importa sempre descobrir. 

 Como indica Pereira, ‘‘Fazer a história de uma localidade ou região implica 

recuperar memórias disseminadas por um conjunto de vestígios onde o espaço e as 

sociedades se inscrevem.’’ (Pereira, 2012, p. 43) Este é um aspeto importante, pois 

recuperando estas memórias, e através dos estudos de História Local, a comunidade pode, 

quem sabe, recuperar uma identidade perdida e com isso afirmar-se. Esta pode, inclusive, 

O que é a 

História 

Local?  
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ser uma oportunidade para revitalizar-se. 

Desse modo, discutir as várias realidades relacionadas com o Património e a 

História Local pode, em determinados casos, ser sinónimo no sentido em que ambos 

podem ser característicos e reveladores de uma pertença e de uma identidade históricas. 

Apesar da estreita relação existem diferenças que importa esmiuçar. 

Os tempos atuais são de intensa incerteza e de desafios. O mundo está em contante 

transformação, e o que é certo é que, desde o início do século XXI, a realidade política, 

cultural, financeira, social tem-se modificado de uma forma muito célere. De igual modo, 

a História pode e tem um papel eficaz e preponderante perante os novos cenários. Assim 

sendo, a disciplina de História pode ter uma utilidade primordial, como afirma Luís 

Alberto Alves: “A sua utilidade vê-se na falta que faz àqueles que não entenderam que 

(…) o presente tem os parâmetros da compreensão do passado.’’ (Alves L. , 2009, p. 20). 

Assim sendo, a História apresenta-se como uma disciplina que nos dá uma base para 

conhecer o passado, e com isso compreender o presente. 

Sendo este um relatório que resulta de uma experiência com alunos do Ensino 

Secundário, será essencial detalhar o impacto que a disciplina de História pode ter juntos 

deles. 

A História é algo transversal a tudo e a todos. Urge entendê-la cada vez mais, e 

incutir junto dos alunos o desejo de a conhecer. Parece-nos importante, e talvez mais 

simples, começar por demonstrar e revelar aos alunos aspetos sobre a História dos lugares 

que conhecem para se aproximarem da disciplina. Ou seja, o conhecimento e o estudo da 

História Local pode ser uma importante ferramenta para os alunos compreenderem a 

História, e com isso a localidade que os rodeia “pode constituir um exemplo privilegiado 

do nosso passado, que aproxima o professor ao aluno, que o enraíza no seu espaço, que o 

forma criticamente no exercício da sua cidadania e que o aproxima do saber histórico.’’ 

(Alves L. , 2009, p. 20) 

 Quando suscitada em contexto escolar, a História Local pode trazer muito mais 

apreço aos alunos. Ao estudarem o seu passado mais próximo, seja em vestígios 

arquitetónicos, documentais, da cultura imaterial, podem compreender melhor o espaço e 

a comunidade onde estão inseridos. Deste modo, os alunos podem ganhar consciência, de 

A História 
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uma forma que talvez nunca tenham pensado, que a História não se limita à que vem 

impressa nos manuais, sendo algo muito mais abrangente e que se relaciona, muitas vezes, 

com locais que consideram familiares. Como a História toma um tempo e um espaço, o 

‘‘local’’ pode ser o próprio objeto de análise. (Araújo, 2017) 

É importante neste raciocínio esclarecer dois aspetos. O primeiro, prende-se com a 

natureza da História Local. Esta, apesar de ser circunscrita a um espaço mais pequeno, 

que pode passar por ser um local, uma aldeia, uma vila, não faz com que seja uma História 

fragmentada. Pelo contrário, esta História Local pode ser entendida como um 

complemento para perceber as várias realidades de um determinado tempo e de um 

determinado espaço. Como afirma o historiador francês Pierre Goubert, no seu artigo 

dedicado à História Local, esta pode ser um complemento para entender outros aspetos: 

“(…) por uma combinação entre o interesse em estudar uma maior amplitude social (e 

não mais apenas os indivíduos ilustres, como nas crónicas regionais do século XIX) e 

alguns métodos que permitiriam este estudo para regiões mais localizadas” (Barros, 2010, 

p. 232) apud (Araújo, 2017, p. 23). Assim, vemos que o estudo da História Local é algo 

que também é bem visto pelos historiadores e académicos. 

Um segundo aspeto, que será importante também esclarecer relaciona-se com as 

multiperspetivas da História Local. Foi nos inícios dos anos 1980, em França, que em 

grande força uma nova corrente historiográfica começou a dar mais destaque à História 

Local. Esta nova corrente historiográfica denominada de Nova História refere que esta 

História, apelidada de Regional  

 

(…) contribuiu para a renovação e ampliação do conhecimento histórico e dos olhares da 

história, na medida em que foram diversificados os objetos, os problemas e as fontes. A 

História Regional constitui uma das possibilidades de investigação e de interpretação 

histórica. (...) (A. & Reis, 2010) apud (Araújo, 2017, p. 24). 

 

Este é um novo ponto de vista, que marca um novo paradigma na maneira como se 

olhou, analisou e interpretou a História. Com esta nova corrente, os “esquecidos” e os 

“ausentes”, aqueles que até agora não tinham uma importância relativa, são importantes 

para a História, pois apresenta-se como uma nova fonte historiográfica para entender os 

“Local” VS 

“Regional”  
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vários contextos. Com esta nova abordagem estava aberto o caminho para um novo olhar 

para a História Local. 

Marc Bloch, um dos maiores historiadores do século XX, aquando desta nova 

perspetiva da História, entendeu que facilmente poderia existir uma certa confusão entre 

os termos “História Local” e “História Regional”. Apesar de poderem parecer similares, 

a verdade é que estes podem ser entendidos como conceitos diferentes. Sendo este um 

trabalho relacionado com a História Local, importa, pois, esmiuçar estas diferenças para 

entender, mais tarde, os resultados. 

Durval Junior, num capítulo intitulado “Um quase objeto: algumas reflexões em 

torno da relação entre história e região”, faz uma reflexão que pode ajudar a entender o 

que é a História Regional. Segundo o autor: 

 

(…) Sempre que encontrar na documentação a designação região não pense que esta 

corresponde a uma mera segmentação num todo espacial, que esta é um mero recorte no 

espaço da nação (…) mas pense como sendo fruto de delimitações territoriais, tanto físicas, 

quanto económicas, quanto políticas, quanto simbólicas feitas a partir da luta entre distintos 

grupos sociais, entre diferentes interesses de toda a ordem, o que efetivamente lhe dá o seu 

caráter histórico. (Júnior, 2015, p. 51). 

 

De modo diferente, o mesmo autor problematiza o conceito de “História Local” 

considerando-o mais vago do que o de ‘‘região’’. O referido autor, trata o ‘‘local’’ da 

seguinte forma: ‘‘O local pode ser pensado, apenas, como um recorte menor e 

privilegiado da região e da nação para melhor compreendê-las.’’ (Júnior, 2015, p. 59). 

Deste modo, considera que todos os estudos são locais, ‘‘pois mesmo que se tome o Brasil 

ou a América do Sul como sendo o recorte espacial a ser estudado, eles podem ser 

definidos como local quando comparados com todo o restante do mundo.’’ (ibidem, p. 

59). Como percebemos, este autor brasileiro não arrisca numa definição concreta do que 

é para si o local ou regional. 

Neste contexto concetual e interpretativo, reconhece-se que efetivamente os 

conceitos não tratam exatamente da mesma coisa, sendo que o termo ‘‘História local’’ e 

o de ‘‘História regional’’ se distinguem particularmente no que ao recorte geográfico diz 
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respeito. Apesar disso, falar de História local ou regional remete-nos invariavelmente 

para um mundo mais reduzido e mais familiar. É isto que nos importa reter. 

 

1.1.2. Património 

 

A temática do Património encontra também aqui espaço para uma reflexão. Nos 

últimos anos, tem-se vindo a assistir a uma progressiva consciencialização da importância 

do Património. É comum, hoje em dia, em várias localidades do nosso país, vermos que 

existe uma gradual preocupação pela preservação, requalificação e restauro do nosso 

Património. De igual modo, também assistimos a um novo reviver do saber fazer 

tradicional, das tradições, das culturas, ou seja, da cultura imaterial. Tudo isto deveu-se, 

em grande medida, às grandes organizações nacionais e internacionais que tentam 

preservar e dignificar o Património. 

O conceito de Património pode ser bastante diverso, podendo depender do espaço 

e do elemento. Como refere Helena Pinto, ao conceito de Património: 

 

(…) atribuem-se, geralmente, valores de pertença desde o pessoal e local até ao universal. 

A palavra foi frequentemente associada à ideia de “herança paterna” ou de “bens de 

família” e, mais recentemente, à conceção de “bem cultural”, adquirindo outros valores que 

a ligam a diversas dimensões da cultura e, particularmente ao edificado, aquele que se 

impõe de uma forma imediata. (Pinto, 2011, p. 10)  

 

 A temporalidade é, talvez, o elemento que mais sobressai da reflexão sobre o 

conceito de património, pois se “a essência dos objetos patrimoniais diz respeito ao 

passado, é nos tempos modernos que ela se manifesta e legitima”, como diz Yánez Casal. 

O património tem, portanto, uma história. 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, daqui 

em diante UNESCO, é uma dessas organizações referidas. Encarando o Património como 

uma fonte de identidade e coesão para as comunidades, a UNESCO faz uma distinção em 

relação ao Património: o Natural e o Cultural. 

Tipologias de 

Património.  
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De acordo com a referida organização é considerado Património Natural:  

 

Os monumentos naturais constituídos por formações físicas e biológicas ou por grupos de 

tais formações com valor universal excecional do ponto de vista estético ou científico; as 

formações geológicas e fisiográficas e as zonas estritamente delimitadas que constituem 

habitat de espécies animais e vegetais ameaçadas, com valor universal excecional do ponto 

de vista da ciência ou da conservação; os locais de interesse naturais ou zonas naturais 

estritamente delimitadas, com valor universal excecional do ponto de vista a ciência, 

conservação ou beleza natural’’1 (UNESCO, 2003). 

 

Deste modo, depreendemos que quando falamos de Património Natural estamos a 

focar, por exemplo, reservas e parques naturais. 

O Património Cultural, por sua vez, é dividido em três tipos: Monumentos, 

Conjuntos e Locais de Interesse. Os monumentos são identificados como – “obras 

arquitetónicas, de escultura ou de pintura monumentais, elementos de estruturas de 

carácter arqueológico, inscrições, grutas e grupos de elementos com valor universal 

excecional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência”. 

Por sua vez, os Conjuntos como “grupos de construções isoladas ou reunidas que, 

em virtude da sua arquitetura, unidade ou integração na paisagem têm valor universal 

excecional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência”. 

Por último, os Locais de Interesse como “obras do homem, ou obras conjugadas do 

homem e da natureza, e as zonas, incluindo os locais de interesse arqueológico, com um 

valor universal excecional do ponto de vista histórico, estético, etnológico ou 

antropológico.’’2  

Sempre que falamos em Património Cultural, devemos ainda proceder a uma outra 

divisão, de modo a melhor o identificar. Dividimo-lo em material, que pode subdividir-

se em móvel (manuscritos, documentos, artefactos históricos, obras de arte) e imóvel 

(monumentos e sítios arqueológicos, conjuntos arquitetónicos.). 

 
1 Convenção da UNESCO, artigo 2.º, 1972. Disponível em : https://ich.unesco.org/doc/src/00009-PT-Por-

tugal-PDF.pdf , consultado a 3 de agosto de 2019.  
2 Convenção da UNESCO, artigo 1.º, 1972. Disponível em : https://ich.unesco.org/doc/src/00009-PT-Por-

tugal-PDF.pdf , consultado a 3 de agosto de 2019. 

https://ich.unesco.org/doc/src/00009-PT-Portugal-PDF.pdf
https://ich.unesco.org/doc/src/00009-PT-Portugal-PDF.pdf
https://ich.unesco.org/doc/src/00009-PT-Portugal-PDF.pdf
https://ich.unesco.org/doc/src/00009-PT-Portugal-PDF.pdf
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 Do Património Imaterial, como já constatamos, podem fazer parte os costumes, 

gastronomia, as lendas e as tradições. Estes bens imateriais ganharam um novo alento em 

2003 com a aprovação da Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural 

Imaterial, no decurso da 32.ª Conferência da UNESCO. Esta convenção teve como 

principais objetivos:  

 

(…) a salvaguarda e respeito do Património cultural imaterial; a sensibilização, a nível 

local, nacional e internacional, para a importância do Património cultural imaterial e do seu 

reconhecimento mútuo e a cooperação e o auxílio internacionais, no quadro de um mundo 

cada vez mais globalizado. (UNESCO, 2003) 

 

 Para além de todos estes objetivos, a UNESCO tem a tarefa de inventariar e 

classificar bens como Património mundial, ou seja, o Património que não diz respeito 

apenas ao país de origem, mas é preocupação de toda a Humanidade. (Araújo, 2017) 

Portugal é um dos países que apresenta um maior número de monumentos classificados 

como Património Mundial da UNESCO, como é exemplo a Região do Alto Douro 

Vinhateiro. 

Outra organização que merece destaque neste relatório, no que diz respeito ao 

Património, é o Conselho Internacional dos Monumentos e dos Sítios, daqui em diante 

ICOMOS. Tendo como objetivo trabalhar em torno da conservação e proteção do 

Património Cultural, este organismo está estreitamente ligado à UNESCO, sendo: ‘‘a 

única organização não governamental global deste género, dedicada à promoção da 

aplicação da teoria, metodologia e técnicas científicas para a conservação do património 

arquitetónico e arqueológico.” 3 

Ao longo de todo o século XX, sendo algo mais recorrente na segunda deste século, 

foram surgindo convenções, cartas e organizações, como estas que acabamos de referir, 

que permitiram um progresso em termos de consciencialização histórica. Uma das 

primeiras cartas, a Carta de Atenas datada de 1931, viu serem reconfirmados todos os 

seus objetivos na Carta de Veneza, em 1964. Esta Carta assume especial relevância para 

 
3 Disponível em: http://www.icomos.org/  

Ação da 

UNESCO.  

http://www.icomos.org/
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Portugal, uma vez que fez gerar um movimento de salvaguarda e preservação do 

Património nacional (Moreira, 2006). 

Ao longo dos anos 1970 e 1980, estes tipos de organizações foram sendo mais 

recorrentes, como é exemplo a Carta Europeia do Património Arquitetónico, elaborada 

pelo Conselho da Europa. No caso de Portugal, este tipo de documentos teve uma 

importância acrescida nesta altura, dados os novos contactos e as novas relações que se 

foram estreitando com a adesão de Portugal à CEE, em 1986. 

A estas, outras se seguiram, revelando cada vez mais uma preocupação de não só 

pela qualificação e preservação do Património, mas também pela potencialização do 

Património como motor de fomento económico. Um exemplo claro, que demonstra a 

importância conferida a estes novos aspetos, é a declaração de Viena, que resulta do 4.º 

Encontro do Fórum Europeu de Responsáveis pelo Património, ocorrido em 2009 na 

mesma cidade. Neste encontro, foi pedido a todos os governos nacionais o 

reconhecimento do papel do Património na recuperação económica sustentável. 

Delineou-se o incentivo ao Património, ativo em três áreas fundamentais: económica, 

ambiental e sociocultural. Na referida declaração podemos ler:  

 

O investimento em património constitui uma solução sustentável de sucesso garantido para 

fazer face à recessão económica. Sabe-se que o investimento no restauro, ou na recuperação 

de edifícios e sítios históricos, gera postos de trabalho, relançando a economia, ao contrário 

da construção de novos edifícios; que o património se encontra no seio das comunidades, 

estimulando a coesão social, bem como o sentido de identidade e de pertença a um lugar.4  

 

Devemos também destacar a Conferência, realizada na Fundação Calouste 

Gulbenkian, intitulada de “Património Cultural: Prevenção, Resposta e Recuperação de 

Desastres”5, ocorrida em novembro de 2018. Esta conferência, inserida no Ano Europeu 

do Património Cultural procurou discutir e dar outro tipo de respostas, assim como 

 
4 Disponível em: http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/DECLARACAODEVIENA.pdf 

consultado a 22 de julho de 2019 
5 Disponível em: http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/agenda/meetings-and-conferences/conferencia-

internacional-patrimonio-cultural-prevencao-resposta-e-recuperacao-de-desastres/, consultado a 22 de ju-

lho de 2019  

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/DECLARACAODEVIENA.pdf
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/agenda/meetings-and-conferences/conferencia-internacional-patrimonio-cultural-prevencao-resposta-e-recuperacao-de-desastres/
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/agenda/meetings-and-conferences/conferencia-internacional-patrimonio-cultural-prevencao-resposta-e-recuperacao-de-desastres/
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soluções, perante os problemas atuais que afetam o Património. Como podemos 

evidenciar, é longo o caminho que faz com que o Património seja salvaguardado, e de 

igual modo revivido. 

Apesar destas organizações e diretrizes internacionais representarem um papel 

significativo, a verdade é que, do ponto de vista nacional existe um trabalho de campo a 

assinalar. 

Em Portugal, devemos destacar o papel da Direção Geral do Património Cultural, 

em diante DGPC. Esta secção é responsável pela gestão do Património Cultural em 

Portugal continental. Os serviços centrais estão sediados em Lisboa, mas estão 

distribuídos outros serviços por todo o país em museus, palácios e monumentos. Antes 

da DGPC, funcionaram outros organismos, nomeadamente o Instituto Português do 

Património Arquitetónico e Arqueológico (IPPAR), que agora integra a DGPC. (Araújo, 

2017). 

Nas últimas décadas, como já referido, temos vindo a assistir a uma progressiva 

consciencialização por parte do Património histórico. Isto em parte deve -se à DGPC. No 

âmbito do Ano Europeu do Património Cultural, a DGPC organizou uma de várias 

conferências intitulada de "Património Cultural – Desafios XXI", que teve entre vários 

objetivos:  

 

Promover uma abordagem centrada nos cidadãos, divulgando modelos inovadores de 

gestão do Património Cultural e salientando o seu papel inclusivo; realçar os contributos 

do Património Cultural para a sociedade, a economia, a criação cultural e a educação, mas 

também à legislação que os sucessivos governos têm promulgado6. 

 

 Este tipo de ações, promovidas pela DGPC são fundamentais para a tal 

consciencialização e conhecimento do nosso património. Destes objetivos, destaca-se o 

aspeto que é conferido à educação, sendo este um pormenor bastante importante. É graças 

a este tipo de ações e ao papel que a DGPC desempenha7, que é possível que surjam dados 

 
6 Disponível em: https://www.patrimonio.pt/post/2018/06/28/conferência-património-cultural-desafios-

xxi-na-fundação-calouste-gulbenkian-2 , consultado a 23 de julho de 2019. 
7 Disponível em: http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/ , consultado a 17 de junho de 2019.  

Ação da 

DGPC.  

https://www.patrimonio.pt/post/2018/06/28/conferência-património-cultural-desafios-xxi-na-fundação-calouste-gulbenkian-2
https://www.patrimonio.pt/post/2018/06/28/conferência-património-cultural-desafios-xxi-na-fundação-calouste-gulbenkian-2
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/
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que refletem que os Portugueses estão mais interessados e recetivos a visitar museus 

(Cardoso & Pereira, 2003). Aqui também devemos destacar o papel e os protocolos que 

a DGCP têm para com o Ministério da Educação e com isso os alunos. Estes protocolos 

revelam-se pertinentes, pois permitem que os alunos conheçam o Património Português, 

e que se explore a Educação Patrimonial. 

Para que tudo isto seja concretizado, as instâncias superiores têm de apoiar e estar 

em consonância com estas organizações. Do ponto de vista financeiro, apesar de as verbas 

serem bastante reduzidas, comparando com outros países, o que é certo é que nos últimos 

anos os governos têm conferido à Cultura uma maior importância. 

 No que diz respeito à organização, a legislação promulgada pelos governos ajuda 

de forma significativa à preservação do Património, assim como ao trabalho da DGCP. A 

Lei de Bases do Património Cultural é das leis mais importantes, pois para além de 

destacar o dever de todos em preservar e conservar o Património, é a lei que estabelece 

os parâmetros que categorizam os monumentos8 (Araújo, 2017). Estes podem ser de 

interesse nacional, público ou de interesse municipal. Este sucessivo trabalho tem vindo 

a dar frutos no sentido em que cada vez mais existe uma maior preocupação e 

consciencialização para a importância dos monumentos e do património. 

