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Resumo 
 

O dia-a-dia dentro de uma escola é um jogo, onde professores e alunos são os 

principais jogadores. Cada vez mais, a escola procura trabalhar no sentido de formar 

jovens que, influenciados por um mundo de oportunidades, se demonstram como um 

desafio.  

Tentando perceber as nuances da História da educação em Portugal, este relatório 

de estágio procura, num primeiro momento, evidenciar as características da escola dos 

dias de hoje, compreendendo a sua componente socio construtivista, passando pela 

abordagem de conceções importantes para a formação de um professor que se quer cada 

vez mais renovado e criativo. 

É no contexto da inovação que o presente relatório procura, num segundo 

momento, refletir sobre práticas letivas tidas como diferentes do comum, querendo com 

isto perceber o sucesso de pedagogias diferenciadas, que centram no aluno o poder de 

construir o seu conhecimento, questionando-os também quanto às suas preferências ou 

quanto ao sucesso destas estratégias que têm como foco o desenvolvimento de 

competências e capacidades, tal como almejam os documentos oficiais disseminados pelo 

Ministério da Educação. 

Para além disto, este relatório salienta a noção de que é no encalço da História que 

a educação se constrói, tal como também é no caminho dos afetos que se constrói a aula 

e, por isso, não se descura o facto de as emoções serem cada vez mais o espelho do sucesso 

escolar, derivando intrinsecamente delas o gosto pela escola.  

Saindo como maior beneficiário de todas as mutações que a escola tem vivido, o 

aluno hoje, competente e capaz, tem à sua disposição os meios não só para ser bem-

sucedido, mas também para ser feliz. Porque na escola, por bem, tudo lhe é garantido. 

Até brincar… Ou não se quisesse que aprendessem com pés e cabeça. Divertido, mas com 

a mente no lugar, ou seja Divertida(mente)! 

 

Palavras-chave: Construtivismo; criatividade; emoção; observação participante; jogos 

didáticos.   
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Abstract 
 

The everyday quotidian in a school it's a game, where teachers and students are 

the main players. The modern school works, each day, in a way to give a better formation 

to the youngest that, influenced by a world of opportunities, demonstrate themselves like 

a challenge.  

Trying to understand the slight differences in the History of education in Portugal, 

this internship report looks, in a first approach, foward to show the nowadays school's 

characteristics, understanding it's social-constructive component, going through 

important concepts for a teachers formation that would ideally be more creative.  

It's talking about innovation that the present report looks foward to reflect, in a 

second moment, about the teaching practices that are given as different, wanting from 

that to understand the success rate of various pedagogies, that center in the student the 

power to construct their own knowledge, also questioning them about their preferences 

or about the success of this experiments which focus mainly on the development of skills 

and habilities, such as the official reports of the Education Minestry crave.  

Besides that, this report points out the notion that it is in the track of History that 

education is built, also as it is in the path of afetion where you prepare the class e, because 

of that, we cannot forget the importance and the fact that emotions are, more every day, 

the mirror of scholar success, drifting intrinsically from it the relish of school.  

Being the biggest beneficent of every mutation that the school as been living, the 

students of today, being capable, has at it's disposition the means, not only to be successful 

but to be happy as well. Because is school, as it should, everything it's guaranteed to them. 

Even playing… Or not if you wanted them to learn right. Having fun, but with the mind 

in it's place! 

Keywords: Constructive School; Inovation; Emotion; Participant Observation. 
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Introdução 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diariamente, esta é a rotina de um aluno. Antes de entrar na ‘caixa-forte’ que é a 

sala de aula, o ambiente escolar, tudo aquilo que o envolve durante a sua infância e 

juventude, tudo aquilo que ele conhece como partes integrantes da Escola, procuram 

moldá-lo, como um pedaço de barro ou plasticina, fazendo deste direito fundamental que 

é o acesso ao ensino uma “obrigação” rotineira que nunca foge àquilo que todos 

conhecemos, que não foge ao tradicional, mesmo que tente. Porquê? Porque na escola, 

no ensino, em Portugal, tudo são evidências, “[…] a educação nunca fez e nunca realizará 

uma mudança revolucionária” (Furter, 1970 em Nóvoa, 2005: 15). E eu concordo. 

Já chegaste? Tão cedo? Vais ter de esperar pelo professor no corredor. Ainda nem 

tocou nem nada…. Só podes passar quando ele chegar. Pousar as ‘coisas’? Para quê? O 

professor já vem, espera um bocadinho! Não sejas teimoso…. Olha que eu chamo a direção! 

São ordens e temos que cumprir, tu sabes disso! 

Chegas, sentas-te no teu lugar previamente pensado porque ali sim, ali tu aprendes 

melhor. Nem muito à frente, para o professor não estar sempre atento a todos os teus 

gestos, nem muito atrás, porque ao fundo só sentam aqueles que já não têm salvação. 

Ficas mesmo ao centro, ao lado daquela rapariga muito faladora, tu ‘não lhe passas bola’, 

pode ser que ela se concentre. Caso contrário, vai lá para trás. Esse é o teu lugar. Daí não 

sais! 

Vá lá, tira lá as coisas da mochila, despacha-te! Eu sei que é cedo, mas temos que 

fazer valer o pouco tempo que temos. São só 50 minutos, nem sempre se consegue fazer 

magia…. Vais ver que um dia ainda vais ter saudades! Tira lá o teu caderno e passa o 

sumário enquanto o professor, sempre atento, aponta quem falta e se fizeste ou não o 

trabalho de casa. 

       Já está? Vamos começar! Bom dia a todos… 
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Concordo que se mascaram pequenos avanços como grandes revoluções. Os alunos ainda 

procuram o que é diferente e se procuram a diferença é porque está estabelecido um 

padrão: chegar, sentar, ouvir, decorar, ser avaliado e repetir, todos os dias úteis, doze anos 

seguidos, esta mesma fórmula. Ao professor cabe-lhe procurar o molde perfeito, num 

dever disfarçado de objetivo incentiva todos os que estão na sua ‘caixa-forte’ a chegar a 

um determinado patamar estabelecido num Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória, que, por si, não procura uniformizar, mas sim estabelecer um conjunto de 

competências inerentes ao progresso educativo de cada aluno.  

 Contudo, será que a escola não se reinventa? Será que, tal como Reinhart 

Koselleck afirma, “não é por avançarmos os relógios que o futuro chega mais cedo”?  

Será que as aulas são sempre iguais? Será o professor um meio, um agente passivo neste 

caminho tão sinuoso do processo de ensino-aprendizagem? Será o aluno um simples 

ouvinte? Será ele um produto de fórmulas antigas de uma matemática que já não se devia 

aplicar? E o sentir, não conta? Será mesmo verdade, tal como diz António Nóvoa, que 

um dos grandes problemas da docência do século XXI se prende com “a inflação de 

materiais didáticos e pedagógicos, impressos ou digitais, que se destinam a “facilitar” a 

ação docente, mas que representam uma diminuição de autonomia dos professores e do 

seu trabalho profissional”? (Nóvoa, 2017: 1135) Não será, penso eu, esta didática, esta 

tecnologia, esta diversidade de recursos uma alavanca para a reinvenção daquilo que é ser 

professor, dando a este uma autonomia, muito diferente do facilitismo, e flexibilidade na 

lecionação de conteúdos programáticos obrigatórios que até então só tinham uma forma 

e fórmula de serem ensinados? O professor viaja por recursos, por materiais didáticos, 

mas ele traça a sua rota, autonomamente, com duração, com pontos de partida e pontos 

de chegada, procurando “facilitar”, não a sua ação docente, mas a forma como os seus 

“espectadores” aprendem e desenvolvem competências. 

 

 

 

 

 

Mas há um plano para cumprir! E 

metas e aprendizagens essenciais!  

Eles têm exame nos anos de fim de 

 
ciclo! 
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Nós sabemos! E há crianças a tornarem-se jovens e jovens a tornarem-se adultos. 

Adultos que devem estar prontos para ensinar, educar e “dar mundo” a outras crianças. 

No fundo, eles precisam mais do que de uma caixa… mesmo que seja uma caixa-forte. 

Pedem-nos para olhar para fora da caixa, vislumbrar todas as potencialidades que estão 

fora dela. Contudo, precisamos também de olhar para dentro dela, de descobrir num 

pequeno espaço o mundo. O seu mundo. O nosso mundo. E viajar, como já referi… nos 

livros, nas imagens, nos mapas, nas músicas, nos filmes e em tudo aquilo que desenvolva 

os bichinhos que vão destruir, aos poucos, as paredes de pequenas caixas de cartão em 

que catalogamos a nossa vida, os bichinhos do saber. Esses, pequenos devoradores 

perspicazes de paredes grafitadas com “não preciso saber mais, isto já chega!”, 

desenvolvem o gosto pela exploração, pelas potencialidades, pelas tão faladas 

competências, pelo ir ao ‘infinito e mais além’.  

No final, já devorado todo o cartão das paredes da caixa-forte, ficará o chão, 

também ele de cartão. Porque não pegar nele, dobrá-lo ao meio, vincar-lhe as pontas e 

fazer um avião de papel, para voarmos com a bagagem que só a sala de aula, só o professor 

e a sua didática, no fundo, só a escola nos têm para oferecer?  

O pensar o ensino encontra-se carregado de pré-conceitos, de juízos de valor, da 

constante avaliação e de uma definição concreta do que está certo ou está errado. Tudo 

são evidências. “O que é evidente mente. Evidentemente” (Nóvoa, 2005: 13). Os 

problemas que se apontam, por exemplo, a nível da docência existem, todos sabemos, 

seja no quesito relacionado com a exaustiva avaliação dos professores, seja na 

intensificação do trabalho dos mesmos. Porém, o ensino é muito mais do que avaliação, 

trabalho ou recursos didáticos, é ensinar e aprender, é uma panóplia de relações entre 

pessoas, emoções, tão descuradas quando se pensa o ensino...       

Para além de um relatório de estágio, que pressupõe o registo do início da 

atividade profissional, a presente investigação procurará estabelecer várias relações: a 

aprendizagem com as emoções ou com a didática, o aluno com o professor, os recursos 

utilizados com o sucesso escolar, a inovação e a tradição com o processo de ensino-

aprendizagem, introduzindo-se, no início de cada capítulo, animações ou narrativas 

conscientes ou inconscientes que ou expõem erros, pré-conceitos ou as tais evidências 

incontestáveis da forma como o ensino e todos os seus agentes se expressam, ou 

simplesmente se associam a um humor muito próprio.  
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 As questões de partida levantadas para a elaboração deste relatório surgem da 

observação, de um querer perceber como é que quatro vértices, os alunos, o professor, as 

emoções e os recursos utilizados num contexto de ensino-aprendizagem, tão importantes 

para a nossa caixa-forte, se entrecruzam. Assim, procuraremos refletir sobre quatro 

questões importantes:  

• Como é que as emoções e as inteligências múltiplas favorecem um novo perfil dos 

alunos à saída da escolaridade obrigatória? 

• Qual é o papel do professor na transformação do modelo tradicional de escola? 

• De que forma um ensino de História criativo pode melhorar o processo de ensino-

aprendizagem? 

• Que tipo de recursos é mais apreciado pelos alunos? 

Dividido em duas partes, o enquadramento teórico e o enquadramento 

metodológico e análise de resultados, este relatório de estágio procurará fazer, num 

primeiro momento, uma abordagem aos tempos de mudança na educação portuguesa, seja 

no âmbito dos alunos e dos documentos redigidos ultimamente que norteiam o currículo 

e perfil à saída da escolaridade obrigatória destes, seja dos professores e da educação 

emocional auxiliada pelos avanços da didática. Já num segundo momento, focaremos a 

nossa atenção no núcleo de estágio e nas estratégias utilizadas neste contexto, assim como 

a interligação destas com o processo de ensino-aprendizagem, apresentando argumentos 

para responder à terceira questão de partida enunciada, sendo, por fim, importante tecer 

algumas considerações referentes à importância dos recursos utilizados na solidificação 

de conhecimento e aprendizagem dos alunos, quais as suas preferências e às estratégias 

diferentes utilizadas no contexto de ensino-aprendizagem.  

 

 

 

“A certeza de conhecer e de possuir a “solução” é o caminho mais curto para a 

ignorância”. (Nóvoa, 2005: 05) 

I – Enquadramento teórico 
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Capítulo I – “Quis saber quem sou, o que faço aqui”: os caminhos da 

educação em Portugal  
 

 

Este primeiro capítulo vem firmar a importância da História numa investigação. 

A necessidade de não descurar fatores tão importantes como o tempo e o espaço é 

perentória. Por entre vários caminhos, é neste capítulo que destacaremos a progressão, o 

caminho trilhado pela educação portuguesa até aos dias de hoje como fator preponderante 

para todas as mudanças, todas as adaptações feitas numa era que se acredita na influência 

digital, numa era onde até a Didática é “encarada como uma tecnologia, ou seja, como 

um “saber operatório”, condicionado pelas escolhas cívicas ou ideológicas.” (Nunes & 

Sampaio, 2004: 91) É preciso compreender os desenvolvimentos da escola, 

principalmente durante os séculos XIX e XX.  Porquê? Porque estes foram os séculos que 

maturaram e firmaram este sentido que a escola tem percorrido e só assim se justifica o 

caminho que hoje o ensino segue. Só percebendo o trajeto que o ensino tomou é que a 

escola se consegue adaptar a realidades diferentes.   

Depois de percorrido este trilho que sustenta os largos passos já dados no âmbito 

do ensino em Portugal, é importante focar as nossas atenções nas metodologias utilizadas 

ao longo da História, bem como os modelos educativos envolventes que influenciam a 

perspetiva construtivista dos dias de hoje.  

Por fim, analisada a escola e a metodologia, é perentório analisar, à luz dos dias 

de hoje, os agentes que tornam o processo educativo possível: os alunos e os professores. 

Falamos do Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória. Mas o que se pretende? 

Qual o papel da escola neste seu processo de formação, não só a nível científico, mas 

também a nível social?  

Quanto aos professores, muito se fala sobre formação e avaliação, mas quanto ao 

ser, o que deve realmente ser o professor dentro da sala de aula? Para além da formação, 

para além dos esconderijos possíveis, que guia pode ser traçado para definir o professor 

dos dias de hoje?  

CHALLENGE 

ACCEPTED 
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1.1 “Practically perfect in everyway”: do Mosteiro às Bases  
 

 

 

Falar de ensino antes do século XVI é um pouco prematuro, pois só podemos 

assumir que este se estabelece em Portugal, como o conhecemos, a partir do momento em 

que os Jesuítas assumiram a ação doutrinária. Até então, a educação era feita em 

mosteiros, de forma individual, estando vocacionada para um contexto verdadeiramente 

religioso, misturando-se o culto da fé com a aprendizagem dos saberes essenciais como 

ler, escrever e contar.  

Com os Jesuítas instalava-se o modelo educacional que ainda hoje nos é familiar, 

em que a “educação das crianças e dos jovens realiza-se num espaço próprio, separado da 

família e do trabalho, sendo da responsabilidade de um ou de vários mestres que ensinam 

um elenco de matérias previamente definidas através de determinados procedimentos 

didácticos.” (Nóvoa, 2005: 23) Ainda que com nuances, visto que a Companhia de Jesus, 

sendo uma ordem religiosa, vocacionava o ensino para essa mesma vertente, o conceito 

de “sala de aula” já era algo que se difundia. 

Foi no século XVIII que a conjuntura portuguesa se alterou, no que diz respeito 

ao ensino e à educação. Ministro de D. José I, Sebastião José de Carvalho e Melo 

debruçou-se sobre várias áreas, entre elas o ensino. Numa luta desgrenhada com a 

Companhia de Jesus, muito pela influência destes nas mentalidades, pois detinham a 

exclusividade da arte de ensinar, o Marquês de Pombal conseguiu efetivamente expulsar 

a Companhia de Portugal, iniciando uma autêntica reforma no ensino. 

“Foi, pois, neste contexto, que no período compreendido entre 1759 e 1772, o 

governo de Sebastião José Carvalho e Melo desenvolveu um Sistema Nacional de Ensino, 

que na prática se traduziu na promulgação da Carta de Lei de 6 de Novembro de 1772, 

tornando estatal o ensino primário.” (Mendonça, 2009: 06) 

Tal como refere Mendonça (2009), durante este período, começava a desenhar-se 

a concorrência no Ensino entre o Estado e a Igreja, sobretudo a partir da Carta de Lei 

enunciada, na medida em que se procedia à laicização do ensino, nascendo, tal como João 

de Deus nomeou, o Estado mestre-escola. Neste Estado, procuravam-se mestres filhos do 

seu tempo, que tivessem vivido sob a influência plena do século das luzes, orientando as 
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mentalidades ainda fechadas da sociedade, totalmente viciada na religiosidade, para a 

ciência e para a procura por factos, não por dogmas cristãos.  

 Mesmo com um Sistema Nacional de Ensino, o desenvolvimento da educação no 

período de Pombal não procurava a igualdade de acesso à educação ou sequer concedia 

as mesmas oportunidades a toda a sociedade. Procurava-se que todos tivessem um 

mínimo de instrução, procurava-se sobretudo a alfabetização dos portugueses. Por 

exemplo, a medida acima mencionada não abrangia todos aqueles que se dedicavam à 

agricultura, trabalhos fabris ou assalariados. Esses estavam orientados para frequentarem 

escolas menores, vocacionadas para a educação religiosa e para os saberes básicos1. 

Foram estas reformas pombalinas que arquitetaram a criação de uma rede de 

escolas que forneciam acesso ao ensino primário, secundário e superior, dependentes do 

estrato social ou da atividade praticada por cada indivíduo, salientando-se, também como 

uma reforma de Pombal, o início do ensino técnico-vocacional, primeiro com a criação 

Aula do Comércio, em 1759, proposta pela Junta do Comércio, que tinha como principal 

finalidade educar os comerciantes, numa tentativa de os tornar mais conscientes de teorias 

e práticas relacionadas com a comercialização e a contabilidade, dada a “falta de 

formalidade na distribuição, e ordem dos livros do mesmo comércio [sendo] a decadência 

de muitos negociantes [e também] a ignorância da redução dos dinheiros, dos pesos, das 

medidas e da inteligência dos câmbios” (Melo, 1759: 174) 

Mais tarde, em 1761, foi criado o Colégio dos Nobres que visava incentivar os 

aristocratas a formarem-se no âmbito da gestão empresarial. “Considerava-se essencial 

que o Estado se mostrasse ativo na atração de estrangeiros experientes no comércio 

internacional, trazendo-os para Portugal para ensinarem aos portugueses os 

conhecimentos comerciais que tinham.” (Maxwell, 2015: 23) 

 Para além disto, iniciava-se, como uma autêntica novidade para a época, a 

cobrança de um imposto literário, que, tal como Nóvoa (2005) afirma, se assemelhava a 

um “orçamento da educação”, pois tinha como principal objetivo dinamizar o ensino, com 

apostas sobretudo no saber científico, em detrimento do saber religioso.  

Pareciam edificadas as bases para um desenvolvimento sustentado do ensino. 

Contudo, vários autores como Cândido (1964), Nóvoa (2005) ou Mendonça (2009) 

 
1 Em toda a documentação histórica e historiográfica consultada, muitas vezes mencionam-se como saberes 

básicos, saberes essenciais, saberes primitivos ou saberes primordiais o saber “escrever, ler e contar”.  
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demonstram que o reinado de D. Maria I foi sinónimo de algumas reviravoltas, reduzindo-

se o investimento na educação. Cimentava-se, neste período, a completa laicização do 

ensino, afastando-se, tal como queria Pombal, a religião da educação da sociedade.  

Verdade é que no fio cronológico da História de Portugal previam-se momentos 

difíceis para o desenvolvimento do ensino. As invasões napoleónicas, a saída da Corte 

rumo ao Brasil, a administração de um reino imenso à distância, os conflitos entre irmãos 

e os ventos do Liberalismo traziam consigo toda a agitação necessária para que a 

educação ocupasse uma importância secundária no panorama nacional. Mesmo assim, 

mantiveram-se alguns esforços quanto “[ao] recrutamento e estatuto dos professores, 

[aos] pedidos de abertura de novas escolas, [à] nomeação das primeiras mestras régias, 

[aos] primórdios da formação de professores” (Nóvoa, 2005: 25). Porém, as mudanças 

tão radicais no panorama político deviam fazer-se acompanhar em todos os setores e a 

educação parecia confinada aos moldes estabelecidos por Pombal.  

Aquando da regência de D. Miguel, a instrução primária desgastava-se ainda mais, 

pois aumentava o número de escolas fechadas, o que favorecia o aumento do 

analfabetismo. Vários autores da época, tais como Borges Carneiro e Garrett, apontavam 

para uma necessidade de uma reforma completa na escola pública.  

Depois da Convenção de Évora-Monte, em 1834, que afastava definitivamente o 

absolutismo de D. Miguel e firmava a Carta Constitucional de 1826 como documento 

soberano para a Nação, sucederam-se vários reformadores que procuraram desenvolver o 

país em várias áreas, legislando, também, no que diz respeito à educação. É no hiato entre 

1835, com Rodrigo da Fonseca Magalhães e 1836, com Passos Manuel, que em Portugal 

se começava a difundir mais sistematicamente a noção de escolaridade obrigatória, que 

rapidamente se implementava e que também rapidamente dava aso à constatação de um 

grande desfasamento entre o que se desejava e o que se conseguia.  

Cada vez mais, o grande objetivo de todos os que legislavam quanto à instrução 

era combater o analfabetismo que assumiu, até à segunda metade do século XX, número 

astronómicos, como podemos ver na Tabela 1. 

Com a Carta Constitucional de 1826 vigente, o governo de Rodrigo da Fonseca, 

ainda em 1835, procurava, com o Decreto deste mesmo ano, regulamentar a instrução 

primária, tornando-a acessível a todos os cidadãos. Criava um ensino normal, perpetuado 
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pelo aparecimento de uma rede de escolas primárias, baseadas no método do ensino 

mútuo2, dando liberdade à proliferação do ensino privado.  

“Artigo 2.º: Esta instrução será administrada gratuitamente a todos os cidadãos 

em escolas públicas para esse fim estabelecidas pelo Governo, pelas Câmaras Municipais 

ou pelas Juntas de Paróquia” (Magalhães, 1835: 08)  

Contudo, no final desse mesmo ano de 1835, assumiu o cargo que fora de Rodrigo 

da Fonseca, Luís da Silva Mouzinho de Albuquerque que, tomando conta da pasta da 

instrução pública, reorganizou os estabelecimentos de ensino e acabou com o Decreto do 

anterior ministro, não chegando este a ser posto em prática, apostando o ministro numa 

centralização do ensino, o que tendeu a enfraquecer, novamente, o ensino em Portugal. 

Com o golpe de setembro de 1836, levado a cabo pelos Setembristas, defensores 

da Constituição de 1822, assumiu a pasta de Ministro do Reino Manuel da Silva Passos 

ou, como comumente é conhecido, Passos Manuel. Para além de reanimar o ensino 

primário, conferindo-lhe uma maior importância do que o governo anterior, é de salientar 

o contributo do ministro quanto ao desenvolvimento do ensino liceal, ou seja, o ensino 

secundário. Este ensino sofreu algumas adaptações ao longo dos tempos, pois, como 

Nóvoa (2005) afirma, inicialmente os liceus “[limitam]-se a concentrar num mesmo local 

as disciplinas avulsas que existiam desde a reforma pombalina” (Nóvoa, 2005: 29) 

Mesmo sendo algo limitativo, pois não conferia às escolas primárias e aos liceus 

as dinâmicas que hoje a estrutura escolar oferece, como a interdisciplinaridade ou a 

simples existência de programas a seguir, o ensino já via nascer, pela primeira vez, desde 

a sua origem em Portugal, uma certa estrutura de funcionamento próxima ao que hoje 

conhecemos.  

“Artigo 28.º O ano letivo começa no dia primeiro de outubro e acaba no dia 

primeiro de Agosto. São feriados: § 1º. Todos os Domingos do ano. § 2º. Todos os dias 

Santos de Guarda. § 3º. Todas as quintas-feiras da semana em que não houver dia Santo 

de Guarda. § 4º. A véspera de Natal e os dias seguintes até ao primeiro de janeiro. § 5º. 

Toda a Semana Santa.” (Passos, 1836: 38)  

 
2 O modo do ensino mútuo preconizava a existência de um professor para um número imenso de alunos. 

Procurava-se um “ensino de massas”, onde, com as mesmas estratégias, o docente educava uma plateia 

muito extensa.  
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O ensino liceal de Passos Manuel, tal como já afirmamos, foi sofrendo as suas 

mutações, como as reformas de Jaime Moniz, em 1894-95, contudo vigorou até 1974, 

sendo o contributo dos liceus importantíssimo para a formação das classes médias.  

A luta da escolaridade obrigatória mantém-se e, em 1844, sob a alçada de Cabral, 

num período de asfixia de liberdades, ou seja, de autêntica ditadura, confirmam-se 

penalidades para as famílias que não obriguem os seus filhos a ir à escola.  

Mesmo com toda esta vontade de obrigar a população a instruir-se, a realidade 

portuguesa era bem distinta do que os documentos oficiais do período em análise 

demonstram. Senão vejamos, “cerca de 1870, as taxas de escolarização seriam pouco 

superiores a 10% da população em idade escolar, muito longe dos países mais próximos 

(30% em Itália ou 40% em Espanha) e a uma enorme distância dos países mais longínquos 

(60% na Noruega ou 70% na Suécia)” (Nóvoa, 2005: 26), confirmando-se que mesmo 

obrigada a ir à escola, a população ainda se focava bastante no trabalho infantil em 

detrimento da escolarização, muito devido a questões económicas, confirmando-se que 

“a geografia do atraso cruza-se sempre com a geografia da ignorância e da pobreza” 

(Nóvoa, 2005: 26). 

Devido a estes dados recolhidos por D. António da Costa, que converteu as 

palavras do ensino em números, foram vários os movimentos que, num otimismo 

reformador, procuraram demonstrar que a renovação do país passava pelo ensino, 

reafirmando-se a escolaridade obrigatória e o papel importante da instrução para a 

sociedade do século XIX, com o aparecimento de algumas bibliotecas públicas. 

Corroborando tal ideia, a Carta de Lei de 1876, emanada pelo governo de Fontes Pereira 

de Melo, pelas mãos de Rodrigues Sampaio, “determinava a obrigatoriedade de 

frequência da instrução primária elementar para todas as crianças de ambos os sexos, com 

idades compreendidas entre os seis e os doze anos, embora com excepção daquelas que 

vivessem em situação de extrema pobreza ou que fossem consideradas incapazes por um 

júri oficial” (Mendonça, 2009: 09).  

Assim, pode dizer-se que o governo de Fontes Pereira de Melo apresentou várias 

propostas positivas para o desenvolvimento do ensino em Portugal como, por exemplo, a 

retoma da descentralização; o aumento do vencimento dos professores; a aposta na 

formação destes com a realização de conferências pedagógicas; o aumento de escolas 
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primárias e de cursos de combate ao analfabetismo e, até, a criação de companhias de 

beneficência para auxiliarem todos aqueles que viviam em extrema pobreza.  

Verdade é que todas as Cartas de Lei pareciam infrutíferas, na medida em que o 

analfabetismo era um flagelo social pouco controlável, pois à pouca disponibilidade 

económica associava-se a fraca estabilidade política.  

Com tantas trocas de governo, o século XIX viu ainda uma nova viragem no 

panorama do ensino em Portugal. Em 1892, Dias Ferreira assumiu-se contra a 

descentralização e recuou, tornando o Estado o verdadeiro detentor do monopólio do 

ensino. 

No final do século XIX, destacava-se um ensino mútuo deficitário, com muitos 

alunos para poucos professores, em que o desinteresse resultava num fraco 

aproveitamento; o uso de didáticas focadas na coerção, no mimetismo e na reprodução 

dos conhecimentos; uma formação insuficiente dos docentes; a existência de uma sanção 

para os pais que não obrigassem os filhos a ir à escola inócua e uma rede escolar pública 

e privada desinteressantes para a maioria da sociedade.  

"No alvor do século XX, havia em Portugal 4.665 escolas primárias oficiais com 

176.649 alunos matriculados, e 1.600 escolas particulares com 51.599 alunos” (Martins, 

2004: 19). 

Em 1901, numa tentativa de chamar à escola a população, estipulava-se que a 

frequência obrigatória se limitava ao 1.º grau de instrução, com o objetivo de difundir os 

saberes essenciais numa época em que o atraso da sociedade já era evidente. Mesmo com 

todas as alterações e implementações de medidas educativas, aquando da República, em 

1910, cerca de 75% da população portuguesa, estimada em seis milhões de habitantes, 

continuava analfabeta. 

Podemos evidenciar, através desta análise cuidada da progressão do ensino em 

Portugal, que este só sobreviveu devido ao contributo dos burgueses e das ordens 

religiosas, que financiavam a construção dos edifícios públicos e procuravam todas as 

formas para incentivar a sociedade a instruir-se. 

Aquando do derrube da monarquia e instauração da 1.ª República, a educação 

passou a ser vista como uma forma de mudar a mentalidade do povo e, por isso, encetava-
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se uma política de um ensino muito vocacionado para o “saber fazer”, para a componente 

técnica da sociedade. 

Um dos grandes problemas da escola até então prendia-se com o facto de se alhear 

da componente social. Era uma instituição fechada em si, onde tudo se fazia de fora para 

dentro. Com os avanços do século XX, surge uma pedagogia de interesses, onde a criança 

é um elemento ativo, contra o ensino massificado, ou seja, o ensino a grupos enormes de 

alunos da mesma forma, sem nenhum tipo de adaptação. Este século defendia o 

aparecimento de um “Homem novo”, de um modelo educacional diferente do que até 

então vimos, o aparecimento da Escola Nova, defensora da coeducação, fenómeno 

inserido em Portugal em 1919, e da formação cívica dos alunos. 

Neste âmbito, o ensino parecia ter encontrado “métodos pedagógicos inovadores 

e onde as primeiras noções de liberdade, civismo e solidariedade eram ministradas” 

(Cardim, 1999: 19), entre eles os jardins-escola, de João de Deus, ainda hoje utilizados. 

Para além disto, surgiu novamente o Ministério da Instrução Pública, em 1913, com o 

objetivo de instruir de uma forma mais assertiva.  

Mesmo com estas medidas que auxiliavam o combate ao analfabetismo, (Nóvoa, 

2005: 45) apresenta-nos os seguintes dados:  

Anos 1878 1890 1900 1911 1920 1930 

Analfabetismo (%) 78% 76% 74% 70% 66% 62% 

 

 

Podemos concluir que, num espaço de 48 anos, a taxa de analfabetismo só desceu 

16%, sendo esta percentagem muito baixa. Uma maioria muito significativa da 

população, em 1930, não sabia ler, escrever e/ou contar.   

Em 1926, o ensino sofreu alterações com o golpe militar e iniciou-se uma política 

de ensino nacionalista, que prefigurava a inculcação da componente ideológica de um 

regime que se estava a constituir. Durante este período, havia uma asfixia dos valores 

perpetuados pelo modelo educativo da Escola Nova, pois procurava-se instruir a 

população somente para o básico, “(...) para ensinar a ler, escrever e contar, basta saber 

ler, escrever e contar e saber transmitir o que se sabe” (Mendonça, 2009: 11) 

Tabela 1 – Taxa de Analfabetismo entre 1878 e 1930 
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Na Constituição de 1933, que sustentava o Estado Novo, vários conceitos como a 

gratuitidade ou a obrigatoriedade foram moldados para que o regime conseguisse 

controlar perfeitamente as mentalidades. Veja-se a tabela seguinte (Cardim, 1999: 34) 

que espelha perfeitamente a periclitante evolução da escolaridade obrigatória 

Ano  Tempo de escolaridade obrigatória Legislação 

1911 3 anos DL de 29.3.1911 

1919 5 anos DL de 10.5.1919  

1927 4 anos DL 13 619 de 17.5.1927 

1930 3 anos DL 18 140 de 3.1930 

1956 4 anos para rapazes e 3 anos para raparigas DL 40 964 de 12.1956 

1960 4 anos para rapazes e raparigas DL 42 994 de 5.1960 

1964 6 anos DL 45 810 de 7.1964 

 

 

Quanto ao analfabetismo, o Estado Novo tomou consciência deste flagelo e, por 

uma questão de dignidade do país, incentivou a escolaridade com medidas relacionadas 

com os fatores que estão na origem desta fuga da população da escola, sobretudo a 

carência, criando, em 1936, a Obra das Mães.  

“Além de se instituir o livro único, diminuiu-se quer a idade limite para a 

frequência escolar, quer o nível de formação dos docentes, denominados regentes 

escolares, aos quais bastava a obtenção da 4.ª classe para ensinar a 4.ª classe” (Mendonça, 

2009: 14) 

Esta política de educação controladora das mentalidades, totalmente nacionalista, 

vocacionada para o caráter propagandístico do regime, manteve-se até 1974. Contudo, 

em 1966, a educação em Portugal, fruto dos ventos democráticos sentidos na Europa, viu 

nascer, pelas mãos do Sindicato Nacional de Professores, à altura dirigido por Rui Grácio, 

o MEM – Movimento da Escola Moderna – que abordava a escola “como uma instituição 

de desenvolvimento humano, onde, num ambiente sociocultural de mediação, os 

estudantes e os professores negoceiam, entre si, de forma compartilhada, a significação 

das situações em que se envolvem para fazer e conhecer coisas por si programadas em 

cooperação” (Niza, 2003: 437). 

 

 

Tabela 2 – Evolução da escolaridade obrigatória 
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Após o 25 de Abril de 1974, ao contrário do que se possa pensar, o período vivido 

foi de uma autêntica crise na educação, pois herdara-se “um sistema de ensino de classe 

não democrático, o desajustamento entre o ensino e as realidades económicas e sociais 

do país, a existência de uma degradação progressiva da qualidade científica e pedagógica 

do ensino e a adoção de uma política autoritária e centralizadora” (Boavista, 2014: 46). 

O papel do professor como educador era totalmente controlado por um regime repressivo, 

em que a censura era uma constante e onde as práticas pedagógicas observadas além-

fronteiras, como o MEM, não podiam ser implantadas em Portugal, pois desafiariam o 

Estado. Era “demasiada” liberdade.  

Contudo, no período posterior ao 25 de Abril (re)legalizam-se os sindicatos que 

em muito contribuíram para a valorização da profissão docente. Então, durante este 

período, para além de uma procura pela democratização da escola, também a profissão 

docente vai ser valorizada.  

“Passou a ser permitida à comunidade escolar a sua participação ativa e foram 

constituídas assembleias de professores/as e alunos/as, conferindo às escolas o papel de 

centros de decisão, ao desenvolverem processos de democracia direta e de autogestão.” 