No entanto, apesar destes vários interesses irem ao encontro da valorização do 

Património, a verdade é que ainda há muito a fazer. Se, por um lado, a verba libertada 

pelo governo anualmente, ainda é limitada, pelo outro ainda existe muito a desenvolver 

junto das autarquias e do poder local. 

Se analisarmos os dados do Orçamento de Estado para 2019, entendemos que a 

verba disponível para a cultura cresceu9, representando 1% do PIB. Estes dados, apesar 

de serem animadores, não significam que o valor em destaque é suficiente. Do mesmo 

modo, faltam ainda serviços relacionados com o Património, junto das localidades 

portuguesas. Apesar de sucessivos governos apresentarem projetos, a verdade é que os 

serviços que prestam informações e apoios ainda são muito poucos. Esta é a prova de que 

ainda há muito por fazer neste domínio. 

 
8 Lei de Bases do Património Cultural Português, 2001.  
9 Disponível em : https://www.publico.pt/2018/12/02/culturaipsilon/noticia/verbas-cultura-2019-exce-

dem-1-orcamento-estado-1853268 , consultado a 13 de julho de 2019.  

Obstáculos.  

https://www.publico.pt/2018/12/02/culturaipsilon/noticia/verbas-cultura-2019-excedem-1-orcamento-estado-1853268
https://www.publico.pt/2018/12/02/culturaipsilon/noticia/verbas-cultura-2019-excedem-1-orcamento-estado-1853268
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Parece, portanto, unânime que nos últimos anos tenha havido, em termos nacionais 

e internacionais, um maior reconhecimento daquilo que é o Património. Apesar de o 

esforço ser significativo, entendemos que só um maior reconhecimento daquilo que é a 

História Local e Património por parte das populações em geral permitirá um maior 

reconhecimento. Deste modo, impõem-se mais mudanças nas mentalidades, no sentido 

do desenvolvimento de uma profunda consciência patrimonial, através da formação do 

indivíduo. 

 

1.1.3. Educação Patrimonial 

 

Como poderemos constatar, a alínea a) do Artigo 3.º da Lei 46/86, de 14 de outubro 

(Lei de Bases do Sistema Educativo), refere que:  

 

O sistema educativo organiza-se de forma a contribuir para a defesa da identidade nacional 

e para o reforço da fidelidade à matriz histórica de Portugal, através da consciencialização 

relativamente ao património cultural do povo português no quadro da tradição universalista 

europeia e da crescente interdependência e necessária solidariedade entre todos os povos 

do Mundo.10  

 

Parece, portanto, algo previsto na lei que o sistema de ensino privilegie um saber 

que vá ao encontro da Educação Patrimonial. 

A origem da expressão Educação Patrimonial é inglesa (Heritage Education) e pode 

ser entendida como:  

 

O ato de educar, isto é, gerar e potenciar a totalidade das capacidades de cada um no sentido 

de um conhecimento das coisas e dos outros de forma livre e solidária, processo durante o 

qual a personalidade se forma pela interação de todos os elementos educativos e se projeta 

em valores de participação, de diálogo, de solidariedade social e identidade cultural (…) 

 
10 Disponível em: https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/222418/details/normal?p_p_auth=D688OvBC 

, consultado a 23 de julho de 2019.  

O que é a 

Educação 

Patrimonial?  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/222418/details/normal?p_p_auth=D688OvBC
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(Custódio, 2000) apud (Cardoso & Pereira, 2003, p. 113).  

 

Como podemos identificar neste conceito, a Educação Patrimonial é um termo 

bastante abrangente que vai, de certo modo, ao encontro dos objetivos das várias 

organizações que já referimos anteriormente. 

No entanto, consideramos que um outro conceito poderá, de alguma forma, 

esclarecer e focalizar, de um modo mais simples, o que pretende a Educação Patrimonial. 

Segundo Maria Horta, Evelina Grunberg e Adriane Monteiro:  

 

Trata-se de um processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no 

Património Cultural como fonte primária de conhecimento e enriquecimento individual e 

coletivo. A partir da experiência e do contato direto com as evidências e manifestações da 

cultura, em todos os seus múltiplos aspetos, sentidos e significados, o trabalho da Educação 

Patrimonial busca levar as crianças e adultos a um processo ativo de conhecimento, 

apropriação e valorização de sua herança cultural, capacitando-os para um melhor usufruto 

destes bens, e propiciando a geração e a produção de novos conhecimentos, num processo 

contínuo de criação cultural. (Horta, Grunberg, & Monteiro, 1999) apud (Araújo, 2017, p. 

61) 

 

A Educação Patrimonial deverá, portanto, procurar estabelecer uma relação 

recíproca e cordial entre a comunidade e o Património. Desta forma, poderá desencadear-

se um processo de aproximação da população ao Património, à memória, aos bens 

culturais, de forma agradável e lúdica, devendo contemplar todos os grupos de idades e 

ser aplicada a qualquer bem cultural (Cardoso & Pereira, 2003). É, desta forma, que será 

possível uma mudança de mentalidade e uma progressiva consciencialização do 

Património. 

Como já se referiu, a exploração do Património e da História Local é um mecanismo 

que pode fazer gerar uma economia. Desse modo, são um importante recurso e uma mais-

valia para as localidades. Ao valor económico podemos acrescentar a estes monumentos 

um valor histórico, artístico e cognitivo. Como se sabe, a arquitetura destes edifícios, a 

decoração, os espaços envolventes são reveladores de uma identidade histórica. De igual 

Potencialidades 

da  

Educação  

Patrimonial.  
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modo, a cultura, a convivência com as pessoas e com isso com os valores e tradições, 

podem também ser um importante aliado na formação intelectual do indivíduo. O valor 

deste Património pode, pois, ser um importante aliado também na educação. Sendo todo 

o tipo de Património revelador de uma identidade histórica, pode o ensino utilizar e servir-

se desta realidade para aprimorar e melhorar a rentabilidade de um assunto e de uma aula. 

O valor educativo deste Património é indiscutível. 

Apesar da Educação Patrimonial ter como destinatários toda a população, deverá 

assumir um papel decisivo junto das camadas jovens. Segundo Machado Pais, é 

importante que, por exemplo, os jovens nas suas aulas, nomeadamente nas de História, 

façam “uma aprendizagem regionalista/patrimonial, onde o importante é aprender a 

reconhecer as tradições, características, valores e tarefas da nação ou sociedade em que 

se nasceu ou vive; aprender a valorizar a preservação das ruínas históricas (…)” (1999, 

p. 51). Indo ao encontro daquilo que defende Machado Pais, existem atualmente várias 

parcerias entre as escolas e autarquias que permitem que as escolas e os alunos conheçam 

e vivam o património que as rodeia. A Câmara Municipal de Paredes, em diante CMP, é 

um desses exemplos, pois convida os professores a lecionarem as aulas nos locais a que 

a aula diz respeito. 

António Pedro Manique e Maria Cândida Proença, numa reflexão interessante e 

pertinente, vão ao encontro do referido por Machado Pais. Os autores defendem que, mais 

importante que levar o património às escolas e às salas de aula, é levar a escola ao 

encontro do património:  

 

Não é o património que tem que vir à Escola mas, ao contrário, é a Escola que deve ir ao 

encontro do património, torná-lo objeto específico de estudo, estabelecer diálogo entre a 

comunidade escolar e o meio envolvente, valorizar as realidades patrimoniais no contexto 

ambiental em que se inserem (…) (Manique & Proença, 1994, p. 57). 

 

Maria Helena Pinto é outra investigadora que vai ao encontro das ideias 

manifestadas pelos autores já referidos. Segundo a autora:  

 

Proporcionar aos jovens a experiência única do contato direto, vivencial, com diferentes 
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tipologias de património e iniciá-los na leitura dos bens patrimoniais, a níveis cada vez 

mais sofisticados, são práticas educativas com enormes potencialidades (…) os objetos, em 

museus ou sítios históricos, podem tornar-se fontes de educação patrimonial (…) (Pinto, 

2011, p. 146). 

 

De igual modo, vemos que os três autores citados entendem que a exploração in 

loco do património histórico pode ser um recurso didático precioso para os alunos. Helena 

Pinto refere que “(…) as atividades no âmbito da comunidade local podem constituir um 

método válido para a progressão das ideias dos alunos, desde um nível baseado na sua 

experiência quotidiana até conceitos históricos mais avançados (…)” (Pinto, 2011, p. 

146). Esta Educação Patrimonial, é, portanto, algo que deve ser cada vez mais valorizado, 

pois para além de proporcionar uma experiência diferente aos alunos, podendo cativá-los, 

faz com que os alunos possam relacionar vários conteúdos e conceitos. 

A supracitada autora aborda estes e outros aspetos relacionados com a Educação 

Patrimonial, na sua tese de doutoramento intitulada Educação Histórica e Patrimonial: 

conceções de alunos e professores sobre o passado em espaços do presente. De entre os 

aspetos já referidos, a autora faz também uma ressalva para o facto de a Educação 

Patrimonial dever ser um recurso recorrente usado pelo professor, e não um momento 

disperso. Só deste modo os alunos poderão:  

 

(…) construir a sua interpretação sobre essas fontes históricas, relacionando-as com a sua 

aprendizagem no momento e os conhecimentos adquiridos ao longo do tempo, mas também 

é desejável que eles formulem questões investigativas e hipóteses explicativas acerca do 

passado de um objeto, edifício ou sítio (Pinto, 2011, p. 148).  

 

Desta maneira, os alunos poderão articular e relacionar conteúdos aprendidos em 

sala de aula, com os aprendidos in loco, fazendo com que “(…) a aprendizagem de 

História não se realiza somente na sala de aula” (Ibidem, p.148). 

No fim de linha, devemos ter ainda em consideração um último aspeto. Caso os 

alunos consigam identificar e articular os vários conteúdos aprendidos fora e dentro da 

sala de aula, poderá de alguma forma facilitar as tarefas do professor. Isto é, se os alunos, 



 

35 

com este tipo de visitas e de exploração in loco do património, conseguirem compreender 

melhor os vários conteúdos da História, o professor poderá ter vantagens com este tipo 

de atividade. Poderá também, de uma forma diferente, não menos trabalhosa, dar um 

cunho diferente às suas aulas. 

Por outro lado, podemos depreender que, com este tipo de dinâmicas, os mais 

jovens podem ficar sensibilizados para a já referida preservação patrimonial. Como 

afirma Jorge Silva:  

 

A primeira linha de defesa do Património histórico-artístico situa-se nos bancos das escolas 

de todos os níveis, do escalão pré-primário até ao superior. Impõe-se, portanto, a integração 

graduada de matéria da especialidade nesses diferentes níveis como elemento da formação 

cultural e cívica do cidadão (…) (Silva, 1998, p. 25). 
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1.2. Utilização das TIC no Ensino 

1.2.1. As novas tecnologias na sala de aula 

 

Em poucos anos, as novas tecnologias começaram a fazer parte do dia-a-dia das 

pessoas, sendo hoje um elemento indispensável no quotidiano. Utilizamo-las para as re-

lações sociais, no trabalho e no lazer. A verdade é que o uso das novas tecnologias é algo 

banal, nos dias de hoje. 

Quando começamos a percorrer a bibliografia relacionada com as “novas tecno-

logias”, começamos a depreender que a sua definição não é unânime, sendo algo que se 

tem vindo a alterar ao longo do tempo, mediante o meio em que estamos inseridos. Se 

recorrermos ao dicionário de Língua Portuguesa, neste caso a Infopédia, da Porto Editora, 

verificamos que o termo tecnologia tem vários significados, destacando-se o seguinte: 

“conjunto dos instrumentos, métodos e processos específicos de qualquer arte, ofício ou 

técnica”11. Esta definição é bastante geral, estando muito longe da especificidade que se 

deseja num estudo relacionado com a aplicação das novas tecnologias no ensino. Através 

desta vaga definição, podemos entender que um lápis ou um caderno podem ser entendi-

dos como novas tecnologias, sendo instrumentos utilizados nas atividades de ensino-

aprendizagem. No entanto, neste raciocínio deve entrar o fator tempo e espaço. Com este 

exemplo, depreendemos que o conceito de novas tecnologias é algo mutável com o tempo. 

No que diz respeito à educação, surgem várias definições que vão ao encontro do 

objetivo estabelecido, definir o conceito de “novas tecnologias” na sua totalidade, embora 

maioritariamente se refiram às “novas tecnologias” como “novas tecnologias da informa-

ção e da comunicação” (Ferreira, 2015). Uma dessas definições é a seguinte: “entende-se 

por Novas Tecnologias de Informação e Comunicação: Informática, Vídeo, Telemática e 

uso de CD-ROMS” (Ponte & Serrazina, 1998) apud (Ferreira, 2015). Com o advento no 

século XXI, o desenvolvimento constante das novas tecnologias fez com que algumas 

 
11 Disponível em : https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/tecnologias , consultado a 14 

de setembro de 2019.  
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https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/tecnologias
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ferramentas perdessem relevância, como é exemplo dos CD-ROMS. Mais uma vez, par-

tindo desta definição, vemos que o tempo pode alterar e limitar este conceito. 

A primeira década do século XXI foi, também, a década em que o uso das novas 

tecnologias se generalizou.12 O consumo de dispositivos móveis, telemóveis e tablets, 

assim como o crescente consumo de internet permitiu que a Aldeia Global, preconizada 

por McLuhan (1962) fosse cada vez mais uma realidade. Os novos aparelhos elevaram a 

comunicação a um novo patamar, aliando tecnologias eletrónicas e telecomunicações. 

Assim, atualmente, quando estamos na posse de, por exemplo, um telemóvel, em qual-

quer lugar, estamos conectados com o mundo. Além de mudar o modo como as pessoas 

se ligam, comunicam e trabalham, este progresso das tecnologias alterou o próprio com-

portamento das sociedades. 

 Rapidamente, com estas mudanças assistimos também ao nascimento de uma 

nova geração, que cada vez mais cedo lida de uma forma “natural” com as novas tecno-

logias. Essa geração, apelidada por Rehingold (2003) como “thumb generation” (geração 

polegar), está associada à capacidade de os jovens manipularem o polegar de uma forma 

que, até à difusão dos dispositivos eletrónicos, tanto de divertimento, como de comuni-

cação, não era visível, revelando uma alteração física que acompanha a mudança de com-

portamento promovida por estes meios. O polegar passa a desempenhar funções que, até 

então, estavam associadas ao indicador (Ferreira, 2015). 

 Sadie Plant, fundadora da unidade para o estudo da cultura cibernética da Uni-

versidade de Warnick, vai ao encontro da referida ideia. Num artigo do jornal Público, a 

autora é citada quando refere que:  

A relação entre a tecnologia e os seus utilizadores é mútua: estamos a alterar-nos uns aos 

outros. Descobrir que a geração mais jovem começou a utilizar os seus polegares de ma-

 
12 Disponível em : https://observador.pt/opiniao/as-novas-tecnologias-e-a-educacao-implicacoes-da-sua-

utilizacao-em-contexto-escolar/, consultado em 3 de julho de 2019.  

 

https://observador.pt/opiniao/as-novas-tecnologias-e-a-educacao-implicacoes-da-sua-utilizacao-em-contexto-escolar/
https://observador.pt/opiniao/as-novas-tecnologias-e-a-educacao-implicacoes-da-sua-utilizacao-em-contexto-escolar/
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neira totalmente diferente, usando-os instintivamente onde os demais recorrem ao indi-

cador é especialmente interessante13. Este pode ser no nosso entender resultado do uso 

dos videojogos, assim como da prática massiva da escrita de mensagens curtas. 

Assim, e como passado em revista, assistimos desde o início do século a uma 

constante alteração e atualização das novas tecnologias. Desse modo, impõe-se, uma nova 

definição capaz de abarcar todas as alterações. Como definiu Ferreira, as novas tecnolo-

gias devem ser encaradas como:  

(…) o conjunto de técnicas e de ferramentas tecnológicas (computadores, periféricos, in-

ternet, dispositivos audiovisuais, multimédia e gadgets informáticos), que facilitam as ta-

refas de armazenamento, processamento e comunicação de informação, com o objetivo 

de a transmitir de um modo simples, rápido e seguro, adaptando-se às necessidades tem-

porais e aos desenvolvimentos técnicos registados (Ferreira, 2015, p. 25). 

Parece, portanto, curioso saber porque as novas tecnologias, e, em especial, o uso 

dos dispositivos móveis, enfrentam, ainda hoje, uma clara recusa no contexto escolar pe-

rante as novas gerações. Um bom uso pedagógico da tecnologia poderia, quem sabe, per-

mitir aliar a pedagogia e a tecnologia de forma didática. Como afirma Alves, as novas 

tecnologias “multiplicaram as possibilidades de busca de informações (…)” e “(...) colo-

caram à disposição dos alunos um manancial inesgotável de informações” (Alves T. , 

2009, p. 39), sendo, portanto, algo a assinalar. 

O uso das TIC na sala de aula é algo previsto na lei. Segundo a Lei n.º 51/ 2012, 

na alínea r), cabe ao professor decidir se utiliza as novas tecnologias na sala de aula. A 

lei é explícita: não utilizar quaisquer equipamentos tecnológicos, designadamente, tele-

móveis (…) exceto quando [a sua] utilização (…) esteja diretamente relacionada com as 

atividades a desenvolver e seja expressamente autorizada pelo professor (…). Posto isto, 

entende-se que está previsto na lei a utilidade dos equipamentos tecnológicos. Subenten-

didas estão também as potencialidades que podem advir do uso equilibrado das novas 

tecnologias. 

 
13 Disponível em : https://www.publico.pt/2009/03/08/jornal/a-geracao-polegar-tem-um-cerebro-so-dela-

298336, consultado a 3 de julho de 2019. 

Legislação.  

https://www.publico.pt/2009/03/08/jornal/a-geracao-polegar-tem-um-cerebro-so-dela-298336
https://www.publico.pt/2009/03/08/jornal/a-geracao-polegar-tem-um-cerebro-so-dela-298336
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Entende-se importante recorrer ao Perfil do Aluno14 com o intuito de perceber se 

a utilização das TIC tinham espaço nos parâmetros estabelecidos pelo Ministério. Se-

gundo o Perfil do Aluno, deve-se privilegiar o saber científico, prático e tecnológico. 

Podemos considerar que o Ministério da Educação incita os professores a tirarem proveito 

das potencialidades das novas tecnologias que pode vir a ser uma mais-valia para o tra-

balho dos professores e para o aproveitamento e motivação dos alunos. Parece, portanto, 

ser convergente que as instâncias superiores têm um parecer favorável face ao uso das 

novas tecnologias, pois demonstram várias potencialidades que advêm do uso das novas 

tecnologias. 

A União Europeia também deu um parecer sobre estas questões. Numa iniciativa 

intitulada de Abrir a educação, de 2013, deu um parecer positivo quanto ao uso das novas 

tecnologias no ensino. Do documento publicado destaca-se a ideia de que: combination 

of innovative pedagogies with an effective use of digital tools and content which in turn 

can boost the quality of teaching and learning processes (Comissão, 2013)15. Mais uma 

vez é corroborada a ideia de que um bom uso das novas tecnologias ao serviço da educa-

ção, poderá facilitar o trabalho dos professores no processo de ensino e de aprendizagem. 

A integração das novas tecnologias no ensino português não é nova. Esta ação do 

Estado português começou a registar-se a partir da década de 80, em 1986, com a 

introdução do projeto Minerva16. Este projeto pretendeu responder à vontade de integrar 

e impulsionar por parte do Ministério da Educação as tecnologias no ensino em Portugal. 

Atualmente, esta preocupação de outrora continua a verificar-se através do Plano 

Tecnológico da Educação17. Este plano tem como objetivo apetrechar todas as escolas de 

computadores e projetores audiovisuais nas salas de aulas. Esta é já uma realidade para 

muitas das escolas, em particular aquelas que foram intervencionadas pela Parque 

 
14 Disponível em : https://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibili-

dade/perfil_dos_alunos.pdf, consultado em 9 de junho de 2019.  
15 Artigo disponível em: http://ec.europa.eu/smart regulation/impact/ia_car-

ried_out/docs/ia_2013/swd_2013_0341_en.pdf (consultado em dezembro de 2018). 
16 Minerva – Meios Informáticos no Ensino, Racionalização, Valorização, Atualização. Entre 1986 a 1994.  
17 “O PTE visa tornar a Escola num espaço de interatividade e de partilha de conhecimento sem barreiras, 

certificando as competências TIC de professores, alunos e funcionários e preparando as crianças e os jovens 

para a sociedade do conhecimento.” 

 

https://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
https://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
http://ec.europa.eu/smart%20%20regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2013/swd_2013_0341_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart%20%20regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2013/swd_2013_0341_en.pdf
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Escolar.18, tendo também sido objetivo deste projeto: “(…) criar condições para a prática 

de um ensino moderno, adaptado aos conteúdos programáticos, às didáticas e às novas 

tecnologias de informação e comunicação”. 

No que toca à utilização de dispositivos móveis em sala de aula, Portugal ainda é 

um país que dá liberdade ao docente, e que o incentiva, como vimos na legislação. No 

entanto, e como comprovam notícias relativamente recentes, existem vários países da 

Europa, como a França19, que decretaram como proibido a utilização dos dispositivos 

móveis, no espaço escolar. Esta é uma questão ainda bastante debatida na esfera pública 

e académica, mas que, mais tarde, ou mais cedo terá de ser analisada em pormenor. 

É impossível, hoje em dia, não acompanhar a revolução tecnológica que está em 

marcha na sociedade atual e nas escolas. Parece também cada vez mais complicado ficar 

indiferente ao modo como as coisas aparecem quase predispostas para as tecnologias. Os 

dispositivos móveis e as novas tecnologias, em geral, fazem com que um novo termo, o 

de literacia digital, seja uma verdadeira condição de sobrevivência atualmente para as 

escolas. Segundo a Unesco, só com a literacia é que se desenvolve aprendizagem contínua 

que permite aos indivíduos alcançar os seus objetivos, desenvolver o seu conhecimento 

e potencial e participar plenamente na sociedade. Associado, pois, a este conceito de 

literacia devemos, pela natureza do presente estudo, adicionar o termo “digital”. 

Existem vários conceitos de “literacia digital” desde que Glister popularizou este 

conceito em 1997 (Santos, Azevedo, & Pedro, 2015). A própria Unesco sentiu 

necessidade de criar um conceito que se intitula de “media and information literacy” que 

tenta integrar um consenso e um parecer sobre estas questões em relação à Educação. De 

forma muito sintética, Bawden, um outro autor que se debruça sobre estas temáticas, 

define a literacia digital como a capacidade de compreender e de utilizar informação de 

várias fontes digitais. (Santos, Azevedo, & Pedro, 2015, p. 28) 

Importa, pois, que o conceito de literacia digital seja explorado e tido em 

consideração ao longo de todo o projeto. Só desta forma é que poderemos desenvolver 

 
18 Disponível em: http://www.parque-escolar.pt/pt/empresa/missao-e-objetivos.aspx , consultado em 

30/08/2019. 
19 Disponível em : http://visao.sapo.pt/actualidade/sociedade/2018-06-08-Franca-proibe-o-uso-de-telemo-

vel-nas-escolas.-E-se-fosse-ca- , consultado em 8 de junho de 2019.  

Literacia Di-

gital.  

http://www.parque-escolar.pt/pt/empresa/missao-e-objetivos.aspx
http://visao.sapo.pt/actualidade/sociedade/2018-06-08-Franca-proibe-o-uso-de-telemovel-nas-escolas.-E-se-fosse-ca-
http://visao.sapo.pt/actualidade/sociedade/2018-06-08-Franca-proibe-o-uso-de-telemovel-nas-escolas.-E-se-fosse-ca-
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um trabalho útil, de certa forma legítimo e atual. 

 

1.2.2. Utilização dos dispositivos móveis 

 

Mesmo com esta crescente aposta na modernização do ensino em Portugal, existe 

ainda alguma repulsa pela utilização dos dispositivos móveis, em contexto de sala de aula. 

Esta recusa parte dos próprios professores. 

A questão da falta de controlo e o fator da dispersão dos alunos com o uso do 

telemóvel (Moura, 2018) é um dos principais motivos desta relutância. De facto, é im-

possível controlar todos os alunos e ter a certeza de que eles estão a fazer o pretendido. O 

telemóvel e a internet apresentam ao utilizador um sem fim de propostas e oportunidades. 

Aqui cabe ao professor a supervisão e os moldes de utilização desta ferramenta, no nosso 

entender. 

Sendo esta uma justificação plausível, a verdade é que existem, por outro lado, 

docentes que referem que o uso dos dispositivos móveis pode apresentar problemas téc-

nicos e pedagógicos (Moura, 2018). O uso dos telemóveis para, por exemplo, uma pes-

quisa pode requerer o uso da internet. Na falta desta, o trabalho não se concretiza. Da 

mesma forma, o uso dos telemóveis pode novamente apelar à dispersão dos alunos. 

Uma outra justificação prende-se com o facto de o uso dos telemóveis na sala de 

aula poder criar desigualdade social entre os pares (Moura, 2018). Se os alunos não pos-

suírem um dispositivo móvel, ou então possuírem um inferior ao dos colegas, pode gerar 

desconforto junto do aluno. Apesar desta justificação ser legítima, a verdade é que pode-

mos contrariar e reformular a questão, levantando inclusive outras. 

Num recente artigo de opinião do New York Times, intitulado “The Digital Gap 

Between Rich and Poor Kids Is Not What We Expected” (Bowles, 2018), a autora tentava 

estabelecer um ponto de comparação entre a educação dos filhos de indivíduos de estratos 

sociais diferentes. Com isto, a autora procurava também tentar perceber se a questão so-

cioeconómica das famílias poderia influenciar o uso da tecnologia no ensino. Uma das 

conclusões a que a autora chega é que apesar de todos admitirem o uso benéfico da tec-

As contrarie-

dades.  
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nologia no ensino, as classes superiores preferem um ensino mais tradicional com a va-

lorização do livro. Por outro lado, as classes inferiores valorizam e preferem o uso das 

novas tecnologias no ensino. 

Sobre a mesma questão existem vozes mais otimistas que defendem que um bom 

uso do telemóvel poderia ser mais um recurso valioso a utilizar. Seria pertinente não só 

porque poderia ser uma estratégia de ensino-aprendizagem utilizada pelo professor, como 

refere Adelina Moura, mas também porque poderia vir a ser uma forma de motivar os 

alunos para a sua participação na aula. A autora destaca as potencialidades que poderiam 

advir do uso do telemóvel na sala de aula, nomeadamente a aprendizagem individual e 

colaborativa que poderia gerar junto dos alunos (2009). 

Eduarda Ferreira no livro Jovens, Telemóveis e a escola levanta a questão por um 

outro prisma. É uma das defensoras do uso telemóvel no contexto escolar defendendo que 

com a sua utilização “(…) os alunos manifestaram familiaridade com esta tecnologia, 

motivação na sua utilização, e competências de produção de registos descritivos e refle-

xivos através (da sua utilização)” (Ferreira & Tomé, 2010, p. 25). 

Do mesmo modo, refere que um certo estereótipo que existe em relação ao uso do 

telemóvel por parte dos professores é um indicador do teor negativo da relação das escolas 

com estes equipamentos digitais (Ferreira, 2015). Os alunos cada vez mais utilizam os 

dispositivos móveis, fora do contexto escolar, para a elaboração dos trabalhos de casa e 

trabalhos de pesquisa. No fim de linha, os dispositivos móveis acabam por ser usados 

para o sucesso escolar, só que fora do perímetro escolar. Será, portanto, importante refletir 

porque é que ainda existe tanta relutância por parte dos professores em relação às tecno-

logias dentro da sala de aula. 

Do mesmo modo, podemos fazer outro raciocínio e formular uma outra questão. 

Não poderão ser o papel, o caderno, os livros, fator de distração para os alunos? Quando 

falamos destas questões, temos de ter em mente que os alunos de 2019 são alunos já 

nascidos em pleno século XXI. Assim sendo são filhos do digital. 

 

 

As vantagens.  
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1.2.3. Utilização das redes sociais 

 

Tendo este último aspeto por base, podemos levantar uma outra questão que se 

relaciona com o uso dos dispositivos móveis e das redes sociais ao serviço do ensino - 

poderão as redes sociais ser um fator catalisador do interesse dos alunos? À primeira vista, 

o uso das redes sociais nada tem que ver com o ensino, são campos distintos. Todavia, se 

potencializarmos as vantagens das redes sociais e se as colocarmos ao serviço do ensino, 

poderá ser pertinente e útil. Como tem vindo a ser explorado, os mais jovens utilizam e 

passam bastante tempo nos dispositivos móveis. Tentar perceber até que ponto a utiliza-

ção das redes sociais, de uma forma didática, poderia ser benéfica e funcionar como uma 

estratégia de ensino-aprendizagem, é algo que nos suscita curiosidade e interesse. 

As redes sociais revolucionaram a forma como as pessoas interagem e se relacio-

nam entre si. Na sociedade atual, elas estão largamente difundidas pelas pessoas, nomea-

damente pelos jovens que as utilizam diariamente. Nas suas contas constroem identidades 

e perfis online, onde expõem várias características das suas vidas pessoais. Alguns inves-

tigadores têm estudado os impactos do uso das redes sociais e chegaram a conclusões, 

ambas positivas e negativas, relativamente às implicações do uso. No entanto, a investi-

gação sobre as redes sociais e o seu uso por adolescentes ainda é escassa. 

De acordo com o mais recente relatório desenvolvido pela Pew Research Center20 

(Anderson & Jiang, 2018) apud (Guedes, 2016), nos Estados Unidos, 95% dos adoles-

centes (entre os 13 e os 17 anos) têm acesso a um smartphone e 45% estão online cons-

tantemente. Em Portugal, os dados disponíveis são mais reduzidos. De acordo com uma 

notícia do website da TSF (Guedes, 2016), um estudo realizado a 96.000 estudantes eu-

ropeus, com 15 e 16 anos, revela que 74% dos adolescentes portugueses usam redes so-

ciais. O estudo comprovou que, em Portugal, as raparigas são mais ativas nas redes sociais 

do que os rapazes (80% contra 68% respetivamente). 

 
20 A Pew Research Centre é uma organização americana sem fins lucrativos que fornece dados e análises 

sobre atitudes e tendências do mundo atual. 
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Um outro artigo da revista Sábado21 vai ao encontro do anterior. Com base num 

estudo da OCDE feito a nível europeu, este revela que os jovens europeus estão cada vez 

mais dependentes da internet e das redes sociais. O mesmo estudo indica que os jovens 

portugueses são aqueles que mais usam a internet, logo atrás dos jovens da Suécia e da 

Dinamarca, e que se sentem retraídos quando são privados dela. Este, no entender do 

estudo, pode ser já um problema, pois esta dependência é em já alguns casos um vício, 

que pode ter impacto no adolescente. No entanto, o referido artigo faz várias ressalvas, 

pois indica que, apesar desta “dependência”, uma larga percentagem dos jovens sabe re-

tirar proveito das potencialidades da internet e das redes sociais para fins sociais e esco-

lares. Um dos exemplos prende-se com o uso do WhatsApp, o qual indica que existem 

alunos que criam grupos de trabalho com base nesta app, sendo um dos aspetos positivos. 

O já referido estudo da OCDE, aproxima-se, em termos de resultados, de um outro 

no qual foi estudado o impacto da utilização do WhatsApp na educação (Deshen & Mor, 

2014). O artigo do Journal of Information Technology Education: Research procurou 

perceber as implicações positivas e as negativas do uso de uma rede social no ensino, 

junto dos alunos e professores. As principais conclusões indicam que as vantagens do uso 

desta app social são várias:  

 

WhatsApp groups are used for four main purposes: communicating with students; nurtur-

ing the social atmosphere; creating dialogue and encouraging sharing among students; 

and as a learning platform. The participants mentioned the technical advantages of 

WhatsApp, such as simple operation, low cost, availability, and immediacy. (Deshen & 

Mor, 2014, p. 217).  

 

Do mesmo modo, o mesmo artigo indica ainda outras vantagens, nomeadamente 

a forma simples e prática de trocar conhecimentos fora do horário escolar, com os colegas 

e com os professores. Porém, o mesmo estudo indica problemas de cariz pessoal. O facto 

de os alunos poderem estar a qualquer hora em contacto com os professores pode, de 

algum modo, fazer com que o professor não possa dar resposta a todas as mensagens. 

 
21 Disponível em : https://www.sabado.pt/vida/familia/detalhe/jovens-estao-cada-vez-mais-viciados-na-in-

ternet , consultado a 3 de setembro de 2019. 

https://www.sabado.pt/vida/familia/detalhe/jovens-estao-cada-vez-mais-viciados-na-internet
https://www.sabado.pt/vida/familia/detalhe/jovens-estao-cada-vez-mais-viciados-na-internet
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Pode também fazer com que haja incompatibilidades em termos educacionais e didáticas, 

pois a troca de mensagens pode ser redutora. 

Um outro artigo, recorria ao uso do Instagram como ferramenta didática para o 

ensino de Língua Portuguesa junto de alunos chineses. Apesar de serem alunos do ensino 

superior, a razão da escolha desta ferramenta prendeu-se ao facto das potencialidades que 

esta rede social apresenta (Barbosa, Bulhões, Zhang, & Moreira, 2017). O referido estudo 

de caso apresenta conclusões bastante instigantes, tendo considerado que a rede social 

Instagram foi uma ferramenta didática importante, pois contribuiu para a “produção tex-

tual por meio de texto verbal e de vídeos curtos, além de interação, colaboração, trocas, 

partilhas e aprendizagem em comum”. (Barbosa, Bulhões, Zhang, & Moreira, 2017, p. 

24) 

Conforme indica um estudo da Markest Consulting, intitulado Os Portugueses e 

as redes sociais22, nos últimos anos tem ocorrido um crescimento exponencial da rede 

social Instagram entre os portugueses. A razão aparente desta mudança prende-se com as 

potencialidades e ofertas que o uso do Instagram atualmente permite. No referido estudo, 

44,6% dos inquiridos tinham idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos e apontaram 

o Instagram como a rede social que utilizam com mais frequência, correspondendo a uma 

percentagem de 37, 7 %, seguindo-se o Facebook com 7,3 % (Guedes, 2016). Com este 

dado podemos conferir que o Instagram é a rede social mais utilizada pelo nosso público 

alvo. 

O Instagram conseguiu, ao longo dos últimos anos, estabelecer uma prevalência 

perante as restantes redes sociais, em especial em detrimento do Facebook. As razões que 

podem estar implícitas prendem-se com as constantes novidades e adaptações do Insta-

gram, e a multifuncionalidade que a rede social permite atualmente. O caso das extensões 

do Stories e do IGTV são um exemplo claro de como uma rede social se readaptou ao 

longo do tempo e utilizou extensões parecidas com outras redes sociais (as Stories são 

entendidas como uma versão do Snapchat e o IGTV como uma versão simplificada do 

YOUTUBE). 

 
22 Disponível em : https://www.marktest.com/wap/a/grp/p~96.aspx , consultado a 3 de setembro de 2019.  

https://www.marktest.com/wap/a/grp/p~96.aspx
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O Instagram é uma rede social cuja principal função é a partilha de fotografias e 

vídeos, no formato de aplicação para um qualquer telemóvel. A primeira versão do Ins-

tagram foi lançada a 6 de outubro de 2010 pelo norte-americano Kevin Systrom e pelo 

brasileiro Mike Krieger, ambos formados pela Universidade de Stanford, na Califórnia. 

Em 2012, o Instagram foi adquirido pelo Facebook. Atualmente, o Instagram conta com 

mais de 1000 milhões de utilizadores ativos mensalmente e com mais de 500 milhões 

ativos diariamente. (Instagram, 2019) 

Qualquer pessoa, menor ou maior de idade, pode ser um utilizador desta rede so-

cial. Com a criação de um perfil de Instagram o utilizador pode seguir outros, e assim, 

ver as suas publicações e interagir, podendo ou não ser seguido de volta por esses utiliza-

dores. Sendo assim, as relações estabelecidas nem sempre são correspondidas. Na referida 

rede social, um utilizador pode visualizar o seu próprio perfil onde se encontram as suas 

publicações, assim como a lista de seguidores e pessoas a seguir, entre outras informa-

ções. Existe um conjunto de Normas da Comunidade para garantir, em conjunto com os 

Termos de Utilização e com a Política de Privacidade, a segurança e a autenticidade do 

mesmo (Guedes, 2016) . 

 O Instagram está em constante atualização, tendo sofrido várias alterações desde 

o seu lançamento. Ao longo do tempo, as ferramentas e as potencialidades desta rede 

social foram-se aprimorando e desenvolvendo, e daí também o sucesso. Uma das valên-

cias desta rede social está relacionada com a Instastorie, que permite que uma mensagem 

ou uma foto estejam visíveis para os seguidores durante 24 horas. Esta ferramenta é uma 

das mais utilizadas pelos jovens (Instagram, 2019). Mais recentemente, numa nova atua-

lização, surgiu o IGTV, que permite a partilha de ficheiros de vídeos maiores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilização do 

Instagram.  
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1.3. As propostas do programa de História A do Ensino Secundário. 

 

Num artigo intitulado “Marcos de consciência histórica de jovens portugueses”, 

Isabel Barca procura engrandecer e legitimar a importância da consciência histórica junto 

dos mais jovens. Segundo a autora, o sentimento de:  

 

(…) pertença e identidade social (local, regional, nacional e outras) constroem-se natu-

ralmente no decurso das diversas vivências quotidianas. Para tal concorrem o meio fami-

liar e cultural, os média, a escola. Mas é sobretudo na escola que a identidade social é 

aprofundada e (re)orientada através da apropriação que cada um faz da aprendizagem 

sistemática da História.” (Barca, 2007, p. 116).  

 

Parece, portanto, correto afirmar que o meio envolvente do aluno pode contribuir para o 

processo de amadurecimento da consciência histórica. 

Nesta linha de raciocínio impõem-se, duas questões relacionadas com o programa 

curricular, que orienta a ação dos professores.  

- Será que o Programa da Disciplina de História A prevê e defende a abordagem de 

aspetos relacionados com História Local e ou Património?  

- Será que o Programa da Disciplina prevê ainda uma abordagem ao uso das NTIC? 

O programa de História A, aplicável ao curso científico-humanístico, de Línguas 

e Humanidades, está em vigor desde 2001, para o 10.º ano, e, desde 2002 para o 11.º e 

12.º anos (Mendes, Silveira, & Brum, 2001/2002). 

Entre os vários objetivos enunciados, constam alguns que podem ser atingidos 

através de estratégias de valorização do Património nomeadamente:  

 

- Desenvolver atitudes de curiosidade intelectual, de pesquisa e de problematização, 

face ao saber adquirido e a novas situações. 

- Desenvolver a capacidade de autocrítica, de abertura à mudança, de compreensão 

pela pluralidade de opiniões e pela diversidade de modelos civilizacionais. 

- Desenvolver hábitos de participação em atividades de grupo, assumindo iniciati-

vas e estimulando a intervenção de outros. 
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 - Desenvolver a consciência dos problemas e valores nacionais, dos direitos e de-

veres democráticos e do respeito pelas minorias. 

- Desenvolver hábitos de organização do trabalho intelectual, utilizando diversos 

recursos e metodologias. 

 - Sistematizar conhecimentos e apresentá-los, utilizando diversas técnicas 

(Mendes, Silveira, & Brum, 2001/2002, p. 6). 

 

No âmbito das competências, é avançada uma lista de parâmetros, alguns dos quais no 

domínio do saber ser, também compatíveis com a realização de estratégias de construção: 

 

- Assumir responsabilidades em atividades individuais e de grupo;  

- Participar em dinâmicas de equipa, contribuindo para o estabelecimento de relações har-

moniosas e profícuas;  

- Manifestar abertura à dimensão intercultural das sociedades contemporâneas;” (Mendes, 

Silveira, & Brum, 2001/2002, p. 8) 

 

De modo a alcançar os objetivos e as competências referidas, as autoras do programa 

curricular incentivam, por exemplo, planos que permitam a “(…) organização e a recolha 

de dados recorrendo, nomeadamente, às novas tecnologias” (Mendes, Silveira, & Brum, 

2001/2002, p. 11). Está também previsto que professor procure “incentivar e orientar a 

pesquisa individual em suportes diversos, dentro e fora da sala de aula” (Ibidem, p.11). 