(Boavista, 2014: 48) 

Se, até então, a Escola estava exclusivamente nas mãos do Estado, sem nenhuma 

possibilidade de se distanciar do que este regulava, a partir de 1974, mesmo existindo um 

Poder Central que emanou um modelo uniforme de gestão para todas as escolas, foi 

concedida autonomia às instituições para que, escolhendo democraticamente uma 

comissão de direção, ao invés de apenas um diretor, se fizesse a gestão escolar. A 

comunidade educativa transformou-se, havendo uma “abertura à participação dos/as 

docentes, estudantes e funcionários/as, o recurso às assembleias gerais, as tomadas de 

decisão em variadas áreas relativamente a manuais escolares e textos de apoio, conteúdos 

curriculares, formas de avaliação, calendário escolar, regras de comportamento, entre 

outros. (Boavista, 2014: 49-50) 

O período que abraça as datas entre 1974 e 1986 é tido como um período de 

reajustes e criador, pois procura adaptar a realidade do país à grande novidade que é a 

democracia, às novidades económico-sociais, pois encontra-se num profundo atraso, e 

procura criar um ensino abrangente, igualitário, potenciador do melhor que os alunos têm 

para oferecer.  
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Porquê 1986? Porque em 1986 surge a Lei de Bases do Sistema Educativo, o 

documento que funda o ensino como o conhecemos hoje. “São consignados neste diploma 

o direito à educação e à cultura para todas as crianças, é alargada para 9 anos a 

escolaridade obrigatória, garante-se a formação de todos os jovens para a vida activa, o 

direito a uma justa e efectiva igualdade de oportunidades, a liberdade de aprender e 

ensinar, a formação de jovens e adultos que abandonaram o sistema (ensino recorrente) e 

a melhoria educativa de toda a população.” (OEI, s.d.: 26) 
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1.2 “Desafiar o desafiador”: Guia para Professores que Ainda Gostam de Ensinar e 

Aprender 

 

 

 

 

 

 

 

Em A Pedagogia da Avestruz, de Gabriel Mithá Ribeiro, surge, aquando da 

exposição da sua experiência enquanto professor, uma conceção sobre a profissão docente 

que merece a nossa reflexão:  

“Há professores que estão no ensino por vocação e outros por obrigação; há 

professores com formação superior e outros não; há professores com as mais 

diversificadas licenciaturas […] portanto, com interesses específicos diferenciados […]; 

há professores com habilitação própria para as disciplinas que leccionam, outros com 

habilitação suficiente e outros ainda com habilitação mínima; começam a aparecer outros 

que são mestres e doutorados; há professores do quadro e outros contratados; há 

professores estabilizados numa escola e outros «móveis»; há sindicatos abrangentes e 

outros só para licenciados; existem [também] diversificadas associações de professores.” 

(Ribeiro, 2003: 23) 

A heterogeneidade da classe docente está refletida de uma forma muito sucinta 

neste excerto, levando-nos a concluir que tamanha diferença, quer de formação, quer de 

interesses ou aptidões entre os professores, faz com que seja totalmente impossível 

regulamentar um modo de ensino único, ao qual todos os professores se subordinem. 

Aliás, o debate entre vocação e obrigação prefigura a existência de uma autêntica “linha 

que separa” aqueles que se acostumaram a práticas educativas tradicionais, daqueles que 

procuram, através de uma componente socio-construtivista, dinamizar e inovar dentro da 

sala de aula.  

Este autor apresenta uma perspetiva do ensino com a qual concordamos em parte. 

Há claramente um desmérito social conferido à carreira de professor, na medida em que, 

muita da produção cultural do nosso país que engloba contextos de sala de aula, satiriza 

O prazer só é possível se o 

trabalho puder ser vivido como 

uma expressão de si, ou seja, 

como uma obra. A distância que 

vai do enfado ao prazer, no 

trabalho escolar, é a distância 

que separa a escola linha de 

montagem da escola feita projeto 

coletivo em que todos são 

produtores de saberes. 

(Canário, 2004, p. 23) 
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o papel do professor ou favorece o “gozo com os stores” (Ribeiro, 2003: 24), seja nas 

«Lições do Tonecas», seja n’ «Os Batanetes». Mesmo assim, se seguirmos a lógica da 

censura cultural, todas as peças humorísticas ou satíricas apresentadas em televisão 

conferem um cunho de descredibilização a qualquer prática profissional. Concordamos 

que a sociedade deve apoiar, deve caminhar lado a lado com os professores, não deve 

revirar os olhos a greves ou reivindicações da classe, nem muito menos apontar “regalias” 

que não são mais do que meros direitos.  

Para além do desmérito relacionado com a produção cultural, o autor toma a classe 

como desconsiderada: “Os profissionais do ensino merecem muito mais consideração. 

Seria o mesmo que se exigisse aos médicos que fizessem transplantes cardíacos nos 

centros de saúde de bairro. [No] ensino as pessoas fingem que não notam. [No ensino] há 

casos de perpetuação por mais de uma década das mesmas pessoas à frente das escolas, 

com resultados às vezes desastrosos. Pessoas que até se esquecem o que é dar uma aula, 

mas continuam na gestão. Estar supostamente demasiado perto dos problemas pode 

provocar alguma cegueira. (Ribeiro, 2003: 22) E, por isto, cada vez mais [o professor de 

todos os dias] torna-se uma espécie de pelota que rola entre uns e outros, sem voz própria. 

Como se o ensino fosse uma mera questão do domínio da retórica sobre questões sociais, 

sem qualquer componente técnica ou profissional específica. (Ribeiro, 2003: 25) 

Foi na leitura deste livro que surgiram várias questões quanto ao papel do 

professor dos dias de hoje. Quem é ele? Como pode uma classe tão heterogénea dizer-se 

apta a formar outros possíveis formadores? 

Passando pela análise sucinta da atual formação dos professores, neste capítulo 

debruçaremos a nossa atenção nos modos de ensino utilizados, isto é, como o ensino é 

administrado aos discentes; as metodologias de ensino, aqui relacionadas com as 

possíveis práticas letivas que o professor escolhe para fazer chegar o conhecimento aos 

seus alunos e os modelos de escola que se foram perpetuando ao longo da história. Para 

além disto, tomaremos a audácia de estabelecer um guia que deveria nortear o professor 

dos dias de hoje.    

“Os teóricos da pedagogia escrevem inúmeros tratados explicando a diferença 

entre método (maneira de dirigir e guiar o processo ensino-aprendizagem) e modo 

(maneira de organizar o ensino numa escola). Mas, na linguagem corrente, os termos 

confundem-se” (Nóvoa, 2005: 29). 
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Decidindo manter uma diferença entre modo e método, é importante salientar que 

os modelos de escola são o conjunto de fatores que constituem uma organização escolar. 

De seguida, especificaremos cada um dos vértices. 

No que diz respeito aos modos, ou seja, às diferentes maneiras de organizar o 

ensino numa escola, a História da Educação em Portugal permite-nos destacar modos de 

ensino distintos, sendo eles: o modo individual, o modo simultâneo e o modo mútuo.   

O modo individual, mais arcaico, pois remete para o período anterior à própria 

formação da escola como a conhecemos, caracteriza-se por ser uma abordagem de um 

para um, na medida em que um mestre ensina individualmente o aprendiz. Assinalado 

como um modo em que as lições são sucessivas, muitas vezes este é associado ao ensino 

doméstico, pois são estas as suas bases. 

O modo simultâneo, preferencialmente utilizado durante o século XVIII e XIX, 

procurava a quantidade em detrimento da qualidade. Sem qualquer preocupação pela 

aprendizagem individual, este modo visa ensinar o maior número de discípulos no mais 

curto espaço de tempo. Pode perceber-se, pelos séculos em que mais esteve em voga, que 

este modo se associa bastante à proliferação do saber técnico, pois numa palestra a vários 

operários, por exemplo, era demonstrada, de uma só forma, a maneira como determinada 

máquina operava para que estes aplicassem o conhecimento.  

Por conseguinte, o modo mútuo, surgido em Inglaterra, idealizado por Bell e 

Lancaster procura pensar o ensino de uma forma que até então não se tinha 

experimentado, salvaguardando o superior interesse de todos os agentes incluídos no 

processo de instrução. Assim, o modo de ensino mútuo procurava categorizar os alunos, 

colocando na mesma sala de aula aqueles que tinham um aproveitamento escolar 

semelhante, sendo-lhes atribuído um professor para lecionar os conteúdos para os quais 

tinha formação. Este ocupava, no espaço pensado por Bell e Lancaster, uma sala disposta 

com duas cadeiras para cada uma das 16 carteiras que preenchiam o espaço, viradas para 

o mestre que se encontrava num pequeno patamar mais elevado, assumindo um papel 

camaleónico, pois procurava monitorizar as atividades em sala de aula, bem como avaliar 

os conhecimentos lecionados. Este modelo, portanto, prima por uma instrução 

simultânea, contudo promove os resultados individuais dos alunos.  

Pode afirmar-se perentoriamente que, hoje em dia, a escola segue um modelo 

mútuo, onde a formação das turmas passa também por uma seleção quase psicotécnica, 
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estipulando-se segundo fatores como a idade e o grau de conhecimento de cada aluno, 

sendo posteriormente entregues às mãos de um “mestre” que leciona os conteúdos que 

domina e que, em simultâneo, educa o coletivo e avalia o esforço individual, dando 

origem ao que conhecemos como escola central.   

Debruçando agora os nossos esforços quanto à formação do professor e aos 

aspetos práticos da lecionação, o ato de ensinar foi sofrendo algumas evoluções passando 

da transmissão de informações para o desenvolvimento do saber-fazer, para a formação 

da pessoa (Altet, 2000: 13). Porém, o sistema que engloba aquilo a que chamamos 

contexto de ensino vem-se mantendo: um professor, os alunos, uma sala de aula, um 

planeamento científico baseado nos programas educativos e um discurso pedagógico-

didático focado, muitas vezes, na mensagem a entregar aos alunos.  

Cada vez mais, o professor procura centrar a sua atenção nos alunos, 

compreendendo que o ensino é “um processo interpessoal, intencional, que utiliza a 

comunicação verbal, o discurso dialógico finalizado como meios para provocar, favorecer 

e garantir o sucesso da aprendizagem” (Altet, 2000: 13). Ele contempla, dentro da sua 

área de intervenção educativa, o controlo de várias práticas que estimulam as múltiplas 

inteligências dos alunos. Pois, segundo (García & López, 2014: 81), “cada persona está 

dotada de una inteligência formada a su vez, por una combinación de inteligencias 

múltiples que varían en grado y profundidad, pudiendo todas ellas ser aumentadas com la 

práctica y el entrenamiento.”  

Por ensinar ser sinónimo de comunicar, a formação do professor, hoje em dia, 

torna-se tão específica que é possível distinguir-se de todas as outras. Para além de uma 

formação a nível científico, pois o professor precisa de cimentar conhecimentos quanto à 

disciplina que pretende lecionar, a formação docente tem subjacente uma componente 

profissional-pedagógica, na medida em que se instrui efetivamente para a atividade letiva, 

dotando-o de documentação pedagógica útil para o sucesso das suas práticas 

profissionais.  

Acrescendo a isto, a formação profissional do docente distingue-se de todas as 

outras porque não se resume a formar especialistas, é mais do que isso, é uma formação 

para formar formadores.  

É também no período de formação que o futuro-professor descobre as 

metodologias de possível implementação na sala de aula. Relembrando a definição de 
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método proposta por (Nóvoa, 2005: 29), “maneira de dirigir e guiar o processo de ensino-

aprendizagem”, associamos a este conceito a componente mais prática da lecionação. 

Assim, baseando-nos em (Woods, 1996) e nos autores que vai citando, definimos a 

existência de oito metodologias distintas aplicadas em sala de aula ao longo dos tempos.  

A metodologia racional, torna o ensino mais sistemático e, por isso, mais estável. 

Esta encontra-se “sujeita a princípios e leis gerais, que são identificáveis através da 

investigação” (Woods, 1996: 28), ou seja, esta é uma metodologia muito mais factual, 

onde o professor se mune de comprovativos científicos para justificar os conteúdos que 

leciona.  

A metodologia epistemológica, que se centra, principalmente no conhecimento, 

“[tendo o professor] à sua disposição todo um conjunto de formas alternativas de 

representação, algumas das quais provêm de áreas de investigação, outras têm origem na 

sabedoria” (Woods, 1996: 2009), demonstra-se como uma prática também factual, tal 

como a metodologia anteriormente apresentada, contudo, acresce à justificação do 

conhecimento pela documentação apresentada, os conhecimentos já adquiridos pelo 

professor, a tal sabedoria, sem precisar, sistematicamente, de algo que comprove a 

veracidade dos factos. 

A metodologia expressiva e emergente que confere à aula um caráter mais prático, 

onde o professor se expressa pelo uso de atividades mais dinâmicas.  

Na maioria das vezes em que é posta em prática esta metodologia expressiva e 

emergente, ela potencia a metodologia criativa, na medida em que esta dá uso “à 

curiosidade, à originalidade, à iniciativa, à cooperação, à perseverança, ao espírito crítico, 

à autocrítica, à responsabilidade, à autoconfiança e à independência” (Woods, 1996: 38), 

tanto do professor como dos alunos, caso seja alguma atividade proposta.  

Também associada à metodologia criativa, surge a metodologia emotiva e 

sensorial que se associa à “procura de sentimentos [e] proximidade com os outros seres 

humanos” dentro do contexto educativo, visando fortalecer o laço relacional entre alunos 

e professor.     

A metodologia coercitiva, que cada vez mais entra em desuso e que se demonstra 

como algo pouco favorável para o contexto de ensino-aprendizagem, também é prática 

comum nas escolas. “A predominância das técnicas coercitivas (menos ou mais sutis) 
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denuncia um despreparo do professor para empreender técnicas alternativas eficazes.” 

(Glidden & Gross, 2016: 403) Quando falamos em coerção podemos dizer que nos 

referimos a “classes de consequências que controlam o comportamento por reforçamento 

negativo, punição negativa ou punição positiva” (Glidden & Gross, 2016: 404). Mesmo 

entrando em desuso, tal como já referimos, as práticas coercitivas foram muito utilizadas 

no período do Estado Novo, “hoje elas assumem formas punitivas não corporais como 

ridicularizarão, sarcasmo, críticas não construtivas, encarceramento, tarefas extras, 

isolamento, perda de privilégios, entre outras” (Woods, 1996: 405) 

Por fim, a aglutinação de vários tipos de práticas, ou seja, de várias metodologias, 

favorece o aparecimento da metodologia construtivista, em que o professor procura 

conjugar um sem número de práticas com o objetivo de, em conjunto com o aluno, 

construir o conhecimento. 

Dependente da perspetiva construtivista, surge também uma metodologia com 

uma pequena nuance, a metodologia socio-construtivista, talvez a que a escola dos dias 

de hoje mais defende, demonstrando-se como práticas conjugantes de várias 

metodologias que têm como foco educar o aluno para se tornar um cidadão ativo na 

sociedade, dando à escola uma camada educativa de dentro para fora, isto é, a escola não 

sofre influência do meio onde se insere, influência todos os que a frequentam e rodeiam. 

É com este diálogo entre os modos do ensino, as metodologias aplicadas e a 

plasticidade do contexto educativo que podemos falar do desenvolvimento de modelos de 

escola díspares. Assim, podemos constatar, durante o advento da História, a existência de 

cinco modelos diferentes de escola.  

Ao longo do século XIX, com fortes influências militares e fabris, desenvolve-se 

o Modelo da Escola Tradicional. Esta era gerida pelo “burocrata autoritário, cuja principal 

preocupação é o controlo da aplicação dos programas e ordens emanadas do Estado” 

(Fontes, 1997). Baseada em metodologias de cariz racional, epistemológico e coercitivo, 

a escola tradicional trata a relação entre professor-aluno, como uma ligação de superior-

inferior, seguindo a obediência cega pelo mestre. Podemos ainda dizer que esta procura 

um saber enciclopédico. Segundo Ó (2012: 30), esta escola favorecia a implementação 

de um normativismo manipulatório onde os saberes escolares eram difundidos por 

agências governamentais, transpostos para manuais, traduzidos para professores e 



39 
 

computados em textos homogéneos com o fim de pura e simplesmente avaliar a 

mimetização e reprodução dos supostos conhecimentos adquiridos.  

O final do século XIX traz consigo uma reação à escola tradicional, dando-lhe o 

nome de Escola Nova. Este modelo visa repudiar a formação de máquinas de simples 

mimetismo e reprodução, pois, como Ó afirma, “É absurdo supor que uma criança 

conquiste mais disciplina mental ou intelectual ao fazer, sem querer, qualquer coisa, do 

que fazê-la, desejando-a de todo o coração” (Alves, 2010: 168). Assim, a escola Nova 

procura educar com o intuito de formar civicamente, colocando como agente principal do 

ensino o aluno, adotando “uma metodologia mais ativa onde o aluno fosse interveniente 

no trabalho educativo”. Foca-se, tal como Alves (2010: 168) afirma, no “individual em 

detrimento da homogeneização.” Esta escola vai procurar criar um laboratório de 

pedagogia prática, que favoreça o ambiente escolar; vai ver como positiva a coeducação 

dos sexos e vai criar um gosto pelo trabalho e criatividade, promovendo o 

desenvolvimento do espírito crítico, obviamente favorecendo uma metodologia mais 

expressiva e emergente, criativa, emotiva e sensorial.  

Também com um sentido socio-construtivista, a Escola Nova vai conceder 

autonomia aos alunos e vai favorecer a ideia de que a educação parte de dentro (da escola) 

para fora.  

Como uma hipérbole da Escola Nova, surge o Modelo da Escola Ativa, no qual 

se insere o MEM que procura uma “autoformação cooperada” (Nóvoa, 2012: 18). 

Defensores da comunicação, os percussores da Escola Ativa procuram a interação entre 

os vários agentes educativos, “[dinamizando] grupos e espaços coletivos de trabalho, para 

construir redes e comunidades de reflexão e de partilha.” (Nóvoa, 2012: 18) 

A ideia deste novo modelo de escola parte da articulação da sala de aula com a 

noção de grupos de trabalho, terminando com a distribuição tradicional de sala de aula, 

onde as carteiras estão orientadas para a frente onde está o “mestre”, e encetando por uma 

política de ensino em mesa redonda, favorecendo a discussão.  

Como resposta a estas correntes mais artísticas e afetivas de ensino-aprendizagem, 

surge, pelas mentes de John Watson, Skinner, entre outros, e inspirada na reflexologia de 

Pavlov, um modelo escolar de índole behaviourista, ou seja, focado apenas em 

metodologias epistemológicas, chamado de modelo da Escola Conducionista. Para este 
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modelo, a aprendizagem funciona pelo alcance de objetivos, ou condutas, que deve ser 

observável, havendo um grande controlo em todas as etapas do processo de ensino. 

Por fim, nos anos 1960, associado aos avanços da psicologia cognitivista de 

Piaget, surge o modelo da Escola Construtivista e que emerge “da necessidade de ensinar 

aos alunos o processo da sua própria aprendizagem, ensinar a aprender, o que implica 

diversificar os conteúdos” (Fontes, 1997). Neste modelo, o professor assume-se como um 

mediador, tendo-se em conta “as normas, os valores ou os princípios que estão 

subjacentes ao contexto e processo de aprendizagem.” (Fontes, 1997). Perdendo 

totalmente o papel de simples instrutor ou avaliador, o docente cria, usa e abusa de 

materiais para programar, orientar e organizar, em conjunto com os alunos, o 

conhecimento a adquirir. Esta escola desperta a noção de “desafio ao desafiador”, pois 

cria dinâmicas nunca vistas entre professor e aluno onde, ativamente, os dois, passo a 

passo, constroem conhecimento transformado em competências e/ou capacidades.  

 Com o intuito de sistematizar a informação concedida, todos os modos, métodos 

e até mesmo modelos da escola vão-se alterando, confinando uma busca por um professor 

melhor. Senão veja-se, “ao longo do século XX, foram-se procurando as qualidades, e os 

comportamentos, e os conhecimentos/capacidades/atitudes, e as habilidades, e as 

competências, que definem o «bom professor»” (Nóvoa, 2017: 1134). Mas essa não deve 

ser a procura, dizemos nós. Não se deve procurar a fórmula do que é ser bom, porque o 

ser bom é subjetivo. Deve-se procurar cimentar as diretrizes para uma formação que 

abarque as componentes essenciais para ser efetivamente professor: a componente 

científica, a componente afetiva e a componente tecnológico-didática. Descurar qualquer 

uma destas componentes na formação de um professor seria tão absurdo como dissociar 

da definição de ensino os conceitos de arte e ciência, que Peter Woods tentou fazer, 

infrutiferamente, concluindo-se que “quando se separa a arte da ciência, esta perde muito 

do seu estímulo criativo. Igualmente, quando a ciência se separa da educação, os 

professores sacrificam todo um conjunto de conhecimentos adquiridos de forma rigorosa” 

(Woods, 1996: 43). 

 Queremos acreditar que estamos num período de mudança, que deixamos a escola 

tradicional onde existem duas classes distintas: os dominantes, professores e todos os que 

zelam pelo bom funcionamento da escola, e os dominados, ou seja, os alunos, “que detêm 

o monopólio da ignorância, e que devem submeter o seu comportamento e o seu 

pensamento aos seus superiores, se desejam passar de ano” (Alves, 1994: 11). Porém, 
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mesmo em transformação para uma escola construtivista, a “velha guarda” tradicional 

ainda subsiste. Os alunos ainda têm medo de contrariar um professor, de argumentar com 

ele, de saudavelmente discutir aquilo que pensam, têm medo de desafiar. Ainda há, dentro 

das nossas salas de aula, a ideia de confronto entre professor e aluno, a ideia de que o 

professor, mestre do seu saber, está ali para confundir e torturar quem tem à sua frente. 

Por isso, não é de espantar a emoção que ainda se sente quando os alunos não têm aulas. 

“Compreende-se, portanto, que entre as nossas maiores alegrias estava a notícia de que o 

professor estava doente e não poderia dar a aula. […] Era, de fato, difícil amar as 

disciplinas representadas por rostos e vozes que não queriam ser amados.” (Alves, 1994: 

12-13)  

Este Guia para os Professores que Ainda Gostam de Ensinar e Aprender nada mais 

é do que uma reflexão sobre quem deveríamos querer ser e quem os alunos querem 

efetivamente ver. É necessário refletir-se sobre a atividade docente. Porque é que os 

alunos nos encaram como inimigos? Porque é que temos de sentir que eles só estão ali 

porque são obrigados? Nós também deveríamos ter um conjunto de Princípios, 

Competências e Valores inerentes à nossa prática profissional e não deveria ser necessário 

um documento escrito para relembrar a cada docente aquilo que promete ser quando 

abraça a educação de alguém. Mas, como Ribeiro alertou, relembrando uma citação já 

utilizada neste relatório: “Há professores que estão no ensino por vocação e outros por 

obrigação.” (Ribeiro, 2003: 23) 
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O esquema apresentado demonstra, como dissemos, o resultado de uma reflexão 

sobre aquilo que deve constar neste Guia, o que para nós deve ser o professor dos dias de 

hoje. Nele incluímos o que norteia o docente, os Princípios, as ferramentas que o ajudam 

a construir-se como um bom profissional, ou seja, as Competências, os Valores, 

associados ao que este deve inspirar com a sua prática profissional. 

 

Valores 

Princípios 

Didática 

Competências a 

desenvolver 

 

Reflexão 

Expressividade e 

Afetividade 

Adaptação 

Responsabilidade 

Reação 

Exigência e 

Inovação 

Gráfico 1 – Esquema conceptual do Guia para os Professores que ainda gostam de ensinar e aprender. Elaboração própria. 

Valores 
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Iniciemos uma exploração dos Princípios que apresentamos: 

 Primeiramente, enunciamos o Saber, ou seja, o professor deve aglutinar em si os 

vários níveis de saber: no domínio cognitivo, o saber-saber e o saber-fazer e no domínio 

socio-afetivo o saber-estar, o saber-ser. O professor deve englobar em si o conhecimento 

necessário para desenvolver capacidades ou aprendizagens.  

O Rigor apresenta-se como um princípio que norteia a conduta do professor na 

medida em que este deve ser cientificamente rigoroso, ou seja, deve investigar, perceber 

se há ou não lacunas nos conteúdos a lecionar e, mais importante, estabelecer conexões 

com a atualidade, sendo um elemento ativo no desenvolvimento de capacidades e 

competências dos seus alunos. Mais do que a componente científica, o professor deve ser 

rigoroso na sala de aula, não no sentido mais austero da palavra, mas como regulador do 

bom funcionamento da aula e zelador do bem-estar comum.  

A Didática assenta na forma como o professor leva o seu conhecimento aos seus 

alunos, como ensina, como aprende e como faz aprender. Estão intrínsecos a este 

princípio conceitos como a diversidade e noções de o professor como investigador e 

produtor de estratégias a implementar num contexto de ensino-aprendizagem. No fundo, 

o docente quer-se interativo, diverso, sem rotinas claras, sem que se adivinhe qual o 

resultado de todas as aulas.  

O Investigador demonstra-se na forma como estabelece contactos com o presente, 

como sensibiliza os seus alunos para aquilo que os rodeia, criando neles a noção de causa-

efeito, de que o que acontece tem causas e consequências múltiplas. O professor 

aprofunda-se. Mergulha no conhecimento para saber transmiti-lo da forma mais clara e 

concisa possível.  

Por fim, o Princípio Afetivo representa a noção de que o professor não pode 

descurar a vertente emocional vinculada à sua profissão. Só gostando, só amando, só 

sendo feliz é que almeja o sucesso.  

Todos estes Princípios estão amplamente relacionados com as competências a 

desenvolver. É através do rumo que estes dão ao professor que ele se vai construir, que 

se vai desenvolver dentro da sala de aula e, por isso, na sua personalidade, na sua carreira 

profissional. Pensamos ser extremamente importante que se construa a competência ou a 

capacidade de desenvolver e manter relacionamentos interpessoais, onde a troca de 
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opiniões e a argumentação celebram a diversidade de informação a que o professor tem 

acesso.  

O docente constrói-se, ao longo do tempo, através de um pensamento crítico, onde 

que se entrecruza com os princípios do Rigor e de Investigador e de um pensamento 

criativo, onde se inserem as competências no âmbito da Didática, ou seja, o professor 

deve questionar as informações e o que o rodeia como um bom investigador e deve 

reinventar-se a si e às técnicas já conhecidas, deve ser criativo. É ele o único capaz de 

compreender e identificar problemas nos seus grupos, nas suas turmas, pois é ele que os 

observa ativamente e participa na sua formação, por isso, ao longo do tempo o professor 

afirma-se como um observador participante ativo. 

 De que serviriam ao docente todos os Princípios ou competências já enunciadas 

se ele não fosse, por si só, um comunicador nato, apto a adaptar-se às diferentes plateias, 

às diferentes turmas, às diferentes realidades. Com o tempo, o professor adquire 

competências que quase lhe parecem inatas quanto à forma como se faz chegar aos seus 

alunos, adaptando-se à realidade que observa. 

Por fim, estas competências favorecem um desenvolvimento pessoal ímpar, e é 

nesta competência que o professor tem a sua maior riqueza: a diversidade de realidades 

com que se relaciona permite que ele cresça, que se desenvolva como profissional e, 

sobretudo, como ser humano. 

 Procura-se, no âmbito dos Valores, ou seja, naquilo que o professor adquire e 

demonstra, que ele seja reflexivo, que consiga pensar sobre a sua prática e sobre quem 

ele e os seus alunos são; que seja expressivo, emocional e reagente, porque a componente 

emocional e afetiva conta e capta os alunos, trá-los para si.  Se o professor analisar o que 

os seus alunos sentem, que reaja aos sentimentos, que não se iniba de extravasar, até de 

dramatizar, ou de alertar os seus alunos; que seja camaleónico, ou seja, adaptável, que se 

desdobre e encontre as várias formas de chegar a uma mesma conclusão; que inove, que 

quebre rotinas, que faça com que cada aula seja uma surpresa, que não torne simplesmente 

a sala de aula numa caixa, que a use, com todos os seus defeitos e potencialidades para 

alcançar bons resultados e sentimentos positivos, não só seus, mas daqueles que deviam 

ser o mais importante do seu trabalho, os seus alunos e, por fim, que seja responsável, 

que assegure o profissionalismo inerente à tão importante dádiva de ensinar.  
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1.3  “A receita perfeita”: O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória envolvido na escola democrática 

 

 

 

 

 

“A criança é um Homem novo” está nas bases do modelo da Escola Nova. Aqui 

de outra forma, parece que esta noção volta a familiarizar-se com os dias de hoje. Parece 

que mal o aluno termina o 12.º ano tudo nele se altera. Aquele último toque gasto da 

campainha da escola é como que uma transformação. Um subir de degrau. O aluno deixa 

a sua meninice, a infantilidade, o ser criança, para assumir a responsabilidade de ser 

adulto. Afinal, agora sabe como se comportar em sociedade, adquiriu múltiplas literacias, 

é tolerante, compreende conceitos importantes como a multiculturalidade e leva consigo 

uma bagagem de capacidades, conhecimentos e atitudes que formam as tão batalhadas 

competências, que o tornam um cidadão pleno, capaz de escolher e de se fazer ouvir.  

Olhar para o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória faz-nos 

perceber qual a posição que o sistema educativo português ocupa no desenvolvimento 

dos alunos, principalmente no quesito cívico, formando-os, durante 12 longos anos, para 

serem cidadãos que tomam atitudes conscientes baseadas na liberdade, na autonomia, na 

responsabilidade, na consciência, valorizando o desenvolvimento pessoal sempre 

dependente da aprendizagem. Todo o documento gira em torno de Princípios, da Visão e 

de Valores, campos fulcrais para a exploração de competências que não devem, nem 

podem estar associadas a áreas disciplinares específicas, pois é função de todos os campos 

disciplinares educar para que o aluno seja um “animal social”.  

Este Perfil traçado é, efetivamente, uma linha evolutiva, evidenciando a noção 

clara de que o Estado procura formar Homens novos. E, por isso, a afirmação “a criança 

é um Homem novo” que inicia este subcapítulo aglutina, de forma desafiante e sumária, 

os objetivos fulcrais deste documento no que diz respeito aos elementos principais do 

ensino: os alunos. 

O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

envolvido na escola construtivista 

A receita perfeita 
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Aquilo que pode parecer um simples documento com objetivos bem delineados 

para os discentes vai muito para além daquilo a que se propõe. Está direta e indiretamente 

presente neste Perfil a abertura à grande luta pela livre gestão curricular, derivada da 

democracia dentro da escola, longe da burocratização e da asfixia do Estado, que tantos 

autores têm vindo a defender. “[Da] educação burocratesca nos tornámos pedintes do 

Estado, e lhe damos a força com que nos mata.” (Nóvoa, 2004: 38) No fundo, o Perfil alerta 

toda a comunidade educativa para a necessidade de adaptação, para o fim dos “sistemas 

de ensino centralizados, espaços físicos fechados, estruturas curriculares rígidas, 

esquemas arcaicos de organização do trabalho” (Nóvoa, 2004: 40)”, provenientes de um 

pensamento próximo à cultura de oitocentos, já tão ultrapassada. 

O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória não se apresenta como 

um documento revolucionário no que diz respeito à ideia de enunciar um conjunto de 

parâmetros, conhecimentos, capacidades, atitudes, competências, princípios, ou mesmo 

valores a reter durante o período a que corresponde a escolaridade obrigatória. Em 

Portugal, alguma documentação ou textos educativos nortearam este caminho que foi 

trilhado até 2017. Entre eles alguns contratos de autonomia, dos quais destacamos, por 

exemplo, o Contrato de Autonomia da Escola da Ponte3, celebrado em 2005, que nos 

merece total atenção no que concerne ao quesito relacionado com o desenvolvimento 

pessoal do aluno, com o aumento de importância da gestão curricular ativa, da valorização 

da escola como motor de difusão de valores cívico e culturais e como espaço democrático 

e livre, sem paredes ou limites. “[A escola da Ponte procura] promover um ensino justo, 

democrático, participativo, adaptado à diversidade e características dos alunos.” (Barroso, 

2004: 07)  

É uma escola em que, desde a estrutura até aos alunos, tudo é diferente: a 

arquitetura, por exemplo, impõe-se como um ponto diferencial na medida em que procura 

a polivalência dos espaços que demonstram uma característica comum para além da que 

mencionamos: a amplitude. Espaços largos, onde as paredes da sala de aula comum não 

existem e as mesas retangulares dão lugar a mesas redondas que recebem alunos com 

idades diversas que se ajudam sem pedir nada em troca. “[…] Todos precisamos de 

 
3 A Escola da Ponte, conhecida como Escola Básica Integrada de Aves/ S. Tomé de Negrelos, é uma escola 

pública que, desde 1976, procura distanciar-se da burocratização do Estado e aproxima-se do conceito de 

escola democrática, onde cada aluno, consoante a sua idade, vontade, ou orientação tutorial, porque na 

Ponte, como comumente é conhecida, escolhe a disciplina a estudar ou a matéria em que se sente preparado 

para ser avaliado. O professor orienta. O aluno gere o seu currículo, com os seus tempos, as suas vontades, 

as suas necessidades e, mais importante, as suas emoções.  
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aprender e todos podemos aprender uns com os outros, quem sabe mais deve ajudar quem 

tem mais dificuldades e quem aprende, aprende a seu modo”. (Santos, 2004: 17) 

Estudados os modelos escolares, estas características que encontramos na Ponte 

aproximam-na de uma escola construtivista e, verdade seja dita, o próprio do Perfil dos 

Alunos é um trilhar de rota, esperemos que sem retrocessos para este modelo escolar. 

Vemos, então, que hoje em dia a escola procurou a interação entre os agentes educativos, 

favorecendo o papel dos alunos.  

Até então, associamos o conceito de escola construtivista à ideia de participação 

ativa por parte dos alunos na esfera educativa e de serem eles o foco do ensino. Contudo, 

a escola construtivista é muito mais do que isso, é muito mais do que o educar para 

adquirir competências e capacidades, com o intuito de gerar valores pelos quais os alunos 

se devem reger para toda a vida, é muito mais do que consciência cívica ou autonomia. É 

liberdade, de ritmos de interpretação, é o conjunto do melhor de cada modelo escolar. É 

a busca, tal como no modelo conducionista, pelo cumprimento de objetivos, na medida 

em que o aluno se compromete a consolidar um conhecimento antes de partir para outro, 

assimilando-o e transformando a sua mentalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigado a vir para a escola? Eu?!  

 

é essencial!  

Eu vim porque quis! Podia ter inventado 

uma dor de barriga e ficava em casa. Mas agora 

não sou assim, eu mudei… Agora quero ir às 

aulas, a escola é o meu mundo. Dá-me mundo. 

Só que “no final sou eu que escolho”, sou eu que 

sorrio quando a aula muda, sou eu que digo o que 

está certo ou errado! Porquê? Porque no fim, 

sou eu que aprendo e a minha aprendizagem 
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Capítulo II – “Um mundo ideal, um mundo novo a descobrir”: 

a curta viagem da aula dos dias de hoje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temos tanto para ver, o mundo à nossa volta.  É assim que começa uma das canções mais 

emblemáticas de um dos filmes da Disney. Esta letra dá o mote ao desenvolvimento deste 

capítulo, na medida em que condensa a noção de viagem. E ensinar aprendendo é, 

efetivamente, viajar. Curta, devido aos seus pequenos 50 minutos, a aula tem-se 

transformando.  

Com uma componente mais pessoal, neste capítulo procuramos analisar de forma 

mais pormenorizada aqueles que, para nós, são os baluartes do ensino dos dias de hoje: a 

emoção e a didática. Porque para nós, conjugados, conseguem combater muitos 

problemas que têm sido apontados ao ensino.  É deles que emana uma noção de diferença, 

de inovação que se vem sentindo dentro das escolas.    

Engane-se quem pensa que a didática são simples enfeites. É mais do que isso... 

É uma caixa aberta ao mundo. E isso, associado a uma interpretação do sentir dentro da 

sala de aula, tem auxiliado a componente construtivista do ensino a tornar-se socio-

construtiva, pois, cada vez mais, a atenção conferida às sensações e aos sentimentos tem 

auxiliado os alunos a relacionarem-se com valores como a tolerância e o respeito. 

A aula devia ser uma viagem. O professor 

prepara a bagagem, ou seja, os recursos, a  

 

componente 

Didática e senta os alunos, prepara-os para a descolagem. 

Deambula pela sala como um assistente de bordo, numa dança 

Infindável com as bagagens para captar a atenção de todos os 

passageiros 

Capítulo II – “Um mundo ideal, um mundo novo a descobrir”: A curta viagem 

da aula dos dias de hoje  
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2.1            “Sinto, logo ensino e aprendo”: O jogo de emoções dentro da “caixa” 
 

 

 

 

 

 

 

Desde muito pequenos, somos educados a pensar de duas formas distintas: se 

queremos ser mais racionais, conscientes dos nossos atos e reflexivos quanto às 

consequências das nossas ações, ouvimos a nossa consciência dizer-nos “Pensa com a 

cabeça!”. Se, por qualquer razão, saímos influenciados pelos nossos sentimentos, ou pelas 

nossas emoções ouvimos um “Estás a pensar com o coração!”. Humano e falível, o 

professor tem subjacente ao seu trabalho estas duas componentes, a componente racional 

e a componente emotiva, a arte e a ciência, já aqui debatidas, e, pasme-se, o aluno também 

as tem. Então, a questão que se levanta é de que forma é que estas emoções são 

proveitosas para o processo de ensino-aprendizagem e será que os sentimentos têm 

alguma influência no aproveitamento escolar do aluno.  