Ainda é sugerido pelas autoras, com vista à rentabilização do tempo e das matérias leci-

onadas, “promover contactos, devidamente programados, com a realidade envolvente”. 

(Ibidem, p. 11). Neste campo, é ainda feita uma ressalva que pode ir ao encontro do prin-

cipal fundamento deste trabalho. Segundo as autoras, “Quer no levantamento inicial de 

problemas quer na elaboração de pequenas sínteses conclusivas, será indispensável cha-

mar-se a atenção para o estabelecimento de relações passado-presente, tornando explíci-

tas linhas de articulação entre os conhecimentos adquiridos e as vivências dos alunos” 

(Ibidem, p.12). 
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Na apresentação de todo o programa, as autoras foram incluindo vários separadores 

de modo a detalhar determinados aspetos. Num tópico designado por “Recursos”, as au-

toras chamam a atenção para o facto de que “Considera-se, ainda, de interesse que a Es-

cola dinamize a formação de um centro de documentação de história local e regional.” 

(Ibidem, p. 13). Com este pormenor, podemos depreender que existe uma preocupação 

por parte do programa curricular da disciplina de História A, para que os vários conteúdos 

programáticos possam ir ao encontro da História Local e do Património envolvente, de 

modo a articularem-se. De igual modo, as autoras potencializam e sugerem a formulação 

de atividades com “recurso a área(s) equipada(s) com meios que permitam a recolha de 

informação (gravadores áudio e vídeo, máquina fotográfica), com meios informáticos (PC 

ligados em rede, com acesso à Internet) e de apresentação pública da informação reco-

lhida e produzida (datashow)” (Ibidem, p. 13). Deste modo, as estratégias de aprendiza-

gem utilizadas com estes recursos poderão ser mais diversificadas. 

Relativamente a propostas da dinamização de atividades relacionadas com a História 

Local são apresentadas duas sugestões para o 11.º ano de escolaridade23. 

A primeira sugestão de adequação da História Local enquadra-se no Módulo 4 do 

11.º ano (A Europa nos séculos XVII e XVIII – sociedade, poder e dinâmicas coloniais), 

no ponto 3 (Triunfo dos Estados e dinâmicas económicas nos séculos XVII e XVIII) e 

consiste no seguinte:  

 

Exposição no âmbito da história local/regional – Manufaturas - o que resta? Pesquisa de 

informação sobre testemunhos, na localidade ou na região, do fomento manufatureiro desen-

volvido em Portugal nos séculos XVII e XVIII. Visita de estudo, apoiada em guião, a vestí-

gios arquitetónicos ou coleções de materiais recolhidos em museus. Registos gráficos e fo-

tográficos (Mendes, Silveira, & Brum, 2001/2002, p. 36). 

 

A segunda sugestão está inserida no módulo 6 (A civilização industrial- economia e 

sociedade; nacionalismos e choques imperialistas), no ponto 2 (A sociedade industrial e 

 
23 Como todo o trabalho se dinamiza com base em 3 turmas de 11.º ano, entendemos que será perti-
nente apenas a averiguação deste ano programático.  
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urbana), podendo também ser aplicada no ponto 5 (Os caminhos da cultura). A sugestão 

consiste no seguinte:  

 

Trabalho no âmbito da história local ou regional – Equipamentos urbanos no século XIX 

- Recolha de elementos, no âmbito da História local, sobre a origem de equipamentos de 

carácter social – hospitais, creches, edifícios escolares, etc. - que tenham sido edificados 

na localidade ou na região no período considerado. Identificação dos autores do projeto 

social e do projeto arquitetónico. Elaboração de um pequeno catálogo e apresentação à 

Escola. Quando possível, registo fotográfico ou videográfico. Ainda no âmbito da história 

local, a atividade poderá versar sobre O associativismo. (Mendes, Silveira, & Brum, 

2001/2002, p. 56). 

 

Apesar de apenas serem mencionadas duas sugestões no programa da disciplina, 

considera-se que os conteúdos programáticos do 11.º ano de escolaridade permitem uma 

maior articulação com a História Local e Património. As autoras tiveram esta perceção 

aquando da elaboração do relatório, quando referiram que: “não foram individualizados 

conteúdos de história local, mas foram apontadas articulações possíveis, no âmbito das 

situações de aprendizagem sugeridas, cuja concretização é deixada ao critério dos 

professores e das escolas” (Mendes, Silveira, & Brum, 2001/2002, p. 9). 

No módulo 5 (O Liberalismo – ideologia e revolução, modelos e práticas nos 

séculos XVIII e XIX), todos os conteúdos abordados poderão ser articulados com a 

História Local. O episódio das Invasões Napoleónicas e os seus impactos; a Guerra Civil; 

o cerco do Porto, são alguns dos conteúdos programáticos que permitiriam uma maior 

articulação, pois vão ao encontro de acontecimentos que marcaram estas regiões e que 

ainda estão bastante presentes na memória das gentes destas localidades. Esta foi uma das 

considerações tida em atenção aquando da dinamização da atividade. 
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Capítulo II – Caso Prático 

  “Diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és.” 

Conforme já referido na introdução do presente trabalho, toda a dinâmica da conta 

de Instagram @Fator_História foi realizada junto de alunos, do 11.º ano de escolaridade, 

na Escola Secundária de Paredes, no contexto da Iniciação à Prática Profissional. Assim 

sendo, neste capítulo começar-se-á por caracterizar a escola, tal como as turmas que 

compunham a amostra. De seguida, iremos analisar a ação desenvolvida com os alunos, 

assim como vários contributos de uma forma lógica e cronológica. Devo mencionar que 

todo o processo de apoio aos alunos e a manutenção da conta de Instagram foi da minha 

inteira responsabilidade. Sendo a História um reflexo do passado, consideramos que o 

mote “Diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és” pode ser elucidativo do passado e das 

pontes que estabelece com o presente, aspeto que este capítulo pretende transmitir aos 

leitores. 

 

2.1. A escola e os alunos  

 

A Escola Secundária de Paredes é um estabelecimento de ensino criado em 197524 

localizado em Castelões de Cepeda, no concelho de Paredes. 

Antes de 1980, por pressão da Câmara Municipal de Paredes, foi criada uma secção 

de ensino que funcionava no Palacete da Granja. Esta secção operava como uma extensão 

do Liceu Garcia de Orta, no Porto. Só no ano de 1981/82 é que a Escola Secundária de 

Paredes ganha estatuto e edifício próprio localizado na Rua António de Araújo. A escola 

surge, então, após o Decreto-Lei n.º 260-B/75, de 26 de maio, no qual são criadas várias 

escolas secundárias em vários distritos do país, passando Paredes a albergar uma Escola 

Secundária que seria a única do concelho durante alguns anos. A escola está inserida 

numa zona que, em junho de 2008, foi caracterizada pela Rede Europeia Anti 

Pobreza/Portugal como a zona mais problemática do país e uma das mais problemáticas 

 
24 Decreto-Lei n.º 260-B/75  

A escola 
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da Europa. 

A ESP, foi em 2009, alvo da intervenção da Parque Escolar sofrendo uma 

reestruturação. Atualmente é constituída por 6 edifícios autónomos e uma área exterior 

para a prática desportiva. Com as obras de remodelação, todos os espaços da escola foram 

redesenhados e redistribuídos, tendo os serviços ficado totalmente concentrados no 

pavilhão E, o bloco mais próximo da portaria e da entrada. Os pavilhões A, B e C acolhem 

salas de aula de diferentes tipologias, sendo que os pavilhões A e B possuem salas de aula 

normais. O pavilhão C, talvez o mais sofisticado e inovador, alberga os laboratórios de 

Física, de Química e de Biologia, as salas de preparação, as salas de informática, e a sala 

multimédia, sendo este último um espaço importante para a escola. Quanto aos recursos 

materiais e equipamentos, todas as salas de aula da escola possuem um computador com 

ligação à Internet e videoprojector. De todas as salas, existem vinte que estão 

apetrechadas com quadros interativos. Todos estes equipamentos permitiram, que a 

escola melhorasse em termos de eficácia e qualidade, assim como a relação professor-

aluno. De igual modo, estes novos apetrechos permitem ao professor criar aulas mais 

interativas e inovadoras, o que cada vez mais é essencial. 

Os alunos que frequentam o 3.º ciclo do ensino básico, na Escola Secundária de 

Paredes, são oriundos da vizinha Escola EB 2/3 de Paredes. No que diz respeito ao ensino 

secundário, para além daqueles que transitam de ciclo dentro da própria escola, a 

proveniência dos alunos é dispersa e oscila entre as escolas das freguesias de Baltar, 

Cristelo e Sobreira. 

De acordo com o Plano Anual de Atividades 2018-2019, a ESP contabilizava 1763 

alunos, distribuídos por 33 turmas, do terceiro ciclo do ensino básico (número que integra 

4 turmas do ensino básico de Música e 3 turmas do curso básico de dança), 30 turmas do 

ensino secundário e 3 turmas do ensino profissional. No que toca ao seu funcionamento, 

podemos referir que este se faz em dois tempos distintos, de manhã e de tarde, 

preenchidos por atividades letivas. 

 

No âmbito do estágio pedagógico, constituído por três elementos, foram atribuídas 

três turmas de 11.º ano de escolaridade à orientadora cooperante. Tratam-se de 3 turmas, 

Turmas 
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daqui em diante A, B e C (de modo a salvaguardar as identidades dos indivíduos que as 

compunham), das 4 turmas existentes na escola correspondentes a este nível de ensino. 

Todas elas pertenciam ao curso científico Humanístico de Línguas e Humanidades. 

A turma A era composta por 27 alunos: 6 alunos do sexo masculino e 22 do sexo 

feminino. As idades oscilavam entre os 16 anos e os 20 anos. Esta turma caracterizava-se 

por ser uma turma com um nível de desempenho muito fraco, nomeadamente nas 

disciplinas de Filosofia, Português e Inglês. Este desempenho era alvo de preocupação 

não só pelos professores, mas também pelos órgãos diretivos. Apesar desse desempenho 

negativo, a turma não apresenta casos de indisciplina. No entanto, é evidente uma grande 

falta de maturidade e de responsabilidade. No que diz respeito à disciplina de História, o 

desempenho é bastante baixo, no geral. Apenas 1 aluno se destaca na turma, como 

evidencia o gráfico 1. 

No que diz respeito, ao relacionamento com os vários elementos do núcleo de 

estágio, posso afirmar que a turma teve diferentes níveis de empatia para com os vários 

estagiários. Os alunos apresentaram para comigo uma relação bastante empática, sendo 

ao longo do ano estabelecido um relacionamento cordial e mútuo. Pode-se ainda afirmar 

que esta turma contribuiu de forma substancial para a conta @Fator_História, assumindo 

sempre comigo uma postura prestável. 

 

 
Gráfico 1 Classificações finais dos alunos da turma A. 
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A turma B era composta por 15 alunos: 6 alunos do sexo masculino e 9 alunos do 

sexo feminino. As idades oscilavam entre os 16 e os 21 anos. Um destes alunos 

encontrava-se na situação de aluno externo, estando identificado pelo NEE. No geral, a 

turma apresentou um nível de desempenho pouco satisfatório, evidenciando várias 

lacunas em disciplinas como Português, Geografia e Inglês. Na disciplina de História, a 

maior parte dos alunos, à exceção de dois, apresentava sérias dificuldades com 

rendimentos pouco satisfatórios no final do ano. 

O relacionamento da turma B com os estagiários não foi o melhor nem o mais 

cordial. Os alunos sempre assumiram uma postura relutante para com os professores, e 

sempre evidenciaram pouca confiança para com os professores. Quando refiro a 

confiança, falo do ponto de vista científico e pessoal. Os alunos sempre mostraram 

alguma relutância para connosco e para com a professora titular. Deve-se referir que este 

era um problema transversal a todas as disciplinas, e alvo de conversa nos conselhos de 

turma. Esta era uma turma que apresentava vários problemas de indisciplina, pois não se 

mostrava interessada em frequentar a escola. O problema não se limitava à disciplina de 

História, sendo mais uma vez transversal a todas as disciplinas. Quando falado em 

conselho de turma, uma das razões explicativas desta atitude era a falta de vocação e 

objetivos por parte dos indivíduos que compunham a turma. Uma exceção deve ser feita 

para um aluno que, no meu entender, se encontrava deslocado do padrão de toda a turma. 

Gráfico 2 Classificações finais dos alunos da turma B. 
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O aluno em questão participava em todas as aulas, relevando uma grande maturidade e 

sentido de responsabilidade, tendo acabado o ano com nível de desempenho de Bom. Este 

aluno, de todos os alunos das três as turmas envolvidas no projeto, foi aquele que se 

demonstrou mais disponível e trabalhou para a conta @Fator_História, tendo, por isso, 

sido recompensado na avaliação final. Esta turma foi, portanto, um constante desafio ao 

longo do ano, pois foi nosso objetivo motivar e criar um bom ambiente com os alunos. 

A turma C era composta por 17 alunos: 6 alunos do sexo masculino e 11 alunos do 

sexo feminino. As idades desta turma oscilavam entre os 16 e 17 anos. Um destes alunos 

entrou no início do 3.º período para a turma, tendo sido transferido de uma escola 

pertencente à zona metropolitana do Porto. No geral, a turma obteve um nível de 

desempenho Suficiente, sendo considerada a melhor turma das 3. A turma não 

apresentava problemas substantivos, sendo elogiada pelo trabalho e empenho com que se 

dedicavam às várias disciplinas. No que diz respeito à disciplina de História, os resultados 

foram satisfatórios, destacando-se alguns alunos pelo empenho e participação que 

empregavam nas aulas. 

 

O relacionamento com a turma C foi sempre bastante cordial. Os alunos mostraram- 

se disponíveis e afáveis, revelando sempre uma postura agradável e de interesse em 

relação às aulas de História. Os laços de amizade que ligavam os alunos também foi algo 

evidente e que em muito contribuiu para o bom ambiente da turma em geral. Apesar de 

Gráfico 3 Classificações finais dos alunos da turma C. 
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ser uma turma agradável e não apresentar qualquer problema de indisciplina, a verdade é 

que, muitas vezes, com o entusiasmo dos alunos era difícil manter o silêncio e a ordem. 

O maior desafio nesta turma foi talvez manter uma postura séria e firme. 

 

2.2. Mãos à obra 

     

No âmbito do estágio pedagógico, toda a ideia foi discutida e alvo de análise pelo 

núcleo de estágio e pela professora orientadora. Foi desde muito cedo nosso objetivo que 

a conta de Instagram tivesse um cunho pessoal que abordasse temas relacionados com a 

História Local. Dada a necessidade e o desejo de criar uma atividade nova na escola, esta 

surgiu como uma oportunidade na qual o núcleo de estágio decidiu agarrar e desenvolver. 

Além do mais já tínhamos em mente que o evento que iríamos organizar na escola, no 

âmbito da cadeira de Problemáticas Históricas, passaria pela História Local e poderia ter 

por base esta ferramenta. 

Sendo três as turmas entregues ao núcleo de estágio, e sendo três os professores que 

compunham o núcleo, decidiu-se de forma a não sobrecarregar apenas um elemento que 

toda a dinâmica seria distribuída. Desse modo, numa primeira fase cada professor ficou 

responsável por uma turma, que teria a sua conta de Instagram. 

 

2.2.1. Lancei o desafio 

  

 Todo o projeto foi lançado no dia 12 de novembro. Foi feita uma apresentação 

PowerPoint (Anexo1) na qual foram elencados os objetivos, a metodologia, assim como 

as contrapartidas. Estas contrapartidas passam essencialmente pelo escrutínio por parte 

dos professores antes das “publicações” e o peso que toda esta atividade teria na avaliação 

do 3.º período. Os alunos ficaram desde logo a saber que a “publicação” teria uma 

avaliação qualitativa feita por um dos professores responsáveis. No que diz respeito à 

avaliação foi referido que seria tido em consideração a relevância do conteúdo histórico, 

a seleção da informação bem como a pesquisa. Todas estas avaliações traduzir-se-iam na 

Apresentação 
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nota final do 3.º período, no parâmetro da participação e empenho. Para dar uma noção 

aos alunos do pretendido foi dada ao conhecimento a já referida antiga página de 

Instagram “Para que serve a História”. 

Ao longo da explicação foram dados vários exemplos daquilo que pretendíamos. 

No que se refere à História Local, através de uma breve pesquisa, fomos indicando alguns 

locais ou edifícios pertencentes ao concelho de Paredes, que no nosso entender podiam 

ser alvo de pesquisa e de estudo. Muitos dos alunos, como vivem em freguesias 

pertencentes ao concelho de Paredes, desde logo sugeriram alguns edifícios de interesse 

público para realizarem trabalhos. 

Em relação às stories, a ideia foi mais complexa pois os alunos não estavam a 

perceber como se iria proceder. A primeira dúvida que surgiu prendeu-se com a 

simplicidade de toda a dinâmica. Foi nossa ideia que os alunos, seguindo a ordem 

numérica de cada turma, ficassem responsáveis, um por aula, de fazer uma pequena 

síntese dos conteúdos aprendidos. Essa síntese seria feita com recurso às stories no 

Instagram, a qual seria posteriormente enviada para o professor que a publicaria. Todas 

estas stories acabariam por criar uma sequência que estaria agrupada em subpastas, 

disponíveis para todos os alunos. O objetivo desta dinâmica passa por criar mais um 

elemento de estudo, deste modo virtual, mas também criar um momento para que o aluno 

tire as suas dúvidas, como mais à frente procuraremos demonstrar. 

O feedback por parte dos alunos foi bastante diferente. Alguns deles mostraram-se 

desde logo interessados na página, fazendo várias perguntas e sugestões. Desde o 

momento em que apresentamos o projeto, foi nosso objetivo que os alunos sugerissem e 

aprimorassem vários aspetos, que no seu entender poderiam fazer sentido. Uma dessas 

sugestões passou pela possibilidade do Instagram ter uma secção de memes históricos. 

No seguimento do movimento “#10yearschallenge”, muito em voga nos finais de 2018, 

alguns alunos sugeriram esta dinâmica para a conta de Instagram. Após conhecer em 

detalhe em que consistia tudo isso, decidimos aceitar esta sugestão entre outras que foram 

surgindo ao longo do ano. Uma outra proposta que surgiu, desta vez por parte de alguns 

professores do grupo de História, prende-se com o estudo da toponímia no Feminino. Os 

professores de História da ESP estiveram ao longo do ano a desenvolver um estudo sobre 

Sugestões 
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a toponímia no feminino na cidade de Paredes, com o objetivo de apresentar um colóquio 

que decorre anualmente no final do ano letivo na ESP. Dessa maneira surgiu, já a meio 

do ano, a ideia de também os alunos trabalharem sobre este aspeto. 

É deste modo e neste clima de abertura e negociação mútuas, que é lançada a ideia 

às três turmas. No mesmo dia, procedemos ainda à entrega de um questionário que se 

considerou que poderia vir a ser útil para a elaboração do presente relatório. O 

questionário em questão intitula-se “Os alunos e os dispositivos móveis” (anexo 2).25 

Nesta fase do projeto, ainda não tínhamos a plena noção se iríamos utilizar as três turmas 

para fazer este estudo de caso, ou apenas uma. O que nos levou a pensar e considerar a 

opção de apenas analisarmos os dados de uma turma prendeu-se com o facto da 

quantidade da amostra. Assim sendo, nesta primeira fase após a divulgação da ideia, foi 

decidido entregar questionários a todos os alunos. Entendemos que o questionário em 

questão, com algumas alterações, poderia ser útil para entender os contextos de cada 

turma, assim como para ver possibilidades. 

Uma das conclusões a que se chegou com o 

referido questionário foi a confirmação de uma 

evidência. Uma delas prendeu-se com a posse de 

dispositivos móveis, o qual é uma realidade para todos 

os alunos. 

Na semana seguinte, na turma pelo qual eu 

estava responsável surgiu oportunidade de abordar 

novamente a temática. Era necessário ter um nome 

para criar a conta, de modo a que os alunos pudessem 

contribuir ainda no 1.º período. A decisão não foi algo 

simples e gerou grande interesse e motivação pela 

turma. Surgiram vários nomes como é exemplo 

“@Históriaclub”, “@LunáticosdaHistória” ou então 

“@Fator_História”. Após uma votação, ganhou o 

 
25 O referido inquérito foi readaptado e reutilizado com a algumas alterações do relatório de estágio de 

Cristiano Ferreira intitulado “APPLICA-TE”. 
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Figura 1 Conta de Instagram 
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nome @Fator_História por uma larga maioria. Tendo o nome, foi criada a conta de 

Instagram pelo professor responsável, como mostra na figura 1. 

Conforme vemos na imagem, a cronologia ficou ocupada pelos trabalhos 

publicados, previamente enviados por mensagem e avaliados pelos professores. Estes 

relacionam-se com História Local e Património, Toponímia e com cultura imaterial. Nas 

subpastas, organizadas por temáticas, podemos visualizar as stories elaboradas pelos 

alunos. 

No início, após o entusiasmo inicial, alguns alunos mostraram-se temerosos e com 

bastantes dúvidas. Desse modo, nos inícios de dezembro, e ainda em modo experimental, 

foi pedido a todos os alunos da turma B que enviassem stories com um pequeno 

apontamento, que poderia passar por uma frase, uma fotografia, tópicos sobre a matéria 

que estava a ser na época lecionada, neste caso o iluminismo. O objetivo de tudo isto foi 

que os alunos percebessem toda a dinâmica. Os alunos foram enviando alguns trabalhos 

para a caixa de mensagens do Instagram como mostra a figura 2 e 3. Nestes dois casos, 

podemos ver que de uma forma ainda muito básica, os alunos em questão enviaram duas 

fotos com frases de duas personagens históricas. 
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Pode-se afirmar que no 1.º período a atividade ainda estava pouco desenvolvida e 

carecia de maior controlo e eficácia. No início da atividade, e logo aquando da divulgação, 

não foram estipulados prazos fixos. O envio de trabalhos estaria à consideração de cada 

aluno, não havendo um prazo estipulado pelo professor. De antemão, todos os alunos 

tinham a noção que a participação teria um peso na avaliação final do 3.º período no 

parâmetro da participação e empenho. 

Muitos dos alunos tiveram dúvidas em relação a todo este processo, pois tinham a 

noção de que este projeto estava a ser desenvolvido por elementos do núcleo de estágio e 

que quem daria a nota final era a professora responsável. Deste modo, e face às dúvidas 

existentes, na última aula do 1.º período foram elencadas algumas considerações sobre 

trabalhos que já tinham sido entregues. Desde o início fomos tomando notas qualitativas 

(Anexo3). Nestas tabelas, para além do autor, fazíamos uma anotação da data de entrega, 

o tema e uma pequena descrição dos aspetos abordados. O objetivo destas anotações era, 

num primeiro momento, controlar os assuntos tratados, de modo a que não se repetissem. 

Do mesmo modo, era necessário tomar notas dado o fluxo e troca de mensagens com que 

esta dinâmica foi contando ao longo do tempo. Posteriormente, foi essencial para perceber 

quem mais contribuiu para este projeto e justificar o porquê da não publicação de alguns 

contributos. 

No final deste 1.º período, e depois de conhecermos melhor as várias turmas, foi 

também altura de fazer opções. Entendemos que seria mais vantajoso e eficaz reunir as 

três turmas numa conta de Instagram. As 3 turmas apresentavam métodos e timings 

bastante diversificados. Desse modo, para não desperdiçar o esforço já desenvolvido por 

alguns alunos da turma B, assim como o projeto, foi decidido reunir e desenvolver a 

dinâmica com base numa só conta de Instagram. Nesta altura do ano, apenas uma turma 

estava a proceder ao envio de trabalhos. Desta maneira, entendemos que não poderíamos 

desperdiçar mais tempo e era necessário uniformizar todo o processo. Assim, esta 

pareceu-nos a solução mais viável. É a partir deste momento que, com o apoio da 

orientadora cooperante, começamos a controlar e a mediar a conta @Fator_História. Foi 

deste modo que toda a dinâmica se começou a desenvolver ainda no 1.º período. 

De seguida, importa fazer uma análise detalhada do processo desenvolvido em 
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torno das stories relacionadas com História local e Património. Teremos em conta o 

enquadramento do património selecionado, o modo como o aluno enviou o trabalho, 

assim como a publicação e alterações a que esteve sujeito. O mesmo se pretende fazer em 

relação à Toponímia e cultura imaterial. 

 

2.1.2. As Stories  

 

A metodologia desenvolvida em torno das Stories foi, talvez, o que gerou mais 

interesse e participação junto dos alunos. Logo aquando da apresentação, e após o 

primeiro contacto com a ideia, os alunos mostraram-se motivados e empenhados, tendo 

alguns deles percebido a relevância deste tipo de trabalho. 

 A dinâmica começou a desenvolver-se na 1.º semana de dezembro, logo após o 

primeiro contacto experimental com a atividade. Desde o início, e logo aquando da 

apresentação, ficou estabelecido que todos os alunos, de todas as turmas, teriam de 

participar por ordem numérica. Assim, a primeira turma que começou com a dinâmica foi 

a turma B, tendo-se seguido em meados de fevereiro a turma A e finalmente a turma C. 

Esta atividade desenvolveu-se em grande força ao longo do 2.º período, tendo sido posto 

de parte no 3.º período. A razão desta escolha prende-se com o calendário letivo de 2018-

2019, que delimitava o 3.º período a mais ou menos um mês. Tendo os alunos de 11.º ano 

de escolaridade exames nacionais em junho, decidimos não lhes exigir nada no referido 

período, de modo a focarem-se nas últimas semanas de aulas. 

A dinâmica não teve propositadamente um guião rígido, porque o principal objetivo 

era explorar o erro de forma pedagógica. Ou seja, um dos objetivos pelo qual passou este 

trabalho foi que os alunos, aquando da elaboração das stories, repensassem em toda a 

matéria apreendida e levantassem dúvidas, que posteriormente, poderiam ser 

esclarecidas. Este processo de questionamento e levantamento de dúvidas, na 

generalidade dos casos, acontece na véspera dos momentos de avaliação. Foi, portanto, 

nosso objetivo que para além de se elaborar um instrumento de estudo virtual, os alunos 

questionassem e repensassem nos conteúdos. 
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Aliado a este objetivo, podemos aproveitar uma 

outra potencialidade do Instagram. Com recurso a esta 

ferramenta das Stories, os alunos podiam de uma forma 

rápida e intuitiva relembrar algumas guidelines das 

aulas em apenas 10 segundos. Este foi talvez o motivo 

que fez com que os alunos se mostrassem mais 

interessados e preocupados com o normal 

funcionamento desta dinâmica. 

Como já mencionado, não existia um padrão fixo 

para a elaboração das Stories. Estas guidelines poderiam 

passar por uma data, uma foto, uma frase, ou então 

tópicos. No entanto, a maior parte dos alunos, decidiu 

aproveitar o esquema das aulas dos professores 

estagiários. Este esquema passava pelo lançamento de 

uma situação problema no início da aula, seguindo-se 

questões orientadoras que conduziam toda a aula. No 

final da aula procurávamos sempre dar resposta por 

tópicos a estas perguntas e fechar a aula com a situação 

problema. Foi este o esquema utilizado por grande parte 

dos alunos, das quais as figuras 4 e 5 são exemplo. 

Como vemos nas imagens, as stories referem-se 

às primeiras aulas do liberalismo. A aula em questão 

focava a situação política do reino anterior às invasões 

e o impacto das invasões. Apesar de ser uma aula 

bastante densa, os alunos pegando nas questões 

orientadoras da aula, conseguiram de uma forma 

simples apontar os indicadores que respondem à 

pergunta. Como é obvio, e aqui devemos deixar a 

ressalva, os vários trabalhos eram enviados previamente 

para a caixa de mensagens, e só após a validação por 
Figura 5 Continuação do resumo da 

mesma aula. 
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parte do professor responsável, é que o texto ficava disponível. 

Do mesmo modo, logo aquando do lançamento da atividade, deixamos claro junto 

dos alunos que esta dinâmica seria algo a complementar ao estudo. Procurámos, desde o 

início, transmitir a mensagem que este tipo de trabalho não era suficiente para o estudo 

nos vários momentos de avaliação. 

 Um outro contributo que deve ser alvo de análise é totalmente diferente. A storie 

em questão foi elaborada por um aluno da turma A e em vez de utilizar as questões 

orientadoras, utilizou apenas alguns tópicos, como se mostra na imagem da figura 6. A 

storie é relativa a uma aula de 2.º período sobre nova realidade social nos idos do século 

XIX. Como vemos na imagem, a aluna de uma forma simples e clara conseguiu expor 

uma parte considerável da aula. Este trabalho em concreto foi selecionado para este 

relatório, porque gerou dúvidas por parte de quem o leu e interpretou, como mostra a 

figura 7. Deve-se referir que o aluno que apresentou a dúvida pertencia à turma B. Como 

podemos ler na imagem, o aluno apresentou dúvidas sobre a matéria em questão e sobre 

matérias que estavam a ser lecionadas. 
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Desse modo, podemos tirar a elação que este recurso cumpriu um dos objetivos 

para o qual foi pensado, isto é, levantar dúvidas e questões. Como se depreende, 

logicamente na aula posterior a dúvida do aluno foi esclarecida. 

Um último caso que deve ser referido e alvo de análise 

neste relatório prende-se com um trabalho que resultou da 

exploração do erro. Como já referido, todos os alunos por 

ordem numérica tinham a responsabilidade de fazer o 

resumo de cada aula. Neste caso, o aluno pertencente à 

turma C enviou mensagem para a caixa de entrada da conta 

@Fator_História, indicando que não poderia fazer pois não 

tinha percebido a matéria. Toda a dinâmica teve ao longo da 

sua execução alguns casos como estes, os quais foram 

esclarecidos na aula seguinte. 

Este trabalho foi importante para o aluno, pois caso o 

aluno não o tivesse feito, dificilmente teria outra 

oportunidade para levantar as dúvidas. Ao longo do ano, 

deparamo-nos com alguns alunos que não mostravam ter 

dúvidas nem questões em determinado momento. Contudo, 

quando estavam prestes a chegar os momentos de avaliação, as mais variadas dúvidas 

surgiam. Por essa razão, é importante destacar aqui a valência deste trabalho, pois, não 

resolvendo totalmente o problema, conseguiu de algum modo moderá-lo. 

De igual modo, esta ferramenta foi útil para o professor, pois com este feedback 

pode na aula seguinte voltar atrás e fazer uma nova contextualização das matérias 

apreendidas. Assim, este tipo de atividade revelou-se importante. Apesar de exigirem do 

professor uma atenção e esforço redobrados, a verdade é que estes trabalhos acabam por 
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ajudar o professor a “medir o pulso” da turma, vendo as 

fragilidades de cada aluno.   

Foram várias as tipologias de resultados enviados 

para a caixa de correio da página @Fator_História. A 

figura 9 é mais um dos exemplos em que, neste caso uma 

aluna da turma A, pegou num tópico da aula e com algo 

recorrente e familiar nos dias de hoje, conseguiu entender 

e transmitir a mensagem. 

Como já referido neste relatório, todos resultavam 

de uma negociação mútua de ambas as partes, estando os 

professores sempre acessíveis a novas ideias. Uma dessas 

ideias partiu de um aluno da turma B, no âmbito do 

movimento #10yearschallenge, muito em voga junto dos 

mais novos ao longo do transato ano letivo. A ideia dos 

alunos foi utilizarem pinturas de personalidades 

históricas como recurso e fazerem memes sobre isso. 

No nosso entender, esta é uma forma criativa de os 

alunos se interessarem e entenderem várias realidades 

históricas. Como vemos na imagem 10, o aluno, 

aquando das aulas relativas à Revolução Francesa, 

decidiu enviar esta imagem para ser publicada na conta 

de Instagram. A imagem, de uma forma criativa revela 

uma realidade por detrás da figura de Maria Antonieta. 

Depreende-se que o aluno que fez este meme soube o 

que estava por detrás da imagem, sabendo assim um dos 

episódios que marcou a Revolução Francesa. 
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2.1.3. História Local e Património 

 

Sob esta temática tivemos a publicação de 19 trabalhos na conta @Fator_História. 

A este número deve-se acrescentar sete que não se revelaram pertinentes do ponto de vista 

histórico e mostraram gralhas do ponto visto de construção frásica e linguística.  

A zona do concelho de Paredes insere-se na região integrante da Rota do Românico, 

tendo algumas freguesias do sul do concelho importantes monumentos do Românico. 

Podemos destacar a Torre dos Alcaforados, a capela da Senhora da Quintã, o Mosteiro de 

São Pedro de Cete, a Torre do Castelo de Aguiar de Sousa e a Ermida de Nossa Senhora 

do Vale. Para alguns dos nossos alunos, estes monumentos são bastante familiares, pois 

alguns deles ainda estão ligados ao quotidiano. 

Um dos exemplos é o Mosteiro de São Pedro de Cete, que funciona como igreja 

paroquial da freguesia, e que foi um dos edifícios escolhidos para esta dinâmica. O aluno 

que elaborou o post sobre o Mosteiro de São Pedro de 

Cete pertencia à turma B e enviou este trabalho a 16 

de dezembro. Este aluno demonstra ainda alguma 

dificuldade naquilo que é pretendido. Uma das 

maiores dificuldades que os alunos tiveram ao longo 

deste processo prendeu-se com a questão da pesquisa. 

Muitos dos alunos tiveram dificuldade, numa primeira 

fase, em encontrar informação. Para este trabalho, o 

aluno comentou que utilizou o site da Câmara 

Municipal de Paredes. Como é evidente e depois de eu 

mesmo ter consultado o referido site, pude verificar 

que a informação era demasiado escassa e genérica. 

Desse modo, decidi, no final de uma aula, sugerir ao 

aluno um livro um pouco mais focado no tema em 

questão, o Guia Juvenil da Rota do Românico. Este 

pequeno livro faz uma contextualização específica 
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sobre os vários monumentos que integram a Rota do 

Românico. Assim, e depois da consulta do Guia, 

resultou o post como mostram as figuras 12 e 13. O 

aluno, com esta pesquisa, encontrou também 

informação para fazer um pequeno post sobre outro 

edifício que lhe era familiar, a capela da Nossa 

Senhora do Vale. Ainda em relação a este trabalho, e 

como revela a imagem 6, o aluno em questão pôde 

explorar não só algo relativo à História Local, mas 

também relembrar conteúdos já abordados nas aulas 

de História A, no 10.º ano de escolaridade. Como se 

sabe, o período românico é algo comtemplado nos 

programas de História para o ensino secundário. 

Desse modo, o aluno pôde relembrar e verificar como 

a disciplina de História, vai muitas vezes ao encontro 

da História Local e em alguns casos a locais que bem 

conhecemos. 

Uma das críticas que se fez a este trabalho prendeu-se 

com o facto de o aluno não ter referenciado a 

informação, sendo algo que deveria corrigir no futuro. 

No entanto, podemos verificar, como mostra na 

imagem ao lado, que o aluno teve clareza no discurso 

e que todo o post tem relevância histórica. Como este 

foi um dos primeiros trabalhos enviados e que foi ao 

encontro do pretendido, decidimos publicar.  

Relacionados com a Rota do Românico, a conta 

@Fator_História contou com mais quatro propostas, 

das quais duas revelaram-se apropriadas para 

publicações. 

Figura 13 O Mosteiro de Cete. 
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Outros trabalhos publicados na conta 

@Fator_História englobaram diversos e os mais 

variados aspetos. Alguns centraram-se no património 

edificado, como por exemplo as igrejas, os cruzeiros, 

as casas brasonadas, outros pautaram-se pela sua 

astúcia e criatividade, demonstrando bem o interesse 

e o empenho de alguns alunos. Temos textos 

relacionados com instituições locais, como um clube 

de futebol, assim como episódios em que a História 

Local se cruza com a História Geral. Um dos casos 

prende-se com um episódio ocorrido na freguesia de 

Recarei, aquando do 25 de Abril de 1974, como 

mostram as imagens 14 e 15. Foi enviado no dia 20 de 

abril com o objetivo de ser publicado no dia 25 de 

abril, por um aluno da turma B. No meu entender, este 

é um trabalho de um outro nível e que se caracteriza 

pelo interesse, pela clareza e pela pertinência. Faz uma 

pequena advertência a um período recente da História 

de Portugal, que teve um episódio e uma manifestação 

feliz na freguesia de Recarei. Como elucida a imagem 

15, o Movimento das Forças Armadas com a ajuda do 

povo fez uma obra na freguesia num período 

conturbado a nível nacional, facto que leva a que ainda 

hoje esta ação seja louvada e recordada nesta zona. 

Deste, que não foi o primeiro do aluno, podemos 

destacar vários aspetos que no nosso entender são 

bastante positivos. Um deles prende-se com a 

contextualização que o aluno faz sobre o 25 de abril, 

demonstrando já alguma atenção a estes aspetos. Uma 

outra referência que deve ser feita relaciona-se com a 
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pesquisa. O aluno não escondeu que grande parte da informação a obteve através de um 

livro sobre a freguesia de Recarei. O livro em questão intitulado “Vila Recaredi”26 é 

totalmente legítimo e pertinente para este tipo de trabalho, sendo, portanto, uma mais-

valia para este aluno e que lhe permitiu desenvolver outros estudos. Podemos, portanto, 

afirmar que o aluno desenvolveu um bom trabalho de pesquisa, pois desenvolveu todo o 

processo de averiguação e análise de fontes secundárias, assim como a seleção de 

informação. 

Trata-se, pois, de um exemplo do que era o nosso objetivo no momento do 

lançamento da atividade. O aluno conseguiu desenvolver a pesquisa e seleção de 

informação autonomamente, sobre um episódio que marcou a História da sua freguesia. 

Um último trabalho que importa ser alvo de 

análise no presente relatório é ilustrativo de como a 

História local se relaciona com a disciplina de História 

A, neste caso com as matérias apreendidas no 11.º ano 

de escolaridade. Este post, foi uma das últimas 

publicações da conta @Fator_História e está 

relacionada com o episódio da construção das escolas 

Conde de Ferreira. Este episódio ganha contornos 

significativos para a zona do atual concelho de 

Paredes, pois é graças ao financiamento do Conde de 

Ferreira e da força de homens como José Guilherme 

Pacheco que a sede do concelho de Paredes ganha uma 

escola primária que viria a servir todo o concelho. 

Como podemos ver na figura 16, o aluno da turma A 

viu o seu contributo ser publicado no dia 1 de maio, 

depois de ter sido previamente enviado por mensagem 

e alvo de análise. A ideia deste trabalho surgiu aquando da lecionação, em meados de 

fevereiro, das aulas relacionadas com o Liberalismo. Numa das aulas foi explicado aos 

alunos o impacto que as reformas de Passos Manuel tiveram no seio da sociedade 
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portuguesa. Posteriormente, já nas aulas sobre a 

Regeneração, voltamos a falar na questão do ensino e 

do investimento na educação por parte do Conde de 

Ferreira. Foi esta a razão que levou o aluno a procurar 

alguma informação complementar. Para esta tarefa, o 

aluno baseou-se em alguns conhecimentos adquiridos 

pelas aulas de História, mas também em alguma 

bibliografia sugerida pelos professores responsáveis. 

Aquando do lançamento do desafio, alguns livros 

genéricos foram dados ao conhecimento com o 

intuito de os alunos conseguirem mais informações. 

Um desses livros é a Monografia de Paredes27, da 

autoria de José do Barreiro, datada de 1922, na qual 

o autor faz um relato e um levantamento de 

informações sobre a História de todas as freguesias 

do concelho de Paredes. Como podemos ver na 

figura 17, o pequeno post elaborado pelo aluno é bastante pertinente não só pela sua 

validade e pertinência histórica, mas também porque a pesquisa complementou as 

matérias apreendidas nas aulas de História A. Apesar de este trabalho ser um exemplo da 

complementaridade (a qual é um dos objetivos deste projeto), a verdade é que foi mais 

além. Do ponto de vista linguístico, apresenta-se de uma forma muito simples, não 

comparável ao exemplo anterior, relativo ao episódio do 25 de abril. No entanto, é 

evidente que o aluno utilizou conhecimentos aprendidos nas aulas de História, e não só. 

O facto de o aluno referir a questão da residência do professor é, no meu entender, algo 

de louvar, pois revela cruzamento de fontes. A monografia de Paredes não chega a este 

pormenor. Este detalhe tinha sido lecionado e explorado nas aulas. 