É isso que tentaremos analisar de forma mais aprofundada… 

As emoções resultam de um processo de interação social e são indissociáveis da 

constituição da mente humana. Para além desta componente mais afetiva, o Homem tal 

como mencionamos num momento inicial, alberga também, dentro de si, uma 

componente racional. O cérebro, portanto, tem sempre a possibilidade de seguir dois 

caminhos, que na sua índole são distintos: a razão ou a emoção. Verdade é que com as 

dinâmicas sociais, pressupôs-se, desde muito cedo “que o primeiro [o comportamento 

racional] deveria dominar o segundo [comportamento emocional], impedindo uma 

compreensão da totalidade do ser humano.” (Leite & Tassoni, 2002: 01) Contudo, a 

psicologia tem defendido que somos o produto de uma conexão perfeita entre o 

pensamento e o sentimento, pois, no nosso cérebro,  “os hemisférios não são 

Ensino e 
Aprendo! 
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independentes um do outro, o que significa que se complementam e ligam-se por uma 

espécie de ponte a que se designa “corpo caloso”” (Nóbrega, 2015: 21) 

Autores como Wallan e Vygotsky foram pioneiros no que diz respeito ao estudo 

da importância das emoções dentro da sala de aula. Para estes, a relação entre professor-

aluno está sobrecarregada de aspetos afetivos, sendo a emoção o maior vínculo entre 

indivíduos. Tal como vários psicólogos fizeram ao longo do estudo desta temática, tais 

como Damásio, é necessário clarificar e distinguir dois conceitos que muitas vezes são 

confundidos: a emoção e a afetividade.  

A psicologia defende abertamente que, quando falamos de emoções, estamos a 

relacionar este conceito com uma resposta visível por parte do indivíduo, é uma reação 

instantânea de um sentimento, como por exemplo, chorar quando se está triste, ou 

gargalhar quando se está feliz, sendo que o choro e a gargalhada são, efetivamente, 

emoções. Já a afetividade apresenta um sentido mais lato, na medida em que engloba tudo 

isto, engloba os sentimentos e as emoções. 

Neste sentido, é possível afirmar que existem duas áreas distintas na identificação 

das emoções. Por um lado, estas podem ser primárias, de cariz inato, ou seja, representam-

se com reações ao medo, à raiva, ou à alegria; ou podem ser secundárias, de componente 

social, que advêm de situações ou da relação com a sociedade, como por exemplo, as 

reações à vergonha, à paixão ou à surpresa.  

No contexto escolar, podemos constatar a existência de uma evolução quanto à 

importância atribuída às emoções, pois num modelo de escola tradicional, “as práticas 

educativas tinham como foco a reprodução fragmentada dos conhecimentos [e dessa 

forma] os conhecimentos construídos ao longo dos tempos, [não se importavam] com a 

formação humana na sua completude.” (Almeida, 2016: 01)  

A componente humana inerente ao processo de ensino-aprendizagem foi, 

portanto, desvalorizada durante muito tempo, sendo que só hoje, no desenvolver de uma 

escola de teor mais socio construtivista, é que o ensino passou a ter uma abordagem mais 

humanista, mais focada na formação social e na fusão do raciocínio com a afetividade.  

Neste “novo” contexto, “as emoções, numa perspectiva cognitiva, surgem como 

elementos da cognição; como mecanismos mentais presentes na percepção, no 

pensamento, na atenção, na memória, de cada indivíduo; a serem utilizados sempre que 
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necessário para dar respostas apropriadas aos acontecimentos a que sejam submetidos.” 

(Almeida, 2016: 03), percebendo-se, cada vez mais, que esta perspetiva deu azo ao 

aparecimento de uma nova inteligência que, em contraste à comummente vista como 

lógico-matemática, é mais emotiva. Por este aparecimento de uma “nova” inteligência é 

importante perceber o que a historiografia nos diz a este respeito. 

A escola dos dias de hoje “bebeu” de Howard Gardner a perceção de que existem 

múltiplas inteligências, sendo estas a “capacidade de resolver problemas e de elaborar 

produtos que sejam importantes em um determinado ambiente ou comunidade cultural” 

(Sales & Araújo, 2018: 685). Longe de querer avaliar a quantidade, mas sim a variedade 

de inteligências, Gardner apresenta, inicialmente, a existência de sete inteligências às 

quais todas as nossas ações estão subordinadas, sendo elas a inteligência linguística, 

muito associada a escritores e poetas, que, como diz o nome, se interliga com a linguagem 

e a perceção de idiomas diferentes; a inteligência lógico-matemático, que, como já 

tivemos oportunidade de referir, está associada ao raciocínio e aos processos cognitivos; 

a inteligência espacial, que visa dotar o indivíduo de uma perceção do espaço; a 

inteligência musical, muito mais interpretativa dos sons e da musicalidade; a inteligência 

cinestética, vocacionada para a solução de problemas; a inteligência interpessoal, que se 

relaciona com a compreensão e interpretação do outro, muito utilizada pelos professores 

e à qual está intrinsecamente ligada esta “nova” inteligência que propomos e a 

inteligência intrapessoal, associada à compreensão intrapessoal do indivíduo.  

Mais tarde, Gardner acrescentou a estas inteligências a naturalista, orientada para 

a interpretação do meio ambiente. Contudo, pelo desenvolvimento observado no campo 

das emoções, cada vez mais podemos confirmar a existência de uma inteligência 

emocional, orientada para a interpretação dos sentimentos.  

No que diz respeito à relação desta inteligência emocional com o processo 

educativo pode dizer-se que a predisposição emocional de um aluno para determinados 

conteúdos é preponderante para a compreensão e sucesso deste, na medida em que se 

desenvolve aquilo a que podemos chamar “memória emocional”, que preconiza a ideia 

de que “ao estarem embrulhados com aquilo que estão a aprender e ao depositarem aí os 

seus sentimentos, o conhecimento adquirido será abraçado com mais intensidade e será 

mais duradouro na sua vida” (Nóbrega, 2015: 27) 
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Já constatámos que o cérebro responde aos estímulos recebidos e, nessa matéria, 

o professor, estrategicamente, pode “jogar” durante os processos educacionais, com uma 

panóplia de reforços que tendem a envolver o aluno no contexto de ensino-aprendizagem. 

Para isso, “é fundamental observar o gesto, a mímica, o olhar, a expressão facial, pois são 

constitutivos da atividade emocional” (Leite & Tassoni, 2002: 04) e, “nesse caso, é 

necessário que o professor esteja atento às emoções dos alunos, mas também, às próprias 

emoções; considerando que antes do que é dito verbalmente, as expressões emocional, 

facial e corporal podem transmitir algo diferente do que se propõe ensinar.” (Almeida, 

2016: 6-7) 

Neste sentido, interessado pela componente afetiva e cognitiva na formação do 

aluno nas aulas, o professor dispõe de meios didáticos que lhe permitem conjugar estas 

duas faces da moeda. Onde? Na didática. Se, num modelo tradicional tudo parecia muito 

estanque, hoje, a didática fornece-nos uma panóplia de meios para fazer chegar o 

conhecimento aos alunos. Assim, a didática pode conferir às aulas uma componente mais 

lúdica que “não se opõe às propostas curriculares” (Saraiva, 2006: 47) e, por isso, 

“devem-se integrar e dinamizar essas mesmas propostas” (Saraiva, 2006: 47) 

Mas o que é isto de atividades lúdicas? Atividades que procuram estimular e 

produzer prazer, certo? Brincar, portanto. Um dos grandes problemas dos dias de hoje 

é a conceção do que é brincar. Nenhum professor no seu perfeito juízo, num diálogo 

informal com os seus pares, diz que vai brincar com os seus alunos, parece que lecionar 

precisa de ser formal e rígido para ser sério.  

A verdade é que “brincar envolve flexibilidade do pensamento, oferecendo 

oportunidade de experimentação, de estabelecimento de relações entre diferentes 

elementos, de pensar as situações sob diferentes pontos de vista. Sendo uma atividade 

escolhida livremente, responde às necessidades e interesses da criança, estando associada 

a prazer.” (Moyles, 2002: 74) 

E brincar também é aprender. É aprender divertida(mente).  
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2.2 “Didaticamente (des)aconselhável?”: os recursos para a 

didática da História  

 

 

 

 

O ensino da história deverá, sobretudo, assentar em: fitas cinematográficas, projecções fixas, 

gravuras, quadros históricos. Os compêndios deverão conter grande número de gravuras 

acompanhadas de minuciosas legendas. O texto propriamente dito dos compêndios deverá ser 

pouco extenso, avolu mando leituras históricas acessíveis aos alunos, leituras que poderão 

figurar num volume à parte. Deverá ser dada uma especial importância aos quadros sincrónicos. 

(Machado, 2004 cit. in Nunes & Sampaio, 2004: 94) 

Como já mencionamos, o conceito de recursos didáticos refere-se às estratégias 

utilizadas na construção do conhecimento histórico, com a exploração de apresentações 

multimédia, fontes históricas e historiográficas, jogos, músicas, filmes, etc., e, por isso, 

esta investigação será como que um inventário de vários filmes, séries, jogos e 

plataformas digitais, podendo já concluir-se a existência de uma clara desatualização 

deste tipo de recursos em comparação com obras de arte ou documentação escrita 

utilizada como estratégias de construção de conhecimento.  

Sempre no âmbito do ensino da História, foquemos, primeiramente, as nossas 

atenções na sétima arte: o Cinema. O Plano Nacional de Cinema, operacionalizado pelo 

Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), pela Cinemateca Portuguesa – Museu do 

Cinema e pela Direção-Geral de Educação (DGE), procura uma credibilização crescente 

da literacia fílmica entre os estudantes portugueses, promovendo a exploração de 

narrativas audiovisuais históricas e estabelecendo um “bom convívio entre os critérios de 

rigor histórico com os critérios de rigor artístico” (Mendes, 2017), elevando a consciência 

cultural da comunidade educativa. Contudo, este encontra-se desatualizado, 

extremamente focado em produções independentes, obras de autor ou curtas-metragens, 

sobretudo nacionais, muito pouco conhecidas pelo grande público. O PNC renega a 

 

 

2.2  
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importância dos blockbusters4, considerando que estes estão “atados” a uma ditadura das 

grandes produtoras e distribuidoras, sendo muito pouco expressivo o número de 

produções hollywoodianas indicadas pelo PNC. Atentamos que o cinema em si não deve 

ser subdividido em mais subcategorias do que géneros subordinados à sensibilidade 

artística dos espectadores e, por isso, os ditos blockbusters não podem ser descartados do 

PNC, não só pela componente subjacente à construção de conhecimento através da 

visualização de filmes, a literacia fílmica que o PNC procura, mas também para criar a 

empatia, o tão necessário jogo de emoções entre o professor e o aluno, porque é muito 

mais fácil cativar um aluno com filmes “hollywoodianos”, dos quais estes já ouviram 

falar, ou tiveram contacto,  do que com obras independentes, de difícil acesso e até mesmo 

descartadas do mercado cinematográfico português, pois a comercialização exclui quase 

totalmente as curtas metragens das grandes salas de projeção cinematográfica.  

Vejamos exemplos concretos. O Plano Nacional de Cinema que contempla o ano 

letivo de 2018/2019 apresenta 105 propostas de longas-metragens que podem ser 

utilizadas no contexto de sala de aula desde o ensino pré-escolar até ao ensino secundário 

e 75 curtas-metragens a utilizar nos mesmos parâmetros já enunciados. Destes 180 

recursos audiovisuais salienta-se o destaque dado às produções nacionais, 85 produtos, 

mais propriamente 53% dos filmes, confirmando-se aqui a questão enunciada 

anteriormente da fraca aposta em cinema internacional, maioritariamente blockbusters. 

Claro está que o cinema português deve ser tido em consideração e se existem produções 

que se adequam aos conteúdos a lecionar nos vários campos disciplinares, devem ser 

utilizadas. É de salientar que esta percentagem significativa demonstra a vontade do PNC 

em sensibilizar a comunidade educativa para a literacia fílmica, sobretudo a de cariz 

nacional. Contudo, consideramos importante balancear estas produções com outras 

películas que têm orçamentos muito mais significativos, quanto mais não seja para uma 

análise mais pormenorizada de características ou pequenos detalhes, dada a facilidade 

com que um filme de grande orçamento, como, por exemplo, o Marie Antoinette, de Sofia 

Coppola, tem em apresentar detalhes cénicos ou de vestuário importantes para a análise 

em sala de aula.  

 
4 Consideramos o conceito blockbuster como um filme ou produção audiovisual distribuída por grandes 

produtoras, com um orçamento elevado, popular quanto ao público ou crítica e exímio na utilização de 

efeitos, vestuário, caracterização ou cenários. 
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É ainda de considerar o facto de que 89 produções, ou seja 49%, sugeridas no PNC 

são do século XXI, sendo 55 destas resultado direto do desenvolvimento cinematográfico 

da última década. Porém, consideramos que este Plano poderia ter um número muito 

maior de obras a analisar.   

Podemos, então, conferir que o PNC se apresenta como uma ótima ferramenta 

para a utilização dos recursos audiovisuais em contexto de ensino-aprendizagem. 

Contudo, pensamos ser importante uma reformulação dos filmes sugeridos, centrando a 

escolha não só numa preferência por produções portuguesas ou independentes, mas sim 

por produções de qualquer tipologia, sendo do superior interesse dos agentes escolares 

que estes recursos efetivem os conhecimentos a adquirir e desenvolvam competências 

quanto à análise de dinâmicas audiovisuais, instigando-se o espírito crítico de cada um.  

Para além do panorama observado quanto aos filmes, o professor tem no 

“mercado” variadíssimas plataformas que são extremamente úteis para a aula, sendo 

possível, através delas, desdobrar conteúdos a lecionar.  

Quanto a programas vocacionados para a apresentação de conteúdos, o tradicional 

PowerPoint apresenta uma dinâmica de diapositivos e animações infinita, sendo 

extremamente versátil e intuitivo. Talvez de todas as ferramentas possíveis de utilizar em 

sala de aula, esta seja a de uso mais fácil. Para além deste software, existem ainda 

plataformas online, como o Prezi que permitem a utilização de um Dashboard muito mais 

extenso e uma ligação privilegiada à internet; o Emaze e o Genial.ly, que ao estilo da 

apresentação por diapositivos, exibem uma forma muito mais animada e inovadora de 

elaborar apresentações. Acrescentando a estes programas, se o professor gostar 

demasiado de um estilo cartoonizado, pode utilizar o Powtoon.  

Por fim, se o professor quiser englobar todas estas tipologias de programas numa 

só aula, pode muito bem utilizar a plataforma SlideDog que cria uma apresentação com 

várias tipologias de ficheiros.  

Mantendo-nos no panorama dos “facilitadores” de desenvolvimento de recursos 

online, é importante destacar o VideoAnt, como uma plataforma de trabalho construtivo, 

onde o professor, através do upload de um vídeo, consegue formular questões para os 

alunos responderem em casa.  
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Desde o TeacherTube, passando também pelo próprio YouTube, até muitas 

plataformas de partilha de vídeos, o professor pode recolher excertos importantes para 

determinados conteúdos. Um grande exemplo de plataforma que conjuga o ensino da 

História com o auxílio de vários vídeos é a MapHistA5, que, de forma bastante 

organizada, “arruma” o Programa de História A em vídeos.   

Quanto a outras plataformas, o professor tem acesso a recursos partilhados pelas 

editoras dos manuais escolares. Por exemplo, a Santillana6, a Escola Virtual7, ou a Leya8, 

são exemplos claros de plataformas que conjugam um considerável número de recursos 

passíveis de auxiliar o professor na elaboração e planificação de uma aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Consultar em: https://relatoriomeh.wixsite.com/maphista 
6 Consultar em: https://www.santillana.pt/?q=N/-/multimedia-professor 
7 Consultar em: https://portal.escolavirtual.pt/dashboardteacher 
8 Consultar em: https://www.leyaeducacao.com/z_professores/i_26/ct_4/ 

https://relatoriomeh.wixsite.com/maphista
https://www.santillana.pt/?q=N/-/multimedia-professor
https://portal.escolavirtual.pt/dashboardteacher
https://www.leyaeducacao.com/z_professores/i_26/ct_4/
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II – Enquadramento metodológico e Análise de 

Resultados 
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Capítulo III – “Knowing me, knowing you”: contexto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 “Localize no tempo e espaço”: Um edifício plantado à beira-

mar 

Situada numa das zonas mais movimentadas de Matosinhos, bem próxima à praia, 

a Escola Secundária João Gonçalves Zarco (ESJGZ) pertence a um conjunto de escolas 

intervencionadas entre 1936 e 1968, tendo passado, mais recentemente, em 2009, por 

algumas remodelações e construção de espaços importantes para o sucesso da 

comunidade educativa, como, por exemplo, laboratórios, cantinas e pavilhões 

desportivos, a cargo da Parque Escolar. Possui um contrato de autonomia desde 2007, 

renovado em 2013, ano em que também recebe o Certificado de Qualidade ISO 9001, e 

juntos representam “não só a possibilidade de se libertar de alguns constrangimentos 

decorrentes da organização do sistema educativo, mas também desenvolvendo 

responsabilidades educativas e sociais próprias” (ESJGZ, 2007: 07) Quanto à sua oferta 

educativa, esta é muito vasta. Oferece o acesso ao Ensino Básico (7.º, 8.º e 9.º anos) em 

regime diurno, assim como ao Ensino Secundário, também em regime diurno, onde 

caberá aos alunos escolher entre Cursos Científico-Humanísticos (Ciências e 

Tecnologias; Ciências Socioeconómicas ou Línguas e Humanidades) ou Cursos 

é para todos! A escola não dorme, nem nada! Está sempre pronta para  

 

Não te preocupes…  

 
É só apanhar o metro, sais no Parque de Real e estás na escola, não  

 
há problema nenhum! Espera-te a melhor escola do norte do país, não  

 receber pessoas, de manhã à noite. Cheia de recursos, vais inovar e fazer  

 
coisas nunca vistas! Mesmo que não tenhas estores e os alunos não consigam  

 
ver os teus recursos todos… É uma arquitetura inovadora… O que importa é  

 

que os alunos percebam! 
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Profissionais (Técnico de Apoio à Gestão Desportiva; Técnico de Desporto; Técnico de 

Restauração – Restaurante Bar; Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos; 

Técnico de Informática-Sistemas; Técnico Auxiliar Saúde e Técnico de Comércio). Para 

além destas ofertas formativas, a Escola Secundária João Gonçalves Zarco destaca-se 

pelo Ensino em Horário Pós-Laboral focando-se, também, na educação e formação de 

adultos, com cursos EFA e NER. 

É importante ainda mencionar que, desde 1998, a escola participa 

colaborativamente com outras entidades, como por exemplo, o Estabelecimento Prisional 

do Porto (Custóias) e o de Santa Cruz do Bispo. 

Com uma boa posição nos rankings nacionais, a ESJGZ apresenta anualmente 

taxas de sucesso bastante positivas, sendo o espírito de competição saudável uma mais 

valia para o desenvolvimento da escola. 

É uma escola de dentro para fora, querendo com isto dizer que em nada se deixa 

influenciar pelo meio, pela proveniência dos seus alunos ou pelas características 

socioeconómicas de quem quer que seja. À medida que nos recebe, procura equipar-nos 

com o melhor, tudo proveniente de um edifício que, quando vi pela primeira vez, 

assemelhei a um hospital, fazendo com que de lá saiam sempre melhores pessoas. E isso 

não acontece só com os alunos. A comunidade educativa da João Gonçalves Zarco, 

amavelmente por todos referida como a “Zarco”, é capaz de encher um coração à chegada. 

Sem nos conhecerem, somos vistos como professores em funções como tantos outros que 

por lá trabalham.   

No que diz respeito ao ambiente escolar, num edifício tão grande esperar-se-ia 

uma difícil gestão e comunicação entre os vários agentes educativos. Contudo, mesmo 

sendo um ambiente heterogéneo, totalmente preenchido por indivíduos provenientes de 

zonas distintas, onde o confronto da disparidade etária poderia predispor toda a escola 

para um ambiente bastante mais agitado do que o normal, o quotidiano da Zarco 

demonstra uma ótima convivência entre todos aqueles que fazem parte da comunidade 

educativa, fazendo desta pequena grande escola, um lugar onde dá gosto ensinar e 

aprender, onde o ambiente é saudável e amistoso, não havendo, durante o período letivo, 

qualquer tipo de barulho ou incómodo nos corredores. Confirmando-se assim a máxima 

de que é uma “escola com mais de 60 anos de memórias e vivências de várias gerações, 

que, [ali], abriram as suas janelas de futuro”. (ESJGZ, 2019: 03) 

Este edifício valoriza a era tecnológica em que vivemos, tendo um sistema de 

controlo de entradas e saídas de alunos, bem como um cartão individual, entregue a cada 
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elemento da escola, para estes terem acesso aos vários serviços disponíveis. É ainda de 

salientar que todas as salas estão equipadas com de projetores e quadros interativos. 

Contudo, nas salas que estão mais expostas ao sol, a falta de estores condiciona bastante 

o uso destes recursos.  

Por fim, a ESJGZ é de fácil acesso, com metro e autocarros bem perto da escola, 

o que favorece ainda mais a heterogeneidade da escola. No fundo, a Zarco, no seu todo, 

procura “reduzir o insucesso e melhorar as aprendizagens, tornando-as mais 

qualificantes”. (ESJGZ, 2019: 05) 
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  3.2 “Um por todos e todos por um”: O núcleo de estágio e as 

turmas envolvidas no Estudo   

 

 

  

 

Terei sempre a certeza de que é isto que quero fazer. Era este o caminho que queria 

trilhar e queria fazê-lo da melhor forma possível. Dizem que a amizade não se mistura 

com o trabalho; porém, foi a segurança de uma amizade que me fez escolher a Zarco. 

Desde cedo fomos aconselhados a criar laços entre nós, porque o estágio se avizinhava e 

fazê-lo com quem gostamos torna-se mais prazeroso. Se até entrar na escola pensamos 

que é só um discurso de motivação à boa relação com a turma, quando nos deparamos 

como verdadeiros professores-estagiários percebemos que é verdadeiramente mais fácil 

quando os colegas nos conhecem. O meu colega de estágio era meu amigo e, na verdade, 

a amizade fez com que o núcleo funcionasse bem, muito bem. A nosso pedido, 

lecionamos juntos uma aula que teve feedback positivo, conseguimos analisar-nos à 

margem da amizade, sabendo apontar defeitos, virtudes ou aspetos a melhorar. Mas o 

núcleo de estágio não funciona, de todo, sem a professora orientadora e, aqui, os elogios 

têm de ser feitos. A liberdade, o incentivo, o saber medir as palavras para nos fazer 

melhorar, a vontade de nos querer sempre melhor e de nos incentivar a pensar as aulas de 

forma inovadora fizeram deste estágio profissional uma experiência ainda mais 

enriquecedora.  

Acrescentando a isto, as turmas não poderiam ter sido mais distintas e desde muito 

cedo tornou-se clara a minha vontade de trabalhar com todas as turmas em que poderia 

lecionar. Todas eram diferentes. Todos os alunos teriam algo a acrescentar. Enquanto 

observamos os nossos alunos, percebemos as suas façanhas, individuais e coletivas. 

Compreendemos o que eles gostam e o que não gostam. O que os faz rir e o que os faz 

querer dormir. As suas caras, as suas expressões são espelhos que refletem o sucesso ou 

insucesso de uma aula relacionado intrinsecamente com o sucesso ou o fracasso do 

professor. 

 

Oh ‘stôr’, tem mesmo a 

certeza que é isto que 

quer fazer para o resto da 

vida? Aturar miúdos?! 

 
Claro que 

sim! É o que 

me faz feliz!  
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Foram envolvidos nesta investigação, em momentos distintos, os alunos de quatro 

turmas diferentes: duas de 8.º ano, com 22 e 28 elementos, às quais me vou referir como 

8.º A e 8.º B respetivamente, e duas de 10.º ano, com 29 e 26 elementos, às quais me vou 

referir como 10.º A e 10.º B. As diferenças mais notórias encontram-se nas turmas de 8.º 

ano, tanto no que diz respeito às emoções dentro da sala de aula, à efusividade ou agitação, 

como no que concerne à vertente avaliativa, obtendo a turma 8.ºA melhores resultados do 

que a turma 8.º B. Contudo, a turma com resultados inferiores apresenta-se, diariamente, 

como um desafio. A vontade de terem aulas com um professor estagiário despertou neles 

um interesse ímpar que me permitiu criar um bom ambiente de trabalho e, mais 

importante, permitiu-me “dar-lhes mundo”, fazendo-os gostar um pouco mais de História. 

Pelo menos, esse sentimento permanece.  

Feita uma leitura geral das turmas, muito baseada na observação in loco, é 

obrigatório fazer a sua caracterização, sendo esta possível através dos registos obtidos 

pelos diretores de turma.  

 A turma 8.º A era composta por 22 alunos, fazendo parte dela 11 elementos do 

género masculino e 11 elementos do género feminino. No que diz respeito às idades, estas 

variam entre os 12 e os 14 anos, havendo uma maioria expressiva de alunos com 13 anos. 

Destes 22 alunos apenas um era repetente.  

Já a turma 8.º B era composta por 28 alunos, apresentando, quanto ao género, 14 

elementos do género masculino e 14 elementos do género feminino. Havia uma maioria 

expressiva de alunos com 13 anos (16), existindo também alguma expressão de 

indivíduos com 12 (9) anos e apenas três com 14 anos.  
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Gráfico 3 – Distribuição do número de alunos do 

8.º ano, por idades. 

Gráfico 2 – Distribuição do número de alunos do 

8.º ano, por género. 
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Voltando as nossas atenções para as turmas do Ensino Secundário, os alunos 

encontravam-se inscritos num curso científico-humanístico de Línguas e Humanidades, 

na disciplina de História A. 

A turma do 10.º A era constituída por 29 alunos, sendo que destes 13 são do género 

masculino e 16 do género feminino. Quanto às idades, estas variavam desde os 14 aos 17 

anos, havendo uma maioria significativa de alunos com 15 anos. Entre os 29 alunos, estão 

ainda presentes três repetentes.  

Já a turma do 10.º B era composta por 26 alunos, dos quais 12 do género masculino 

e 14 do género masculino. No que diz respeito às idades, também variam entre os 14 e os 

17 anos, contudo não existe uma maioria significativa, pois estão distribuídos 

equitativamente entre os 14 e os 16 anos. Entre os 26 alunos, a turma apresenta cinco 

repetentes.  

 

 

 

 

 

 

 

Através da análise dos dados fornecidos conseguimos perceber que a tarefa de 

formação das turmas é feita de forma equilibrada, possível através dos testes 

psicotécnicos feitos pelos alunos no início de cada ano, que procuram uniformizar as 

turmas colocando alunos com os mesmos interesses e aptidões nas mesmas turmas. 

Parece-me que nestes testes a escola procura homogeneizar as turmas. Contudo, há apenas 

um escalonamento de alunos e interesses, pois nas dinâmicas de sala de aula, as quatro 

turmas são totalmente heterogéneas, havendo disparidades quer no empenho, atenção, 

dedicação, entre outros aspetos, como em qualquer turma normal.  
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Gráfico 4 – Distribuição do número de alunos do 

10.º ano, por idades. 

Gráfico 5 – Distribuição do número de alunos do 

10.º ano, por idades. 
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    Capítulo IV – “Mãos à obra!”: Intervenção pedagógica  
 

Intervenção pedagógica, não é o que dizem? Um complemento ao que foi 

dissertado até então. A prática que fundamenta a teoria. Mas como é que podemos colocar 

em prática todo este caminho trilhado? Como é que a intervenção pedagógica pode 

responder a dúvidas levantadas sobre modelos de escola, de professor ou até mesmo de 

aluno? 

Antes de perceber a perspetiva dos alunos, antes de os ouvir, de questionar a sua 

posição neste invólucro que é a escola, pareceu-me importante ouvir-me e observar-nos. 

Quase que como uma terceira pessoa, um terceiro olhar. É isso que representa este 

capítulo, um passo atrás para dar dois à frente.  

A intervenção pedagógica passa por estar no terreno e procurar respostas, procurar 

o que resulta, o que não resulta e moldar, negar a coerção e comunicar com os alunos, 

direta ou indiretamente, observando, refletindo, investigando ou simplesmente 

percebendo nas palavras ou nas entrelinhas. Perceber nas pequenas coisas se resultou ou 

se para a próxima tem de ser de outra forma. 

 Este capítulo procura conjugar toda a parte teórica, na medida em que me desafia 

a investigar a melhor maneira de pensar e sentir o ser professor. Ele é, no seu todo, uma 

reflexão das minhas práticas pedagógicas, de como procurei num espaço democrático, 

explorar e investigar sentimentos e de como eles influenciam de forma positiva ou 

negativa o processo educativo em curso, criando o paralelo entre o sentir e a realidade, 

que, nem sempre, precisam de andar de mãos dadas, daí a necessidade de explorar a 

componente avaliativa.  
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4. 1 “Estrategicamente observando…”: A observação 

participativa das aulas lecionadas  

 

Desde que a tecnologia invadiu a vida da sociedade do século XXI, a educação 

reinventou-se. O manual deu lugar às apresentações multimédia, com recurso ao 

PowerPoint, e o quadro de giz viu-se substituído por quadros brancos e projetores que se 

têm como elementos facilitadores do processo de ensino-aprendizagem e claros agentes 

de desenvolvimento do ensino em Portugal. A tecnologia alargou horizontes, dizem. 

Verdade é que todo este desenvolvimento promove um positivo alargamento da definição 

de estratégias e recursos didáticos. A novidade deixou de estar nos acetatos, passou a estar 

atrás de um simples clique. E num clique, chegamos a todo o mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo deste período de formação procurei dinamizar a sala de aula e envolver 

os alunos em contextos diferentes daqueles a que estão habituados, apresentando-lhes 

uma face da moeda distinta daquela que se cansam de ver na análise de estratégias de 

aprendizagem. Em toda a minha prática profissional, não diabolizei aquele que 

tradicionalmente se estabeleceu como “veículo” principal para o processo de ensino-

aprendizagem, o manual, pois ninguém lhe pode tirar o mérito de ser imprescindível para 

os alunos. Contudo, é difícil este provocar sentimentos, agitar emoções. É estático, de 

fórmula um tanto ou quanto igual: documento para interpretar, texto expositivo. E eu não 

Não pensem que me 

enganam! Mudem-lhe 

as paredes, decorem-

nas a ouro, se 

quiserem. Mas uma 

caixa será sempre uma 

caixa! 

4.1 “Estrategicamente observando”: A observação participante das aulas 

lecionadas  
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precisava disso, precisava sim de perceber se material didático diferente resulta em algo 

verdadeiramente diferente. Fosse o que fosse.   

Portanto, observei-os. Aprendi com eles. Entrosei-me e compreendi quem eles 

eram, longe de qualquer formalismo que um questionário pode ter. A observação capta a 

essência de cada aluno, capta não só a apreensão dos conhecimentos, a forma como o 

aluno se constrói dentro da sala de aula, como também capta as emoções, um simples 

olhar, um balbúcio, um mero gesticular, um sorriso rasgado dizem-nos muito acerca do 

percurso, da aula e de como aqueles minutos transformam os jovens e nos transformam 

como professores. Porque eles adaptam-se a uma metodologia escolhida por nós, a um 

manual escolhido pela escola, a um horário estipulado, mas naqueles minutos, quando 

nós, professores, somos totalmente e somente para eles, o privilégio de conviver com eles, 

de os observar, de intervir, de moldar, de apoiar e de construir em tão pouco tempo é 

muito importante para uma das tarefas mais árduas desta investigação: a reflexão.  

É no âmbito da reflexão que surge este tipo de investigação que utilizamos, a 

observação participante, onde “o observador participa ativamente nas atividades de 

recolha de dados, sendo requerida a capacidade do investigador se adaptar à situação.” 

(Mónico, Alferes, Castro, & Parreira, 2016: 724). Esta metodologia associada à 

investigação qualitativa permite ao investigador observar um grupo, intervir nas 

dinâmicas e modificar ou simplesmente descrever a realidade observada. Contudo, a 

observação participante não se demonstra como uma simples descrição do que é 

observado, está a ela inerente a subjetividade, onde o investigador se entrecruza com o 

investigado, onde ele é tido algumas vezes como insider, ou seja, analisa, observa a 

realidade dentro do grupo, como membro ativo, e algumas vezes como outsider, ou seja, 

o observador distancia-se do grupo e da sua interpretação, da sua subjetividade retirando 

ilações que multiplicam a problematização e o questionamento constante da investigação 

que leva a cabo. (Correia, 2009) Como afirmam Mónico, Alferes, Castro, & Parreira 

(2017: 725) “Toda a observação – científica vs. quotidiana ou direta vs. indireta – 

possibilita, por parte de quem observa (para além da aquisição e clarificação de 

informações sobre uma dada realidade), a identificação de problemas, o entendimento 

de conceitos, bem como a análise de relações e aplicações de esquemas de diferenciação 

dos mesmos.” 

A presença do observador participante apresenta vários tipos, como que uma 

gradação em que o papel ou a envolvência do observador é medida. Assim, confirma-se 
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que a participação do observador pode ser alta, baixa ou sem envolvimento, ou seja, o 

observador não participa ativamente nas dinâmicas de grupo, fica apenas como outsider, 

a observar tudo aquilo que o rodeia. Considera-se que a participação do observador é alta 

quando este se torna efetivamente um membro do grupo e modifica-o, contribui para o 

desenvolvimento do mesmo, é um autêntico insider que agiliza as dinâmicas do grupo em 

que se inseriu. Por fim, menciona-se a participação baixa do observador quando este se 

insere no grupo em estudo, porém a sua atividade é passiva, como que um insider sem 

opinião que não modifica nem tem uma voz ativa no grupo em estudo.  

À luz do ensino, poderemos obviamente tomar como observador participante o 

professor, ele vê os seus alunos, compreende-os, conhece-os, intervém no seu processo 

de formação e modifica-os, fornecendo-lhes todas as bases para estes construírem 

conhecimento e desenvolverem competências. Para nós, parece-nos que, quanto ao tipo 

de participação em que se insere o professor como observador participante, este mistura 

todos os tipos acima mencionados. O professor mistura em si de forma igual uma 

participação ativa, passiva e não participante, pois identifica problemas e como membro 

do grupo em que se insere, como veículo de aprendizagens aos seus alunos, tenta 

modificá-los, por exemplo, o professor identifica que o grande problema da turma está 

associado à questão do tempo e do espaço. Por isso, este constrói atividades para suprimir 

esta dificuldade, insere-se diretamente no grupo, identifica um problema e aplica 

modificações para o suprimir. É, assim, um observador participante alto. Contudo, nem 

sempre o professor se insere de forma positiva no grupo, nem sempre é fácil chegar aos 

alunos, nem sempre existem soluções tão exatas para o problema que o professor atenta. 

Nessas situações, como membro do grupo, indiretamente, de forma passiva, observa o 

grupo, os seus alunos, e considera, ou não, mudanças a aplicar. Está a ser um observador 

participante baixo . Por fim, muitas vezes o professor limita-se a ser um outsider, a não 

se tornar um membro do grupo e a simplesmente observar as reações dos seus alunos, as 

suas emoções, sendo esta observação sem envolvimento muito mais subjetiva, muito mais 

introspetiva. 