De igual modo, foi útil também para o evento realizado no âmbito de Iniciação à 

Prática Profissional, na cidade de Paredes. O evento consistiu num périplo pela cidade, 

no qual os alunos fizeram uma breve apresentação de edifícios que fazem parte da 
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freguesia e do concelho de Paredes, sendo a Escola Conde de Ferreira um dos edifícios 

comtemplados. No final ocorreu um colóquio, com a participação de várias entidades 

locais, no qual foi feita uma breve apresentação de organizações como a Rota do 

Românico. 

Os três trabalhos apresentados são apenas alguns dos exemplos que contribuíram 

para o sucesso do @Fator_História. Apesar do sucesso que esta atividade encontrou junto 

de alguns alunos, a verdade é que outros alunos se mostraram pouco interessados e 

irredutíveis às críticas que lhes eram feitas. Como já referido, para serem publicados 

tinham dois requisitos básicos: a pertinência histórica e a 

coerência do discurso. 

Muitos dos alunos não entenderam bem estes 

requisitos, não tendo também percebido o porquê da não 

publicação na conta de Instagram. Na imagem ao lado 

podemos ver um desses exemplos. A aluna em questão 

enviou um texto descontextualizado, com erros, 

incongruências, retirado da Wikipédia. Deve-se referir 

que este trabalho foi discutido tendo sido cedida alguma 

bibliografia que o poderia melhorar. No entanto, a aluna 

não se mostrou interessada. De qualquer modo, devemos 

referir que foram tomadas anotações sobre o mesmo. Um 

outro obstáculo relaciona-se com a exigência e com o 

tempo despendido por parte do professor. Esta atividade 

exige uma intensa e constante preparação e manutenção, ao mesmo tempo que exige 

correções e apoios junto de os alunos. 
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2.1.4. Toponímia  

 

Sob esta temática, a conta @Fator_História contou com a publicação de seis 

trabalhos. A este número deve-se acrescentar três que não se revelaram pertinentes e 

revelaram gralhas do ponto visto de construção frásica e linguista. Como já mencionado, 

este trabalho surge da proposta por parte dos professores responsáveis, de os alunos 

elaborarem pequenas biografias em que 

escrutinassem e descobrissem quem foram as 

mulheres que, ainda hoje em dia, dão nome às ruas 

das suas freguesias. Uma das conclusões a que 

rapidamente chegamos através de uma pesquisa 

prévia é que maior parte dos nomes de ruas no 

feminino apresentam nomes de santas. No entanto, 

existem algumas exceções. 

Um dos primeiros trabalhos que surgiu já no 

2.º período é relativo a uma benemérita, natural da 

freguesia de Cristelo. Este contributo merece a nossa 

destacada atenção, pois não só contou com a procura 

de informação em fontes secundárias, como contou 

com a investigação da aluna. Depois de a discente 

apresentar algumas dificuldades em encontrar 

informação sobre a figura em questão, questionou os 

professores responsáveis sobre a legitimidade de fazer algumas perguntas aos familiares 

para fazer o texto. A este acedemos prontamente. Pouca informação existe disponível 

sobre esta mulher, porém a quinta de que era proprietária é referenciada na Monografia 

de Paredes, sendo também feita referência a esta Dona Irene Augusta Pinto de Meireles. 

Face à pouca informação obtida e dada a proximidade com a família da ilustre 

personalidade, a aluna dirigiu-se à referida quinta onde pode ver vários objetos e saber 

Dona Irene 

 

Figura 19 Dona Irene. 
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um pouco mais sobre esta figura. Após esta pesquisa, 

a aluna enviou o texto por mensagem para a conta de 

Instagram. 

Este trabalho de campo foi, sem dúvida, 

valorizado aquando da avaliação, pois foi a única 

tarefa que contou com esta disponibilidade e 

interesse por parte da aluna. Deve-se referir que as 

pesquisas sobre toponímia foram avaliadas de igual 

modo que os de História Local e Património. Como 

podemos ver na imagem ao lado, a aluna elaborou 

uma pequena biografia desta figura que não 

conhecia. Este trabalho foi uma mais-valia, pois não 

só a aluna, mas também outros alunos ficaram a 

conhecer a mulher por detrás do nome de uma 

importante artéria da freguesia de Cristelo. 

Em meados de abril, fomos questionados 

novamente sobre a possibilidade por parte de um aluno 

de desenvolver este tipo de atividades, mas sobre 

toponímia no masculino. Acedemos rapidamente, pois 

entendemos que era de igual modo pertinente. Assim, 

surgiu um contributo semelhante ao anterior, 

pertencente a um aluno da turma A, sobre um bispo 

natural da freguesia de Parada de Todeia. Este texto 

destaca-se dos demais pelo processo de construção. 

Numa primeira mensagem enviada, como mostra a 

figura 21, o aluno enviou um texto baseado num site 

que não focava convenientemente a informação da 

pessoa em causa. Focava a obra para a freguesia, mas 

não a pessoa. 

Vendo que o trabalho tinha potencial e que o 
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aluno estava disponível para o reformular, numa aula seguinte indiquei-lhe uma 

monografia de Paredes, presente na biblioteca da escola, como algo útil. Algum tempo 

depois recebo a mensagem com o resultado final, como revelam as imagens 22 e 23. 

Este contributo pauta-se também por algo incomum relativamente à maior parte das 

publicações, pois contou e valorizou-se a partir do cruzamento de fontes. O aluno não 

eliminou o primeiro trabalho, mas reformulou-o com a informação obtida na monografia 

de Paredes. Deste modo, foi valorizado na avaliação, não só pela coerência do discurso, 

mas também pelo empenho na reformulação e pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A predisposição que o aluno teve para reformular o texto é algo que não é 

generalizado a todos os alunos. Ocasiões ocorreram em que os alunos não viram com bom 

grado as críticas e correções que foram feitas, sendo que alguns dos trabalhos não foram 

publicados por essa razão. Do mesmo modo, outra das contrariedades de todo este 

Obstáculos 
 

Obstáculos 
 

Obstáculos 
 

Obstáculos 
 

Obstáculos 
 

Obstáculos 
 

Obstáculos 
 

Obstáculos 

Figura 23 Publicação relativa a 

António Barbosa Leão. 

 

Figura 22 Publicação relativa a 

António Barbosa Leão. 

 



 

75 

processo relativo à pesquisa de informação sobre toponímia, prendeu-se com o facto de 

existir muito pouca informação disponível. A não ser as figuras religiosas e as mais 

antigas, anteriores ao século XX, a verdade é que é quase inexistente a informação. 
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2.1.5. Cultura Imaterial  

Sob a temática da cultura imaterial, a conta @Fator_História contou com a 

publicação de dois trabalhos. O exemplo desenvolvido em torno da temática da Cultura 

Imaterial surge da proposta por parte dos professores responsáveis, de os alunos tomarem 

conhecimento de estórias e Histórias que continuam a marcar o dia a dia desta região, e 

que, no futuro próximo, se poderão perder. 

O número reduzido de estudos sobre esta temática pode relacionar-se com a já falta 

de conhecimento que existe sobre alguns factos. Um número considerável de alunos 

justificou a não adesão a este tópico, pois não tinham onde procurar informação que 

pudesse responder a determinadas curiosidades relacionadas com a cultura imaterial. 

Outros justificaram que os pais não tinham conhecimento das tradições locais, 

justificando que as poucas memórias que tinham 

foram caindo em esquecimento ao longo do 

tempo. Os dois trabalhos que, de seguida, iremos 

apresentar surgem através de conversas que os 

alunos foram tendo com os avós. Foram, portanto, 

os avós e bisavós aqueles que permitiram que 

através de determinadas conversas, os alunos 

pudessem obter informações sobre os costumes e 

tradições que estão inseridas na gíria popular 

desta região. 

Um dos textos relacionou-se com a temática 

da Serragem da Velha. Este é um evento típico da 

zona norte do País que, em muitas localidades, 

ocorre na terça feira de carnaval, ou então, ao 
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longo da Quaresma.  Para procurar contextualizar 

como surgiu este trabalho importa detalhar os 

passos que a aluna seguiu até atingir o resultado 

final. Aquando da apresentação do projeto a aluna 

confidenciou que tinha vagas memórias de 

infância, de certos costumes e tradições. Apesar 

desta vaga memória, nada sabia sobre a história e 

objetivos daqueles costumes, considerando apenas 

engraçados e tendo por essa razão ficado na 

memória. A aluna, da turma C, apenas sabia da 

localidade onde se fazia esta festividade. 

Face à curiosidade de saber um pouco mais 

sobre esta tradição, este ano aquando desta 

celebração popular, a aluna decidiu perguntar aos 

avós um pouco mais sobre aquele costume. Dessa 

conversa informal resultou a informação que 

vemos na imagem ao lado, figura 25. Antes de a 

aluna enviar o trabalho para a caixa de mensagens 

da conta de Instagram, questionou os professores responsáveis sobre a validade desta 

narração dos avós. Como ao longo do tempo foi grande a pressão dos professores para 

indicarem uma fonte de pesquisa, a aluna pensou que a conversa com os avós não seria 

legítima. Perante esta dúvida, respondemos prontamente que poderia utilizar a 

informação, sendo bastante pertinente. É deste modo que surge este pequeno post, 

publicado no dia 17. 

Um outro trabalho enviado por outra aluna, desta vez da turma A, relaciona-se com 

o toque dos sinos. A aluna em conversa com uma bisavó, conseguiu depreender a impor-

tância que o toque do sino tinha outrora para as tarefas do dia a dia. Conseguiu ainda 

saber o nome de alguns toques como é exemplo, “As Trindades”, que marcavam a hora 

do dia em que as pessoas faziam orações e terminavam a jorna. Este trabalho pautou-se 

pela sua originalidade e surpresa. Apesar de esta região ainda dar grande importância ao 

Figura 25 Publicação relativa à Serragem 

da velha. 
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toque dos sinos, a verdade é que os termos técnicos e o significado de cada toque acaba-

ram, ao longo do tempo, por cair em desuso. Este post foi importante não só para a aluna, 

mas também como para os colegas que ficaram a saber um pouco mais sobre este facto. 

Apesar de a conta apenas apresentar dois textos sobre a cultura imaterial, os alunos 

foram levantando questões e prestando informações sobre vários aspetos da cultura e tra-

dições, que poderiam ter aproveitados. No entanto, nenhum se efetivou em concreto. 
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Capítulo III – Análise e interpretação dos resultados. 

“Quem tem filhos, tem cadilhos.”  

 

Neste capítulo, tal como já referido na introdução, iremos proceder a análise dos 

dois questionários entregues aos alunos, com recurso à plataforma Google Forms. O 

primeiro inquérito foi enviado aos alunos aquando do lançamento da atividade, sendo o 

segundo enviado no final do ano letivo. 

A escolha desta plataforma para proceder à recolha da informação foi decidida com 

base em três objetivos, estando o primeiro relacionado com a vontade de integrar as novas 

tecnologias no ensino, sendo esta também uma forma de reduzir o consumo de papel. O 

segundo objetivo desta escolha prendeu-se com a necessidade de mostrar aos alunos um 

recurso acessível, simples e pertinente que poderia ser utilizado por qualquer um deles. 

O terceiro e último objetivo relacionou-se com a facilidade e pertinência que este recurso 

poderia facilitar na construção deste trabalho. 

Desse modo, iremos de seguida analisar em detalhe os moldes de aplicação dos dois 

questionários, tendo em especial consideração os obstáculos que surgiram e os 

significados das diferentes respostas. É sobre o mote, “Quem tem filhos, tem cadilhos”, 

que procuraremos evidenciar alguns dos impactos, positivos e ou negativos, que 

resultaram desta experiência, com base na análise que se segue. 

 

3.1. Os alunos e os dispositivos móveis. 

 

Como já mencionado anteriormente, este primeiro formulário de escolha múltipla, 

anónimo, composto por 16 questões, foi reutilizado a partir do relatório de estágio de 

Cristiano Ferreira, intitulado “App(lica-te)”: As aplicações móveis como suporte às 

visitas de estudo.” Este questionário foi, no nosso entender, uma mais valia para perceber 

e entender as várias realidades dos elementos que compunham a amostra. Para além do 
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mais, precisávamos de uma confirmação28 para perceber se tínhamos todas as condições 

para começarmos com a atividade. 

O questionário foi enviado por email aos alunos no dia do lançamento da atividade, 

tendo estes alunos respondido no final da apresentação, em sala de aula. 

Escrutinando as respostas dadas, com todos os resultados obtidos que seguem no 

anexo 4, devemos destacar que o sexo feminino foi o mais participativo representando 

cerca de 65.5% do total dos inquiridos. A este valor opõem-se os 34,5% representativo 

dos 20 elementos do sexo masculino que compunham a amostra. Este facto não é 

surpreendente, pois a turma A e B é constituída maioritariamente por elementos do sexo 

feminino. 

Um dos aspetos que nos levou à escolha e à reutilização deste questionário, 

prendeu-se com a pertinência de perceber se os alunos tinham acesso aos dispositivos 

móveis, neste caso aos smartphones e aos tablets, e qual o sistema operativo mais 

utilizado. Escrutinar este tipo de questões era importante, pois toda a atividade baseou-se 

no recurso a dispositivos móveis. Esta era já uma evidência desde o primeiro dia de aulas, 

que se confirmou na questão “Tens smartphone?”. Dos 58 inquiridos, todos eles 

responderam de modo afirmativo, correspondendo a 100%. 

Quando a pergunta colocada é “Tens Tablet?” o panorama das respostas é 

diferente. Dos 58 indivíduos que responderam a esta pergunta, 30 elementos responderam 

que sim, correspondendo a 55,6% do total. A este valor opõe-se 24 respostas que 

indicaram o não como resposta, correspondendo a uma taxa percentual de 44.4 %. 

Estes números elevados foram uma confirmação de que poderíamos avançar com 

toda a atividade, pois todos os alunos dispunham da ferramenta de trabalho que permitiria 

participar na atividade. Do mesmo modo, outras elações devem ser tiradas destes números 

elevados. Pertencendo a zona do concelho de Paredes, a uma zona considerada pela Rede 

Europeia Anti- pobreza, como de pobreza, parece curioso e sem sentido que todos os 

alunos disponham de dispositivos móveis, alguns deles de última geração. Uma das 

explicações deste cenário pode relacionar-se com o ‘culto’ de que os jovens atualmente 

 
28 Através de conversas informais apercebemo-nos de várias realidades que foram confirmadas com a 
entrega deste questionário.  
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possuem certos bens ou “marcas da moda”. Tudo isto tem como objetivo transparecer um 

determinado perfil de modo a vincar a sua posição. Na zona do concelho de Paredes, isso 

é bastante característico e mesmo naquelas famílias que sabemos terem dificuldades 

económicas bastante significativas, vemos que os seus filhos possuem dispositivos 

móveis de última geração. Uma das causas que pode estar relacionada com este último 

aspeto relaciona-se com a falta de tempo que os pais têm para com os seus filhos sendo 

compensada através de bens materiais. Esta realidade pode ser resultado da mudança dos 

tempos, da mentalidade e da sociedade que ultimamente se tem vindo a intensificar. Por 

outro lado, outras opiniões vêm que os dispositivos móveis são um aliado dos pais, pois 

na sua ausência, os telemóveis permitem que os pais tenham um controlo à distância dos 

seus filhos. 

Depois de saber que uma grande maioria dos alunos possuíam tecnologias que 

permitiam o desenvolvimento da atividade, foi importante para outro trabalho que se 

desenvolveu no âmbito da cadeira de Problemáticas Históricas29, perceber qual o tipo de 

sistema operativo mais utilizado. Entendemos, aquando da entrega destes questionários, 

que seria pertinente levantar este tipo de questões para percebermos as potencialidades 

que poderiam ser desenvolvidas ao longo do ano. Assim sendo, na pergunta “Se sim, que 

tipo de smartphones utilizas?” dos 58 elementos que compunham a amostra, 36, ou seja, 

62.1% responderam Android como sistema operativo utilizado, por sua vez 22 alunos, ou 

seja, 37,9% selecionaram a opção IOS. Nenhum dos alunos que compunham esta amostra 

possuíam outro sistema operativo a não ser este. 

Ainda sobre este aspeto, foi colocada a questão “Se sim, que tipo de Tablet 

utilizas?”. A esta pergunta as respostas inverteram-se em relação à última analisada. 

Aqui, o número de respostas diminuiu para 32, revelando um menor número de detentores 

destes equipamentos. Ainda na mesma tendência a escolha de dispositivos Android subiu, 

com 81,2% dos inquiridos. Notamos que a Apple neste caso em particular revela pouca 

relevância, com 15,6 % das preferências dos utilizadores. Por último, encontramos os 

“outros dispositivos”, com apenas um usuário, correspondendo a 3,1%. 

 
29 No âmbito da cadeira de Problemáticas Históricas, foi-nos pedido que organizássemos um evento na 
escola que estávamos a estagiar. Aquando da entrega destes questionários, tínhamos algumas ideias 
para o evento, sendo uma delas a criação de uma app para os alunos.  
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Estes resultados, tanto ao nível dos smartphones como dos tablets, são facilmente 

plausíveis por vários motivos. O primeiro e, na nossa opinião o mais importante, tem que 

ver com o custo. Em ambos os casos, smartphones e tablet, a marca Apple, equipados 

com o sistema operativo iOS, são bastante mais caros que os equipamentos equivalentes 

das marcas concorrentes, como é o caso do rival Android. Quanto à utilização, 

percebemos que a opção por dispositivos Android se revela a mais acertada para os 

usuários com menos familiaridade para a utilização das novas tecnologias, pois este 

sistema permite desempenhar as funções mais banais como transferir músicas, vídeos, 

filmes, dados, de um modo muito mais simplificado do que o iOS. Apesar de todos estes 

motivos serem válidos, a verdade é que assistimos a cada vez mais produtos da marca 

Apple no mercado, sendo cada vez mais a marca utilizada. Esta realidade poderá estar 

associada ao prestígio da própria marca.  

Depois deste questionamento relacionado com a pertença dos dispositivos móveis 

por parte dos indivíduos que compõem a amostra, entendemos que seria pertinente saber 

mais em relação à utilização desses dispositivos móveis em contexto escolar. À pergunta 

“Quando estás na escola utilizas smartphone?” 94,1% dos inquiridos, ou seja, 53 pessoas 

responderam que sim, opondo-se a esta opção de resposta apenas 5 indivíduos. Por sua 

vez, à questão que perguntava o mesmo em relação à utilização dos tablets em recinto 

escolar, apenas 5 pessoas responderam que sim, sendo o não a opção mais selecionada 

nesta questão. Ao todo das 38 respostas que esta questão contou, 86,8 % dos inquiridos, 

ou seja, 33 pessoas, responderam que não. Estas respostas não nos surpreendem por duas 

razões. Em primeiro lugar, muitos dos alunos não têm tablet e os que o têm não o trazem 

para a escola. Em segundo lugar, o telemóvel é um objeto pessoal do qual grande parte 

dos jovens não se consegue separar, utilizando-o em grande medida para o social, como 

analisaremos mais à frente. Além do mais, esta é uma evidência que vemos diariamente 

nos corredores das escolas portuguesas. 
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Com base nestas respostas, consideramos pertinente saber ao certo o que é que os 

inquiridos fazem com os dispositivos móveis. Como podemos ver no respetivo gráfico, 

as 58 pessoas que responderam a este inquérito dividiram-se nas opções de resposta. 

Selecionaram a opção de resposta “sms” cerca de 42 pessoas, do mesmo modo que 43 

pessoas selecionaram a opção “Fotografias, Música, Vídeos”. O acesso aos jogos, foi uma 

opção que também mereceu a escolha dos nossos inquiridos, tendo sido selecionado por 

25 pessoas. Da análise deste gráfico, devemos destacar aqui a esmagadora maioria que a 

opção “redes sociais” teve como resposta a esta pergunta. Ao todo, 51 indivíduos 

responderam de forma positiva que utilizavam os dispositivos móveis para acederem às 

redes sociais. Este dado tem para esta atividade um especial destaque, pois como se sabe, 

toda ela desenrola-se em torno do Instagram. 

 Seguidamente, e como tentativa de tentarmos entender se todos os alunos teriam 

acesso à internet para participarem na atividade, colocamos no questionário a seguinte 

questão: “Tens acesso frequente à Internet?”. Como seria de esperar, a percentagem de 

respostas afirmativas foi muito próxima dos 100%: neste particular dos 58 inquiridos, 

apenas um não tem acesso frequente à internet. De igual modo, quando questionados 

“Onde costumas aceder à internet” dos 58 inquiridos, 55 afirmam que acedem à internet 

em casa, como mostra no gráfico n.º 5. Por sua vez, 41 referem que utilizam a internet na 

escola. Do mesmo modo, ainda 18 indivíduos selecionaram a opção “espaços públicos” 

Gráfico 4 Resposta à pergunta, “O que fazes com os teus dispositivos móveis?” 
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como um dos locais onde acedem à internet. Esta pergunta revelou-se pertinente não só 

para este trabalho, mas também porque é esclarecedora de uma nova realidade. Em 

poucos anos, o consumo de internet nas famílias portuguesas generalizou-se, algo que há 

anos não era comum. Como evidencia o gráfico, quase 95% dos inquiridos é consumidor 

de internet em casa. Este dado é importante e fundamental para o desenrolar do toda a 

atividade, pois permitiu que os alunos em casa pudessem trabalhar e enviar dúvidas e 

trabalhos para a conta @Fator_História. 

Uma outra pergunta deste questionário relaciona-se com o número de horas que os 

inquiridos passam na internet. Ao todo, das 58 respostas apenas 4 pessoas, ou seja, 7 % 

dos inquiridos selecionaram a opção “1 hora”, como o tempo que passam na internet. Por 

sua vez, 15 alunos selecionaram a opção “de 1 a 2 horas”, correspondendo a 26,3%. Sem 

grandes surpresas, a larga maioria dos inquiridos. ou seja, 66, 7%, responderam que 

passavam mais de 3 horas na internet. Este dado mais uma vez vai ao encontro de um dos 

objetivos desta atividade, sendo por isso um aspeto fundamental para a atividade. 

Sabendo nós que a maior parte dos alunos tem ligação wifi à internet na escola, 

cedida pela comunidade escolar, tentamos procurar saber na pergunta seguinte se os 

alunos viam com bons olhos e utilizavam os dispositivos móveis para o estudo autónomo. 

Gráfico 5 Resposta à pergunta, “Onde costumas aceder à Internet?”. 
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A esta pergunta, mais uma vez, a esmagadora maioria respondeu que sim. 98,3% dos 

inquiridos, ou seja, 57 pessoas, respondeu que utilizava os dispositivos móveis para as 

tarefas escolares. Apenas 1 aluno respondeu que não utilizava. Ainda sobre este tópico, 

quando questionados “Em que tipo de tarefas é que os utilizas?”, 51 alunos referiram que 

utilizavam dos dispositivos móveis para a realização dos trabalhos de casa, sendo 

selecionado a opção “T.P.C.”. De igual modo, 40 inquiridos selecionaram também a 

opção “trabalhos de grupo”, como sendo uma das tarefas escolares desenvolvidas com 

recurso aos dispositivos móveis. Ainda sobre esta pergunta, 32 pessoas selecionaram a 

opção “estudar para os testes” como sendo uma das funcionalidades para que usam os 

dispositivos móveis. Apenas quatro pessoas selecionaram a opção “outros”, não 

especificando para que utilizam. 

Estes resultados são animadores e indiciam que os alunos cada vez mais utilizam 

este tipo de dispositivos para o auxílio ao estudo, apostando desse modo na 

multifuncionalidade deste tipo de ferramentas. Este facto é comprovado pela resposta à 

questão “Na tua opinião, os dispositivos móveis deviam ser mais usados no processo de 

ensino aprendizagem?”, com 98, 8% de respostas positivas. Apenas uma resposta indicou 

não ter opinião. Esta resposta pode, no nosso entender, relacionar-se com algumas 

reticências e apreensões que alguns professores ainda têm em relação à utilização do 

telemóvel em contexto de aula. Ainda neste seguimento, foi de seguida aplicada a 

seguinte questão “Poderão os dispositivos móveis contribuir para melhorar o processo 

ensino aprendizagem? As respostas a esta pergunta causaram algumas dúvidas aos 

alunos, pois seis respostas vão de certa maneira ao encontro da resposta à pergunta 

anterior. Dos 58 inquiridos, 50 continuam a considerar que a introdução dos dispositivos 

móveis em contexto de ensino aprendizagem como algo positivo, no entanto, 7 respostas, 

correspondendo a 12,3% dos inquiridos selecionaram a opção “não tenho opinião”. Assim 

sendo, e tendo em conta a maioria, parece unânime que os alunos desta amostra gostariam 

que houvesse uma maior articulação das novas tecnologias e dos dispositivos móveis 

como estratégia de ensino aprendizagem. 

A última pergunta deste questionário ia ao encontro de toda a dinâmica. 

Consideramos pertinente a elaboração desta questão, pois iria dar feedbacks e perspetivas 
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dos alunos em relação à utilização de redes sociais como estratégia de aprendizagem. 

Quando questionados se “Consideras que a utilização das redes sociais de uma forma 

didática poderia ser útil para a aprendizagem?”, 68,4% dos inquiridos, ou seja, 39 

alunos, deram um parecer positivo a esta consideração. No entanto, 3 pessoas 

selecionaram o “não” como resposta, tendo 15 pessoas selecionado a opção “não sei, não 

tenho opinião”. Neste sentido, parece-nos agora clara que deveríamos ter procedido a uma 

explicação mais clara. No entanto, aquando do envio deste questionário ainda estávamos 

numa fase embrionária em que os alunos ainda não tinham lidado com a conta de 

Instagram. Desse modo, podemos justificar a resposta a esta última questão. 

 

Gráfico 6 Resposta à pergunta, “Consideras que a utilização das redes sociais de uma forma 

didática poderia ser útil para a aprendizagem?”. 

Depois de analisadas todas as respostas, percebemos que as condições necessárias 

para avançar com um projeto desta envergadura estavam presentes. Por um lado, existiam 

os meios técnicos, ou seja, os alunos estavam munidos de dispositivos capazes de suportar 

o Instagram e teriam acesso à internet caso fosse necessário. Por outro, verificamos que 

grande parte dos inquiridos via com bons olhos o aproveitamento desses mesmos meios 

em inovações ligadas ao ensino. 
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3.2. @Fator_História 

 

No final do ano letivo, na primeira semana de junho, o segundo formulário foi 

enviado para os alunos das 3 turmas, ao todo para 58 pessoas. Este questionário (Anexo 

5) procurou acima de tudo avaliar o impacto que as várias dinâmicas tiveram junto de os 

alunos, assim como levantar críticas e opiniões. 

Teria sido ideal ter procedido à entrega deste questionário uma ou duas semanas 

mais cedo, de modo a que os alunos respondessem. Dos 58 alunos que integravam as 3 

turmas, apenas obtivemos 36 respostas, correspondendo a uma percentagem de 62%. A 

obtenção de um número menor de respostas neste questionário em relação ao primeiro, 

prendeu-se por duas razões, no nosso entender. A primeira razão justifica-se pelo timing, 

pois o questionário foi entregue numa altura em que os alunos já estavam preocupados 

com os exames e ansiosos pelo término das aulas. A segunda razão relaciona-se com o 

facto de o questionário não ter sido respondido na sala de aula. O questionário deveria, 

pois, ter sido enviado mais cedo, de modo a que os alunos com tempo e com alguma 

“pressão” por parte dos professores respondessem. Este é um dos aspetos negativos do 

envio de inquéritos por email. Como indica um artigo sobre o uso de questionários 

eletrónicos, maior parte dos “questionários que são enviados para os entrevistados 

alcançam em média 25% de devolução” (Castro, Júnior, & Vieira, 2010). Para além 

destas razões, uma outra causa que pode justificar este número de respostas relaciona-se 

com a não adesão de todos os alunos às atividades desenvolvidas. Contudo, apesar deste 

pequeno dissabor, entendemos que este facto não afeta o processo de investigação. 30  

O questionário enviado aos alunos é composto por 9 questões de escolha múltipla 

e de 4 questões de resposta aberta, no qual pretendíamos aferir várias conclusões. 

Esmiuçando as respostas obtidas, devemos destacar logo na primeira consideração que o 

sexo feminino foi o mais participativo representando cerca de 77,8% dos inquiridos, 

contra os 22.2% representativos do género masculino. Os elementos do sexo feminino 

 
30 Ao longo do ano, com as anotações relativas à avaliação e com conversas informais, fomo-nos aperce-
bendo de várias críticas e feedbacks apresentados pelos alunos.  
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apesar de serem aqueles que aparecem em maior número, não siginifca que tenham sido 

aqueles que mais participaram. Ao longo de todo o processo, foram os 10 rapazes que 

constituiam a amostra aqueles que mais contribuíram, de forma construtiva, para a 

relaização da dinâmica. 

A segunda consideração deste questionário relacionava-se com a turma a que 

pertenciam os inquiridos. Das 36 respostas, 16, ou seja, 44,1% dos inquiridos 

responderam que pertenciam à turma C. Em relação às turmas A e B , responderam em 

igual número a este questionário 10 pessoas, correspondendo a uma taxa individual de 

28,8%. Estes dados refletem, de algum modo, a realidade vivida ao longo de todo o ano. 

A turma C, pela sua resposabilidade e maturidade, foi aquela que mais aceitou as críticas 

e ouviu as várias considerações tendo sempre feito aquilo que era solicitado. 

Seguidamente, à pergunta “Utilizou a conta de Instagram? “ das 36 respostas, 

83,6 %, ou seja 30 alunos, responderam de modo afirmativo. Do total de inquiridos, 

apenas 6 revelaram não ter participado na conta de Instagram. Quando questionados na 

pergunta seguinte sobre o porquê da não utilização da conta, as respostas foram variadas : 

“Porque acho que não contribui para o que interessa da disciplina” 

  “Não sou propriamente uma aluna aplicada <3” 

  “Não gostei do projeto” 

 

Estas são algumas das razões apontadas para a não utilização da conta de Instagram. 

Sendo opiniões, apesar de algumas não serem fundamentas , revelam que alguns alunos 

não participaram na atividade por vontade prória. De qualquer dos modos, sendo 

legitimas todas as afirmações, importa fazer uma reflexão sobre a primeira resposta dada 

a esta pergunta. O inquirido quando refere que a atividade não contribui para o que 

interessa na disciplina, deve-se referir aos momentos de avaliação e à materia do 

Programa de História A. De facto, todo o projeto aposta, desde o ínicio, na 

multiperspetiva na disciplina de História. Como já mencionámos, foi nosso objetivo que 

os alunos conhecessem e tomassem consciência dos vários contornos da História. Acima 
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de tudo, que percebessem que a disciplina de História não se limita à matéria que vem 

nos manuais. No entanto, todo o projeto teve também espaço para as matérias apreendidas 

ao longo do ano, nas subpastas das stories. 

Seguidamente, à pergunta “ Colaborou com trabalhos na conta @Fator_História”, 

a esmagadora maioria dos inquiridos repondeu que sim, tendo apenas 4 alunos respondido 

que não colaboraram com qualquer tipo de trabalho como mostra o gráfico 7. 

 

Gráfico 7 Resposta à consideração, “Colaborou com trabalhos na página @Fator_História?”. 

Na verdade, grande parte dos alunos participaram de uma maneira ou de outra em 

todo o projeto. Mesmo não tendo alguns alunos visto os seus trabalhos publicados, a 

verdade é que todas as propostas foram tidas em consideração e contabilizadas como 

participação no projeto. 

 Ainda sobre este aspeto, consideramos legítimo fazer uma questão que procurasse 

averiguar a pertinência de todo o projeto, no entender dos alunos. Assim sendo, à pergunta 

“Considera pertinente a página de Instagram”, 65,5 % dos inquiridos responderam que 

sim. Apesar deste resultado positivo, 34,5 % dos inquiridos, ou seja, 10 pessoas, deram o 

não como resposta. Estes valores levam-nos a pensar e a considerar a pertinência deste 

tipo de projetos como estratégia de ensino e aprendizagem. 

Seguidamente, depois destas perguntas gerais sobre o projeto e a conta de 

Instagram, achamos importante saber a opinião dos alunos em relação à dinâmica das 
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Stories e dos trabalhos sobre História Local. À pergunta “Considera que as stories foram 

úteis para o estudo autónomo? o resultado das respostas é curioso e abre alguma 

estranheza. Das 30 respostas, 15 dos inquiridos responderam de modo afirmativo. Por sua 

vez, as outras 15 respostas, ou seja 50 %, indicaram o não como resposta. Ocorreu, pois, 

um empate técnico que pode ser melhor compreendido com a análise da pergunta que se 

seguiu. 

 

Entendemos que era pertinente avaliar se os alunos consideraram que o trabalho 

desenvolvido em torno das stories foi útil para os momentos de avaliação. A resposta a 

esta pergunta revelou que sim, como mostra no gráfico 9. Das 30 respostas que esta 

pergunta contou, a opção “sim” venceu com 56,7%, ou seja, com 17 respostas. Apesar de 

nesta pergunta o sim ter prevalecido, não existiu um consenso alargado em relação à 

temática das stories, tendo os alunos se dividido em relação à opinião. No nosso entender 

este é um cenário que nada tem que ver com o feedback que fomos recebendo ao longo 

do ano. Este cenário pode ter a explicação na amostra deste questionário. Como já 

mencionado anteriormente, a turma que mais respondeu a este questionário foi a turma 

C. Porém, também foi a turma C que menos participou na dinâmica das stories. Esta, 

apesar de não ser uma certeza, pode ser uma das explicações deste cenário. 

Gráfico 8 Resposta à consideração “Considera que as stories foram úteis para o estudo 

autónomo?”. 

 

Gráfico 11 Resposta à pergunta, “Entende que as stories foram úteis para os momentos 

de avaliação?”Gráfico 12 Resposta à consideração “Considera que as stories foram úteis para 

o estudo autónomo?”. 

 

Gráfico 13 Resposta à pergunta, “Entende que as stories foram úteis para os momentos 

de avaliação?” 

 

Gráfico 14 Resposta à pergunta, “Considera que a conta @Fator_História contribuiu 

para um maior conhecimento sobre a História Local?Gráfico 15 Resposta à pergunta, “Entende 

que as stories foram úteis para os momentos de avaliação?”Gráfico 16 Resposta à 

consideração “Considera que as stories foram úteis para o estudo autónomo?”. 

 

Gráfico 17 Resposta à pergunta, “Entende que as stories foram úteis para os momentos 

de avaliação?”Gráfico 18 Resposta à consideração “Considera que as stories foram úteis para 

o estudo autónomo?”. 

 

Gráfico 19 Resposta à pergunta, “Entende que as stories foram úteis para os momentos 

de avaliação?” 
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 Pelo contrário, na pergunta que se seguiu, achamos importante perceber se a conta 

de Instagram teve impacto em relação ao conhecimento da História local. A esta pergunta, 

e em oposição aos feedbacks recebidos das perguntas relacionadas com a as stories, o sim 

ganhou esmagadoramente. Como mostra o gráfico 10, 93,3 % dos inquiridos, ou seja, 22 

alunos, selecionaram a opção “sim” como resposta. Apenas 2 alunos, que correspondem 

a uma taxa de 6,6%, consideraram o oposto. Com estes dados e sem margem para dúvidas, 

podemos afirmar que os alunos consideraram que este foi um mecanismo importante para 

Gráfico 9 Resposta à pergunta, “Entende que as stories foram úteis para os 

momentos de avaliação?” 

 

Gráfico 36 Resposta à pergunta, “Considera que a conta @Fator_História 

contribuiu para um maior conhecimento sobre a História Local?Gráfico 37 Resposta à 

pergunta, “Entende que as stories foram úteis para os momentos de avaliação?” 

 

Gráfico 38 Resposta à pergunta, “Considera que a conta @Fator_História 

contribuiu para um maior conhecimento sobre a História Local? 

 

Gráfico 39 Resposta à pergunta, “Considera que a conta @Fator_História 

contribuiu para um maior conhecimento sobre a História Local?Gráfico 40 Resposta à 

pergunta, “Entende que as stories foram úteis para os momentos de avaliação?” 

 

Gráfico 41 Resposta à pergunta, “Considera que a conta @Fator_História 

contribuiu para um maior conhecimento sobre a História Local?Gráfico 42 Resposta à 

pergunta, “Entende que as stories foram úteis para os momentos de avaliação?” 

 

Gráfico 43 Resposta à pergunta, “Considera que a conta @Fator_História 

contribuiu para um maior conhecimento sobre a História Local? 

 

Gráfico 44 Resposta à pergunta, “Considera que a conta @Fator_História 

contribuiu para um maior conhecimento sobre a História Local? 

 

Gráfico 45 Resposta à pergunta, “Considera que a conta @Fator_História 

contribuiu para um maior conhecimento sobre a História Local? 

Gráfico 10 Resposta à pergunta, “Considera que a conta @Fator_História 

contribuiu para um maior conhecimento sobre a História Local? 
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saber mais sobre a sua História Local. 

As últimas perguntas deste questionário dão enfoque à avaliação da atividade no 

seu todo. Assim, perante a pergunta “Considera que a utilização das redes sociais de 

uma forma didática foi útil para a aprendizagem”, uma larga maioria considerou que 

sim, tendo 25 inquiridos selecionado a opção “sim” como resposta. Como comprova o 

gráfico que se segue, a pergunta parece que não gerou grandes dúvidas aos alunos, tendo 

a opção “não” obtido apenas 5 respostas. 

 

Gráfico 11 Resposta à pergunta, “Considera que a utilização das redes sociais de uma forma 

didática foi útil para a aprendizagem?”. 

As questões que se seguiram, neste questionário, pretendiam levantar várias 

opiniões por parte dos alunos. A primeira de três perguntas abertas, dizia respeito à 

articulação das redes sociais e o Ensino. Assim sendo, à pergunta “Qual é a sua opinião 

em relação à articulação entre as redes sociais e o Ensino da História?”, as opiniões 

foram bastante divergentes. Das diversas respostas, destacamos algumas que se revelam 

pertinentes:  

“Acaba por ser interessante pelo facto de expormos os nossos 

conhecimentos e gostos pela história, e também expor a nossa forma de divulgar 

momentos ou monumentos históricos.” 

“Estúpida e má. Sem sentido nenhum, acho que deviam usar outros 

métodos mais interessantes.” 
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“Pode ser útil para algumas pessoas” 

“É bastante enriquecedor aliar as redes sociais para ensinar história, 

visto que hoje em dia utilizamos frequentemente as redes sociais” 

 

Como podemos analisar, este leque de 4 respostas acabam por ser demonstrativos 

dos vários tipos de resposta que esta questão apurou. Alguns alunos não se enquadraram 

na utilização das redes sociais como estratégia de aprendizagem, considerando-a ineficaz 

e insuficiente para catalisar o seu interesse. Pelo contrário, outros alunos gostaram da 

ideia e acharam algo inovador e eficaz. 

As duas últimas perguntas pretendiam uma avaliação global de toda a atividade. 

Assim sendo, a penúltima pergunta pedia aos inquiridos, “um aspeto que no, seu 

entender, considerou como positivo.” Este tipo de questões fez com que muitos dos 

alunos fizessem várias considerações que não fariam pessoalmente, sendo por isso um 

dos pontos a favor deste tipo de questionamento. A resposta a esta questão, teve respostas 

relativamente convergentes, as quais destacamos as seguintes:  

“Ajudou-me a tirar uma dúvida para o teste quando já não podia perguntar 

a professora                   .” 

“Conheci melhor a história local do concelho de Paredes e do local onde 

resido.” 

“O facto de os conhecimentos estarem resumidos e serem de fácil 

leitura.” 

“O périplo, com base nos trabalhos do Instagram. Uma boa forma de 

aprendizagem e muito interativa.” 

 Parece ser unânime que os alunos tenham considerado que toda a atividade 

proporcionou um maior conhecimento sobre a História Local. De facto, o peso dos 

trabalhos relativos a História Local e Toponímia, foram substanciais assumindo um papel 

de destaque na conda @Fator_História. A interatividade e a proximidade que este 

mecanismo gerou não foi esquecida por alguns dos inquiridos, sendo um dos pontos 
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positivos apontados pelos alunos. Na verdade, a conta de Instagram permitiu um contacto 

mais célere e próximo dos alunos, para o qual muito contribuiu a dinâmica das stories. A 

última consideração aqui em destaque relaciona a conta de Instagram @Fator_História, 

com o evento “@Fator_História. Património & Cultura”, realizado na ESP. 