“Habitualmente recorre-se à Observação Participante com o propósito de elaborar, 

após cada sessão de observação, descrições “qualitativas”, de tipo “narrativo” (i.e., sem 

recorrer a grelhas de observação estandardizadas), que permitem obter informação 

relevante para a investigação em causa (exemplificando, formulação de hipóteses de 

investigação, auxílio à elaboração ou adaptação de teorias explanatórias, conceção de 
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escalas de medida dos constructos em análise). (Mónico, Alferes, Castro, & Parreira, 

2017: 726)  

Na nossa investigação, pareceu-nos extremamente importante o uso desta 

metodologia qualitativa, destes registos descritivos que não só nos deixam refletir sobre 

a nossa atividade enquanto professores, mas também nos levam a identificar os problemas 

dos alunos, principalmente no que diz respeito aos recursos em que os alunos vão 

demonstrando mais desinteresse ou dificuldades em explorar. Estes registos, esta 

observação participante, agitam a nossa sensibilidade, pois o observador, o professor, 

tende a vislumbrar os detalhes e a registar muito daquilo que costuma ser descartado. 

Mais do que todos estes pontos positivos relacionados com a observação participante, 

compreendemos que ela reduz a repressão de um registo escrito onde muitas vezes as 

emoções são descartadas e a artificialidade toma conta dos alunos. Muitos ainda têm 

medo de apontar problemas ou inquietações, muitos ainda pensam que um questionário 

poderá definir o rumo da classificação final da disciplina, mesmo não tendo qualquer 

identificação dos alunos. É verdade que os indivíduos tendem a reagir de forma diferente 

quando sabem que estão a ser estudados, quando sabem que são o objeto de estudo de 

alguém e nós pudemos constatar isso.  

A observação participante dá à investigação a naturalidade, os traços do 

quotidiano, os pequenos detalhes, sobretudo as emoções, tanto do observador como do 

grupo em estudo, que muitas vezes são esquecidas ou simplesmente banalizadas. O 

contacto direto, frequente e prolongado, a imersão no quotidiano do grupo em estudo, são 

fatores privilegiados e, no âmbito da nossa investigação, as reflexões feitas das aulas 

lecionadas (Anexo 1), a recetividade detalhada dos recursos por parte dos alunos permite-

nos refletir e adaptar a nossa metodologia, questionar a nossa análise e o nosso método, 

permitindo comparar resultados diferentes da análise de um mesmo recurso, pois existem 

duas turmas de cada ano letivo, sendo possível lecionar a mesma aula a turmas diferentes.   

Em 47 aulas de 50 minutos lecionadas durante o estágio profissional, abordei 20 

temáticas diferentes da História, emanadas das aprendizagens essenciais de 8.º ano ou no 

programa de História A do Ensino Secundário. Desenvolver diários de bordo associados 

ao registo da observação participante levou-me, no final de cada aula, a refletir sobre as 

práticas, emoções e tudo o que envolvia a minha relação com a “caixa-forte”, a sala de 

aula. Mais! Deixou-me compreender a progressão dos alunos ao longo do ano, muito no 

que diz respeito à interpretação de documentos escritos ou iconográficos, algo que é 
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bastante favorável, sendo este registo evolutivo mais notório nas turmas de 10.º ano, pois 

encontram-se em mudança de ciclo de estudos e, por isso, a exigência da disciplina de 

História A no curso científico-humanístico de Línguas e Humanidades tende a ser maior 

do que estavam habituados.  O Anexo 1 representa estes diários, esta fórmula de refletir 

sobre a nossa atividade e sobre a resposta daqueles que mais importam.  

Num balanço geral, a observação participante foi-me fornecendo dados que 

possibilitaram melhorar o contacto com os alunos, dando-me também o mote para atuar 

diretamente nas principais dificuldades destes. Por exemplo, o espírito crítico dos alunos, 

aquando de uma primeira abordagem da arte em sala de aula, era pouco aguçado. 

Tendencialmente, os alunos construíam narrativas pouco complexas quanto ao que estava 

representado nas obras que observavam. A arte era estanque. E não é isso que a arte deve 

potenciar dentro da sala de aula. A arte promove a discussão, dada a subjetividade com 

que é observada. Por isto, aquando de uma reflexão mais distanciada da realidade vivida 

em sala de aula, aquando dos registos referentes à observação participante, consegui 

aperceber-me que o problema não estava só na interpretação, no distanciamento dos 

alunos face à arte. O meu questionamento deveria também ser alterado, a minha 

abordagem um pouco estática deveria ser moldada, deveria ser mais desafiante. Isso 

permitiu um crescimento dentro da sala de aula, um crescimento mútuo, muito devido à 

reflexão, ao ato de repensar e refazer.  

Foi através destes registos diários das aulas lecionadas que compreendi a ligação 

quase que umbilical dos alunos à tecnologia. E foi a reflexão sobre as minhas práticas 

pedagógicas que me levou a trilhar um caminho que visava utilizar a tecnologia para além 

das paredes da sala de aula. É inegável que a tecnologia anima a sala de aula de uma 

forma surpreendente. Simples animações possibilitaram momentos de ensino-

aprendizagem extremamente prazerosos e francamente positivos para ambos. “Professor, 

lembrei-me de um nome importante durante o teste porque imaginei-o a cair, como fez 

no PowerPoint”. Mais uma vez, só a reflexão, só este parar e olhar para trás, possibilita 

perceber o que correu bem e o que correu mal.  

Para além disto, os diários de bordo que apresento no Anexo 1 tendem a expressar, 

quase todos, emoções, seja dos alunos, seja do professor, porque os sentimentos não se 

revivem, mas deixam marcas e, em muitos momentos, foi na releitura destes meus 

momentos de introspeção que percebi o que ia fazer e o que queria fazer durante as minhas 

próximas aulas.  
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Feito já um balanço geral dos registos apensos, e percebida a sua mais-valia para 

esta investigação, é importante apresentar situações individuais que abram um pouco as 

portas da caixa-forte, para que se perceba como uma simples conversa a sós nos leva a 

distinguir o que numa aula de 50 ou 100 minutos correu bem ou menos bem. Por 

conseguinte, apresentarei algumas das estratégias mais inovadoras que foram utilizadas 

(se a inovação ainda existe), e que foram, ou não, bem-sucedidas, todas elas assim 

distribuídas através de um “julgamento” proveniente da análise dos registos da 

observação participante. 

Postos de parte os recursos mais tradicionais da aula de História, tradicionais na 

medida em que são tidos como estratégias regularmente utilizadas para construir 

conhecimento, sendo eles os documentos históricos e historiográficos, gráficos e 

documentos iconográficos, o estágio profissional e a observação participativa levam-nos 

a utilizar estratégias que proporcionam momentos de aula francamente positivos, onde 

uma abordagem diferenciada possibilita novas dinâmicas no processo de ensino-

aprendizagem.  

Partindo dos registos efetuados através da observação participativa, já aqui 

enunciados, e das classificações obtidas pelos alunos aquando da avaliação dos conteúdos 

lecionados, penso que será possível estabelecer uma comparação entre a perceção do 

professor num registo pós-aula e o sucesso/insucesso da turma, tentando-se perceber se a 

perspetiva do professor corresponde a uma avaliação positiva dos alunos. 

Assim, depois de apresentada cada estratégia, positiva ou negativa, distribuída 

consoante os registos efetuados, segue.se, nos casos em que for possível, a apresentação 

dos resultados referentes à avaliação da turma em perguntas relacionadas com o conteúdo 

exposto, para se estabelecer então a comparação necessária entre o que o professor sente 

e a realidade espelhada na avaliação.  
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4.1.1 As estratégias bem-sucedidas no contexto de sala de aula  

 

A primeira estratégia que se mostrou positiva está associada ao primeiro contacto 

tido com as turmas. Lecionada a 23 de outubro de 2018, no 8.º A, a aula abordava questões 

relacionadas com a crise do Império Português e a consequente perda da independência 

no século XVI.  

Para cativar os alunos e para lhes apresentar algo diferente do que haviam visto 

até então, resolvi desenvolver uma banda desenhada (Anexo 2), que explorasse todos os 

conteúdos necessários para efetivar os conhecimentos acerca da matéria a lecionar. Não 

esperava uma boa recetividade, tinha sido avisado que poderia soar a uma infantilização 

da aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contudo, os alunos reagiram perfeitamente ao uso de uma banda desenhada e só 

pela disposição das animações conseguiam decifrar, passo a passo, o caminho que levou 

Portugal a perder a independência no século XVI. A banda desenhada revelou-se um 

recurso bastante interativo e quebrou o nervosismo ou dificuldades esperadas por um 

“estagiário de primeira viagem”, possibilitando caminhar com os alunos, responder às 

muitíssimas dúvidas que levantavam e, para além disto, demonstrou-lhes que as aulas 

focadas numa apresentação não precisam de ser estáticas. O PowerPoint fornece-nos 

Figura 1 – Banda desenhada  
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variadas formas de tornar todo o processo de ensino-aprendizagem em algo que seja mais 

do que uma simples leitura e/ou interpretação de documentos. A banda desenhada 

comprovou que a utilização de animações e uma colocação de voz diferente, dependente 

das circunstâncias, possibilita esta relação empática entre professor e alunos. 

No que diz respeito à avaliação, efetuaram uma ficha de avaliação no dia 8 de 

novembro de 2018 e os resultados às questões referentes aos conteúdos abordados com a 

banda desenhada foram os seguintes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre questões de graus de dificuldade distintos, podemos observar que a média 

das cotações obtidas em todas as perguntas tende a ser positiva, havendo maiorias 

significativas, nas duas últimas duas questões, de respostas com cotação máxima, o que 

por si representa uma aprendizagem positiva dos conhecimentos lecionados.  

A segunda estratégia que se demonstrou como bastante interessante para os alunos 

e para a sua aprendizagem foi utilizada no dia 13 de novembro de 2018, no âmbito das 
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Gráfico 6 – Cotações das respostas à pergunta: 

Refere três promessas de Filipe II nas Cortes de 

Tomar, que justificam o conceito de monarquia 

dualista atribuído à sua governação. x ̅= 4 

Gráfico 7 – Cotações das respostas à pergunta: 

Explica as razões que levaram à insatisfação dos 

portugueses face à União Dinástica na 1ª metade 

do séc. XVII. x ̅= 6 

Gráfico 8 – Cotações das respostas à pergunta: 

Localiza no tempo(dia/mês/ano) a Restauração da 

Independência de Portugal. x =̅ 3 
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condições e motivações para a expansão portuguesa. Para abordar as motivações sociais 

de cada estrato, desenvolvi uma dramatização que, aquando da sua leitura, tinha exposto 

aquilo que levou a nobreza, o clero e o povo a verem com bons olhos a expansão 

portuguesa.  

Reticentes quanto à dramatização, pois a turma estranhava a abordagem do 

professor estagiário que lecionava a primeira aula destes, ao perceberem o desafio de 

desvendar que estrato social representava cada personagem, os alunos envolveram-se de 

tal forma com a dramatização, presente no Anexo 3, que rapidamente responderam a todas 

as questões relacionadas com as motivações sociais.  

 

 

 

 

 

 

 

É expressiva a avaliação dos alunos quanto a este conteúdo, na medida em que o 

nível de cotação máximo tendencialmente é o que mais aparece, estando expressa, no 

total, uma média positiva quanto às respostas dos alunos. De notar que a avaliação destes 

conteúdos foi feita a 7 de dezembro de 2018,  

Acrescentando a esta estratégia, também na mesma aula e como uma forma de 

rever os conteúdos lecionados, foi levado a cabo um jogo didático (Anexo 4), ao qual os 

alunos responderam de forma bastante positiva, demonstrando um espírito competitivo 

saudável e dando uma finalização divertida à aula que, por si só, tinha sido bem-sucedida.  
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Gráfico 10 – Cotações das respostas à pergunta: 

Mostra a importância dos descobrimentos 

portugueses, partindo da informação apresentada 

no Doc. B x ̅= 2 

Gráfico 9 – Cotações das respostas à pergunta: 

Apresenta as condições geográficas e humanas que 

justificam o pioneirismo português no processo de 

expansão europeu. x =̅ 4 
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Também estes conteúdos foram alvo de avaliação na ficha sumativa de dia 7 de 

dezembro e os resultados foram os seguintes:  
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Figura 2 – Jogo "Quem quer ser navegador" 

Gráfico 12 – Cotações das respostas à pergunta: 

Com base no Doc. A, caracteriza o mundo 

conhecido pelos europeus antes da expansão 

marítima. x ̅= 2 

Gráfico 11 – Cotações das respostas à pergunta: 

Identifica os meios técnicos representados nos 

Docs.  C e D. x ̅= 3 

Gráfico 13 – Cotações das respostas à pergunta: 

Nomeia o tipo de navegação que o Doc C permitia. 

x ̅= 1 

Gráfico 14 – Cotações das respostas à 

 pergunta: Apresenta as vantagens  

da utilização do meio técnico  

apresentado no Doc. D. �̅�= 2 
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Com graus de dificuldade distintos, todas as questões demonstram uma média de 

respostas positivas. Contudo compreendem-se algumas notas negativas superiores ao que 

até então demonstraram. Mesmo assim, pode dizer-se que o jogo foi bem-sucedido, dado 

o número de respostas corretas que o coletivo teve durante o final da aula.  

Continuando no caminho dos jogos didáticos, principalmente por causa da 

resposta positiva dada ao anterior, decidi que toda a aula seria um jogo e nada melhor do 

que a temática da rivalidade luso-castelhana para dividir a turma em duas equipas 

distintas. Lecionada a 20 de novembro de 2018, a aula pressupunha a utilização de um 

tabuleiro gigante projetado no quadro da sala de aula. A disposição da sala era de 

autêntico confronto: metade das mesas colocadas no lado esquerdo, metade das mesas 

colocadas no lado direito. Um centro para que se criasse, no final, aquele que era o prémio 

coletivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo da aula, os alunos lançavam um dado virtual e colocavam a sua bandeira, 

portuguesa ou espanhola, na casa que lhes calhara em sorte. As regras que iniciavam o 

jogo ordenavam que todas as direções deveriam ser respeitadas e, por isso mesmo, 

agilmente consegui forjar o dado, fazendo com que este encaminhasse as turmas para as 

casas que eu queria. Chegados à casa que lhes calhara “em sorte”, seguir-se-iam tarefas, 

individuais ou coletivas, todas com o intuito de obrigar os alunos a interpretar várias 

fontes, entre elas o documento original do Tratado de Tordesilhas, adaptado, dando aos 

alunos a noção do essencial do que ali se escrevera. Inicialmente a letra e a dificuldade 

de perceberem que se tratava de um documento em português parecia-me ser um 

constrangimento enorme e, por isso, preparei, de antemão, uma transcrição do tratado. 

Figura 3 – Tabuleiro do jogo da Rivalidade luso-castelhana 
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Porém, se estava a testar, testava efetivamente e, por isso, não entreguei inicialmente a 

transcrição. Verdade é que surpreendentemente o professor fez-se polvo, na medida em 

que choviam “descobertas” de palavras ou frases que se encaixavam perfeitamente nos 

conteúdos que estava a lecionar. Passo a passo, os alunos perceberam o conteúdo do 

tratado e, só no final, em jeito de recompensa, levaram consigo não só o documento 

original como a transcrição, para que o estudo fosse mais completo.  

 Nas restantes tarefas, caso fossem bem-sucedidos, recebiam uma peça de um 

puzzle gigante. Nos últimos 15 minutos da aula, ao centro, as duas turmas partilharam as 

peças e construíram o mapa apresentado no Anexo 5, dando-lhes a possibilidade de juntos 

traçarem o meridiano de Tordesilhas e o Paralelo 27. 

O jogo funcionou lindamente. O espírito de competição existia, contudo, as 

equipas complementavam-se com o conhecimento que iam adquirindo. Passou para os 

alunos o papel mais importante: o de construtores do seu próprio conhecimento. O 

professor orientava, enunciando as diretrizes do caminho que deviam seguir. No final, o 

sentimento foi de missão totalmente cumprida.  

Também estes conteúdos foram avaliados na ficha sumativa de 7 de dezembro de 

2018, obtiveram-se os seguintes resultados:  
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Gráfico 15 – Cotações das respostas à pergunta: 

Identifica os números de 1 a 7 assinalados no 

mapa. x ̅= 5 

Gráfico 16 – Cotações das respostas à pergunta: 

Explica por que razão a viagem de Cristóvão 

Colombo originou um conflito entre Portugal e 

Castela. x ̅= 4 
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Com um grau de complexidade distinto, as questões acima apresentadas 

demonstram com resultados positivos, visto que a média das respostas se situa em níveis 

Bom ou Muito Bom, dando ao jogo didático um feedack positivo. 

Seguindo este caminho de tornar os alunos os verdadeiros construtores do seu 

conhecimento, a seguinte estratégia procurou evidenciar o papel do professor como tutor 

e investigador social e o dos alunos como agentes ativos no processo de ensino-

aprendizagem.  

Assim, foram desenvolvidos autênticos manuais, presentes no Anexo 6, através 

dos quais os alunos construíam anúncios para apresentar aos colegas o instrumento que 

lhes calhara em sorte desenvolvido durante a Revolução Científica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Aula da Revolução Científica 
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No que concerne à criatividade, as duas turmas apresentaram-se extremamente 

criativas, criando anúncios publicitários dignos de apresentação televisiva. 

Acrescentando a isto, inventarem preços e importâncias indispensáveis para a vida diária 

de cada um de nós tornaram este momento extremamente divertido.  

 

 

 

 

 

 

 

O conteúdo demonstrou-se como o ponto forte das turmas, na medida em que 

todos conseguiram dominar o seu instrumento, apresentando-o de forma coerente e 

satisfatória, dando a todos os presentes as informações necessárias para se compreender 

o desenvolvimento científico do período em estudo.  
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Gráfico 17 – Cotações do trabalho dos alunos do 

8.º A, quanto à criatividade. x =̅ Bom 
Gráfico 18 – Cotações do trabalho dos alunos do 

8.º B, quanto à criatividade. x =̅ Bom 

Gráfico 19 – Cotações do trabalho dos alunos do 

8.º A, quanto ao conteúdo. x ̅= Muito Bom 

Gráfico 20 – Cotações do trabalho dos alunos do 

8.º B, quanto ao conteúdo. x ̅= Muito Bom 
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Por fim, os alunos demonstravam-se à vontade para falarem em público, o que 

conferiu à aula uma boa dinâmica. Talvez por estarem habituados a apresentarem os seus 

trabalhos, não se coibiram de falar alto e pausadamente, numa verdadeira demonstração 

das suas capacidades comunicativas.  

É importante perceber que estes momentos dados aos alunos para se 

entrecruzarem uns com os outros, para agirem como grupo, são indispensáveis para os 

bons resultados, não só avaliativos, mas também na interação pessoal. Esta aula foi 

lecionada às duas turmas num período em que estes estariam a ser sensibilizados, pela 

PSP, para a existência do bullying e para a necessidade de agirem todos em conformidade 

para a procura pelo bem comum. Verdade é que uma atividade que os une, só terá reflexos 

positivos na sua postura dentro da escola e fora dela.  

Outra estratégia diferente a apresentar centra-se também numa forma de avaliar a 

atenção e participação dos alunos dentro da sala de aula. Depois de uma aula densa no 

que diz respeito à análise de documentos iconográficos, lecionada a 22 de janeiro de 2019, 

foram distribuídos a cada aluno cartões de cor verde e vermelha. À medida que apareciam 

no quadro alguns registos fotográficos, estes eram confrontados com a pergunta: “é de 

estilo barroco?”, ao qual respondiam afirmativamente com um cartão verde, ou 

negativamente com um cartão vermelho.  
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Gráfico 21 – Cotações do trabalho dos alunos do 

8.ºA, quanto à apresentação. x ̅= Bom 

Gráfico 22 – Cotações do trabalho dos alunos do 

8.ºB, quanto à apresentação. x ̅= Muito Bom 
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No final da aula, já terminado o jogo, a sensação deixada pela turma é que 

dominavam perfeitamente o estilo barroco, dado que justificavam perentoriamente a sua 

escolha de cartão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Também o Barroco foi alvo de avaliação e esteve presente na ficha sumativa do 

dia 29 de janeiro de 2019. Nas respostas referentes à arte, podemos perceber que os 

resultados são positivos e, por isso mesmo, o balanço registado no final da aula espelha-

se também na componente avaliativa.  

Por fim, como forma de aperfeiçoar o trabalho de investigação autónoma e de 

seleção de informação, foi elaborado um jornal, o Regenerador, possível de ver no Anexo 

8. Esperava-se que os alunos não estivessem tão predispostos para a aula, visto que o 

último teste tinha sido feito na aula anterior, mas, surpreendentemente, a utilização de 

uma estratégia diferente do normal levou a que respondessem positivamente à aula.  
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Gráfico 23 – Cotações das respostas à pergunta: 

Faz corresponder o período histórico ao(s) 

estilo(s) artístico(s) desenvolvido(s) nessa época. 

x ̅= 2 

Gráfico 24 – Cotações das respostas à pergunta: 

Enuncia três características da arquitetura 

barroca. x ̅= 4 

Figura 5 – Aula da Arte Barroca 
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Sem serem avaliados os conhecimentos dos alunos numa ficha de avaliação 

sumativa, fica a sensação de que, para além de dominarem os conteúdos de forma 

consistente, os alunos conseguiram demonstrar-se aptos a construírem de forma 

autónoma o seu conhecimento e, acrescentando a isto, as suas aptidões para a análise de 

documentos está, efetivamente, melhor.    

 

  

Figura 6 – Aula da Regeneração 
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4.1.2 As estratégias não tão bem-sucedidas no contexto de sala de aula  
 

Nem tudo correu bem. Nem todas as estratégias diferentes aplicadas dentro da sala 

de aula foram positivas. Os alunos respondem consoante a sua envolvência, é certo, não 

nego que tenham estado envolvidos durante as aulas que vou apresentar, todavia o 

sentimento que fica num momento de reflexão é que não funcionaram tão bem.  

A primeira estratégia a mencionar relaciona-se com uma aula pensada para a 

lecionação da Reforma Protestante ao 8.º ano. Durante 50 minutos foram apresentadas as 

principais características das Igrejas Protestantes, bem como as causas da rutura com a 

Igreja Católica. Como uma forma de consolidar o conhecimento dos alunos, foram 

colocados debaixo das cadeiras destes envelopes com as principais características das 

igrejas estudadas.  

A falta de tempo e a confusão gerada pela surpresa de ter algo colado debaixo da 

cadeira, fez com que, no final, tudo parecesse muito pouco consolidado e o esforço para 

fazer algo novo um pouco efémero.  
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Gráfico 25 – Cotações das respostas à pergunta: 

Através da análise dos documentos, indica as 

críticas feitas à Igreja Católica. x ̅= 3 

Gráfico 26 – Cotações das respostas à pergunta: 

Refere três princípios doutrinários comuns a todas 

as Igrejas Protestantes. x ̅= 3 
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Surpreendentemente, e ao contrário do esperado, no momento de avaliação do dia 

7 de dezembro de 2018, as questões relacionadas com a temática abordada nesta estratégia 

não tão bem-sucedida apresentam uma média de respostas de grau positivo, o que 

pressupõe uma diferença clara entre o momento de ensino-aprendizagem e a sua 

finalização, ou seja, o momento de consolidação. Talvez o tempo ou a excitação de serem 

“enganados” durante tanto tempo com algo escondido tenha sido a verdadeira sentença a 

uma estratégia que, pelas cotações apresentadas, tinha tudo para resultar.  

Também como estratégia de consolidação dos conhecimentos adquiridos durante 

a aula de dia 8 de novembro de 2018, foi projetado um jogo didático onde, em equipas de 

dois elementos, os alunos responderiam a questões relacionadas com a arte romana.  

 Mesmo que a plataforma Kahoot não parecesse ser uma novidade para os alunos, 

a utilização dos dispositivos móveis alterou completamente a dinâmica da sala de aula e 

a atenção da turma perdeu-se bastante. Ainda que competitivos, a utilização deste jogo 

tornou todo o final da aula num momento de algazarra, onde a revisão parecia o menos 

importante a fazer. 

 

 

 

Cantigas  

 

 

Avaliados a 29 de outubro de 2018, os conteúdos referentes à Arte Romana 

mereceram algum destaque na ficha de avaliação, talvez porque, mesmo não tendo obtido 
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Gráfico 27 – Cotações das respostas à pergunta: 

Assinala com V (Verdadeiro) ou F (Falso) as 

seguintes afirmações. x ̅= 3 

Gráfico 28 – Cotações das respostas à pergunta: 

Explicita o significado de “Cardo” e de 

“Decumanos”. x ̅= 3 

Gráfico 29 – Cotações das respostas à pergunta: 

Apresenta o principal espaço público das cidades 

romanas, indicando os principais elementos aí 

presentes. x ̅= 7 
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bons resultados com o uso do jogo móvel, a aula, numa perspetiva geral, foi bem-

sucedida. 

Tendo tomado uma boa parte da classificação da prova, visto que 67 pontos, dos 

200 possíveis se distribuíram em questões relacionadas com a arte, a avaliação procurou 

fazer um balanço de quantos conhecimentos tinham sido adquiridos na aula já referida.   

 

 

 

 

 

 

 

Distintas quanto à complexidade, as questões apresentadas demonstram todas uma 

média de respostas de grau positivo, o que representa um sucesso inerente à aula 

lecionada, contrastando com o sentimento deixado no final da mesma. É de notar que a 

questão Desenvolve o seguinte tema: O urbanismo romano, presente no Gráfico 31, foi 

escolhida como a de maior desenvolvimento de toda a ficha de avaliação e, mesmo assim, 

só sete alunos obtiveram classificações negativas, ressalvando-se que a maioria das 

negativas se situa na classificação de oito. 

 

 

 

 

 

 

No seguimento da apresentação de estratégias que não foram tão bem-sucedidas, 

é importante mencionar que muitas delas eram de tipologia audiovisual. Os alunos, de um 
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Gráfico 30 – Cotações das respostas à pergunta: 

Destaca a importância e função dos diferentes 

espaços públicos presentes nos documentos 3, 4 e 

5. x ̅= 6 

Gráfico 31 – Cotações das respostas à pergunta: Desenvolve o seguinte tema:  

O urbanismo romano  x ̅= 12 

Gráfico 32 – Cotações das respostas à pergunta: 

Identifica as inovações arquitetónicas criadas pelos 

romanos x ̅= 7 

Gráfico 33 – Cotações das respostas à pergunta: 

Refere, a partir do documento 10, três 

características da escultura romana. x ̅= 8 
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modo geral, estão sempre predispostos a ver excertos de filmes ou a analisar vídeos 

substancialmente ricos para a aula. Contudo, nem sempre conseguem criar as conexões 

necessárias para o aparecimento daquele recurso, naquele momento, obrigando a que o 

professor entregue de antemão, não só uma contextualização necessária do recurso, mas 

também uma explicação mais detalhada de minúcias.  

Um dos grandes exemplos de uma estratégia audiovisual não tão bem-sucedida 

foram os excertos utilizados a 21 de fevereiro de 2019, aquando de uma aula lecionada 

ao 8.º ano, com temáticas que envolviam o “Despotismo Esclarecido” e o Marquês de 

Pombal, da série O Processo dos Távoras, de 2001, distribuída pela RTP.  

Em pouco mais de sete minutos, os excertos apresentados demonstravam o 

conflito existente com a família Távora, a sua proximidade com a Companhia de Jesus e 

a oportunidade vista pelo Marquês de Pombal nesta conjuntura que favorecia não só a 

asfixia do poder da nobreza, como também alavancava o prenúncio da expulsão dos 

Jesuítas de Portugal. 

Encaminhados para questões relacionadas com o porquê da execução da família, 

os alunos não foram tão assertivos como se esperava e, por isso, depois de já ter sido feita 

uma contextualização e apresentação das personagens de antemão, não logrou a favor 

desta estratégia a necessidade de desconstruir, quase pedaço a pedaço, os diálogos tidos 

entre as personagens, para os alunos perceberem todas as dinâmicas e estratégias 

presentes neste processo.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 –  Série o Processo dos Távoras, RTP 
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O grande problema da estratégia residiu não na asfixia do poder da nobreza, sendo 

os Távoras o grande exemplo dado a todos os que ousassem desafiar o Marquês, mas sim 

na Companhia de Jesus, algo abordado nos excertos, mas de forma menos feérica. Os 

alunos não perceberam a importância do episódio dos Távoras para a expulsão da 

Companhia e, por isso, quando questionados sobre qual a relação entre a trama que 

envolvia os Távoras e a partida dos barcos com uma tempestade na pintura de Louis-

Michel van Loo e Joseph Vernet, não conseguiram estabelecer uma relação que era tão 

importante para a interpretação completa desta pintura que foi o centro de toda a aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O processo de pensar uma aula diferente é, muitas vezes, algo complexo. A 

escolha dos recursos tende a ser feita consoante a necessidade de estabelecer um fio 

condutor lógico. O que aconteceu com a seguinte estratégia não foi um erro de 

interpretação dos alunos, nem foi a confusão gerada na sala de aula, muito menos foi o 

sentimento de ficarem aquém na interpretação de algo, foi, sobretudo, uma má escolha 

por não acrescentar nada, pesava apenas no tempo.  

A aula de 11 de março de 2019 tinha como conteúdos a lecionar a cultura leiga e 

profana, às turmas de 10.º ano. Porém, a aula tinha a duração de 100 minutos, mas a 

densidade dos conteúdos a lecionar não era, de todo, para tal duração. Depois de 

totalmente planeada, a aula parecia demasiado curta e, pela falta de conteúdo interessantes 

na temática do amor cavaleiresco, foi minha opção inserir cantigas trovadorescas, 

introduzindo um pequeno “aperto de mãos” ao português. 

Figura 8 – Louis-Michel van Loo; joseph Vernet, Portrait 

of Sebastião José de Carvalho e Melo, 1st Marquess of 

Pombal, 1766, óleo sobre tela, 1766, Museu de Lisboa, 

Portugal 
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Para além de todas as cantigas escolhidas terem sido alvo de análise na aula de 

Português, esta poesia trovadoresca era otimamente dominada pelos alunos que viram a 

atividade como algo tão desprovido de necessidade quanto eu. Teria sido muito mais 

benéfico abrir horizontes, não demonizar o manual, como tanto defendo, e abri-lo, 

perceber que duas páginas depois da cultura leiga e profana se encontra a cultura popular 

e havia tanto a discutir nas romarias.  

Assim, má gestão do tempo, associada a uma estratégia mal escolhida, levaram a 

que este momento não fosse tão bem-sucedido.  

Por fim, é importante referir, de uma forma geral, a música. Todos os anos letivos 

que lecionei, 8.º e 10.º, quatro turmas, tiveram encontros, de quando em vez, com música. 

O hino da Restauração, O Fado Marinheiro, Tchaikovsky, Amália, Abba, Rui Veloso e o 

Auto da Pimenta, foram algumas das sonoridades ouvidas dentro da sala de aula. Foram 

dadas várias oportunidades à música, à sensibilidade auditiva dos presentes, à sua 

capacidade de perceberem que um poema diz muito mais do que parece, mas a resposta 

dos alunos foi sempre um tanto ou quanto medíocre. Ora o estilo não lhes interessava e, 

por isso, aquilo que seria um momento de aprendizagem passou a ser momento de 

chacota, ora desistem da complexidade dos sons, ora desistirem do poema.  

É difícil explorar música dentro da sala de aula, essa é a principal conclusão 

retirada durante este ano. Ao contrário de todos os outros tipos de arte, há relutância por 

parte dos alunos em ouvirem sonoridades distintas das que estão habituados a ouvir, 

pondo os seus preconceitos de parte e interagindo com a obra apenas de forma crítica e 

não apreciativa. Mesmo assim, foram dadas várias oportunidades à música, em turmas 

diferentes, em momentos diferentes, em contextos também eles distintos. Todos deixaram 

um sabor amargo e pouco satisfatório. 
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Capítulo V – “Eu já vi, agora digam-me vocês!”: Os 

inquéritos por questionário 

 

 

Feito o levantamento das reflexões, dos sentimentos e de tudo aquilo que está 

subjacente ao ser professor e à observação participante, torna-se agora importante abordar 

diretamente o que os alunos têm para dizer nas mais variadas formas: como gostam de 

aprender, o que mais gostam de fazer, como se relacionam com a inércia do ensino, como 

é que a diferença, a inovação, se é que existe, os faz ver uma escola, um futuro diferente. 

Em períodos alternados e a turmas diferentes foram aplicados três questionários 

distintos, com vista, por um lado, a perceber o tipo de aula que os alunos preferem, 

passando pela importância do professor e as suas intervenções e, por outro lado, a postura 

dos alunos perante algumas estratégias/recursos e a importância de novas abordagens para 

um fortalecimento do processo de ensino-aprendizagem. 

 

“Os investigadores usam os questionários e as entrevistas para transformar em dados a 

informação diretamente comunicada por uma pessoa (ou sujeito).” (Tuckman, 2000) 

 

A elaboração de um inquérito por questionário é um trabalho minucioso, onde o 

questionamento deve ser incisivo, procurando-se que todas as respostas se enquadrem no 

objetivo pretendido. Há que ter em conta, aquando da formulação de questões, que estas 

devem ser bastante diretas, com uma linguagem simples, pouco complexa, pois não é 

nosso objetivo apresentar questões dúbias que suscitem dificuldades de resposta.  

Num primeiro momento, decidi a aplicação do questionário em sala de aula. 

Utilizando a plataforma gratuita Google Forms, de uso intuitivo e pouco complexo, 

elaboramos um primeiro rascunho com as questões a serem exploradas e, só depois, foi 

feita uma escolha consciente de que questões estariam diretamente ligadas ao nosso 

objetivo principal. 
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5.1 O que esconde a caixa-

forte? : O porquê do 

primeiro quesonário 

Era e ainda é esta uma das grandes questões desta investigação. A sala de aula, a 

nossa caixa-forte, à primeira vista, não esconde grande coisa, são mesas e cadeiras, 

voltadas para um quadro interativo, ou uma simples tela onde o professor escreve com 

uma caneta de feltro e ao centro, bem ao centro, no teto, um projetor, ligado a um 

computador, a tal caixa negra, que guarda todos os nossos segredos. Sim, aqueles que 

trazemos de casa guardados numa pequena malinha tecnológica que confidencia, 

primeiro ao computador, todos os nossos mistérios.  

A caixa-forte parece-nos simples, porém complexa. Para uns, é estática, sem 

voltas ou reviravoltas, acende a luz, apaga a luz, liga o computador, desliga o computador, 

fala, escreve, lê, documento atrás de documento; para outros é um palco, onde o quadro 

se assume como uma autêntica Broadway, passando por lá a encenação de autênticas 

peças dignas de uma Elaine Stritch, Patti LuPone ou Bernadette Peters; para outros é 

ainda um autêntico festival de verão, daqueles muito hindies que estão na moda, onde 

Amália se funde com Tchaikovsky que, por sua vez, se une aos Abba; e para os mais 

artísticos é um cinema, um autêntico Kodak Theatre, pronto a receber as demandas de 

todas as Meryl Streep e os Daniel Day Lewis desta vida. Só que sem pipocas, que 

incomoda e temos pouco tempo para limpar os estragos.... Versátil esta caixa-forte, não? 

Mas não acaba por aqui! Também há aqueles que acreditam que a sala de aula é uma 

galeria de arte e expõem, nas paredes do WI-FI, obras de Picasso ou Klimt, WI-FI, vulgo 

Emaze. Por fim, há uns um pouco loucos, não que os outros não sejam, mas estes fazem 

da sua caixa-forte um autêntico Casino, sem apostas a dinheiro, mas cheia de jogos. 

Esquece-se o espectador que no Casino também há teatro, música, obras de arte e até 

cinema.  
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Mas “o que esconde a caixa-forte?”, pergunto eu, novamente. Esconde cadeiras, 

mesas, projetores, quadros e computadores, e um labirinto de caminhos, de recursos, de 

oportunidades, de estratégias para se chegar ao conhecimento. E são esses recursos que 

importa perceber. Como se relacionam os alunos com as diferentes faces da caixa onde 

estudam? Será que preferem representar uma boa peça de teatro na Broadway ou assistir 

a uma fita de Hollywood? Como é que eles olham para estas coisas estapafúrdias que vêm 

tirar a calma àqueles primeiros indivíduos, os que acendem e apagam as luzes, sem fazer 

estragos. Surge assim a primeira intervenção na sala de aula. Não que observar não seja 

intervir… 
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5.1.1 Questionário n.º 1: Os recursos na sala de aula  
 

 

O primeiro questionário tinha como foco ou objetivo principal saber qual a relação 

existente entre os alunos e os diferentes recursos didáticos utilizados na escola por todos 

os professores e, para além disso, as suas preferências quanto à aplicabilidade ou êxito 

destes no processo de ensino-aprendizagem. Acrescentando a isto, este questionário 

procurava também perceber que tipo de professor os alunos mais gostam e a que 

abordagem docente estavam mais habituados. Com isto, o questionário levanta bastante 

o véu para se obterem respostas importantes para a consolidação das questões de partida 

desta investigação. 

Quanto à estrutura deste questionário, decidimos dividi-lo em duas partes: uma 

primeira que procura apontar alguns dados identificativos do aluno, como por exemplo, 

a idade, o género e o ano de escolaridade; e uma segunda parte, muito mais específica, 

com sete questões, duas de resposta aberta e cinco de resposta fechada. 

A questão mais abrangente, ou seja, a questão 8. DE UMA FORMA GERAL, 

quanto aos recursos utilizados em sala de aula, considero que…, remete para uma escala 

de Likert, com cinco opções diferentes, onde decidimos colocar como extremos os níveis 

de “Discordo totalmente” e “Concordo totalmente”. A questão 9. Numa escala de 1 (não 

gosto nada) a 4 (gosto muito), indica o quanto te agrada o uso…, remete também para 

uma escala de Likert onde foi suprimida uma opção, a opção intermédia, visto que o nosso 

objetivo era perceber se a reação a determinada estratégia ou recurso era realmente 

positiva ou negativa.  

Das quatro turmas envolvidas nesta investigação, decidimos realizar este 

questionário em outubro de 2019 e, pela rotatividade trimestral entre as disciplinas de 

História e Geografia, prática defendida pela ESJGZ para o 8.º ano do ensino básico, 

prática já explicada anteriormente, obtivemos respostas de apenas três turmas. Portanto, 

de 84 resultados possíveis, obtivemos, no início do ano letivo, 81 respostas ao nosso 

questionário sendo que à pergunta 6., de resposta aberta, responderam 79 alunos, à 

pergunta 8., de resposta fechada, responderam 80 e à pergunta 10., também de resposta 

aberta, responderam 72. 
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5.1.2 Análise de dados 

 

A utilização da plataforma Google Forms permitiu-nos, aquando da recolha das 

respostas em papel aos questionários entregues, transpô-las para suporte eletrónico, 

dando-nos a possibilidade de fazer a análise do conteúdo destas respostas. 

Como mencionamos anteriormente, a nossa amostra engloba duas turmas de 10.º 

ano e uma turma de 8.º ano, havendo 65,4% de respostas dadas por alunos de 10.º ano e 

34,6% de 8.º ano. 

 

 

 

 

 

Obtidas 81 respostas, podemos afirmar que integram a nossa amostra 53,1% de 

alunos do género feminino e 46,9% de alunos do género masculino, havendo um certo 

equilíbrio entre os dois géneros. As idades compreendem os 12 e os 17 anos, estando a 

média fixada nos 14 anos. 
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Gráfico 36 – Distribuição da 
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Finda a análise dos dados pessoais, inicia-se neste momento uma análise de 

conteúdo relacionada com a nossa investigação: os recursos didáticos. Quanto à utilização 

de recursos por parte de todos os professores, uma maioria significativa, ou seja, 62 

alunos, 76,5%, afirmam que os professores das várias disciplinas utilizam recursos 

diversificados, porém, 23,5%, 19 alunos, negam a existência de vários recursos, o que 

significa que para esta percentagem da amostra ainda há uma falta de variedade nos 

recursos utilizados em sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

No que diz respeito ao trabalho realizado em sala de aula, subdividimos a questão 

em várias possibilidades: a utilização exclusiva de recursos diversificados, o uso 

exclusivo do manual, a única e exclusiva explicação do professor sem acesso a recursos 

ou estratégias e a possibilidade de gostar de todas as opções. Das 81 respostas obtidas, 

43,2%, ou seja 35 alunos, preferem uma conjugação das três possibilidades, porém, 33 

alunos, 40,7%, salientam a importância dos recursos para classificar como boa a aula, 

havendo ainda 14 alunos, 17,3%, que salientam a importância da explicação do professor 

como fator importante para o sucesso da aula e, por fim, dois alunos, ou seja 2,5%, 

preferem a utilização exclusiva do manual. Estes resultados espelham a importância não 

só da conjugação de todos os elementos que constituem esta “nova” fórmula de dar aulas 

como também da necessidade de existirem recursos cada vez mais diversificados para 

captarem a atenção do público-alvo. Os alunos gostam de estratégias diferenciadas, vê-se 

essa disposição no número de alunos que prefere o uso exclusivo do manual, uma 

percentagem muito diminuta, pois este é muito mais estanque do que qualquer outra 

plataforma. 
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Gráfico 37 – Respostas à pergunta: Os 

teus professores (de qualquer 

disciplina) utilizam recursos 

diversificados nas aulas? 
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Ainda relacionado com a questão anterior, pedimos aos alunos que justificassem 

as suas opções procedendo-se, agora, a uma categorização das suas respostas, 

apresentada de seguida: 

 

CATEGORIAS RESPOSTAS 

A. Dinamismo e 

interatividade 

[1] Dependendo do contexto, acho importante os vários recursos que os professores 

podem utilizar de modo a dar dinamismo à aula. 

[2] Pois gosto de ter aulas diferentes e interativas 

[3] Porque é mais divertido e as matérias ficam mais interessantes 

[17] Aprender de várias maneiras, e de diferentes fontes é para as aulas não serem 

monótonas 

[28] Jogos 

[33]A diversificação das aulas com uso do manual, PowerPoint, professor a falar 

(explicar a matéria, se tudo for utilizado ajuda na aprendizagem, pois as aulas são mais 

dinâmicas. 

[35] Pois assim as aulas não se tornam repetitivas 

[36] Para que as aulas sejam mais dinâmicas e interessantes 

[38] Eu acho que os professores deviam de variar um pouco as aulas pra não cansar os 

alunos e para ser um pouco mais divertido 

[44] Eu acho que nas aulas é importante que o professor explique a matéria com a ajuda 

do manual, para que possamos compreender mais facilmente e também acho que o uso 

de PowerPoint é importante porque torna as aulas mais interativas e divertidas 

[45] Utilizar diversos/ variado recurso em sala de aula consegue cativar os alunos e o 

seu interesse, na minha opinião. 

[46] Prefiro com recursos diversificados, pois chama-nos mais a atenção ver/ utilizar 

coisas diferentes, e não sempre o manual ou o professor a explicar 

[53] Acho que as aulas se tornam mais divertidas e na minha opinião aprende-se mais 

[54] Com recursos diversificados as aulas tornam-se mais divertidas e cativantes 

[55] Eu gosto das três formas porque assim as aulas são diferentes e assim não são tão 

secantes. 

[65] Acho uma forma mais divertida de aprender a matéria 

[71] Eu prefiro recursos diversificados, porque estar sempre com o manual, etc.. torna 

as aulas um pouco seca e cansativa. 

B. Diversidade 

[4] Com outros recursos as aulas podem ficar mais interessantes 

[5] Acho importante haver algumas aulas diferentes. Acho importante também o uso do 

manual para depois ser mais fácil estudar. E acho também que o professor ao explicar 

ajuda-nos a entender a matéria 

[6] Todos os métodos são necessários para perceber melhor a matéria 
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Gráfico 38 – Respostas à pergunta: Como é que preferes 

trabalhar na sala de aula? 
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[7] Porque acho que com um pouco de tudo nas aulas, elas tornam-se mais interessantes. 

[8] Penso que tudo junto daria uma aula bastante agradável. 

[9] Pois acho que com diferentes tipos de materiais didáticos é mais fácil para aprender 

[10] São formas variadas de aprender, é mais fácil de aprender 

[11] Porque todos são importantes e diversificados 

[13] Porque é mais fácil de os alunos se interessarem pela matéria 

[14] Quanto mais informação e prática tivermos mais clara é a compreensão da matéria 

[15] Na minha opinião o uso de recursos diversificados ajuda a captar a atenção dos 

alunos. 

[19] Porque com materiais diversificados chama mais atenção logo poderemos entender 

melhor, e gosto de ouvir os professores a falarem 

[20] Eu prefiro que as aulas sejam mais interativas, porque se for só o professor a falar 

e não interagir com os alunos as aulas são uma seca 

[21]É mais fácil captar a atenção de um aluno quando as aulas são dadas de diferentes 

formas 

[22] Chama a atenção aos alunos, e é uma forma diferente de aprender. 

[23] Dependendo do contexto acho importantes os vários recursos que os professores 

podem utilizar. 

[24] Gosto de aprender com recursos diversificados porque ao os estarmos a utilizar a 

aula torna-se mais interessante- 

[26] Prefiro aulas com métodos informáticos, pois chama mais atenção dos alunos, 

diversificados mas mais informático 

[27] Pois embora eu prefira ouvir os professores a explicar a matéria acho o manual e os 

recursos diversificados um bom complemento 

[30] Recursos diversificados tomam a aula menos cansativa 

[37] Com recursos diversificados chama mais a atenção dos alunos e a aula não se torna 

tão secante 

[39]É importante o uso de vários materiais para a aula ser mais diversificada e atrativa 

e não apenas uma aula monótona. 

[40] Em todas as opções anteriores podemos aprender de todos os modos pois são todos 

bons materiais de aprendizagem. 

[41] Prefiro trabalhar em sala de aula com os aspetos que assinalei porque acho que é a 

melhor forma de captar as aulas 

[42] Penso que se os professores usarem diferentes estratégias no ensino, conseguem 

captar mais a atenção dos alunos 

[43] Na minha opinião, diversificar as aulas ajuda-me a compreender melhor a matéria. 

[47] Ao utilizarmos mais ferramentas de trabalho, percebemos melhor a matéria 

[48] Todas as opções anteriores são fundamentais, porque nos ajudam e tem mais 

fundamento. 

[49]O professor deve diversificar 

[50] Sinto que a minha aprendizagem seria mais fácil com todos estes recursos 

[51] Do meu ponto de vista é muito mais cativante quando são utilizados diversos 

métodos de ensino, e capta muito melhor a atenção 

[52] Utilizando todos os métodos vamos perceber qual funciona melhor 

[56] Eu prefiro recursos diversificados porque eu acho que aprendo melhor a matéria 

[58] porque acho que assim as aulas são mais produtivas e aprendo melhor 

[60] Acho que é mais fácil de aprender quando se mostra ilustrações, filmes, músicas e 

jogos 

[62]com jogos, vídeos power point e esquemas 

[63] Eu escolhi todos porque eu gosto de aulas diferentes 

[64] As aulas são mais interessantes 

[69] Eu gosto das três opções porque me sinto bem a aprender de qualquer maneira. 

[75] Eu prefiro trabalhar com recursos diversificados pois cativa-me mais 

[76] Se forem recursos diversificados as aulas acabam por se tornar menos cansativas 

[78]A aula fica mais interessante com recursos diversificados 

[79] Acho que diversificar um bocado com vídeos e jogos é muito melhor para aprender 

e mais fácil do que estar sempre do manual 

C. Concentração 
[12] Ter aulas diversificadas e um pouco diferentes, por vezes, podem ajudar na 

concentração em aula 



102 
 

[15] Na minha opinião o uso de recursos diversificados ajuda a captar a atenção dos 

alunos.  

[16] Com atividades diversificadas, a atenção prestada pelos alunos é maior e por isso 

a captação da matéria é maior também. (…)  

 [34]A aula fica mais interessante e faz-nos prestar mais atenção. 

[57] Pois porque acho que a professora chama mais à atenção se for a própria a 

explicar 

[66] Porque acho que aprendo melhor e fico mais focada 

D. Memorização 

[59] Acho que memorizo melhor a matéria e que me oriento muito melhor 

[61] Eu acho que trabalho melhor com o manual porque tenho toda a informação 

escrita e assim memorizo melhor 

[67] (…) e assim consigo decorar 

E. Papel do 

Professor 

[16] Também se aprende muito prestando atenção ao que o professor diz, se explicar 

bem.  

[18] Acho que devemos ouvir o professor pois ele sabe mais e deve transmitir os seus 

conhecimentos e com diversos recursos a aula torna-se mais interessante 

[25] Ao ouvir a explicação do professor, compreendo melhor o que está a ser dito 

[32] Pois, quando a professora explica a matéria ajuda-nos a organizar as ideias e 

clarifica os conceitos 

[67] Porque prefiro ouvir o professor (…) 

[68] Eu acho que é melhor ouvir o professor a explicar a matéria porque o professor 

explica a matéria mais resumida e melhor para perceber 

[70] Porque o professor falando eu consigo captar (perceber) melhor a matéria dada 

[72] Eu prefiro ouvir o/a professor/a porque às vezes o manual está não explica muito 

bem e o professor explica muito bem. 

[73] Porque eu acho que as explicações dos professores são mais claras do que as do 

manual. 

[74] Ao ouvir o/a professor/a consigo perceber melhor a matéria e estou com mais 

atenção 

[77]A ouvir a explicação do professor percebo melhor a matéria estando com mais 

atenção 

Sem categoria  [29] Na minha opinião é uma forma mais fácil de aprendizagem 

[31] Porque nem toda a gente aprende com o mesmo método de aprendizagem 

 

Tabela 3 – Categorização das respostas I. 

Dadas as respostas dos alunos, conseguimos compreender que estes escudam as 

suas opções em cinco categorias, sendo elas: Dinamismo e Interatividade, Diversidade, 

Concentração, Memorização e Papel do Professor.  

Através da análise destas respostas é possível verificar que grande parte dos 

alunos, tal como o gráfico inicial demonstra, veem efetivamente com bons olhos a 

diversidade dentro da sala de aula, querendo com isto dizer que estão dispostos a utilizar 

várias tipologias de estratégias. Para além disto, os resultados obtidos nesta questão mais 

aberta fazem-nos perceber que os alunos exaltam os sentimentos, gostam de sentir a aula 

dinâmica e interativa, não gostam de uma aula pobre e repetitiva.  
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É ainda de ressalvar que, mesmo predispostos a abraçar o que é novo, os alunos 

tendem a associar esta interatividade e esta conexão da aula com o diferente ao papel do 

professor. Mesmo gostando de algo distinto do que estão habituados, o papel do professor 

parece preponderante para o contexto de ensino-aprendizagem, indicando que a realidade 

de um professor tutor, orientador do conhecimento a adquirir pelos alunos, seja o caminho 

a trilhar.  

Por conseguinte, a expressividade da categoria Memorização leva-nos a concluir 

que o ensino tem sofrido transformações exatas e que, cada vez mais, o ensino coercitivo, 

tão focado no decorar e memorizar conteúdos, tem perdido substancialmente a força, pois, 

numa amostra tão extensa, poucos destacaram como importante a memorização dos 

conteúdos. 

Quanto às ferramentas digitais utilizadas em sala de aula, todos os alunos referem 

a utilização do PowerPoint, plataforma totalmente enraizada na lecionação das aulas, 

seguindo-se a esta o Moodle, 37%, a que correspondem 30 alunos, conhecem e trabalham 

com esta plataforma. Já o Emaze, 19,8%, ou 16 alunos; o Google Drive, 18,5%, ou 15 

alunos e o Kahoot, 11,1%, ou nove alunos, são também plataformas enunciadas como 

ferramentas digitais mais utilizadas. Compreendemos com estes resultados a falta de 

conhecimento de plataformas que podem dinamizar a sala de aula, como por exemplo o 

Prezi, a Escola Virtual ou o próprio Youtube, havendo claramente a necessidade de 

apresentar aos professores todas as potencialidades do mundo digital.  
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Gráfico 39 – Respostas à pergunta:  Que ferramentas 

digitais são utilizadas nas tuas aulas? 
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A pergunta 8., como mencionamos anteriormente, remete para uma escala de 

Likert e através dela é-nos possível compreender a importância de determinados recursos 

para a aprendizagem dos alunos.  

No que diz respeito à importância do manual para a aprendizagem dos alunos, 

uma maioria significativa destes, ou seja, 57 indivíduos, o que corresponde a 71,3% da 

amostra total, concorda, 41,3%, ou concorda totalmente, 30%, com a ideia de que o 

manual é essencial para a sua aprendizagem, o que demonstra que este recurso se tem 

como indispensável, pois só 3,8%, ou seja, três alunos, discordam desta afirmação. É de 

ressalvar que estes resultados contrastam com os obtidos anteriormente, pois quando 

questionados sobre as suas preferências quanto ao trabalho em sala de aula, apenas dois 

alunos atribuem alguma importância ao manual. Percebe-se, então, que os alunos não 

gostam de utilizar o manual dentro da sala de aula, mas para o seu estudo diário este é 

algo indispensável.  

 

 

 

 

 

 

 

A realidade constatada anteriormente reafirma-se com a questão seguinte, na 

medida em que, na dinâmica de sala de aula, os alunos preferem substancialmente o uso 

de várias plataformas ao uso exclusivo do manual, havendo uma maioria muito 

considerável, 60 alunos, ou seja, 75% da amostra, a preferirem o uso de várias 

plataformas, discordando apenas desta afirmação 5%, ou seja, quatro alunos, num total 

de 80 respostas.  
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Gráfico 40 – Resposta à pergunta: O manual é essencial para a 

minha aprendizagem 
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Iniciando uma abordagem muito mais direcionada para as estratégias utilizadas 

em sala de aula, a maioria dos alunos, ou seja, 63,8%, o que corresponde a 51 indivíduos, 

considera favorável a visualização de filmes durante a aula como forma de aprendizagem, 

contrastando com 11,3% dos alunos, ou seja, nove que discordam, 7,5%, ou três que 

discordam totalmente, 3,8%. Representam estes resultados que a exploração audiovisual 

é apelativa para os alunos e uma estratégia a ter em consideração, dado o gosto particular 

que demonstram pelo tipo de recurso.  

 

 

 

 

 

 

 

Quanto à consolidação do conhecimento através de jogos didáticos, os alunos são 

perentórios em afirmar que concordam, 36,3%, ou concordam totalmente, 55%, com a 

utilização de jogos em sala de aula. Num total de 80 respostas, 73 foram favoráveis ao 

uso de jogos didáticos e, em contraste, apenas um aluno considerou que estes não são 

bons para a sua aprendizagem, o que nos leva a crer que o jogo didático tem bastante 

potencial como ferramenta de construção e consolidação de conhecimento, já que os 

alunos teoricamente respondem tão positivamente ao uso destes.  
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Gráfico 41– Resposta à pergunta: Na sala de aula, prefiro a 

utilização de várias plataformas (PowerPoint, Emaze, Prezi...) 

invés do Manual 

Gráfico 42 – Resposta à pergunta: Na sala de aula, prefiro 

aprender através da visualização de filmes 



106 
 

 

 

 

 

 

 

 

O trabalho em conjunto dentro da sala de aula deve ser valorizado, pelo menos é 

o que afirmam 49 alunos, 62% da amostra, o que representa que os alunos consideram o 

trabalho coletivo algo benéfico para a aprendizagem em detrimento do trabalho 

individual.  

 

 

 

 

 

 

 

Já a análise dos mapas cria alguma relutância nos alunos, 43,8%, ou seja, 35 

alunos, não concordam nem discordam com a importância da análise de mapas para a sua 

aprendizagem, porém, a percentagem de alunos que considera estes recursos favoráveis, 

40%, é maior do que os alunos que os descartam da sua aprendizagem, 16,3%, o que nos 

leva a crer que há uma compreensão histórica desenvolvida numa boa parte dos alunos, 

pois os mapas representam a espacialidade, tão importante para a disciplina de História.  
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Gráfico 43 – Resposta à pergunta: Na sala de aula, os jogos 

didáticos são uma boa estratégia de construção e consolidação de 

conhecimento. 

Gráfico 44 – Resposta à pergunta: Na sala de aula, prefiro 

construir o meu conhecimento através do trabalho em conjunto 
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As respostas obtidas no âmbito da utilização dos mapas espelham-se também nos 

recursos iconográficos, até então os alunos parecem-nos mais predispostos a jogos ou 

filmes, algo que não utilizam regularmente, do que a mapas ou recursos iconográficos, 

que estão associados ao manual e ao curso regular da aula, pois uma boa parcela da 

amostra, 36,3% não concorda nem discorda com a importância dos recursos iconográficos 

para a sua aprendizagem.  

 

 

 

 

 

 

 

Por fim, no que concerne à música, as respostas são mais variadas, estando 

equilibrado o número de alunos que discorda, 26,3%, ou discorda totalmente, 7,5% do 

contributo da música para o seu sucesso com o número de alunos que concorda, 25%, ou 

concorda totalmente, 13,8%, deixando-nos em aberto o sucesso ou insucesso deste tipo 

de recursos para uma avaliação posterior.  
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Gráfico 45 – Resposta à pergunta: Na sala de aula, consigo 

construir conhecimento através da análise de mapas 

Gráfico 46 – Resposta à pergunta: Na sala de aula, prefiro 

construir o meu conhecimento através da análise de gravuras, 

caricaturas ou qualquer recurso iconográfico 
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Como desafio, não só para os alunos, mas também para nós como professores que 

planeiam as aulas e diversificam os recursos, a componente mais subjetiva, mais próxima 

de um exaltar de preferências dos alunos deste questionário reside não só nas questões de 

resposta aberta como também na pergunta 9., onde se procura perceber a preferência dos 

alunos sobre determinada estratégia.  

Assim, uma grande parte da amostra, ultrapassando bastante a maioria, gosta, 

69,1%, ou gosta muito, 13,6% do manual, o que nos leva a crer, novamente, que os alunos 

mesmo preferindo, inicialmente, vários recursos dentro da sala de aula, não deixam de 

recorrer ao manual e não deixam de lhe atribuir grande importância nutrindo um gosto 

expressivo pelo uso deste. É de ressalvar que 17,2%, 14 alunos, não gostam do manual, 

havendo aqui já alguma resistência aos conteúdos programáticos organizados em volumes 

que procuram compartimentar o estudo do aluno.  

 

 

 

 

 

 

 

Indo ao encontro da opinião que expressaram anteriormente face à visualização 

de filmes dentro da sala de aula, 79 alunos, 97,5% quase todos os questionados, gostam 

de filmes, havendo uma concordância geral quanto a este tipo de recursos, ou seja, os 
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Gráfico 47 – Resposta à pergunta: Na sala de aula, prefiro a 

utilização da música como fonte de conhecimento 

Gráfico 48 – Resposta à pergunta: Quanto 

gostas do manual? 
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filmes são, segundo a nossa amostra, indispensáveis para a aprendizagem dos alunos, 

sendo esta a estratégia de que mais gostam, dada a expressividade com que selecionaram 

a opção Gosto muito.  

 

 

 

 

 

 

 

Contrariamente ao que manifestaram em questões passadas quanto à importância 

dos recursos iconográficos para a aprendizagem, onde se mostraram bastante divididos, 

os indivíduos optaram, no geral, por ressalvar o gosto por estas estratégias confirmando-

se esta afirmação com 68 respostas favoráveis, ou seja, 84%.  

 

 

 

 

 

 

 

Mesmo que exista alguma falta de coerência quanto aos recursos iconográficos, o 

gosto pelos mapas mantém-se, confirmando-se, nos resultados obtidos, uma grande 

divisão entre as preferências da amostra, havendo 42%, ou seja, 34 alunos a não gostarem, 

38,3%, ou a não gostarem nada, 3,7%, deste tipo de recursos e 58%, ou seja, 47 alunos, a 

gostarem, 49,4% ou a gostarem muito, 8,6%, deste tipo de recurso. Mesmo havendo uma 
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Gráfico 49 – Resposta à pergunta: Quanto 

gostas de filmes e vídeos? 

Gráfico 50 – Resposta à pergunta: Quanto 

gostas de recursos iconográficos? 
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superioridade da opinião favorável, os mapas são dos recursos didáticos que apresentam 

uma maior contestação.  

 

 

 

 

 

 

 

Se anteriormente os alunos tinham demonstrado uma dificuldade em perceber a 

importância da música para a sua aprendizagem, agora demonstram gostar deste tipo de 

recurso, pois 59 alunos, ou seja, 72,9%, gostam, 38,3%, ou gostam muito, 34,6%, de 

música. Mesmo assim, 22 alunos responderam negativamente e não gostam de estratégias 

mais focadas na audição. Estes resultados demonstram que há um gosto genérico pela 

música, porém o contributo desta para a sua aprendizagem cria dúvidas. 

 

 

 

 

 

 

 

Pensando na nossa prática profissional, pois procuramos utilizar vários tipos de 

recursos, inserimos uma questão relacionada com as dramatizações como forma de 

avaliar o gosto dos alunos por este tipo de recursos. Cinquenta e seis alunos, 70% da 

amostra, gostam deste tipo de estratégias, porém 24, 30,1%, não gostam de 

dramatizações, o que nos leva à conclusão de que mesmo que uma maioria goste de 
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Gráfico 51 – Resposta à pergunta: Quanto 

gostas de mapas? 

Gráfico 52 – Resposta à pergunta: Quanto 

gostas de música? 
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dramatizações, há a possibilidade de estas não serem bem recebidas pelos alunos que 

compõem a amostra.  

 

 

 

 

 

 

 

É nos documentos escritos, apar dos mapas, das dramatizações e da música, que 

os alunos apresentam uma maior percentagem de descontentamento, não chegando sequer 

perto de uma maioria, 28 alunos, ou seja 34,6% não gostam da exploração de documentos 

escritos, comprovando-se a difícil recetividade de recursos que requerem outro tipo de 

análise que não a dos filmes.  

 

 

 

 

 

 

 

Os jogos didáticos apresentam apenas 5 resultados desfavoráveis, ou seja, 6,2% 

da amostra, todos os outros alunos gostam 33,3%, ou gostam muito, 60,5%, do uso do 

jogo dentro da sala de aula compreendendo-se alguma homogeneidade no que diz respeito 

às atividades mais lúdicas dentro da sala de aula, pois a percentagem dos alunos que 

gostam muito deste tipo de recurso, em comparação com todos os outros, é 

substancialmente maior.  
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Gráfico 53 – Resposta à pergunta: Quanto 

gostas de dramatizações? 

Gráfico 54 – Resposta à pergunta: Quanto 

gostas de documentos escritos? 
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Por fim, o papel do professor e a sua exposição também são alvo de escrutínio 

pela nossa parte. Encontramos uma percentagem muito favorável, 77,5% da amostra, a 

confirmarem que gostam da exposição do professor sendo possível afirmar que o papel 

do professor é preponderante para a aprendizagem do aluno, pois a maioria gosta da 

exposição deste e do seu contributo para a aprendizagem seja individual, seja coletiva.  

 

 

 

 

 

 

 

Finalizando o questionário, decidimos utilizar uma última questão direcionada 

para a opinião dos alunos quanto aos aspetos que consideram mais importantes numa 

aula. Obtidas 72, respostas procedeu-se à categorização das mesmas:  
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Gráfico 55 – Resposta à pergunta: Quanto 

gostas de jogos didáticos? 

Gráfico 56 – Resposta à pergunta: Quanto 

gostas da exclusiva exposição do professor? 
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CATEGORIAS RESPOSTAS  

A. Papel do 

professor 

[1]A formo como o/a professor/a explica. A forma como chama a atenção dos alunos. 

[4]Um professor conseguir cativar os alunos e explicar bem 

[5]O professor saber explicar. Dar aulas que nos chamem a atenção, de maneira a nós 

gostarmos da matéria que estamos a dar. 

[6]Boa oralidade do professor, cativar os alunos a dar a aula e atividades didáticas. 

[8]Uma boa explicação do professor;  

[14]O professor saber como cativar a atenção dos alunos, tornando a matéria divertida e 

mais interessante 

[16]O professor/ra saber cativar os alunos   

[17]Os momentos em que o/a professor(a) fala 

[19]Interação com os alunos e captação da atenção dos alunos 

[20]Captação do interesse dos alunos e interação dos alunos 

[21]Os professores terem uma forma de chamar a atenção dos alunos (como: vídeos ou 

filmes). 

[22]Considero que o aspetos mais importantes é a capacidade do professor cativar os 

alunos. 

[23]Um professor que saiba dar bem a matéria 

[24]A aprendizagem, no fundo todos os alunos perceberem a matéria por si e não andar 

depressa para acabar o manual. 

[28]O professor gostar do que faz, os alunos estarem dispostos a aprender e estarmos 

sempre com atenção ao professor. 

[35] (…) o professor saber explicar bem. 

[37]A qualidade de aprendizagem do/s professor/es; o método de estudo; a organização; as 

dúvidas 

[42]Considero importante a aula conseguir transmitir ao aluno com clareza a matéria e 

informação, e conseguir interessar o aluno. 

[44]A professora/o chamar atenção dos professores. 

[48]A professora acreditar no aluno e saber que ele pode fazer melhor 

[49] e quanto a quem leciona, considero importante o tom vocálico e a forma de dar a 

matéria em si 

[56]O humor do professor, as ferramentos que os professores usam para nos ensinar :) 

[59]A disponiblidade do professor e de como a matéria é apresentada 

power points 

[61]O projetor e a ligação com o professore 

 

[62]Os aspetos que considero mais importância numa aula é o professor explicar a matéria 

quando os alunos pedem 

[63]Numa aula considero importante o empenho do professor a explicar a matéria a forma 

de explicar a matéria. E não utilizar só o manual na aula. 

[64]Os aspetos mais importantes na aula são as explicações teóricas do professor e 

apresentação de decomentos escritos. 

[67]Os aspetos que considero importantes são a explicação do professor e jogos realizados 

na aula. 

[68]Os professores explicar em condição a matéria e esclarecer dúvidas. 

[70]A explicação dada pelos professores. 

[71]O professor explica bem as materias 

B. As 

estratégias 

utilizadas 

[2]Utilização de powerpoints, a explicação do professor e jogos interativos 

[3]Manual, filmes e vídeos, música, jogos didáticos, recursos iconográficos 

[8] (…) Uma aula diversificada com explicações e vídeos de aprendizagem. 
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[12]Trabalho em aula, leitura de documentos, exercicios, pequenos documentários, videos 

relacionaods e desenvolvimento dos temas de aula para aula 

[17] (…) e a análise de um vídeo/ mapa/ documento etc.  

[25]Ouvir o professor a explicar a matéria com ajuda de recursos diversificados 

disponiveis na sala de aula (projetor, manual, etc). 

[26]Esplicação da matéria, pela professora, fichas dadas pela professora para serem 

resolvidas na aula e vizualização de alguns artefactos 

[29]A análise de documentos e de mapas e sem dúvida a explicação teórica do professor. 

[32]A concentração e a maneira como o professor dá a aula 

[34]O uso do manual, enquanto a matéria é explicada e o uso de diversos recursos 

didáticos. 

[36]O uso do manual para acompanhamento da matéria que está a ser dade; o uso de 

powerpoints para entendermos melhor a matéria. 

[43]Mostrar exemplos dos assuntos que estamos a tratar e alguns vídeos/ documentários 

sobre o assunto também 

[51]Gosto que façam jogos didáticos, powerpoints que mostrem videos e fotos. 

[52]Os aspetos são. o professor das as aulas com jogos didáticos e a utilização do 

powerpoint, resumos e esquemas 

[53]Numa aula eu acho que é mais importante vermos vídeos e filmes para percebermos 

melhor a matéria 

[58]Tentar explicar melhor, ver imagens, jogos didáticos para saber se percebemos. 

[65]O silêncio, organização e recursos mais legais de aprendizagem como por exemplo: 

jogos didáticos. 

[69]O trabalho e o uso de diversos recursos 

C. Empenho 

dos alunos 

[7]Concentração e atenção 

[9]Estar atenta, tirar dúvidas e tirar apontamentos 

[10]Estar atento, tirar apontamentos, tirar dúvidas 

[11]Estar com atenção Tirar apontamentos Tirar dúvidas 

[13]Estar atento Tirar apontamentos Tirar dúvidas Aulas dinâmicas 

[16] (…]Os alunos participarem de forma organizada 

[18]Atenção, e plena consideração pelos professores 

[35]Os aspetos que considero mais importantes numa aula são o silêncio dos alunos 

[38]Numa aula acho que os aspetos mais importantes são os alunos estarem concentrados 

para captar a matéria 

[40]Aprendizagem do aluno, uso do manual, tirar dúvidas 

[45]O bom comportamento dos alunos e o professor saber explicar e dar bem a aula 

[46]Os aspetos que considero mais importante é a concentração, a ordem na sala de aula, 

estarmos em silencio, participarmos e interessarmo-nos pela aula. 

[49]Do meu ponto de vista, por parte dos alunos é a atenção e concentração 

[66]Estar atento, utilizar o manual e fazer os trabalhos propostos pelo professor 

D. O ambiente 

escolar 

[15]O bom ambiente da aula, aulas interessantes e que cativem os alunos. 

[33]Ordem, silêncio e saber estar. 

E. Interação,  

Dinamismo e 

Cooperação 

[27]Interação Dinâmica 

[30]Dinâmica; Bom tom de voz do professor; Interação professor-aluno aluno-professor; 

Bom comportamento e interesse da turma; Respeito entre colegas e professor. 

[31]Participação de todos e aulas interativas. 

[39]e o professor conseguir dar uma aula que os alunos não estejam a "dormir" 

[41]A colaboração de todos para que possamos aprender melhor. 

[47]A interação de todos os alunos 

[50]Boa comunicação não só a nível de ensino mas também quando há um problema saber 

ouvir os outros. 

[54]A concentração, e a colaboração da turma com o professor (respeito) 
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[55]O respeito entre os alunos e o professor e a colaboração dos alunos com o professor 

[57]Eu considero importante o respito, comportanto, atenção nas aulas conhecimentos 

adquiridos, etc. 

[60]Acho importante o silêncio na sala de aula. 

[72]Os aspetos mais importantes numa aula acho que são os alunos estarem atentos á aula 

mas ás vezes distrairem-se um pouco, participarem bem e tentar não falar para o colega do 

lado :) 

Tabela 4 – Categorização de respostas II 

Através de uma análise cuidada das respostas, pode-se dizer que se encontram 

distribuídas entre cinco categorias diferentes, sendo elas: papel do professor, as 

estratégias utilizadas, empenho dos alunos, o ambiente escolar e interação, dinamismo e 

cooperação.  

As respostas, na sua maioria, tomam como importantes os agentes envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem: o professor e o aluno, sendo as categorias que mais se 

destacam. É de notar que os alunos se demonstram sensíveis para a necessidade de uma 

relação positiva entre professor e alunos, estando o aproveitamento escolar dependente 

desta. Há, em muitas respostas analisadas, uma utilização da, segundo Howard Gardner, 

inteligência interpessoal, na medida em que os alunos fazem uma avaliação da 

comunicação entre indivíduos e interpretam a ligação destes como algo produtivo para o 

desenvolvimento não só da aula, mas também das competências.  

Para além dos agentes educativos, os alunos ressalvam ainda a importância das 

estratégias utilizadas na sala de aula, demonstrando que os recursos e tudo aquilo no qual 

se sustenta a lecionação de uma aula são aspetos a ter em consideração.  

É de salientar, ainda, que os alunos apresentam uma clara conceção de cooperação 

em que o trabalho do professor, conjugado com a dedicação do aluno, escudados pelo 

bom ambiente em sala de aula, subordinado à ordem, à interação e ao respeito mútuo 

derivados de uma relação saudável pautada pela comunicação ativa debruçada na 

interpretação e dinamização de estratégias ou atividades didáticas. 