A última questão deste questionário pedia “um aspeto que no, seu entender, poderia 

ser melhorado”. Esta última consideração revelou-se importante não só para a avaliar os 

pontos menos positivos de toda a atividade, como para avaliar alguns pontos que 

poderiam ter sido desenvolvidos de uma outra forma, no entender dos alunos. Das várias 

respostas destacamos as seguintes: 

  “Incentivar mais os alunos para participarem.” 

  “Podia publicar todos os trabalhos que foram enviados.” 

  “Fazer outros métodos de trabalhos e dar mais valor aos trabalhos dos 

alunos, como outras formas.” 

  “Podiam dar mais valor aos trabalhos que os alunos realizaram e 

contar um pouco para a nota final (o que não tem acontecido).” 

 

Uma das principais críticas que surge em relação a esta atividade relaciona-se com 

a não publicação de alguns contributos. Como já referido, para serem públicos tinham de 

preencher alguns requisitos. Apesar de esta ideia ter sido bastantes vezes relembrada junto 

dos alunos ao longo do ano, a verdade é que alguns alunos não viram com bons olhos 

nem aceitaram as críticas. Uma outra opinião que merece destaque, neste relatório prende-

se com o peso na avaliação. Muitos alunos não entenderam que o peso da avaliação 

entraria apenas na nota do 3.º período. 

Para concluir, tal como foi demonstrado nos resultados apresentados, apesar de al-

guns aspetos menos positivos, a verdade é que a dinâmica teve impacto. Se estamos cada 

vez mais numa sociedade das novas tecnologias, e perante jovens que utilizam cada vez 

mais estes dispositivos no dia a dia, deve esta realidade ser aproveitada para a escola. 

Desse modo, considera-se que todas as ferramentas que estiverem ao alcance do professor 
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devem ser utilizadas. Os dispositivos móveis, e com eles as apps que cada vez mais são 

uma “moda”, são uma das ferramentas em que se deve investir, já que pode contribuir 

para a aproximação entre os interesses dos alunos e os seus objetos do dia-a-dia com o 

processo de ensino e aprendizagem.  
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Considerações Finais 

 
 O último ano letivo será sempre para mim o culminar de uma etapa. Em 2014, 

quando deixei a ESP, nunca pensei que poderia voltar como professor estagiário. Apesar 

de sentir que o meu futuro passava pela educação e pela História, nunca pensei que a 

escola que me viu crescer enquanto cidadão seria a escola que me viria a formar como 

professor. Desse modo, neste ano transato, quando voltei a pisar a ESP, foi um voltar a 

casa. A escola em si não mudou muito. Continua com excelentes condições, as mesmas 

caras de sempre, e com o muito bom ambiente que lhe é característico. Tudo isto ajudou 

na minha prática pedagógica. 

Recordo-me da minha admiração durante as primeiras aulas a que assisti e que 

regi. O espanto não se devia ao facto de aquele ser um mundo totalmente desconhecido 

para mim, mas precisamente por ser demasiado semelhante ao mundo que eu tinha dei-

xado para trás havia 4 anos, enquanto aluno. Os métodos utilizados pelo professor, as 

críticas feitas ao professor, “os vários grupos” que se formavam nas turmas, as intrigas, o 

drama das notas finais de cada período, tudo isto continuava. No entanto, por outro lado, 

apesar desta semelhança, é notória a falta de interesse de alguns alunos pela escola. Há 

relativamente poucos anos, os alunos tinham objetivos, metas a atingir e interesses para 

o futuro. Este ano, a constatação de estes aspetos serem quase inexistentes causou a minha 

perplexidade e indignação. Como é possível que passado tão pouco tempo as coisas pos-

sam ter mudado? Face a esta perplexidade importa refletir. 

Numa altura em que se fala muito da aplicação das TIC no ensino, considero que 

a aplicação destes recursos pode ser uma forma valiosa de ajudar o trabalho docente e 

cativar o interesse dos alunos para a escola. Este ano, foram várias as atividades realizadas 

em aula, com recurso às TIC. Isto não só permitiu um maior interesse dos alunos pela 

disciplina, como permitiu abrir horizontes e fugir à dita regra normal. Este último ponto 

considero que seja transversal a todos os tempos. Eu, como aluno que já fui, e professor 

que sou hoje, sei da importância de aulas menos convencionais e mais criativas, que pau-

tam pela diferença. Foi tendo em conta estes aspetos que a ideia deste projeto fez sentido 

e tornou-se pertinente. 
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 Como já elencado na introdução deste relatório, dos vários objetivos pelos quais 

passou esta atividade, o principal visava a valorização da História Local. Desde o início 

entendi que uma valorização e um maior conhecimento da História Local e do Património, 

poderia ser fator catalisador do interesse dos alunos pela disciplina. Muitos deles têm a 

clara ideia, tal como eu tinha, que a disciplina de História se pauta na sua maioria por 

acontecimentos longínquos no espaço e recuados no tempo. Permitir e demonstrar que 

existe uma sequência lógica e que se pode articular o passado e o presente através da 

observação e escrutínio de vários acontecimentos e locais que marcaram a nossa região, 

foi uma das grandes vitórias de toda a atividade. Como é demonstrado neste relatório, os 

alunos conseguiram, de uma forma simples, descobrir vários aspetos relacionados com a 

História desta região, tendo alguns deles conseguido articular os vários conteúdos com as 

matérias apreendidas nas aulas da disciplina. 

O maior obstáculo que este conteúdo da atividade enfrentou foi a dificuldade dos 

alunos para realizarem pesquisas, podendo também apontar a escassa bibliografia que 

poderia ter ajudado a desenvolver mais atividades deste género. No entanto, devo referir 

que desta adversidade observada numa primeira fase se desenvolveu uma oportunidade. 

Dada a dificuldade que os alunos apresentaram para a elaboração das pesquisas, os pro-

fessores responsáveis foram ajudando e ensinando como deveria ser feito. Deste modo, 

os alunos conseguiram desenvolver outras competências. Esta atividade realizada em 

torno da História Local e do Património foi essencial e força motriz para a realização do 

evento de final de ano intitulado “@Fator_História. Património & Cultura.” que funcio-

nou como uma mostra do trabalho desenvolvido em torno da conta de Instagram. 

Um outro conteúdo foram as stories. Este trabalho revelou-se uma surpresa bas-

tante positiva, tanto para os alunos como para mim. Aquando da idealização e do lança-

mento da atividade, nunca pensei que este conteúdo pudesse ter resultados tão positivos 

e pertinentes. Como referido ao longo do relatório, foi graças a este mecanismo que mui-

tos dos alunos levantaram as suas dúvidas. Este aspeto é bastante importante, uma vez 

que permitiu não só auxiliar o professor na avaliação formativa e que lhe permitiu retomar 

e esclarecer as dúvidas nas aulas que se seguiram. Do mesmo modo, foi essencial para os 
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alunos visto que permitiu que estes refletissem sobre a aprendizagem e levantassem dú-

vidas e questões ao longo dos vários períodos, não deixando as dúvidas para as vésperas 

dos momentos de avaliação sumativa. Um último aspeto que deve ser considerado é que 

esta ferramenta permitiu que os alunos tivessem toda a matéria de uma forma organizada 

e disponível à distância de um clique. 

Ainda em volta da conta de Instagram, a temática relacionada com a cultura ima-

terial, apesar de ter sido a que teve um menor peso na conta @Fator_História, foi talvez 

a mais gratificante. Não só os alunos, mas também os professores responsáveis consegui-

ram aprender e reter informações que desconheciam. 

 Podemos ainda afirmar que todo este projeto, que não passou de uma experiência, 

resultou na sua quase totalidade, tendo cumprido os objetivos a que se propôs. 

Este trabalho exigiu, como se pode depreender, um grande esforço e uma grande 

aposta por parte de quem o organizou. À questão da organização acresce a gestão do 

tempo que a conta de Instagram exigiu. Apesar de serem os alunos a enviarem os textos 

para a caixa de mensagens, foi essencial que os professores responsáveis analisassem os 

conteúdos e fizessem as correções necessárias. Só deste modo é que foi possível que a 

conta tivesse o impacto que obteve junto dos alunos e da comunidade escolar. 

 Uma última consideração deve ser feita em relação aos tempos e conteúdos. Tal-

vez fosse mais simples e facilitador, para iniciativas futuras, que se utilizasse apenas uma 

temática durante um determinado período letivo. A atividade em questão ocorreu ao longo 

de todo o ano, tendo momentos de maior e menor adesão, dada a quantidade de desafios 

que tanto os professores como os alunos estavam sujeitos. Talvez fosse, portanto, mais 

rentável se a atividade tivesse um tempo circunscrito mais reduzido. 

Como se evidenciou ao longo de todo o relatório, este funcionou como uma amos-

tra do melhor que se fez em torno da conta @Fator_História. Este também foi um meca-

nismo que foi ao encontro do novo currículo das Aprendizagens Essenciais, uma vez que 

proporcionou aos alunos o desenvolvimento das suas competências. 
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Anexos 

Anexo 1. Apresentação da atividade  
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Anexo 2. Questionário “Os alunos e os dispositivos móveis” 

 

Os alunos e os dispositivos móveis 

 

Este formulário surge no âmbito do Relatório de Estágio do professor estagiário José Mendonça, 

estudante do Mestrado em Ensino de História do 3º ciclo do Ensino Básico e Secundário da Fa-

culdade de Letras da Universidade do Porto, com o objetivo de saber a opinião dos alunos acerca 

da utilização de dispositivos móveis no processo ensino-aprendizagem. 

*Obrigatório 

 

 1- Sexo: * 

o Feminino 

o Masculino 

2- Tens Smartphone? * 

o Sim 

o Não 

3- Se sim, que tipo de Smartphone usas? 

o Android 

o IOS(Apple) 

o Outro 

4- Tens Tablet? * 

o Sim 

o Não 

5- Se sim, que tipo de Tablet utilizas? 

o Android 

o IOS (Apple) 

o Outro  
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6- Quando estás na escola utilizas o Smartphone? 

o Sim 

o Não 

7-E o Tablet, também utilizas dentro da escola? 

o Sim 

o Não 

8- O que fazes com os teus dispositivos móveis? 

o SMS 

o Fotografias, Música, Vídeos 

o Jogos 

o Acesso à Internet 

o Email 

o Redes sociais 

o Outros 

9- Tens acesso frequente à Internet? * 

o Sim 

o Não 

10- Quantas horas costumas passar diariamente na Internet? 

o Até 1 hora 

o De 1 a 2 horas 

o Mais de 3 horas 

11- Utilizas os dispositivos móveis para te ajudar em tarefas escolares? * 

o Sim 

o Não  

12- Onde costumas aceder à Internet? 

o Em casa 
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o Na escola 

o Noutros espaços públicos 

13- Em que tipo de tarefas é que os utilizas? 

o TPC 

o Trabalhos de grupo 

o Estudar para os testes 

o Outro 

14- Na tua opinião, os dispositivos móveis deviam ser mais usados no processo de ensino-

aprendizagem? * 

o Sim 

o Não 

o Não sei, não tenho opinião 

15- Poderão os dispositivos móveis contribuir para melhorar o processo de ensino-apren-

dizagem? * 

o Sim 

o Não 

o Não sei, não tenho opinião 

16- Consideras que a utilização das redes socias de uma forma didática, poderia ser útil 

para a aprendizagem? * 

o Sim 

o Não  

o Não sei, não tenho opinião 
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Anexo 3. Avaliação das publicações  

 

 

Nome Tema Descrição Avaliação 

 
Ana Leo-
nor 

 
Capela de 
santo Antó-
nio  
Duas Igrejas  

Pequena descrição da história da referida capela.  
Sem indicação da fonte. Texto pouco preciso.  

 
Suf.  

 

 
Inês 

 
Mosteiro de 
Cête 

Descrição considerável da história do monumento.  
Indicação da fonte.  
Boa seleção de informação. Texto organizado e coe-
rente.  

 
Bom 

 
Inês  

 
Capela da 
Senhora do 
Vale  

Descrição sumária da história da referida capela. 
Boa seleção de fontes. Bom trabalho de pesquisa 
em termos de documentos iconográficos e históri-
cos.  

 
Muito bom  

 
André 

 
Senhora do 
Salto  

 
Trabalho de pesquisa pouco autónomo.  

 
 

 
Tiago 

 
Os Bragan-
ças de Re-
carei  

Descrição detalhada da história da família. Bom tra-
balho de pesquisa e seleção de informação. Seleção 
de fontes. Texto coerente e organizado.  

 
Muito bom  
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Nome Tema Descrição Avaliação 

 
Ângela 

 
Igreja velha 
de Rebor-
dosa  

Descrição detalhada da História da referida igreja. 
Excelente trabalho de pesquisa e seleção de infor-
mação. Indicação das fontes Historiográficas. Texto 
organizado e coerente.  
Excelente paralelismo entre passado/ presente.  

 
Muito bom  
 

 
Tiago 

 
Toponímia 
no feminino  

Bom trabalho de recolha e seleção de informação. 
Indicação da fonte. Texto organizado e coerente.  

 
Muito Bom 

 
Inês  

 
Casa do Ba-
rão de Lou-
renço Mar-
tins  

Descrição pouco detalhada e confusa.  
Não indicou a fonte em que retirou a informação.  
Texto desorganizado apresentado com falta de coe-
rência.  

 
Suf.  

 
Ana Leo-
nor 

 
Capela do 
Divino Espí-
rito Santo  

 
Bom trabalho de pesquisa e seleção de informação. 
Texto organizado e coerente. Revela significativas 
melhorias em relação ao anterior trabalho.  

 
Muito bom  

 
Cristiana  

 
Dona Irene  
Toponímia 
no Feminino  

Bom trabalho de pesquisa e seleção de informação. 
Trabalho bastante pertinente. Texto um pouco con-
fuso, mas organizado e detalhado.  

 
Muito bom  
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Nome Tema Descrição Avaliação 

 
Tiago  

 
Festas de 
Santa 
Águeda  

Descrição sumária das festividades ao longo do sé-
culo XX e atualmente. Boa seleção de informação. 
Texto organizado e coerente.  

 
Muito Bom  
 

 
Tiago 

 
Vasco da 
Gama Fute-
bol Clube 

Excelente trabalho de pesquisa e seleção de infor-
mação. Texto organizado e coerente.  
Seleção de fontes primárias.  
Demonstra interesse pela atividade.  

 
Muito Bom  

 
Vitor  

 
Festa de São 
Pedro  

 
Trabalho com pouco conteúdo Histórico.  
Necessita de melhoria. 

 
 

 
Marta  

 
Alameda da 
Sobreira  

 
Trabalho pertinente, mas com algumas impreci-
sões. Necessita de mais conteúdo histórico. 
Ainda não publicado.  

 
  

 
Diogo 

 
Concelho de 
Paredes  

 
Trabalho copiado, necessita de ser melhorado. 
Ainda não publicado.  

 
 

 
Tiago  

 
Serragem da 
Velha  

Descrição sumária da festividade.  
Tema original e pertinente.  
Bom trabalho de pesquisa e seleção de informação-  

 
Muito Bom  
 

 
Tiago 

 
Casa da cul-
tura de Pare-
des 

Excelente trabalho de pesquisa e seleção de infor-
mação.  
Texto organizado e coerente.  
Seleção de fontes primárias e secundárias.  

 
Muito Bom  

 
Vitor  

 
Lutas Libe-
rais  

 
Trabalho com bastante relevância histórica.  
Texto organizado e coerente.  
Indicação da fonte bibliográfica.  
Boa articulação de fontes. 
 

 
Muito Bom 
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Nome Tema Descrição Avaliação 

 
Tiago  

 
Besteiros  

Descrição retirada do Wikipédia.  
Texto com gralhas e imprecisões.  

 
Não publi-
cado. 

 
Tiago 

Futebol 
Clube de 
Cristelo 

Descrição do momento presente do clube.   
Não publi-
cado. 

 
Vitor  

 
Santinho de 
beire  

 
Trabalho com pouco conteúdo Histórico.  
Bom trabalho de seleção de informação.  

 
Bom 

 
Marta  

 
Bispo Bar-
bosa Leão  

 
Trabalho pertinente.  
Bom trabalho de seleção e análise de fontes.  
Trabalho com algumas incongruências do ponto de 
vista linguístico.  
Corrigido a 26 de abril. Publicado 
 

 
 Muito  
Bom 

 
Marta  

 
Hospital de 
Paredes  

 
Trabalho pertinente, mas com algumas impreci-
sões.  
Bom trabalho de analise de fontes.  

 
 Bom 
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Anexo 4. Resultados do questionário “Os alunos e os dispositivos móveis” 

 

 

Gráfico 1: sexo 

 

 

Gráfico 2 " Tens smartphone" 
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Gráfico 3 “ Se sim, que tipo de smartphone usas?” 

 

Gráfico 4 “Tens Tablet?” 

 

 

Gráfico 5 “Se sim, que tipo de tablet utilizas?” 
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Gráfico 6 “Quando estás na escola utilizas o smarphone”? 

 

 

 

 

Gráfico 7 “E o tablet, também utilizas dentro da escola?” 
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Gráfico 8 “ O que fazes com os teus dispositivos?” 
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Gráfico 9. “Tens acesso frequente à internet” 

 

Gráfico 10. “Tens acesso frequente à internet” 

 

Figura 284 A Escola Conde de FerreiraGráfico 11. “Tens acesso frequente 

à internet” 

 

Gráfico 12. “Tens acesso frequente à internet” 

 

Figura 285 A Escola Conde de FerreiraGráfico 13. “Tens acesso frequente 

à internet” 

 

Gráfico 14. “Tens acesso frequente à internet” 

 

Figura 286 A Escola Conde de FerreiraGráfico 15. “Tens acesso frequente 

à internet” 

 

Gráfico 16. “Tens acesso frequente à internet” 

 

Figura 287 A Escola Conde de FerreiraGráfico 17. “Tens acesso frequente 

à internet” 

 

Gráfico 18. “Tens acesso frequente à internet” 

 

Figura 288 A Escola Conde de FerreiraGráfico 19. “Tens acesso frequente 

à internet” 

 

Gráfico 20. “Tens acesso frequente à internet” 

 

Figura 289 A Escola Conde de FerreiraGráfico 21. “Tens acesso frequente 

à internet” 

 

Gráfico 22. “Tens acesso frequente à internet” 

 

Figura 290 A Escola Conde de FerreiraGráfico 23. “Tens acesso frequente 

à internet” 
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Gráfico 25. “ Quantas horas costumas passar diariamente na internet”. 

 
 

 

Gráfico 26. “Utilizas os dispositivos móveis para te ajudar em tarefas escolares?” 
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Gráfico 27. “Onde costumas aceder à internet?” 

 
 
 

 

Gráfico 28. “ Em que tipo de tarefas utilizas?” 
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Gráfico 29. “ Na tua opinião, os dispositivos móveis deviam ser utilizados no processo de ensino 

aprendizagem?” 

 

 

Gráfico 30 “Poderão os dispositivos móveis contribuir para  
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Gráfico 31. “Consideras que a utilização das redes sociais de uma forma didática, poderia ser 

útil para a aprendizagem”? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 5. Resultados do questionário “@Fator_Historia” 
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Gráfico 32. “Género”. 

 

 

 

Gráfico 33 “Turma”. 

 

 

Gráfico 34 “Utilizou a conta de instagram @Fator_História”. 
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Gráfico 35. “Porque não utilizou a conta de instagram @Fator_História?” 

 

 

Gráfico 36. “Colaborou com trabalhos na página @Fator_História?” 
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Gráfico 37 “Considera pertinente a página de instagram?” 

 

Gráfico 38. “ Considera que as stories foram úteis para o estudo autónomo”. 
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Gráfico 39. “ Entende que as stories foram úteis para os momentos de avaliação”? 

 

 

Gráfico 40 "Considera que a conta contribuiu para um maior conhecimento da História Local? 

 



 

123 

 

Gráfico 41 Considera que a utilização das redes sociais e uma forma didática foi útil para a 

aprendizagem?" 

 

 

Gráfico 42 “Qual é a sua opinião em relação à articulação entre as redes sociais e o Ensino da 

História”. 
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Gráfico 43” Qual é a sua opinião em relação à articulação entre as redes sociais e o Ensino da 

História”. 

 

Gráfico 44 “ Mencione um aspeto que no, seu entender, considerou como positivo”. 
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Gráfico 45. “ Mencione um aspeto que no, seu entender, poderia ser melhorado.” 