Num balanço geral, dos resultados obtidos existem alguns pontos interessantes a 

focar. Num momento inicial do questionário, os alunos, numa maioria significativa, 

apontam para uma realidade em que grande parte dos professores utiliza recursos 

diversificados e, mesmo com uma definição clara do que é um recurso no questionário, 

através da observação, das reações recolhidas ao longo do ano letivo e até mesmo no 

contacto direto com os professores do núcleo de História, compreendemos que o 

PowerPoint e os filmes são bastante utilizados, mesmo que, muitas vezes, estes últimos 
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não sejam nem abordados com um roteiro de visualização. Tudo o que mais possa ser 

chamado como recurso é tido como um pequeno “enfeite”, algo que aparece de forma 

esporádica, que não é constante nem tido em muita consideração. O PowerPoint a que os 

alunos estão habituados demonstra-se como uma projeção do manual, sem grande 

interatividade ou desafio aos alunos.  Mesmo com esta realidade, os alunos gostam deste 

tipo de aula e têm-na como algo que é diferente do normal. 

Para além desta observação, os gostos dos alunos, os seus sentimentos, muitas 

vezes vão ao encontro da produtividade em sala de aula. Por exemplo, não são grandes 

apreciadores de mapas ou documentos escritos e, em sala de aula, constatamos que não 

gostam porque existem lacunas interpretativas, gostam de jogos e estes enriquecem 

substancialmente o seu saber. Demonstra-se, portanto, neste questionário que os recursos 

preferidos pelos alunos, são aqueles que eles conseguem analisar com mais facilidade. Só 

que há uma exceção: os filmes. Em todas as questões relacionadas com os recursos 

audiovisuais, é notório o gosto dos alunos por este tipo de estratégias e eles próprios 

contestam a importância destes. Todavia, se analisarmos atentamente os registos da 

observação participante presentes no Anexo 1, deparamo-nos com uma verdadeira 

dificuldade em encontrar recursos audiovisuais que tenham sido bem-sucedidos. Com 

isto, talvez se compreenda que os alunos, dada a carga horária ou a linearidade das aulas 

que frequentam, prefiram, para fugir à rotina, a visualização de um filme, não estando o 

seu gosto e a sua vontade em concordância com o proveito ou sucesso advindo da sua 

interpretação. 

Utilizando ainda o Anexo 1, referente à observação participante, conseguimos 

perceber que na maioria dos casos em que foi requisitado o trabalho conjunto, os alunos 

não obtiveram um aproveitamento tão bom quanto o que obtêm no trabalho individual, 

salvo a exceção de alguns jogos em que a entreajuda estava em ação. Contrasta com este 

quadro o destaque que a amostra dá ao trabalho coletivo em detrimento do trabalho 

individual.  

Surpreendentemente, e já num tom de conclusão deste balanço geral, os alunos 

tendencialmente recusavam as dramatizações, tendo-se este tipo de recurso como algo a 

ponderar antes de utilizar, mas os resultados obtidos através de muitas das dramatizações 

feitas em sala de aula representam o contrário, ou seja, os alunos gostam da  encenação 

no contexto educativo e esta é consideravelmente positiva para a sua aprendizagem. 
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5.2 “Para o infinito e mais além!”: as estratégias fora da sala aula 
 

 

 

 

Se, num primeiro questionário, foram abordadas as principais estratégias a utilizar 

dentro da sala de aula e a preferência dos alunos quanto aos recursos e abordagens feitas 

dentro da “caixa-forte”, era importante, dada a nossa introdução a este relatório de 

estágio, voar para além da caixa e perceber as potencialidades que estão fora dela, 

tentando articulá-las com o contexto de ensino aprendizagem. Era importante, para 

responder a algumas questões de partida deste relatório de estágio, abordar de forma 

inovadora o ensino da História e dar ao professor camadas diferentes das que até então 

estamos habituados a observar.  

“As visitas de estudo são, de igual modo, uma estratégia de ensino-aprendizagem 

imprescindíveis para o desenvolvimento integral e integrador dos alunos, já que nas 

mesmas têm lugar todas as formas pelas quais o Homem se exprime: a arte, a técnica, a 

ciência, a moral, a política, a religião” (Monteiro, 2017: 28)  

Desde cedo, foi projetada a ideia de levar a sala de aula para fora das paredes da 

escola na forma de uma visita de estudo. Foram pensadas duas visitas de estudo distintas, 

que possibilitassem uma abordagem semelhante tanto ao 8.º como ao 10.º ano. Todavia, 

a visita de estudo pensada para o 8.º ano à Igreja do Bom Jesus de Matosinhos acabou por 

não se realizar, sendo esta pensada para a lecionação dos conteúdos relacionados com a 

arte barroca. Mesmo assim, a Viagem ao Porto Medieval foi organizada no dia 26 de abril 

de 2019 e é sobre ela que nos vamos debruçar.  

Com os desenvolvimentos da escola até aos dias de hoje, já abordados num 

momento teórico, compreende-se que esta deva instruir os alunos não só de um 

conhecimento mais científico, mas também de um saber social, favorecendo a sua 

integração no meio que os rodeia, desenvolvendo neles uma identidade cívica. (Alves, 

2014: 69)   

 

    5.2 “Para o infinito e mais além!”: as estratégias fora da sala aula 
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Com a visita de estudo, procuramos, enquanto professores, promover o 

desenvolvimento de competências e capacidades que orientam os discentes a utilizar os 

seus conhecimentos em situações ou contextos diferentes dos que vivem na sala de aula. 

Mais do que isto, com a visita de estudo conseguimos instigar os alunos a pôr em prática 

o seu conhecimento científico e, na disciplina de História, esta estratégia confere também 

uma sensibilização para o desenvolvimento da consciência e empatia histórica.  

Assim, podemos dizer que a visita de estudo favorece desenvolvimentos em várias 

áreas: concede ao aluno o poder de aplicar, sustentar e avaliar os seus conhecimentos; 

sensibiliza-o para a importância do património, aguçando a sua consciência histórica; 

apura o espírito crítico, tão importante para se tornar um cidadão ativo e, por fim, suscita 

o fortalecimento de uma perspetiva construtivista do conhecimento, onde a reprodução 

ou a mimetização dão lugar ao saber compreendido. (Alves, 2014: 68) 

Pensada para ser aplicada ao 10.º ano, a visita carece de uma apresentação quanto 

à sua representatividade no Programa de conteúdos de História A do ensino secundário.  

Dividido em quatro módulos distintos, o estudo da época medieval concentra-se no 

Módulo 2 - O Dinamismo Civilizacional da Europa Ocidental nos Séculos XIII e XIV 

– Espaços, Poderes e Vivências sendo, ao longo do 2.º período, lecionado 

maioritariamente pelos professores estagiários. 

O período do feudalismo, a divisão do território em reserva e mansos, que se pode 

observar na geografia do Porto, onde o Morro da Pena Ventosa, a zona da Sé, é mais 

elevada, pois, representava a residência do senhor e a zona do percurso pedonal, ou seja, 

todas as ruas associadas à atividade comercial, incluindo a zona ribeirinha, faziam parte 

dos locais onde viviam os dependentes; os diferentes tipos de senhorios; as cartas de 

Couto; as ordens mendicantes; são conteúdos abordados nas aulas aos quais se conjugam 

também o período de ação de Vímara Peres e o desenvolvimento do Românico e do 

Gótico, tão presentes nas fachadas portuenses ou até nas representações de santos. 

Assim, percebemos que, mesmo subentendido, o Porto e as suas origens medievais 

podem, claramente, ser identificadas como conteúdo de aprofundamento das questões já 

abordadas no programa. Com o exemplo do Porto Medieval, os alunos conseguiriam 

estabelecer conexões muito mais fáceis, seja com estilos artísticos já estudados e cimentar 

o conhecimento destes, seja através da reflexão da própria planta da cidade.   
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No âmbito deste relatório de estágio, era preciso delimitar algo inovador que 

potenciasse a visita de estudo e a elevasse. Era necessária uma metodologia díspar do 

simples “guia turístico”, era importante entrecruzar os alunos no processo, era perentório 

serem eles os empreiteiros da construção do seu conhecimento. Contudo, existiu, um 

roteiro da visita, estando esta estrategicamente pensada e programada, tal como pode ser 

visto no Anexo 12. 

Cada vez mais os jovens do século XXI têm uma proximidade quase umbilical 

com as tecnologias, principalmente com o telemóvel, que, hoje em dia, se assemelha a 

uma extensão de um braço que facilita a ligação de “meros” humanos ao resto do mundo. 

Dentro da sala de aula, o papel do professor é, na maioria das vezes, próximo à 

ideia de contrariar esta dependência tão forte para com os dispositivos móveis e adaptar 

os processos cognitivos dos alunos a algo mais significativo do que uma tela iluminada 

que dança ao toque de polegares, ou ao simples bater no ecrã para os likes de fotos nos 

Instagram. Hoje em dia, os alunos precisam de bases tão importantes que só a 

comunicação, a empatia, o olhar nos olhos pode dar e cabe ao professor ser, aqui, o 

“mestre de obras” na construção destes pilares fundamentais dos futuros cidadãos ativos 

do nosso país.  

Contudo, para captarmos os nossos alunos, precisamos de os envolver no processo 

em que eles não podem ser tomados como simples recetores de informação, simples 

agentes passivos de um processo que conjuga o ensino e a aprendizagem entre os dois 

sujeitos mais importantes daquilo que é a escola: o professor e o aluno, tal como 

mencionamos anteriormente. Por isso, a tecnologia não deve ser demonizada, para além 

de ter utilidades que o diálogo ou os recursos impressos não têm, a empatia que criamos 

com o uso de estratégias com as quais os alunos não estão habituados a lidar no ambiente 

escolar facilita o sucesso de projetos como a nossa visita de estudo. Assim, como 

metodologia para o desenvolvimento da visita de estudo decidimos correr o risco de 

recorrer às tecnologias: daríamos a conhecer aos nossos alunos a visita de estudo através 

de um site elaborado na plataforma Wix: 

https://tiagoleitao1995.wixsite.com/portomedieval2019 sendo através deste que teriam 

acesso a uma aplicação móvel, a nossa aplicação móvel. Motor de novas dinâmicas 

associadas às visitas de estudo.  

https://tiagoleitao1995.wixsite.com/portomedieval2019
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A elaboração de uma web app não é tão difícil quanto parece. Não é, de todo, 

necessário ser engenheiro informático para elaborar códices complexos que criem 

aplicações. Podemos afirmar que o mais trabalhoso no processo de criação de uma web 

app se associa sobretudo ao processo de seleção das funcionalidades, mais ou menos 

intuitivas, que queremos integrar na nossa aplicação. Este facilitismo na criação da web 

app deve-se principalmente à plataforma Fábrica de Aplicativos que nos apresenta uma 

forma bastante completa de elaborar uma app consiste e que não seja um simples adereço 

para a visita.  

Num Dashboard bem delineado, conseguimos definir as cores da nossa app e os 

fundos necessários para que, esteticamente, fosse apelativa ao nosso público alvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posto isto, iniciou-se o processo de escolha das funcionalidades a acrescentar. 

Todas estas deveriam ter fundamento, cada clique, cada aba da nossa aplicação deveria 

ter um intuito, uma ligação coerente com os caminhos que delimitamos na nossa visita. 

Assim, pensamos ser importante acrescentar à nossa app o itinerário, não só para os 

alunos saberem o percurso que iriam realizar, mas também permitir alguma flexibilidade 

aos professores que nos acompanham.  

Para complementar as informações que, em cada posto, teríamos a transmitir, 

decidimos criar a aba “Locais a Visitar”, sendo esta a principal culpada da inclusão dos 

alunos no processo de aquisição de novos conhecimentos, visto que as leituras dos 

pequenos textos introdutórios de cada local eram feitas pelos mesmos. Sem se 

Figura 9 – Dashboard da aplicação 
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aperceberem, as dinâmicas associadas à ligação dos alunos ao mundo digital, 

mergulhava-os de forma quase automática na visita e no seu conteúdo.  

Seguiu-se a esta aba uma apresentação fotográfica das ruas a percorrer, não só 

para os alunos compreenderem o seu aspeto no Porto Medieval, mas também para 

complementarem o seu conhecimento sobre cada rua a ser falada no percurso pedonal.  

Na seleção das abas escolheu-se também criar um álbum de alguns recursos 

iconográficos que desafiariam os alunos, dependendo da interação destes com os 

monumentos a visitar ou da informação veiculada por nós durante a visita. Este álbum 

chamado “Para a Visita” obrigava que os agentes ativos na construção do conhecimento 

se cruzassem, fossem os professores com as suas questões mais desafiadoras, fossem os 

alunos ou até mesmo a própria aplicação que tinha como objetivo claro aguçar a empatia 

e consciência histórica de todos os intervenientes.  

Feita a seleção das abas que nos auxiliariam como fontes diretas de conhecimento 

durante a visita, pensamos ser importante criar algo que nos aproximasse deles e que 

evocasse a sensibilidade artística de cada aluno, tão trabalhada durante as aulas. Por isso, 

decidimos criar uma pasta do Google Drive que fosse partilhada com quem tivesse acesso 

à nossa app. Em cada contacto estabelecido com os locais a visitar, os responsáveis por 

cada monumento foram questionados sobre a possibilidade dos alunos efetuarem registos 

para utilizarem posteriormente e, felizmente, todos aceitaram que, sem flash, os alunos 

registassem a arte, os detalhes ou qualquer aspeto que lhes despertasse o gosto pela arte, 

fosse pela beleza, fosse pela familiarização com alguns exemplares já analisados em sala 

de aula. Assim, como forma de promover o gosto pela arte, utilizámos o telemóvel e a 

nossa aplicação como instrumentos imprescindíveis para a avaliação da prestação dos 

nossos alunos ao longo da visita.  

Por fim, a nossa aplicação é ainda composta por mais três abas, o “Questionário”, 

o “Vamos Jogar” e as “Informações”. A última aba mencionada, referente às 

“Informações”, foi utilizada como suporte a qualquer atraso ou desaparecimento de algum 

elemento pertencente à nossa visita. A aba “Vamos Jogar” apresenta um jogo de 

consolidação de conhecimentos elaborado na plataforma Quizizz onde um dos professores 

dinamizadores, através de um código, criou, no final da atividade, não só um momento 

de avaliação de todos aqueles que estiveram presentes, como também um momento 

puramente divertido, em que a competição trouxe ao de cima a vontade de ganhar e, 
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consequentemente, de mostrar que estiveram atentos durante toda a visita. No final, a aba 

“Questionário” procurou então perceber o grau de satisfação de todos os intervenientes, 

sendo este e os resultados obtidos objeto de uma análise mais detalhada já de seguida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A aplicação quis-se intuitiva e de fácil uso, contudo a utilização de uma 

metodologia diferente de “chegar” aos alunos e de estabelecer uma forma de ensino-

aprendizagem fora da sala de aula diferente do comum, com o auxílio das tecnologias, 

poderia ter as suas consequências negativas. A necessidade da ligação à Internet é, por si 

só, um fator de possível distração, visto que cada vez mais as notificações das redes 

sociais invadem os ecrãs de cada telemóvel ao estabelecer contacto online. Mesmo assim, 

imposto este desafio, era dever do professor gerir o bom uso do telemóvel e, mais do que 

isso, estabelecer uma relação de confiança com os seus alunos. Se eles perceberem que 

tudo aquilo foi projetado e desenvolvido para o seu uso exclusivo, sem nenhum tipo de 

Figura 10 – Aspeto final da aplicação móvel 
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limitações ou restrições, sem pré-avisos de consequências por possíveis previsões de mau 

comportamento, a probabilidade de o aluno se focar em qualquer outra coisa no seu 

dispositivo móvel que não a aplicação torna-se mais diminuta, pois há um voto de 

confiança de parte a parte inerente ao uso do telemóvel naquele contexto.  

Em suma, podemos dizer que dentro da metodologia adotada para o 

desenvolvimento da nossa visita de estudo, ou seja, dentro da nossa aplicação, encontram-

se vários outros métodos ou caminhos para que a informação seja ou transmitida ou 

avaliada por nós, sendo hoje, depois de uma reflexão ponderada, possível dizer que este 

método foi um sucesso em vários sentidos. Contudo teremos com os questionários 

efetuados, oportunidade de avaliar o desempenho quer do evento, quer da aplicação. 
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5.2.1 Questionário n.º2: A aprendizagem fora da caixa – os alunos em 

visita de estudo   
 

 

 

 

A aplicação do questionário foi uma das nossas preocupações na elaboração da 

aplicação para o telemóvel. Percebemos que se o aplicativo desenvolvido para a visita de 

estudo albergasse para além do conteúdo chave para o desenvolvimento da visita de 

estudo, também tivesse incluído o questionário para que todos os elementos integrantes 

da nossa visita conseguissem responder de forma rápida e intuitiva no final, seria 

favorável à sensibilização de todos os intervenientes para responderem.  

Assim, através da plataforma Google Forms, elaboramos um questionário, 

disponível no Anexo 13, com 14 questões distintas onde dez são de uma tipologia de 

escala linear entre um e cinco, sendo que um corresponde a “Discordo totalmente” e cinco 

a “Concordo totalmente”, e quatro questões de resposta curta relacionadas com os aspetos 

positivos, negativos, a melhorar e sugestões.  

Todos os elementos presentes na visita de estudo tiveram acesso ao questionário 

via mobile, ou seja, através da aplicação facultada e foram alertados para a necessidade 

de responderem ao mesmo. Dos 69 elementos envolvidos, 50 eram alunos das turmas de 

10.º ano e é nos resultados destes que nos vamos focar. Na totalidade obtivemos 

resultados de 44 alunos, o que corresponde a 88% de respostas num total de 50 alunos. 

Todas as questões de tipologia linear eram de resposta obrigatória, por isso em 

cada resultado de seguida apresentado o total será sempre de 44 respostas. 

 

 

 

 

 

 

5.2.1 Questionário n.º2: A aprendizagem fora da caixa – os alunos em visita 

de estudo   
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5.2.2 Análise de dados  
 

 

 

 

Na primeira questão de uma tipologia de escala linear, Considero que a matéria 

leccionada no 10.º ano é facilmente relacionável com a visita de estudo, obtivemos 68,2% 

de respostas de nível cinco, ou seja, concordam totalmente com a afirmação apresentada, 

sendo que 25% consideraram atribuir o nível quatro, pois concordam com afirmação e 

6,8% atribuíram nível três, “não concordam, nem discordam” da afirmação, não havendo 

nenhum nível dois ou um. Estas respostas dos alunos representam a facilidade com estes 

compreenderam a conexão do que visualizavam in loco, com o que lecionaram na sala de 

aula. 

 

 

 

 

 

 

A segunda questão, Considero que a visita de estudo favoreceu a consolidação de 

conhecimentos quanto à cidade medieval, 61,4% dos 44 inquiridos concordam totalmente 

com a afirmação, 36,4% concordam e 2,3% não concordam nem discordam, 

representando estes resultados aquilo que era espectável, os alunos conseguiram 

solidificar conhecimentos e construíram o tal saber compreendido tão importante para a 

sua formação. 
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Gráfico 57 – Respostas à pergunta: Considero que 

a matéria leccionada no 10.º ano é facilmente 

relacionável com a visita de estudo 
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A terceira questão, Considero a "Viagem ao Porto Medieval" uma visita de estudo 

organizada, mantiveram-se 61,4% de respostas de nível cinco, contudo 27,3% atribuíram 

o nível quatro, 6,8% o nível três e também 4,5% o nível um. É de ressalvar que estes 

resultados só foram possíveis devido ao trabalho realizado antes da visita, pois só é 

possível uma maioria tão expressiva quando se efetivamente organiza algo com todo o 

cuidado e rigor.  

 

 

 

 

 

 

À questão Considero que as informações fornecidas pelos organizadores foram 

pertinentes e desafiantes, 70,5% inquiridos responderam com nível cinco, 22,7% com 

nível quatro e 6,8% com o nível três, não existindo nenhum resultado para os níveis dois 

e um, mantendo-se também aqui uma boa avaliação dos alunos e demonstrando que a aba 

“Para a Visita” resultou da forma que programamos.   
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Gráfico 58 – Respostas à pergunta: Considero que 

a visita de estudo favoreceu a consolidação de 

conhecimentos quanto à cidade medieval 

Gráfico 59 – Respostas à pergunta: Considero a 

"Viagem ao Porto Medieval" uma visita de estudo 

organizada 



127 
 

 

 

 

 

 

Já na quinta questão, Considero a abordagem dos organizadores original e 

interativa, 72,7% inquiridos responderam com nível cinco e 25% com nível quatro, 

havendo ainda a anunciar 2,3% que atribuíram nível um, estando intrinsecamente 

associada a este resultado a aplicação móvel utilizada que, pelas respostas, foi bem 

recebida pelos alunos.  

 

 

 

 

 

 

A sexta questão, Considero pertinente o uso da aplicação móvel durante a visita 

de estudo, corrobora o balanço feito na questão anterior, pois evidencia 70,5% de 

respostas de nível cinco, 15,9% de nível quatro, 9,1% de nível três e 4,5% de nível um.  
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Gráfico 60 – Respostas à pergunta: Considero que 

as informações fornecidas pelos organizadores 

foram pertinentes e desafiantes. 

Gráfico 61 – Respostas à pergunta: Considero a 

abordagem dos organizadores original e interativa 

Gráfico 62 – Respostas à pergunta: Considero 

pertinente o uso da aplicação móvel durante a 

visita de estudo 
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A sétima questão, Considero inovadora a utilização de uma aplicação móvel 

durante a visita de estudo, incentivava os alunos a definirem por si o conceito de 

inovação, sendo, neste contexto, visto como algo diferente do que estão habituados. 

Apresentam-se, por conseguinte, 65,9% respostas de nível cinco, 22,7% de nível quatro, 

9,1% de nível três e 2,3% de nível um, o que demonstra um fator de diferenciação de 

todas as outras visitas em que participaram até então. 

 

 

 

 

 

 

 

À questão Considero que esta visita de estudo representa uma mais-valia para 

todos os intervenientes, pode-se afirmar que a visita de estudo foi um ótimo complemento 

ao conhecimento dos alunos, na medida em que 77,3% dos inquiridos responderam com 

nível cinco, 15,9% com nível quatro, 2,3% com nível três e 4,5% com nível dois.  

 

 

 

 

 

 

 

Já na nona questão, DE FORMA GERAL, como avalia a visita de estudo, 61,4% 

dos inquiridos responderam com nível cinco, 34,1% com nível quatro, 2,3% com nível 

três e também 2,3% com nível dois, salientando-se, aqui, o sentimento de missão 
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Gráfico 63 – Respostas à pergunta: Considero 

inovadora a utilização de uma aplicação móvel 

durante a visita de estudo 

Gráfico 64 – Respostas à pergunta: Considero que 

esta visita de estudo representa uma mais-valia 

para todos os intervenientes 
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cumprida, na medida em que, para além de adquirirem conhecimento e empatia com os 

conteúdos lecionados na aula de história, os alunos também disfrutaram da visita.  

 

 

 

 

 

 

Por fim, a décima questão DE FORMA GERAL, como avalia a aplicação móvel 

utilizada durante a visita de estudo?, apresenta 61,4% de respostas de nível cinco, 31,8% 

de nível quatro, 4,5% de nível três e 2,3% de nível um, demonstrando, estes resultados, 

que a inovação é efetivamente uma aposta ganha quando bem empregue.  

 

 

 

 

 

 

 

No que concerne às questões de resposta aberta, para a sua análise procedemos à 

categorização das respostas obtidas. Tal como mencionamos inicialmente, o questionário 

foi realizado através da aplicação móvel, sendo obrigatório, para a submissão final deste, 

responder a todas as questões. Portanto, obtivemos os seguintes resultados quanto aos 

aspetos positivos da visita de estudo:  
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Gráfico 65 – Respostas à pergunta: DE FORMA 

GERAL, Como avalia a visita de estudo? 

Gráfico 66 – Respostas à pergunta: DE FORMA 

GERAL, Como avalia a aplicação móvel utilizada 

durante a visita de estudo? 



130 
 

CATEGORIAS RESPOSTAS  

A. Duração [2]“O tempo” 

B. Roteiro 

[3]“Os locais visitados”  

[7] “(...)visitar lugares que algumas pessoas nunca tinham visto e conhecer de 

forma prática e ao vivo o que resta dos nossos passados na cidade.” 

[23]ver o que os professores falaram nas aulas 

C. Professores 

[1]“Um excelente trabalho dos professores estagiários, foram mais 

interessantes que os guias especializados dos locais visitados. Todos os 

alunos permaneceram interessados e em segurança durante a visita” 

[4] “A interação entre os alunos e professores” 

[7]“Conhecer mais o Porto com todas as explicações dos professores (...)” 

[8]“A interação com os alunos, tanto pessoalmente como por via das 

tecnologias” 

[10]“Interação com os alunos” 

[11]“Interação com os alunos (...)” 

[14]“Os professores lecionaram interativamente muito bem” 

[15]“A interação com os professores.” 

[17]“os professores” 

[18]“o conhecimento dos professores” 

[21]“Os professores terem tudo bem encaixado entre eles” 

[22]interagir com os professores para além das aulas 

[25]o entusiasmo dos professores 

 

D. Saída do 

recinto escolar 

[6]“Gostei bastante da visita e achei que se deveria repetir uma vez que os 

alunos gostam bastante das saídas de campo,pois acaba por ser uma aula mas 

fora da sala, o que é bastante atrativo.” 

E. Aplicação  

 [8]“A interação com os alunos, tanto pessoalmente como por via das 

tecnologias” 

[11] “(...) E o uso da aplicação” 

[12]“O uso da aplicação” 

[13]“A utilização da App” 

[16]“usar o telemóvel” 

[24]“ usar a aplicaçao no telemóvel” 

F. Alunos [19] “podermos falar à vontade entre nós e por duvidas” 

G. Sem 

categoria 

[5] “Nenhuma”  

[9]“Todos” 

[20] “todos” 

Tabela 5 – Categorização de respostas III 

Divididas em seis categorias distintas, Duração, Roteiro, Professores, Saída do 

recinto escolar, Aplicação, Alunos, os alunos destacam como algo positivo as 

intervenções dos professores e o uso da aplicação, justificando tais escolhas com 

argumentos referentes ao dinamismo e à interatividade. É de salientar também a vontade 

direta ou indiretamente presente em algumas respostas de quererem se afastar do recinto 



131 
 

da sala de aula, o que os predispôs a uma abertura à visita de estudo e aos conteúdos da 

mesma que de outra forma não eram abordados tão facilmente.  

Para além disto, as respostas obtidas remetem para termos como “interação” e 

“entusiasmo” o que pressupõe que os alunos gostam e precisam de uma relação de 

proximidade com os professores, pois só o processo de ensino-aprendizagem tende a ser 

frutífero. 

Questionados os aspetos positivos da visita de estudo, procuramos também saber 

o que desagradou os discentes e, por isso, a seguinte questão aberta, após análise, viu as 

suas respostas serem categorizadas da seguinte forma:  

CATEGORIAS RESPOSTAS  

A. Diversão [2]“Mais divertida.” 

B. Tempo 

 [4]“Organização do tempo”  

 [8]“O horário a cumprir.”  

[11]“O tempo”  

[14]“cumprir o horário”  

[16] “duração, devia ser o dia todo”  

[20]“cumprir os horários.” 

C. Organização 

[1]“Como foi numa cidade muito movimentada em algumas partes da visita 

era preciso estar mais perto dos professores para se ouvir as explicações, talvez 

um megafone seria bastante útil em algumas situações” 

[4]“Organização do tempo”  

[5]“Organização” 

[6]“Talvez conseguir arranjar uma forma de falar com os alunos nas paragens. 

Pois como a cidade é muito movimentada ás vezes foi difícil os que estavam 

mais afastados entender as explicações dos professores mesmo que os mesmos 

tenham se esforçado para conseguir falar bem alto.” 

 [7]“Deve ser melhorado o aspeto de como se fazem ouvir perante o 

"auditório"” 

[19] “parar menos” 

D. Cansaço  [12] “andar menos” 

E. Roteiro [13] “não ir á sé”  

[17]“ir às catacumbas” 

F. Ruído  
[1]“Como foi numa cidade muito movimentada em algumas partes (…)” 

[18]“os outros professores fazerem um pouco de barulho durante as 

explicações” 

G. Sem 

categoria 

[3]“nada”  

[9]“Não tenho nada a apontar.”  

[10]“Não houve aspectos que devem ser melhorados.”  

[15]“nada” 
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Com seis categorias diferentes, diversão, tempo, organização, cansaço, roteiro, 

ruído, os alunos apontam como principais defeitos algumas questões que nos são alheias, 

como o ruído e as situações apontadas na categoria Roteiro, visto que estas se prendem 

com algo muito específico derivado da atitude dos guias auxiliares. Mesmo assim, é de 

assinalar o número de respostas descontentes com a organização e o tempo, contrastando 

com o que tinham mencionado nas considerações feitas na escala linear. Percebemos este 

descontentamento, pois a visita de estudo tinha marcado o seu final para as 13h e 

estendeu-se por mais tempo, algo a melhorar numa próxima atividade.  

Ainda no âmbito das questões de resposta aberta, decidimos questionar os alunos 

quanto à sua opinião relativamente ao uso da aplicação móvel durante a visita de estudo. 

Analisadas as respostas, procedemos à categorização das mesmas:  

CATEGORIAS RESPOSTAS  

A. Inovação e 

Interatividade 

[1]Foi uma ideia inovadora e bastante eficaz, na minha opinião os professores 

estão de parabéns 

[4]Interativa e interessante 

[5]Muito bom 

[6]Faz sentido. 

[7]É muito mais acessível a utilização dos telemóveis 

[8]deve de haver sempre 

[9]Deve de haver sempre 

[10]Importante 

[11]Podíamos usar mais vezes 

[12]Achei interessante 

[13]seria interessante 

[14]Deviam estar presentes em todas as visitas de estudo 

[15]Deveria ser uma ferramenta mais utilizada 

[17]Acho que deviam ser utilizadas frequentemente nas visitas porque as 

tornam mais interessantes e interativas, cativando a atenção dos alunos 

[18]Achei a ideia bastante interessante e muito criativa.Gostei de utilizar o 

telemóvel. 

[19]Na minha opinião ajudou bastante pois conseguimos ainda mais 

informação e foi algo muito inovador. 

[20]Acho que a utilização das aplicações móveis na visita de estudo foram 

muito práticas. 

[21]Acho uma ideia muito boa e inovadora 

[24]Acho uma mais valia , bastante inovador 

[27]Na minha opinião, o uso de aplicações móveis foi original e pertinente, já 

que hoje em dia os jovens utilizam com muita frequência as tecnologias 

[28]Considero inovador e quero repetir 

[29]Uma forma interativa para aprender. Muito bem 

B. Feedback 

positivo  

[2]pelo excelente trabalho que prepararam 

[3]Excelente 

[16]A visita não seria a mesma sem a aplicação 

[23]Que deve ser usado mais vezes 
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[25]Devemos usar mais vezes 

[26]Acho uma mais valia 

[30]Quero usar mais vezes 

[31]foi bom 

[32]pena os professores todos nao fazerem aplicações assim 

[33]bom 

[34]complementa os professores 

[36]devia ser usada mais vezes 

[37]podemos tirar fotografias e deixá-las lá para depois 

[38]a mesma 

[40]Foi muito bom porque conseguimos aprender mais e explorar 

[41]muito boa pois ajuda a complementar 

[42]Positivo quero usar mais 

[43]muito bom a zarco devia optar por ter todas as visitas com o telemovel 

[44]quero usar outra vez 

C. Internet 
[35]foi bom mas nao tinha net 

[39]devia ser sem internet 

 
Tabela 6 – Categorização de respostas IV 

Divididas em três categorias distintas, inovação e interatividade, feedback 

positivo e internet, as respostas obtidas demonstram a boa recetividade dos alunos face à 

utilização da app e, para além disso, representam a vontade que estes têm de utilizar 

novamente esta tipologia de estratégia. Apesar de salutar ao uso do telemóvel na visita de 

estudo, os alunos apontam algumas limitações tais como o acesso à Internet. Contudo, 

nos dias de hoje, é possível estabelecer ligações de hotspot e partilha de dados móveis, 

sendo esta possibilidade a razão para o sucesso da nossa atividade.  

Num balanço geral da estratégia, consideramos que a visita de estudo, nestes 

moldes, é uma autêntica mais-valia para os alunos, pois confere dinâmica ao processo de 

desenvolvimento de competências e capacidades que a sala de aula não fornece. É ainda 

de louvar a predisposição dos alunos para abraçarem a novidade, algo com que não estão 

familiarizados, encarando esse fator de diferença como algo plausível para ser 

instrumento de construção do conhecimento. São estes pequenos exemplos que nos 

demonstram claramente que a inovação, dentro do processo de ensino-aprendizagem, 

motiva os alunos a participarem, a serem construtores das suas próprias bases, a 

desenvolverem e consolidarem conhecimentos com base na empatia e consciência, a 

estabelecerem conexões, favorecendo a sua formação como indivíduos.  A inovação, ou 

seja, o fazer diferente, abre o ensino às emoções, pois a surpresa, a alegria, o 

contentamento, a satisfação, oriundas da surpresa de contactar com algo inesperado, 

associa-se a um retorno favorável de interesse e empenho que culmina nos bons 

resultados, tanto avaliativos como sociais.
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5.3 “Xeque-mate”:                Jogos e manuais ensinam?  
 

 

Pelo título que apresenta este tópico poderíamos pensar que aqui se trava uma 

“luta de titãs”, na medida em que as duas estratégias, jogos e manuais, se distanciam 

bastante quanto à aplicabilidade e interpretação.  

Já foi enunciada a definição do conceito “inovação”, sendo para nós sinónimo 

claro de novidade e, na educação, da aplicação de estratégias diferentes às quais os alunos 

não estão habituados. Já avaliada a recetividade das turmas de 10.º ano a fatores tidos 

como novos no contexto de ensino-aprendizagem fora da sala de aula, tornava-se 

importante perceber se a recetividade a estes elementos era também evidenciada nas 

turmas do ensino básico, ou seja, no 8.º ano.  

Assim, no dia 31 de maio de 2019, foi desenvolvida uma atividade que procurava 

colocar os alunos num espaço que muitas vezes lhes é desconhecido, a biblioteca da 

escola, potenciando não só o seu interesse por todos os espaços da escola, mas também 

dando a conhecer a oferta educativa da Bibliozarco no que concerne aos conteúdos 

lecionados nas aulas de História.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Cartaz da atividade "BiblioZarco com História" 
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A atividade programada procurava juntar grupos de três a quatro alunos, formando 

uma equipa. Em mesas separadas estavam presentes três jogos de tabuleiro, por nós 

desenvolvidos, apresentados mais pormenorizadamente no Anexo 16, onde um jogador 

de cada equipa se fazia representar por 20 a 25 minutos, em cada tabuleiro, trocando no 

final do tempo com os seus colegas, de forma a experimentar todos os jogos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para além de querer dar aos alunos uma forma diferente de avaliarem os seus 

conhecimentos e de desenvolverem competências e capacidades, esta atividade 

procurava, por um lado, despertar emoções e inteligências dos alunos, na medida em que 

os impulsionava a sentirem-se desafiados, de quererem dar o seu melhor e, por outro lado, 

procurava perceber, in loco, quais são os recursos didáticos que os alunos preferem, pois 

pelo Questionário 1 já aqui analisado, conseguimos determinar que os jogos didáticos são 

alvo de grande preferência dos alunos. Esta atividade teve como objetivo englobar as 

questões de partida enunciadas neste relatório: as emoções, já explicadas anteriormente, 

o novo papel do professor, que põe em prática resultados da sua investigação, ao 

dinamizar novos recursos, indo ao encontro das preferências dos alunos, tentando 

perceber se, no final, esta inovação é, ou não, proveitosa para a aprendizagem dos 

discentes.    

Por ser uma atividade tão próxima da Prova de Aferição, esta deu aos alunos a 

possibilidade de, em equipa, cruzarem conhecimentos com os adversários e consolidarem 

a sua aprendizagem. 

Figura 12 – Tabuleiros dos jogos 
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Também como forma de perceber a importância dos manuais, visto que num 

primeiro questionário tomavam-nos como imprescindíveis para a sua aprendizagem, 

escolhemos como grande prémio da atividade um manual elaborado por nós que 

facilitaria o estudo para a Prova, concedendo exemplos de exercícios ou auxiliando em 

quesitos interpretativos, estando este presente para consulta no Anexo 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

 

 

 

 

 5.3.1 Questionário n.º3: Bibliozarco com História  
 

Longe da sala de aula, os alunos tornaram-se bastante recetivos à atividade, 

havendo até vontade de outras turmas do 8.º ano em participarem. Como forma de avaliar 

todo este momento, combinamos com os inscritos que, no dia 6 de junho, lhes seria 

distribuído um questionário.  

A atividade acima descrita contou com 31 alunos e todos eles procederam ao 

preenchimento do questionário. Elaborado através da plataforma Google Forms, que 

facilita a análise dos resultados, foi impresso e distribuído a todos os alunos.  

Com três questões de fundo mais identificativo, tais como género, idade e turma, 

e cinco mais relacionadas com a avaliação da atividade, optamos por, na primeira questão, 

totalmente orientada para o decorrer da atividade, remeter os alunos para uma escala de 

Likert com cinco opções possíveis, sendo elas entre o Discordo totalmente e Concordo 

totalmente. 

No que diz respeito ao manual desenvolvido para proveito dos alunos, decidimos 

também questioná-los quanto ao uso do mesmo para a preparação da Prova de Aferição, 

bem como a sua utilidade, estando subjacente a esta questão a única possibilidade de 

resposta aberta.  

Por fim, foram introduzidas duas questões para a avaliação geral da atividade. 

5.3.1 Questionário n.º 3: Bibliozarco com História  
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5.3.2 Análise de dados  
 

 

 

No que diz respeito aos indivíduos que fizeram parte da atividade, podemos dizer 

que, quanto ao género, existe um equilíbrio entre jogadores do género masculino e do 

feminino. Quanto às idades, a média dos inscritos ronda os 14 anos, fazendo todos parte 

do 8.º ano do ensino básico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na primeira questão que remete para o uso da escala de Likert, Foi uma atividade 

bem organizada e bem planeada?, uma maioria significativa expressou o seu agrado 

concordando totalmente, 38,71%, ou seja, 12 alunos, ou concordando, 51,61%, 16 alunos, 

que houve um bom planeamento da atividade. Visto que esta se estendeu por toda a 

manhã, pois só poderiam competir três turmas de cada vez, não houve atrasos e tudo foi 

cumprido meticulosamente. 
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Gráfico 67 – Distribuição da amostra 

quanto ao género 

Gráfico 68 – Distribuição da 

amostra quanto à idade 

Gráfico 69 – Resposta à pergunta: Foi uma atividade bem 

organizada e bem planeada 
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Já no que diz respeito à questão, Foi uma atividade interessante, mantiveram-se 

as boas reações dos alunos com uma maioria de 96,77% a concordarem totalmente, 

45,16%, 14 alunos, ou a concordarem, 51,61%, 16 alunos com a afirmação, sendo 

possível dizer que a estratégia foi bem-sucedida.  

 

 

 

 

 

 

 

Seguindo-se a questão Teve importância para o desenvolvimento de 

conhecimentos?, os alunos mantêm o feedback positivo pois, apenas uma resposta, 

3,23%, reage negativamente à atividade, sendo que 27 alunos, ou seja, 87,10%, 

consideram que a atividade foi importante para os seus conhecimentos, inferindo-se, 

mediante estes resultados, que o objetivo de desenvolver conhecimentos, competências e 

capacidades foi cumprido. 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto à diversão, presente na questão Foi uma atividade divertida?, os alunos 

foram perentórios, na medida em que 96,77%, ou seja, 30 alunos, quase numa maioria 

absoluta, concordam totalmente 48,39%, 15 alunos, ou concordam, 48,39%, 15 alunos, 

que se divertiram, estando a esta questão subjacente o sentimento de missão cumprida 

quanto ao despertar emoções nos alunos incentivando-os face ao sucesso.  
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Gráfico 70 – Resposta à pergunta: Foi uma atividade 

interessante 

Gráfico 71 – Resposta à pergunta: Teve importância para o 

desenvolvimento de conhecimentos 
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Por fim, quanto à duração da atividade, os alunos mantêm a recetividade sentida 

até então, na medida em que as suas respostas são, na maioria, positivas. Vinte e cinco 

alunos, 80,65% da amostra consideram que a duração foi correta. Sendo que cada turma 

esteve cerca de uma hora e trinta minutos na biblioteca, mais do que um bloco letivo, ou 

seja, 50 minutos, é de surpreender que a recetividade se mantenha positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como mencionamos anteriormente, o prémio desta atividade foi um manual, 

fazendo-se aqui um contraste entre estratégias inovadoras e tradicionais. Decidimos 

também perceber se este foi útil, concluindo-se que 67,74% dos alunos, ou seja, 21, 

utilizaram efetivamente o manual como auxiliar para o estudo, o que representa que os 

intervenientes demonstraram interesse pelos conteúdos abordados na atividade e tiveram 

a curiosidade em experimentar o livro.  
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Gráfico 72 – Resposta à pergunta: Foi uma atividade divertida? 

Gráfico 73 – Resposta à pergunta: Teve boa duração? 

Gráfico 74 – Resposta à pergunta: 

Quanto ao livro digital recebido como 

prémio, utilizaste-o para estudar para 

a Prova de Aferição? 
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Apoiada nesta questão, surgiu a necessidade de perceber o porquê de utilizarem, 

ou não, o manual e, por isso, apresentam-se as respostas dos alunos devidamente 

categorizadas. Como foi entregue no formato de papel, alguns alunos esquivaram-se à 

questão, havendo das 31 respostas possíveis, 22.  

CATEGORIAS RESPOSTAS  

A. Auxiliador 

de estudo 

[5]Porque me ajudou a estudar para a prova 

[6]Porque me ensinou a interpretar. 

[7]Achei interessante o facto de explicar cada tipo de pergunta e também 

gostei muito do quiz. 

[8]Foi um meio interessante para estudar para a prova de aferição 

[9]Para relembrar alguns conteúdos.  

[11]Porque explicava melhor do que o livro da escola 

[13]Porque explicava bem 

[14]Explicava bem 

[21]Para me ajudar a estudar para a prova. 

[22]Porque achei que me ia ajudar. 

[19]Tive outros meios para estudar, mas este foi o meu preferido 

[20] Porque falava de toda a matéria e ajudou-me a rever tudo  

B. Tempo 

[1]Não tive tempo 

[12]Não tive tempo 

[15]Não tive o tempo necessário para o consultar 

 

C. Desinteresse 

[3]Porque não quis estudar para a Prova de Aferição 

[4]Porque não achei necessário 

[2]Porque só vi estudei com jogos. 

[10]Não quis estudar 

[16]Esqueci-me da prova 

[17]Porque nem estudei para a prova 

[18]Não estudei para a prova de aferição 

 
Tabela 7 – Categorização de respostas V 

Com uma maioria de respostas positivas, ressalvando a importância do manual 

quer no auxílio da interpretação, quer na organização dos conteúdos ou até nos exercícios 

propostos, é de salientar com algum desagrado que os alunos apresentaram um grande 

desinteresse pelo estudo, dado o número de respostas que afirmam nem sequer ter 

ponderado estudar para a avaliação.  

Por fim, no âmbito da avaliação geral, quer da atividade, quer do manual, os 

alunos, numa escala linear de 1 a 5, classificaram estes dois vértices.  
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À questão NO GERAL, como classificas a atividade?, os alunos demonstram-se 

satisfeitos, havendo 30 alunos, ou seja, 96,77% a classificarem a atividade com os níveis 

5, 45,16%, 14 alunos, ou 4, 51,61%, 16 alunos.  

 

 

 

 

 

 

 

Por fim, quanto à avaliação efetiva do manual, os alunos que o utilizaram, ou seja 

21, responderam à questão NO GERAL, como classificas o livro digital recebido?, 

denotando-se aqui uma maioria significativa, 71,43%, 15 inquiridos, a atribuírem o nível 

4 ao manual desenvolvido por nós, assumindo-se este como algo importante para quem 

estudou para a Prova.  

 

 

 

 

 

 

 

Num balanço geral, a atividade foi bastante proveitosa para os alunos em vários 

sentidos, seja no fator divertimento, inerente às emoções, seja no quesito relacionado com 

o desenvolvimento de competências e capacidades subjacentes ao alargamento do 

conhecimento providenciado pela componente didática. Esta atividade permite-nos 

considerar os jogos didáticos uma ótima fonte para não só criar empatia com os alunos, 

mas também torná-los ativos no processo de ensino-aprendizagem sem que este papel 

seja tido como uma obrigação. Foi uma hora e meia de jogos e os alunos saíram a saber 

mais e a sorrir. Quantas vezes podemos dizer que, durante uma hora e meia, os alunos se 
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Gráfico 75 – NO GERAL, como classificas a atividade? 

Gráfico 76 – Resposta à pergunta: NO GERAL, como 

classificas o livro digital recebido? 
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mantiveram fielmente sentados na sua cadeira a participar na sua educação dentro da sala 

de aula? Poucas vezes… 
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E a inovação existe (ou os Gregos já inventaram tudo)?  

 

Chegámos até aqui. Era caso para dizer que nos vimos Gregos para fazer este 

trajeto. Não porque tenha sido difícil, mas porque o ínfimo detalhe requer o nosso melhor. 

É essa a premissa do sucesso, pelo menos para mim. “Põe quanto és no mínimo que 

fazes”. 

 Chega a hora de, mais uma vez, refletir. Não que o relatório não tenha uma índole 

reflexiva, mas aqui, nestas linhas, edifica-se o nosso “templo” de considerações que 

procuram firmar convicções quanto às temáticas que nos propusemos trabalhar.  

Implícito, mas muitas vezes bem explícito, nestas linhas procurou-se esbater os 

contrastes entre a formação e as práticas do docente com uma nova escola preenchida por 

novos alunos, pintando-se uma só tela, a do professor (re)inventivo e (re)construtivo com 

os seus alunos felizes e aptos para uma vida social ativa.   

A escola dos dias de hoje quer-se desafiante, não só para os alunos, mas também 

para os que fazem dela profissão. Tempos idos aqueles em que ensinar era uma atividade 

estática, hierárquica, sem nenhum tipo de questionamento ou dinâmicas diferentes do 

“chegar, sentar, ouvir, decorar, ser avaliado e repetir”. Ela tem-se reinventado 

verdadeiramente, tem-se construído e reconstruído, mas isso só é possível porque os 

docentes estão sensibilizados para a necessidade de acompanharem a evolução dos 

tempos. Pelo menos alguns deles. A maioria. Aqueles que sentem a vocação e não a 

obrigação.  

Hoje, não olhamos para a sala de aula e para as práticas a ela associadas com o 

desprezo de nada acrescentarem a quem por lá passa. Hoje, percebemos que dali, daquela 

caixa-forte, saem as colunas mais fortes, mais robustas, com os capitéis mais detalhados, 

aptas a suportarem a mais bela estrutura que é a sociedade, que pensa e sente, que se 

interessa pelo próximo, que constrói com o sentido de ser mais e melhor e que vive das 

E a inovação existe (ou os Gregos já inventaram tudo)? 
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potencialidades, dos desafios, que vive pelo melhor e pela representação clara do que se 

quer fazer, como se quer fazer e porque se quer fazer.  

Porque é que pensamos nos Gregos para terminar este relatório de estágio? Porque 

deles deriva o conceito de democracia, tão importante para o que estas práticas aqui 

descritas representam, e porque, verdade seja dita, eles inventaram mesmo tudo. Ou quase 

tudo.  

Cada vez mais é preciso sensibilizar o mundo para a definição do conceito de 

democracia, que, nos dias de hoje se vê a braços com a crescente influência de 

mentalidades que se dizem pró-democracia, mas que, atrás do espelho, impregnam por 

vivências ou disposições tão ou mais autoritárias do que aqueles que conduziram a 

guerras. 

Este conceito deriva da junção de duas palavras gregas, demos e kratos, que 

significam povo e soberania. O povo é quem mais ordena, não é verdade? Transposta 

para a sala de aula, esta ideia de democracia assenta na soberania dos alunos, na medida 

em que eles são o centro da vida escolar. É deles que emanam as vontades de se ajustarem 

programas ou currículos. É partindo das suas vontades que surge a necessidade de se 

inovar para construir um conhecimento mais rico, que remeta não só para a excelência 

científica, como também para a plasticidade de uma memória afetiva, sempre tão 

importante.  

Na Democracia não é o povo que controla tudo, o povo é soberano na medida em 

que elege os seus representantes, que se vão debater pelo melhor para a sociedade. Na 

sala de aula é igual, não são os alunos que mandam, mesmo que muitas vezes pensem que 

um pouco de liberdade é sinónimo de anarquia, mas são as suas necessidades que levam 

a que tudo seja maleável. 

Este Relatório de Estágio, que pressupõe o registo do início da prática profissional, 

abarcou as temáticas que me fizeram amar esta profissão. Debruçamo-nos sobre a História 

da Educação, sobre o ser professor e aluno e sobre a aplicação da criatividade em sala de 

aula. Sobre tudo isto, pode concluir-se que, hoje, mesmo defendendo-se a existência de 

uma escola construtiva ou socio construtiva, que emana valores, competências e 

capacidades de dentro para fora, os tempos ainda são de mudança, porque se observa uma 

construção, mas as práticas, com o advento das tecnologias e do digital, ainda se estão a 

moldar à novidade que é ter o controlo da aprendizagem atrás do ecrã de um telemóvel, 
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por exemplo. E estas práticas ainda provocam algum ceticismo a quem leciona, porque 

poderão pensar que se perde a componente relacional e afetiva que liga o professor ao 

aluno. Mas enganam-se os que pensam assim. A tecnologia não afasta! Pelo contrário, 

aproxima! Nós é que cedemos tempo de antena e palco que antes era só nosso a didáticas 

que nos tornam secundários, mas iminentemente necessários para orientar, consolidar ou 

reforçar a aprendizagem. A relação não se perde, transforma-se!  

A qualquer professor que ame sê-lo não há nada mais gratificante do que ver e 

sentir o sucesso dos seus génios, os seus sorrisos, sentir o seu afeto… A Escola não é um 

teatro para querermos palco, até porque neste finge-se e o professor não é um fingidor. 

Por isso, tal como os Gregos, que se divertiam a criar, que os professores não percam 

nunca a noção do quão divertido é ensinar e aprender. Porque só assim, mais do que 

divertida(mente), se efetiva uma aprendizagem enriquecedora para todos aqueles que 

fazem a Escola acontecer todos os dias, de setembro a julho.
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Anexo 1 – Observação participante  

 

Aula 
Estratégias 

aplicadas 
Observação participante 

Crise do Império 

Português  

8.º ano – Turma: A 

Hino da Restauração 
Nervos à flor da pele por ser a primeira aula a lecionar, contudo os alunos 

mostraram-se participativos;  

Foram levantadas questões quanto ao hino e quanto ao seu significado, a 

resposta caminha para o conteúdo da aula; 

A exploração dos mapas foi conseguida, porém o professor adiantou alguns 

detalhes da exploração; 

A banda desenhada foi um recurso cativante, os alunos compreenderam os 

conteúdos de forma ativa, dada a facilidade com que responderam à questão 

orientadora apresentada;  

A interatividade da árvore genealógica facilitou a apreensão de 

conhecimentos. Demonstraram-se muitas vezes surpresos com a 

interatividade do PowerPoint. 

A turma mostrou-se bastante recetiva à banda desenhada e ao trabalho 

colaborativo. 

Mapas 

Documentos históricos 

Banda desenhada 

Árvore Genealógica 

 

Crise do Império 

Espanhol e 

Restauração da 

Independência  

8.º ano – Turma A 

Mapas Seguimento da aula anterior, os alunos apresentam um bom feedback; 

O recurso audiovisual levantou muitas questões e despertou a turma para os 

conteúdos seguintes, momento cativante onde as emoções dos alunos foram 

expostas pela primeira vez;  

Difícil compreensão da diferença entre documento histórico e 

historiográfico, porém na análise de conteúdos revelam facilidade em 

articular a informação com os conteúdos lecionados;  

Preenchimento de uma barra cronológica com as datas apontadas ao longo 

da aula contribuiu para a consolidação de conhecimentos e estabeleceu 

dinâmicas de cooperação e entre ajuda na sala de aula. 

A turma mostrou-se bastante recetiva quando ao recurso audiovisual, 

participando em massa, contudo revelam uma falta de interesse no que diz 

respeito à análise de documentos escritos.  

Recurso audiovisual: Filme 

Elizabeth – The Golden Age 

Documento histórico 

Documento historiográfico 

Barra cronológica 

Recursos iconográficos 

(gravuras) 

 

Reforma Protestante 

8.º ano – Turma A  

Recursos iconográficos 

(caricatura e gravuras) 

Aula lecionada a duas turmas diferentes com uma recetividade diferente dos 

recursos apresentados.  

8.ºA 

Satisfatória recetividade dos recursos iconográficos, sobretudo através da 

comparação entre as duas igrejas projetadas. Revelam um bom espírito 

crítico e um sentido estético aguçado;  

Compreendem a linha evolutiva situando-se no tempo e espaço;  

Difícil análise da documentação apresentada sobretudo por questões de 

tempo, a aula era muito extensa para 50 minutos;  

Boa recetividade do jogo didático, contudo este não consolidou de forma 

sólida os conteúdos lecionados, pois foi apressado.  

8.ºB 

Muito boa recetividade dos recursos iconográficos tendo sido muito 

problematizante o uso destes, os alunos gostam de interpretar imagens;  

Revelam um bom espírito crítico e sentido estético;  

Boa análise da documentação apresentada conseguindo articular a 

informação com os princípios das igrejas protestantes;  

Má recetividade do jogo didático visto que a estratégia agitou em demasia a 

turma, contudo compreende-se que o jogo criou uma quebra de rotina, 

criando reações emotivas nos alunos. 

As turmas demonstraram-se totalmente recetivas quanto à análise de 

recursos iconográficos, porém os documentos escritos ainda são um desafio 

para a interpretação geral. O jogo, mesmo que parecendo bem pensado, não 

foi uma estratégia bem conseguida. 

Barra cronológica 

Documentos históricos 

Jogo didático 
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Condições e 

Motivações da 

Expansão Portuguesa 

8.º ano – Turma B  

Recurso audiovisual: 

gravuras conjugadas com o 

Fado Marinheiro 

Os alunos demonstraram alguma estranheza quanto à música apresentada, 

mas conseguiram identificar elementos relacionados com a temática 

lecionada; 

Muito boa interpretação dos mapas.  

Existem dificuldades em situarem-se no tempo e no espaço, as expressões 

demonstram essa dificuldade.  

Os documentos escritos ainda são um grande desafio quer para a turma, quer 

para o professor.  

A dramatização funcionou como estratégia cativante visto o interesse da 

turma em participar.  

O jogo serviu como forma de consolidação e terminou a aula de forma muito 

positiva. 

Foi uma aula em que os alunos demonstraram muitas emoções e eles 

decidiram o ritmo da própria aula, as dúvidas e as curiosidades foram uma 

constante.  

Mapas 

Recursos iconográficos 

(gravuras e animações) 

Documentos históricos 

Mapa 

Dramatização: As 

motivações sociais 

Jogo didático – Quem quer 

ser Navegador 

 

Rivalidade Luso-

castelhana 

Aula oficina 

8.º ano – Turma B 

Mapas Interpretação satisfatória dos mapas que iniciam a aula;  

Espanto quando entram na sala e compreendem uma nova dinâmica – esta 

aula dividiu o espaço da sala de aula em dois, criando uma ideia de 

confronto, pois cada lado da turma assumiria o controlo das perguntas 

relacionadas ou com Portugal ou com Espanha;  

O jogo didático tinha regras de conduta estabelecidas e inicialmente a 

turma foi cooperante;  

Mantém-se a grande dificuldade de se situarem no tempo, porém é um 

desafio que temos vindo a tentar resolver com esquematizações e com a 

sensibilização para a necessidade de compreender o período histórico em 

estudo; 

A ideia de receberem uma recompensa – peça de puzzle – aguçou o 

espírito de equipa;  

É de salientar que sempre que me esquecia de lhes dar uma peça de puzzle, 

alertavam logo, a vontade de ganhar esteve sempre presente;  

A entrega do documento original do Tratado de Tordesilhas aos alunos 

alavancou a aula, suscitando desde a entrega reações distintas “oh stôr, isto 

não é português”, “stôr, não consigo ler isto”, mas no final conseguiram 

identificar muitos elementos que lhes foram pedidos. Esforçaram-se para 

conseguir. Esforçaram-se porque estavam genuinamente a gostar da nova 

dinâmica. 

Mantêm como ponto forte coletivo a análise de recursos iconográficos, 

aproveitam bastante o espírito crítico aguçado que têm.  

O puzzle resultou numa surpresa, numa turma tão competitiva, à saída 

compreendeu-se a felicidade de todos terem ganho. 

Jogo didático 

Barras cronológicas 

Documentos históricos 

Tratado de Tordesilhas 

original 

Recursos iconográficos 

Recurso audiovisual 

Puzzle 

 

Arte Romana 

10.º ano – Turma A 

Plataforma Emaze: Galeria 

Virtual 

Primeira aula lecionada ao 10.º ano, foi inserida uma plataforma com que 

os alunos não tinham grande familiaridade, o emaze, suscitando um bom 

ambiente quando se aperceberam que iam “visitar” uma galeria de arte.  

Muito boa exploração dos recursos iconográficos, os alunos reparam em 

cada detalhe e apontam as suas dúvidas.  

Conseguem situar-se no tempo e espaço relacionado com a exploração do 

recurso audiovisual e a barra cronológica;  

A curiosidade apontada no documento historiográfico revelou-se 

importante para satisfazer curiosidades levantadas nas aulas anteriores 

relacionadas com a forma como eram feitas as tintas; 

O Kahoot despertou o espírito competitivo criando uma automática 

empatia entre o professor e os alunos. Como maioria das respostas foram 

dadas a pares, a entreajuda foi muito importante. Competências estavam a 

ser trabalhadas. Mesmo assim, existiram alguns pontos negativos, como 

por exemplo, o excesso de barulho e a dificuldade de controlar a turma.  

 

 

Recursos iconográficos 

Recurso audiovisual 

Barra cronológica 

Documento historiográfico 

Jogo didático: Kahoot 
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Arte Renascimento 

8.º ano – Turma B  

Mapas A turma demonstra uma boa receção dos recursos iconográficos e 

estabelece comparações do que observa com conteúdos da disciplina;  

Melhoraram a interpretação dos documentos escritos;  

A facilidade com que dispersam com um recurso audiovisual é enorme e, 

por isso, tende a ser difícil retirar informação útil da estratégia;  

Demonstram uma boa capacidade interpretativa, mesmo que duvidem 

bastante dos seus conhecimentos; 

Na relação com o professor não têm qualquer tipo de problemas em 

apontar dúvidas ou vontade de saber mais. 

Notam-se dificuldades quanto à localização no tempo e espaço e, por isso, 

é preciso começar a debruçar atenção quanto a este problema.  

Documentos historiográficos 

Documentos históricos 

Recursos iconográficos 

Recurso audiovisual 

 

Antigo Regime na 

Europa e Sociedade 

de ordens 

8.º ano – Turma B 

Recursos audiovisuais: Série 

Versalhes 

Aula lecionada às duas turmas de 8.º ano.  

8.ºB 

Apresentam algumas dificuldades em problematizar desafios, tudo aquilo 

que é escrito tende a ser estanque, não há uma leitura nas entrelinhas;  

Muita dificuldade em situarem-se no tempo “O Antigo regime é da 

Antiguidade Clássica”, regressa a necessidade de estabelecer com eles uma 

linha cronológica coerente de tudo aquilo que conhecem da História;  

Apresentam uma boa interpretação dos recursos iconográficos, trabalhando 

em conjunto para analisarem a gravura de Luís XIV;  

Fraca interpretação do mapa;  

Apresentam algumas melhorias na interpretação dos documentos escritos, 

mas nada significativo, as leituras ainda são muito “pela rama”.  

Mesmo com dificuldades em desenvolverem o conhecimento partindo de 

recursos audiovisuais, os alunos gostam bastante destas estratégias e estão 

felizes por verem algo diferente.  

8.ºA 

A participação é excelente, os alunos são desafiadores;  

Facilidade em analisarem os recursos audiovisuais, reagem muito bem a 

este tipo de recursos;  

Análise sozinha do mapa, não precisaram de questionamento, foram eles 

sozinhos a apontar as características do mapa apresentado;  

Boa interpretação dos documentos escritos;  

Parte da turma parece estar a seguir o ritmo da aula, porém sente-se 

alguma falta de confiança na participação. 

É interessante perceber que o nexo de causalidade da história está presente 

na interpretação dos alunos, visto que a cada slide, percebem o rumo da 

aula e das políticas do Antigo Regime.  

Recursos iconográficos 

Mapas 

Documentos históricos 

 

Arte Barroco 

8.º ano – Turma B  

Recurso audiovisual: Filme 

Marie Antoinette, de Sofia 

Coppola 

Aula diversificada em que se sente o interesse dos alunos em compreender 

a matéria;  

Articulam a informação exposta pelo professor com conteúdos lecionados 

anteriormente, há uma plasticidade no discurso dos alunos que se 

demonstra muito positiva, as ligações que outrora não faziam tendem a 

aparecer mais regularmente;  

Feedback positivo dado às intervenções mais pertinentes, ou seja, nota-se 

que os alunos reagem de forma agradável aos reforços positivos obtidos 

aquando da sua participação e, por isso, desenvolvi esta mecânica de os 

congratular pelas intervenções, como forma de aumentar a confiança que 

ainda não têm;  

Melhoraram substancialmente a interpretação de documentos escritos: “o 

stôr disse para ler nas entrelinhas”;  

Excelente análise de documentos iconográficos;  

O recurso à música de Vivaldi causou alguma estranheza, porém com os 

detalhes, com as curiosidades os alunos perceberam a arte barroca;  

O jogo criou um bom momento de empatia com o professor, havendo uma 

má gestão de tempo, porém eles estavam tão enraizados no jogo, na 

vontade de analisar as obras que se esqueceram de querer ir para intervalo. 

Documentos historiográficos 

Mapas 

Recursos iconográficos 

Jogo didático 
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País Rural e 

Senhorial 

10.º ano – Turmas 

A e B  

Poema 
Aula lecionada a duas turmas diferentes: 

10.º B 

A turma é pouco participativa, porém registam a matéria e acompanham o 

fio condutor sendo que as dúvidas são muito poucas; 

Apresentam uma razoável facilidade em interpretar documentos escritos;  

Boa capacidade de se situarem no tempo e no espaço;  

Nota-se algum entusiasmo na turma pois era a primeira aula que tinham 

com um professor estagiário, entusiasmo que se manteve durante os 150 

minutos. 

10.º A  

Senti uma grande empatia com os alunos, houve momentos de humor e 

boa disposição demonstrando alguma proximidade com estes;  

O fio condutor manteve-se igual ao da outra turma;  

Apresentam algumas dificuldades em interpretar documentos escritos;  

Dificuldade em situarem-se no tempo e espaço e em identificar documento 

histórico e historiográfico;  

Compreende-se na turma uma vontade mais aguerrida de participar e de 

querer responder ao questionamento, contudo, muitas vezes as 

participações são completamente “ao lado”. 

Mapas 

Recursos iconográficos 

Documentos históricos 

Documento historiográfico 

 

Revolução Científica 

8.º ano – Turmas A 

e B 

Recurso audiovisual  

Aula lecionada a duas turmas diferentes:  

8.º A 

Aula oficina onde depois de uma contextualização foi pedido aos alunos 

para fazerem um exercício de escrita criativa.  

Pelo perfil da turma supunha-se que o trabalho da escrita criativa fosse algo 

fácil de implementar, contudo os alunos demonstram-se um pouco 

agarrados às informações para construir o seu conhecimento, mas 

conseguem elaborar textos “fora da caixa”. A interdisciplinaridade foi fácil 

de conseguir, sendo, para além do reconhecimento do tipo de texto a 

elaborar, também notória a empatia histórica e a facilidade que os alunos 

têm em sintetizar a informação obtida.  

8.ºB 

A repetição dos livros nesta turma foi algo discutido várias vezes. Por serem 

mais agitados e por se desconcentrarem com facilidade, havia a 

possibilidade de dispersarem e não finalizarem a tarefa proposta.  

Foi surpreendente a aptidão dos alunos para a criação de textos criativos e 

para a sua apresentação. Muitos deles terminaram muito antes do tempo e 

questionaram bastante todo o conteúdo da aula.  

É de louvar a vontade que estes alunos têm de ter uma aula muito mais 

prática. A sua predisposição para aprender é totalmente diferente. O 

ambiente dentro da sala de aula é totalmente contrário ao normal.  

Documentos históricos  

Mapa 

“Livros” sobre cada 

invenção da revolução 

científica 

 

Marquês de Pombal 

8.º ano – Turma A 

Documentos historiográficos Havia muito a vontade de fazer algo diversificado que captasse a atenção 

dos alunos, principalmente no que diz respeito aos recursos a utilizar, pois 

para este tema existem vários recursos extraordinários.  

Os alunos conseguem perfeitamente diferenciar um documento histórico de 

um documento historiográfico, estando já aqui fixada uma evolução geral. 

Para além disto, a aptidão de se situarem no espaço e no tempo melhora a 

olhos vistos, sabem perfeitamente que a questão do tempo e espaço é algo 

que regularmente aparece nas minhas aulas. É fácil conduzir a turma e levá-

los a aprender, pois a facilidade com que estabelecem conexões com a 

matéria já lecionada é impressionante.  

O diálogo horizontal e vertical é uma constante, sendo que muitas das 

questões dos alunos suscitam um desenrolar mais lento da matéria, contudo 

há uma flexibilidade notória e uma boa articulação da matéria a lecionar 

com o tempo letivo disponível.  

Os alunos percebem perfeitamente o recurso audiovisual da série “Távoras”, 

mas não conseguiram articulá-lo com o recurso iconográfico que serviu de 

desafio para a aula. Foi um recurso percebido “a meio gás”. 

Gráficos 

Recursos iconográficos 

Documento histórico 

Manual 

Mapas 

Recursos audiovisuais 
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Arte Medieval 

10.º ano – Turmas 

A e B 

Recurso audiovisual  

Aula lecionada a duas turmas distintas.  

10.ºA 

A aula tinha como principal objetivo apresentar os desenvolvimentos da arte 

que não estão apresentados no manual, sendo que os alunos apresentam um 

grande interesse por tudo aquilo que desperta o seu espírito crítico.  

Desde cedo se compreende a aptidão destes em compreenderem os 

elementos mais importantes da arte.  

Há uma facilidade em perceberem a linha evolutiva da arte medieval.  

Percebe-se que os alunos dominam o vocabulário, muito devido aos 

trabalhos que vêm a produzir para a disciplina.  

10.ºB 

A aula é sempre mais difícil de iniciar, parece que a turma se mostra sempre 

relutante à ideia de ter aulas lecionadas por professores estagiários. O 

sentimento da aula anterior mantém-se: são bons alunos, simpáticos, mas 

preferem manter a distância dos estagiários e simplesmente esperar pelos 

documentos que têm de ler. Contudo, o gosto pela arte existe e isso faz com 

que estes se inspirem a participar.  

Ainda em plena aula observei que a turma se estava a perder, não por 

desinteresse, mas por falta de participação, então decidi utilizar a estratégia 

do reforço positivo, o que provocou imediatamente algumas reações, 

levando os alunos a criar momentos de questionamento e de diálogo muito 

interessantes que enriqueceram a aula.   

Mapas  

Recursos iconográficos  

 

Arte Gótico 

10.º ano – Turma A 

Documentos historiográficos 
Aula planeada para ser lecionada às duas turmas, contudo reajustes de 

horário fizeram com que não fosse possível lecioná-la ao 10.º9. Porém, a 

professora utilizou os mesmos recursos e mencionou que foi muito 

positiva a resposta dos alunos.  

10.ºA 

A turma apresenta-se totalmente em posse de conhecimentos para 

participar tão ativamente que se atropelam para explicar os elementos que 

caracterizam o Gótico. 

A facilidade com que interpretam a arte ou como avaliam os elementos 

característicos do estilo artístico fazem sentir um certo sentimento de 

missão cumprida, pois todas as aulas de arte lecionadas a esta turma foram 

dadas por mim.   

A aula voa e os alunos sentem isso, não há nada que nos pare e os alunos 

parecem sempre prontos a participar e a apreciar arte. 

Recurso audiovisual 

Recurso iconográfico 

Mapas  

 

Cultura leiga e 

profana 

10.º ano – Turmas 

A e B 

Recursos audiovisuais 
Aula lecionada a duas turmas diferentes:  

Aula muito difícil na medida em que eram poucos conteúdos para 100 

minutos.  

10.ºA  

Os alunos estão sempre muito predispostos a aprender e têm tendência a 

questionar tudo o que veem projetado no quadro;  

A localização no espaço e no tempo é, estranhamente, difícil de 

concretizar, mas talvez seja o entusiasmo a falar pelos alunos;  

Existem melhorias quanto à distinção entre documentos históricos e 

historiográficos;  

O conteúdo demasiado expositivo da aula torna-a difícil de lecionar e ter a 

atenção permanente dos alunos também é complicado;  

O grande problema da aula não foram os alunos, foi a abordagem efetuada 

a muitos documentos e, sobretudo, as estratégias escolhidas.  

Os alunos reagiram bem às cantigas entregues e perceberam o seu 

contributo para a aula, contudo o tempo tomado por estes documentos fez 

com que a aula se perdesse e que não fosse tão positiva como todas as 

outras.  

10.ºB  

Por ser lecionada logo de seguida, foram feitos poucos ajustes à aula, o 

que fez com que se mantivesse bastante expositiva, onde a participação 

dos alunos pouco enriquecia o ritmo da aula.  

Música 

Mapas 

Recursos iconográficos 

Documentos historiográficos 

Documentos históricos  

Poesia  

Poesia trovadoresca  
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As cantigas voltaram a ser um grande problema.  

Numa turma que tem dificuldades em relacionar-se com os professores 

estagiários, esta aula demonstra-se como difícil de refletir, por ter poucas 

coisas positivas.  

 

Regeneração 

8.º ano – Turma A 

Jornal  
Aula que tinha tudo para correr mal, pois os alunos já tinham feito o 

último momento de avaliação e, segundo a professora, havia a 

possibilidade de não estarem nada atentos. Acrescentando a isto, a última 

aula lecionada não tinha corrido bem e podia melindrar um pouco a 

postura do professor. 

Por tudo isto, havia a necessidade de desenvolver recursos que fossem 

apelativos para os alunos e que fizessem com que recuperasse um pouco 

da autoestima perdida.  

Foi utilizada uma espécie de jornal onde os alunos analisavam as notícias 

e, no final, em conjunto com o professor, construíam o seu conhecimento. 

Por surpresa, os alunos adoraram ter uma espécie de jornal que se 

relacionasse com a matéria com que até então tinham contacto. A 

facilidade de articularem os artigos do jornal fez com que a posição do 

professor fosse muito mais de orientador.  

Os alunos gostam deste tipo de abordagem e o reforço positivo é 

importantíssimo para continuarem a ser bem-sucedidos.    

Gráficos  

Documentos iconográficos 

Documentos históricos 

Documentos historiográficos 

 

O alargamento do 

conhecimento do 

Mundo 

10.º ano – Turmas 

A e B 

Fado do Marinheiro  
Aula lecionada a duas turmas diferentes:  

Não há necessidade de dividir a reflexão, porque a aula resultou do mesmo 

modo nas duas turmas.  

Há uma evolução significativa na localização do espaço e do tempo, visto 

que os alunos conseguem situar facilmente a documentação visualizada.  

Na turma 10.º B, que não é tão participativa como o 10.º A, houve grandes 

desenvolvimentos desde que passaram a receber um reforço positivo 

aquando da participação. Tarde, mas o gelo está quebrado.  

Facilmente os alunos distinguem documento histórico de documento 

historiográfico e interpretam mais facilmente todo o conteúdo dos 

mesmos.  

A reação dos alunos à Carta de Pêro Vaz de Caminha foi estranha, nas 

duas turmas. Até então estavam participativos e extremamente conectados 

com os conteúdos a lecionar, mas quando se depararam com a Carta, não 

perceberam bem a relação do conteúdo com a matéria, foi necessária uma 

desconstrução do questionamento.  

Recurso audiovisual 

Mapas 

Documentos historiográficos 

Documentos históricos 

Carta de Pêro Vaz de 

Caminha 

 

Revolução Agrícola, 

Revolução 

Demográfica e 

Revolução Industrial 

8.º ano – Turma B 

Documentos históricos 
Para tentar avaliar um pouco a conexão dos alunos aos recursos utilizados 

em sala de aula foi importante pensar estas aulas de uma forma menos 

interativa e mais expositiva, na medida em que não foi desenvolvida 

nenhuma estratégia e maioria dos documentos analisados pertenciam ao 

manual. Idealizadas em conjunto, pois complementam-se e foram dadas 

em simultâneo, estas aulas demonstram o esmorecimento dos alunos 

quando todo o processo de ensino-aprendizagem é focado no manual;  

Parece-lhes estranho que uma aula lecionada por mim seja tão diferente do 

normal;  

Existem alguns momentos extraordinários durante as três aulas, 

maioritariamente relacionados com a abordagem coletiva às obras de arte 

em análise. É neste momento que a parte mais subjetiva da participação 

dos alunos vem “ao de cima” e toda a aula fica mais rica quando, 

esporadicamente, o conhecimento se constrói através de pinturas;  

Os alunos compreendem a necessidade do manual, mas demoram mais 

tempo a focarem-se nos conteúdos. Tudo parece mais robótico; 

Há melhorias significativas na interpretação de documentos e na 

construção do conhecimento segundo um nexo de causalidade;  

O discurso vertical e horizontal melhorou bastante, sendo que os alunos se 

demonstram participativos, mas umas participações pensadas, com nexo, 

não são atiradas palavras ao ar. 

Documentos historiográficos 

 

Tabelas 
Mundo 

industrializado 

8.º ano – Turma B 

Gráficos   

Sociedade séc. XIX 

8.º ano – Turma B 

Mapas  

Recursos iconográficos  
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Anexo 2 – Banda desenhada 
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Anexo 3 – Leitura dramatizada 

 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA JOÃO GONÇALVES ZARCO  

 
Nome__________________________________________________________Turma: ________Data:_______ 

 

O Pioneirismo Português 

Narrador: Há muito, muito tempo, onde a linha que tocava o céu e o mar era o abismo, um povo, 

pequeno em espaço, gigante na atitude, fugiu para lá daquilo que a vista alcançava. No Paço da 

Ribeira, em Lisboa, várias pessoas falam das embarcações, prontas para partir a mando do Infante 

de Sagres… 

Personagem 1: Senhor, senhor, esperai… Onde ides? Porque me deixais? Os mercados aqui da 

terra precisam de nós! As mercadorias dos turcos estão quase a chegar, daqui a pouco já temos 

com que nos sustentar. Esperai… 

Personagem 2: Imaginai, minha amada, se não estivéssemos sempre dependentes destes turcos! 

Esta demanda pode deixar-nos ainda mais ricos! Vamos em busca do desconhecido, procurar 

novos mercados, ter acesso direto a novos produtos e mercadores, longe destes oportunistas que 

nos trazem este mundo novo de especiarias. A nossa fortuna tornar-se-ia interminável. Seríamos 

como reis! 

Personagem 3: De que falais, meus senhores? Perdoai-me a ousadia. Também ouvistes falar desta 

demanda ao desconhecido? Minha mãe não quer que embarque, mas dos campos já não vem bom 

vento, pode ser que além-mar estejam melhores condições para este povo que vê fortuna no mar!  

Personagem 4: Meus filhos ide, procurai riquezas, terras e melhores condições, mas não 

esqueceis a palavra de Deus. Encontrai esses povos novos e convertei-os ao cristianismo. Dai-

lhes a conhecer a palavra de Deus e o valor da nossa Igreja.  

Personagem 5: Padre, levaremos a nossa fé, mas mais do que isso trarei para todos nós riquezas, 

com a ajuda destes grandes homens, encontrarei novas terras das quais serei chefe e representante 

d’El Rei. Olhar-me-ão como seu senhor, terei títulos, riquezas que provem o meu triunfo. Terei o 

meu nome marcado para sempre na História deste povo.   
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Anexo 4 – Jogo didático 1: Quem quer ser navegador 
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Anexo 5 – Jogo didático 2: Rivalidade luso-castelhana 
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Nome_____________________________________________________________________Turma:_________ 

 

1479 Tratado de Alcáçovas 

1480 Ratificação do Tratado em Toledo 

1488 Bartolomeu Dias dobra o Cabo das Tormentas 

1492 Chegada à América por Cristóvão Colombo 

1493 Bula Inter Caetera de Alexandre VI 
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Nome_____________________________________________________________________Turma:_________ 

 

 

 

Dom Joham per graça de Deus Rey de Portugal e dos algarves daquém e dalem mar em Africa e Senhor da Guinee. A quantos 

esta nossa carta virem fazemos saber que Dom Fernando e Dona Isabel pella graça de Deus Rey e Raynha de Castella e liam 

etc., Em nome de Deus todo poderosso padre cristo e espírito sannto, três pessoas realmente distintas e apartadas. A todos 

quantos este publico estomento virem como villa de tordesillas a sete dias do mês de junho anno do nascimento de nosso 

senhor jesus cristo de mil quatrocentos noventa e quatro anos. Os procuradores dos ditos rey e raynha de Castella e liam e 

etc., e do dito senhore rey de Portugal e dos algarves e etc., disseram que por quanto antre os ditos senhores seja constutuinte 

há certa diferença sobre o que a cada hua das ditas partes pertence do que atha oje dia dea fectura desta capitulação está por 

descobrir no mar oceano. Que se faça e assine pollo dito mar oceano uma raya ou linha direta de pollo a pollo, do pollo artico 

ao pollo antartico que he de norte a sul. A qual raya ou linha se haja de dar e de dereita como dito he a trezentos e setenta 

légoas das ilhas de cabo verde para a parte do ponente por graças ou por outra maneira como milhor e mais partes se possa 

dar de maneira que nom sejam mais e que todo o que the aqui he achado e descoberto e daqui adiante se achar e descobrir por 

o dito senhor Rey de Portugal e por seos navios assim ilhas como terra firme dessa dita raya e linha dada na forma suso dita 

hyndo polla dita parte do levante dentro da dita raya a parte do levante ou do norte ou do sul della tanto que nom seja 

atravessando e dita raya que esto seja e fique pertença ao dito senhor Rey de Portugal e a seos sucessores para sempre jamais.  
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Anexo 6 – Livros de interpretação: Revolução científica 
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1 

1. Indica o país para onde aponta a seta.  
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MDXC 

Zacharias Janssen 

Pensa-se que Janssen terá sido um dos pioneiros a investir algum 

do seu tempo em estudos relacionados com a observação de 

micro-organismos com detalhes impossíveis de vislumbrar a olho 

nu. 

Por ser muito novo, pois nascera em 1575, provavelmente terá 

tido o auxílio do seu pai, fabricante de lentes, no 

desenvolvimento do microscópio. 

1. O ano em que foi criada esta invenção está 

em numeração romana. Converte-o para 

numeração árabe. 
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Escreve o teu anúncio! 

3. Imagina que tens de vender o instrumento que te foi 

apresentado. Elabora um anúncio publicitário onde 

apresentes:  

• O instrumento/ técnica que te foi apresentado;  

• O seu inventor;  

• O local (espaço) e a data (tempo); 

• A sua utilidade. 

Estamos perante um Microscópio! Aposto que já viste um, mas 

não muito parecido com este… O microscópio tem como 

principal função ampliar tudo aquilo que não conseguimos 

observar a olho nu. Janssen sobrepôs duas lentes que lhe 

permitiam aumentar o que observava. 
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1. Indica o país para onde aponta a seta.  
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MDXCII 

2. O ano em que foi criada esta invenção está 

em numeração romana. Converte-o para 

numeração árabe. 

Considerado o pai da ciência moderna, Galileu Galilei foi um 

físico, filósofo, astrónomo e matemático. Deixou-nos contributos 

ímpares em várias áreas. Na astronomia, por exemplo, observou as 

quatro luas de Júpiter e argumentou a favor da teoria heliocêntrica, 

sendo julgado pela Inquisição, terminando o seu julgamento com a 

célebre frase, “no entanto, ela gira”.  



180 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Escreve aqui o teu anúncio! 

3. Imagina que tens de vender o instrumento que te foi 

apresentado. Elabora um anúncio publicitário onde 

apresentes:  

• O instrumento/ técnica que te foi apresentado;  

• O seu inventor;  

• O local (espaço) e a data (tempo); 

• A sua utilidade. 

O termómetro de Galileu destacou-se por conseguir conjugar a 

densidade, a força de impulsão e a determinação, com algum 

rigor, da temperatura atual do ar.  

Este termómetro consistia numa coluna cheia de líquido onde 

estavam inseridos pequenos globos com o mesmo líquido. A 

reação destes com a temperatura ambiente fazia com que os 

globos subissem ou não. O último globo determinaria a 

temperatura ambiente.  

Hoje em dia estes termómetros são utilizados como fim 

meramente decorativo.  
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3 

1. Indica o país para onde aponta a seta.  



182 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MDCVIII 

2. O ano em que foi criada esta invenção está em 

numeração romana. Converte-o para numeração 

árabe. 

Considerado o pai da ciência moderna, Galileu Galilei foi um 

físico, filósofo, astrónomo e matemático. Deixou-nos contributos 

ímpares em várias áreas. Na astronomia, por exemplo, observou as 

quatro luas de Júpiter e argumentou a favor da teoria heliocêntrica, 

sendo julgado pela Inquisição, terminando o seu julgamento com a 

célebre frase, “no entanto, ela gira”.  
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Escreve aqui o teu anúncio! 

3. Imagina que tens de vender o instrumento que te foi 

apresentado. Elabora um anúncio publicitário onde 

apresentes:  

• O instrumento/ técnica que te foi apresentado;  

• O seu inventor;  

• O local (espaço) e a data (tempo); 

• A sua utilidade. 

 

 

A luneta astronómica era usada para observar 

os astros. Esta combina dois tipos de lentes 

diferentes que permitem um longo alcance. 

Através desta luneta, Galileu conseguiu 

precisar que o solo lunar não era uniforme, 

apresentava crateras e conseguiu observar as 

luas de Júpiter. 

Comumente é atribuída a esta luneta 

astronómica o nome de Telescópio de Galileu.  



184 
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1. Indica o país para onde aponta a seta.  
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MDCXLIV 

2. O ano em que foi criada esta invenção está em 

numeração romana. Converte-o para numeração 

árabe. 

Evangelista Torricelli foi um físico e matemático célebre durante o 

período da Revolução Científica. Discípulo de Galileu, desenvolveu 

através da observação do seu mestre um gosto peculiar pela física e 

pela ótica. O seu nome é associado a uma unidade de pressão, o 

torricelli. Morreu com uma simples febre. 
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Escreve aqui o teu anúncio! 

3. Imagina que tens de vender o instrumento que te foi 

apresentado. Elabora um anúncio publicitário onde 

apresentes:  

• O instrumento/ técnica que te foi apresentado;  

• O seu inventor;  

• O local (espaço) e a data (tempo); 

• A sua utilidade. 

Sabendo que o ar exerce sobre todos nós pressão, os estudos durante o 

período da revolução científica focaram-se em tentar perceber como é 

que esta pressão era feita. O barómetro surgiu de um problema 

observado: as bombas de hidráulicas só bombeavam água até à altura de 

10 metros, depois o ar pressionava o líquido e este deixava de ter força 

para chegar a mais zonas. Precisou-se de perceber porque é que isto 

acontecia. Muito parecido com um termómetro, que media a temperatura 

ambiente, o barómetro media, portanto, a pressão do ar exercida em 

determinado ambiente.  
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5 

1. Indica o país para onde aponta a seta.  
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MDCLXII 

2. O ano em que foi criada esta invenção está em 

numeração romana. Converte-o para numeração 

árabe. 

Nome incontornável da ciência, Isaac Newton foi um 

astrónomo, alquimista, filósofo natural, teólogo e cientista 

inglês. De personalidade sóbria, fechada e solitária, para ele a 

função da ciência era descobrir leis universais e enunciá-las de 

forma precisa e racional. 
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Escreve aqui o teu anúncio! 

3. Imagina que tens de vender o instrumento que te foi 

apresentado. Elabora um anúncio publicitário onde 

apresentes:  

• O instrumento/ técnica que te foi apresentado;  

• O seu inventor;  

• O local (espaço) e a data (tempo); 

• A sua utilidade. 

Porque é que os objetos caem no chão quando soltos no ar? Porque 

não caímos da terra sendo que ela gira à volta do Sol? Newton 

explicou-nos que a gravidade atrai os corpos para baixo, para o 

centro de gravidade, mantendo todos os corpos presos ao solo. Foi 

esta uma das leis de Newton, tão importante para a compreensão de 

como todos os corpos ou objetos são atraídos para o solo.  
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6 

1. Indica o país para onde aponta a seta.  
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MDCLXII 

2. O ano em que foi criada esta invenção está em 

numeração romana. Converte-o para numeração 

árabe. 

Químico e físico, Robert Boyle foi considerado o pai da química 

experimental. 

Em Florença obteve contacto com as obras de Galileu que o 

orientaram na vontade de alterar a forma como a ciência era vista. 

Tornou-se um crítico de tudo o que era dogmático. 
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Escreve aqui o teu anúncio! 

 

3. Imagina que tens de vender o instrumento que te foi 

apresentado. Elabora um anúncio publicitário onde 

apresentes:  

• O instrumento/ técnica que te foi apresentado;  

• O seu inventor;  

• O local (espaço) e a data (tempo); 

• A sua utilidade. 

A bomba pneumática permitiu a 

utilização do ar como forma de 

pressão. Através dela, Boyle 

percebeu que não poderia existir o 

vácuo absoluto e que o ar se 

comprimia quando pressionado 

através da bomba. Mais tarde, a 

bomba pneumática será atualizada 

para bomba hidráulica onde uma das 

extremidades estará em contacto com 

a água e, através da pressão do ar, esta 

água será bombeada, inovando-se os 

sistemas de rega. 
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1. Indica o país para onde aponta a seta.  
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MDCCI 

2. O ano em que foi criada esta invenção está em 

numeração romana. Converte-o para numeração 

árabe. 

Jethro Tull foi um agricultor inglês que aplicou o método 

experimental na agricultura. O seu papel foi importantíssimo para as 

inovações que se desenvolveram na agricultura, inovando com a 

cultura intensiva que rompia com tudo aquilo que significava o 

pousio.  
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Escreve aqui o teu anúncio! 

A máquina de semear facilitou muito a vida dos agricultores! Era um sistema 

pouco complexo que diminuiu drasticamente a carga física associada à 

agricultura. O agricultor teria no topo desta máquina sementes, empurrando a 

estrutura de madeira as sementes seriam colocadas no solo com um 

espaçamento idêntico e à profundidade necessária para se desenvolverem. 

Mais tarde, associaram a esta semeadeira ou máquina de semear um sistema 

hidráulico que permitia fazer a primeira rega das sementes plantadas.  

3. Imagina que tens de vender o instrumento que te foi 

apresentado. Elabora um anúncio publicitário onde 

apresentes:  

• O instrumento/ técnica que te foi apresentado;  

• O seu inventor;  

• O local (espaço) e a data (tempo); 

• A sua utilidade. 
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1. Indica o país para onde aponta a seta.  
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MDCCIX 

2. O ano em que foi criada esta invenção está em 

numeração romana. Converte-o para numeração 

árabe. 

Bartolomeu Lourenço de Gusmão ficou conhecido para a história 

como o “padre voador”. Com raízes brasileiras, Bartolomeu 

desafiou a Igreja e tornou-se um padre cientista. Bastante estudioso, 

descobriu uma forma de elevar uma estrutura através do ar quente.  
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Escreve aqui o teu anúncio! 

Também conhecido como “Passarola”, o aeróstato de Bartolomeu 

Lourenço de Gusmão era um balão que permitiu viajar pelos ares, 

porém, os documentos que existem da época dizem-nos que a 

“Passarola” só aguentou 60 metros de altitude, depois terá 

incendiado.  

O rei D. João V descobriu esta invenção e apoiou na totalidade o 

seu desenvolvimento.  

3. Imagina que tens de vender o instrumento que te foi 

apresentado. Elabora um anúncio publicitário onde 

apresentes:  

• O instrumento/ técnica que te foi apresentado;  

• O seu inventor;  

• O local (espaço) e a data (tempo); 

• A sua utilidade. 
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1. Indica o país para onde aponta a seta.  
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MDCCXLV 

2. O ano em que foi criada esta invenção está em 

numeração romana. Converte-o para numeração 

árabe. 

Jacques de Vaucanson foi um inventor e artista francês. Muitos dos 

seus inventos estão associados à robótica, porém nos últimos anos da 

sua vida, Vaucanson foi acusado de fraude, pois descobriram 

compartimentos no seu pato mecânico que suponham a falta de um 

sistema digestivo completo, haviam sim compartimentos que eram 

previamente preenchidos por Vaucanson, enganando quem via o seu 

pato mecânico.  
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Escreve aqui o teu anúncio! 

 

O pato mecânico de Vaucanson foi um dos primeiros engenhos 

associados à robótica. Este pato movia-se e batia as asas, comia e 

defecava. Foi utilizado para se compreender a forma como 

funcionava o sistema digestivo dos patos. Foi um sucesso em 

França, pois até então nunca se tinha visto uma espécie de robot.  

3. Imagina que tens de vender o instrumento que te foi 

apresentado. Elabora um anúncio publicitário onde 

apresentes:  

• O instrumento/ técnica que te foi apresentado;  

• O seu inventor;  

• O local (espaço) e a data (tempo); 

• A sua utilidade. 
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1. Indica o país para onde aponta a seta.  
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MDCCLXXVII 

2. O ano em que foi criada esta invenção está em 

numeração romana. Converte-o para numeração 

árabe. 

James Watt foi um matemático e engenheiro britânico. Destacava-

se na construção de instrumentos científicos aos quais introduziu o 

motor a vapor, tão importante para a Revolução Industrial. O seu 

nome está associado à unidade de potência, o Watt.  
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Escreve aqui o teu anúncio! 

A máquina a vapor nada mais foi do que um dos experimentos mais 

importantes para o desenvolver da história! Watt criou um sistema, 

um condensador, para diminuir as diferenças de temperatura, onde 

o vapor era reaproveitado. Mais do que isso, Watt associou à sua 

máquina uma caldeira, que tornava a máquina mais económica.  

3. Imagina que tens de vender o instrumento que te foi 

apresentado. Elabora um anúncio publicitário onde 

apresentes:  

• O instrumento/ técnica que te foi apresentado;  

• O seu inventor;  

• O local (espaço) e a data (tempo); 

• A sua utilidade. 
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11 

2. Indica o país para onde aponta a seta.  
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MDCCLXXXIII 

2. O ano em que foi criada esta invenção está em 

numeração romana. Converte-o para numeração 

árabe. 

Lavoisier foi um químico muito célebre. Aos 22 anos foi vencedor de 

um prémio por elaborar o plano de iluminação das ruas de Paris. 

Sempre foi muito próximo a Paris e aos desenvolvimentos científicos 

na França, sendo celebrizado pela frase “na natureza nada se cria, nada 

se perde, tudo se transforma”.  
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Escreve aqui o teu anúncio! 

Foi Lavoisier que conseguiu compreender a composição da água: 

hidrogénio e oxigénio, pois até então pensava-se que a água era tão 

simples que era impossível de decompor. Ele passou vapor de água 

sobre um ferro incandescente e então dois gases foram separados 

para dois gasómetros diferentes.  

4. Imagina que tens de vender o instrumento que te foi 

apresentado. Elabora um anúncio publicitário onde 

apresentes:  

• O instrumento/ técnica que te foi apresentado;  

• O seu inventor;  

• O local (espaço) e a data (tempo); 

• A sua utilidade. 
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3. Indica o país para onde aponta a seta.  
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MDCCC 

2. O ano em que foi criada esta invenção está em 

numeração romana. Converte-o para numeração 

árabe. 

Alessandro Volta foi um professor de física que tinha como a 

sua principal paixão o estudo da eletricidade. Cedo a sua família 

procurou que seguisse a vida eclesiástica, porém Volta, 

totalmente apaixonado pelos estudos da eletricidade, desistiu 

totalmente desta vontade da sua família, pois a ciência falou 

sempre mais alto.  
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Escreve aqui o teu anúncio! 

Foi a primeira bateria que podia continuamente prover 

corrente elétrica a um circuito. Composta de cobre e zinco, 

esta pilha já apresentava a existência de dois polos que, em 

contacto, desenvolviam uma espécie de curto-circuito. 

5. Imagina que tens de vender o instrumento que te foi 

apresentado. Elabora um anúncio publicitário onde 

apresentes:  

• O instrumento/ técnica que te foi apresentado;  

• O seu inventor;  

• O local (espaço) e a data (tempo); 

• A sua utilidade. 
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Anexo 7 – Jogo didático 3: Arte Barroca  
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Anexo 8 – Jornal o Regenerador  
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O Regenerador  

 
As vias rasgadas permitiam que soprassem lufadas 

de ar puro de civilização. 

Viva à Maria da Fonte! Viva à Patuleia! 

Viva a Maria da Fonte  

Com as pistolas na mão 

Para matar os Cabrais 

Que são falsos à nação. 

Eia avante, portugueses 

Eia avante, não temer  

Pela santa liberdade  

Triunfar ou perecer! 

Lá raiou a liberdade 

Que a nação há de aditar 

Glória ao Minho, que primeiro 

O seu grito fez soar!  

Essa mulher lá do Minho 

Que da foice fez espada  

Há de ter na lusa história 

Uma página dourada!  

Cada vez mais os 

movimentos populares se 

agigantam contra a 

ditadura de Cabral. 

Setembristas e cartistas 

estão juntos nesta luta que 

pode desencadear no fim 

da monarquia 

constitucional como a 

conhecemos. A Patuleia, 

assim conhecida pelos pés 

descalços, trouxe 

camponeses para a rua 

contra as forças do 

governo. Quando será que 

isto acaba? 

COMPRE JÁ! 

Já experimentou os 

novos adubos químicos 

e fertilizantes? Lá fora 

revolucionaram a 

agricultura e já 

chegaram a Portugal! 

Aproveite para os 

utilizar na nova 

alternância de culturas! 

Esqueça o pousio! 

 

 

Correspondência 

Apenas por 25 reis já 

pode enviar os seus 

postais a quem quiser!  

 

 

 

 

 

 

 

 

O Balancé do 

Poder 

1822 1826 1834 1836 1842 1846 1847 1851 1870 

Convenção de 

Évora Monte 

Revolução de 

Setembro 

Setembrismo 

Carta Constitucional Constituição 

1ª ditadura 

de Cabral 

Regeneração 

Maria da 

Fonte  

Patuleia 

1as 

Greves 

1831 

Início da 

Guerra civil 

1838 

Nenhum partido pára no 

poder! O Duque de Saldanha 

e o Fontes Pereira de Melo 

dão a cara pelo Partido 

Regenerador e negociaram o 

financiamento dos caminhos 

de ferro, mas como tinham de 

aumentar os impostos 

deixaram que o Marquês de  

Loulé e o Partido Histórico assumissem o controlo do poder para termos comboio.  “Eles 

que rodem”, diz o povo, que mesmo assim vê alguma estabilidade o reino a modernizar-

se. 
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Em baixo… 

Publicidade: 

De repente, tudo muda! 

Estamos a perseguir a 

Europa, a correr contra o 

prejuízo! Depois da máquina 

a vapor, do comboio, e da 

nova maquinaria para a 

agricultura apostamos no 

telégrafo e no telefone para 

que consiga comunicar mais 

facilmente. 

As Palavras do Sr. 

Ministro: 

Temos tido cinco anos de paz 

profunda […]. Temos pago 

pontualmente […] os 

encargos da dívida interna e 

externa. […] Noventa e duas 

léguas de excelente estrada 

foram construídas e estão em 

diferentes distritos do reino. 

Fizeram-se dezassete pontes 

importantes […] Criaram-se 

escolas de instrução primária.  

Nesta conformidade, tenho a 

honra de vos pedir, Senhores, 

a necessária autorização para 

negociar fora do país a soma 

de três milhões de libras 

esterlinas.  

 

Discurso de Fontes Pereira de Melo, 

Diário do Governo, 1856. 

 

Uma secção de 36 km de 

caminhos de ferro dentro 

em pouco vai abrir-se!  

Fontes Pereira de Melo, 

Diário do Governo, 1856. 

Fontes Pereira de Melo  

ALERTA REGENERADOR! 

 

O jornal brasileiro publicou a 17 de dezembro 

de 1870 as seguintes considerações:  

O governo português anda mendigando em 

Londres um novo empréstimo. Os nossos 

charlatães financeiros não sabem senão estes 

dois métodos de governo: - Empréstimos e 

impostos. […] É dinheiro emprestado e 

dinheiro espoliado […]. E por fim não é 

dinheiro aplicado a nenhum melhoramento 

público; é só dinheiro para pagar juros de 

dívida a endividar-nos cada vez mais! […] É 

a dívida a multiplicar-se para não faltarem à 

corte banquetes, festas, caçadas, folias!   

A indústria em 

Portugal 

A emigração 

portuguesa 

Em alta… 

 

 Uma vez enriquecido, o 

industrial procura tornar-se 

capitalista, homem de 

negócios, influente político, 

diretor de bancos, gerente 

de companhias. E considera 

a fábrica um ganha-pão 

subalterno.  

Que incomensurável 

distância entre este novo 

rico, pretensioso e ridículo, 

[…] marido de uma pateta 

que quer ser baronesa, pai 

de um imbecil que quer ser 

marialva, e o industrial 

inglês, exclusivamente 

preocupado com o 

aperfeiçoamento dos seus 

produtos, com o aumento da 

sua riqueza. 

 

Ramalho Ortigão, As Farpas 

De inverno, já os pequenos esperavam às escuras, debaixo da chuva, ou 

enregelados pelo frio, que se lhes abrisse o portão da fábrica. Tinham de  

 
levantar-se às duas horas da noite e vir, 

descalços e rotos, tiritando para chegarem 

ao toque da sineta. E com seis ou sete anos 

de idade! Era uma fábrica de estamparia e 

tinturaria. Davam os pequenos tinta aos 

estampadores e ganhavam 70 réis por dia. 

Alguns, um pouco mais velhos, lavavam 

fazendas nos tanques, metidos, desde o 

romper da manhã, na água à temperatura 

de 4 graus. Quase todos tinham os pés 

chagados pelas frieiras. Quando as 

manhãs eram mais frias, eu ouvia-os a 

chorar na rua.  

 

Silva Pinto, Noites de 

Vigília, 1896. 
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Anexo 9 – Jogo didático 4: Reforma Protestante  
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Anexo 10 – Jogo didático 5: Kahoot Arte Romana  
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Anexo 11 – Questionário 1 
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Anexo 12 – Roteiro da Visita de Estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viagem ao  



 

 

 

A Avenida dos Aliados 

O primeiro local que não poderia ser dispensado de uma apresentação do Porto dos dias 

de hoje a todos aqueles que decidiram percorrer as ruas desta cidade connosco só poderia ser a 

Avenida que liga as zonas mais dinâmicas da Invicta.  

Muito se poderia dizer sobre a vontade rasgar, no século XIX, uma Avenida central, que 

nas suas laterais conjugasse maioria dos órgãos administrativos da cidade, como a polícia, ou 

os bombeiros. Nessa praça, conjugar-se-iam jardins, fontes e a calçada portuguesa, era um 

embelezamento necessário do centro da cidade e seria uma centralização administrativa. Hoje, 

a Avenida dos Aliados conjuga isso mesmo com a funcionalidade vinda dos transportes. À 

Praça da Liberdade anexou-se a estátua de D. Pedro IV, que pelo auxílio da cidade nas guerras 

liberais do século XIX, deixou o seu coração na Igreja da Lapa. Ainda hoje, faz parte do 

protocolo que uma das sete chaves que guardam o coração de D. Pedro IV esteja sempre 

presente na secretária do Presidente da Câmara do Porto (Freitas, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avenida dos Aliados. Registo fotográfico feito 

pelos alunos 

 



 

 

 

A influência religiosa no urbanismo do Porto 

 

Ao longo da visita de estudo fomos desafiando os alunos através da nossa aplicação. A 

seguinte imagem deu o mote para a explicação mais detalhada do caráter religioso manchado 

no plano urbanístico da baixa da cidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Porto foi, durante uma boa parte da sua História, um burgo e manteve sempre uma 

grande religiosidade dentro dos seus limites. Prova disso é o número considerável de igrejas 

que a cidade tem para mostrar a quem a visita. Desse modo, se nos colocarmos no centro do 

edifício do Hotel Intercontinental, de frente para os Aliados, poderemos notar essa mesma 

influência: de frente teríamos a Igreja da Trindade; por trás o antigo Convento dos Lóios e a Sé 

do Porto; do lado esquerdo, a Igreja dos Clérigos; e do lado direito, o antigo Mosteiro de São 

Bento (hoje Estação de São Bento), a Igreja dos Congregados e, no final da rua 31 de janeiro, 

a igreja de Santo Ildefonso. 

 

Os Primórdios do Porto 

A toponímia portuense facilitou-nos a transição de uma contextualização do Porto de 

hoje, com um urbanismo ainda muito próximo da religião, para o Porto Medieval, não fosse a 

Avenida principal que liga a comumente designada de Baixa do Porto à Sé chamada de Avenida 

Afonso Henriques.  

Rosa dos ventos  



 

 

 

A existência do espaço ao qual está confinada a cidade do Porto remonta a períodos 

antes de Cristo, porém, a forma como ela se encontra distribuída hoje deve-se muito à 

distribuição que lhe foi conferida durante o Império Romano, período em que a importância do 

território estava associada sobretudo à comercialização, era uma zona muito ligada à Bracara 

Augusta ou a Emerita Augusta. (Peres, 1965). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O desgaste do Império e a chegada dos bárbaros resultou nas invasões. Os suevos e 

visigodos invadiram em força a Península Ibérica durante o século V até ao século VIII, 

seguindo-se a estes os muçulmanos, fixados nestes territórios até ao século IX, período em que 

D. Afonso I das Astúrias ordena que os territórios tomados pelos mouros sejam reconquistados. 

É Vímara Peres que comanda a Presúria de Portucale (Peres, 1965), ou seja, a Reconquista e 

repovoação dos territórios tomados pelos mouros, tomando como prémio as terras de 

Vimaranis, futura Guimarães. (Serrão, 1979). 

A zona do Porto torna-se, a partir de 868, um burgo, um espaço amuralhado povoado, 

que, em 1096, fará parte do Condado Portucalense, concedido ao conde D. Henrique e à sua 

mulher D. Teresa. Por ser próxima a D. Hugo, o bispo do Porto, D. Teresa, enraizada na 

demanda do seu marido de iniciar a independência do condado, atribuiu a diocese do Porto ao 

bispo D. Hugo, conferindo alguma independência deste território face às ordens administrativas 

dos condes e futuros reis. (Serrão, 1979). 

Invasões Bárbaras 



 

 

 

Desde cedo, D. Hugo foca-se na administração do burgo e redige uma carta de foral, 

onde impulsiona as gentes do Porto a contribuírem para a construção da Sé Catedral e ocuparem 

as zonas habitacionais dentro da Cerca Primitiva, mandada reconstruir durante o século XII. 

Esta cerca primitiva remonta ao período da romanização e engloba quatro portas distintas. Esta 

cerca demonstra o carater centralizador do burgo medieval, onde a Sé Catedral é o centro 

político de toda a cidade (Peres, 1965).  Contudo, o desenvolvimento do século XIII vai fazer 

com que novas ruas se rasguem e novas necessidades criem novos polos dinamizadores da 

sociedade, entre eles a zona ribeirinha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É ainda durante o século XIII que surgem as ordens mendicantes ao Porto, entre elas os 

Franciscanos e os Dominicanos (Peres, 1965). O estabelecimento dos Franciscanos no Porto foi 

bastante controverso. D. Sancho II, rei à época da chegada dos Franciscanos ao Porto, concedeu 

a estes uma carta de couto que lhes atribuía uma considerável zona ribeirinha para erguerem a 

sua Igreja e plantações, contudo esta zona era local de rendimentos do bispo, que pela mão de 

D. Teresa teria concedido couto a D. Hugo de todo o burgo. Ignorando D. Teresa, D. Sancho 

mantém a carta aos Franciscanos e o papa é chamado a intervir, confinando os franciscanos a 

um domínio mais reduzido do que teria sido atribuído por D. Sancho. O Porto não se deixava 

governar por qualquer um, nem pelo seu rei.  

Cerca Primitiva 



 

 

 

Os conflitos entre Reis e bispos foram bastantes, principalmente mais tarde, durante o 

reinado de D. João I, que, aquando do seu casamento, decide instalar-se na casa do seu 

Almoxarife, hoje casa do Infante, e aí ordena que todas as embarcações e produtos paguem 

impostos diretos à coroa e não à diocese, sobrepondo o poder real ao poder eclesiástico. Só no 

início do século XV é que as pazes foram feitas entre os dois poderes e o senhorio do Porto foi 

entregue às mãos do rei, estava assim tornada independente a administração do reino (Serrão, 

1979).  

A identidade do Porto está vincada nestes episódios da sua história. Como Ramalho 

Ortigão referia, o Porto não gosta de três coisas: da autoridade, que teima em desprezar; da 

polícia, de quem teima em fugir e dos lisboetas, a quem teima em receber bem.  

No século XIV, dá-se uma autêntica expansão da zona ribeirinha e surge a necessidade 

de uma expansão do espaço amuralhado. Assim sendo, D. Afonso IV ordenou que se mandasse 

construir uma nova Cerca que para além de delimitar um espaço mais alargado, defendesse os 

portuenses. Em 1370, acabara de se construir a Muralha Fernandina, assim batizada pois terá 

sido finalizada no reinado de D. Fernando. Esta detinha 17 portas e postigos, de todas elas 

apenas temos acesso hoje ao Postigo do Carvão na zona da Ribeira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postigo do Carvão. Registo fotográfico feito 

pelos alunos. 

 

Muralha Fernandina 



 

 

 

Ainda durante este século, mais propriamente em 1386, já o Porto Medieval estava 

prestes a ser senhorio real, ou seja, reguengo. D. João I percebeu a influência dos judeus na 

atividade comercial e, por isso, resolveu que estes deveriam ser concentrados numa única zona, 

criando a judiaria (Peres, 1965).  

Quanto aos santos padroeiros da cidade, esta já conheceu dois. São Pantaleão que 

durante o período do século XIV e XVI o Porto sobreviveu a várias epidemias e a cura pensou-

se estar sempre associada aos milagres deste santo, e a que ainda hoje é padroeira da Invicta, a 

Santa da Vandoma, ou a Nossa Senhora do Porto. Aquando das invasões muçulmanas, um 

soldado cristão vindo de Vêndome, uma zona da França, que ajudou no período da Reconquista, 

trouxe consigo uma santa que deixou numa das portas para abençoar a cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Sé do Porto 

O local perfeito para iniciar a o roteiro de índole medieval seria na Sé do Porto.  

Também conhecida como Igreja de Nossa Senhora da Assunção, é um dos ex-líbris da 

cidade e um dos seus edifícios mais antigos. Impactante e robusta, a Sé conjuga, ainda, vários 

estilos artísticos, desde o Românico, passando pelo Gótico e acabando no Barroco. 

A sua construção iniciou-se nos finais da década de 20 do século XII, por ordem do 

novo bispo da cidade, D. Hugo, prolongando-se até ao princípio do século XIII.  Nesta primeira 

São Pantaleão, primeiro padroeiro da cidade 

Brasão da cidade do Porto 



 

 

 

fase denota-se o românico no carácter geral da fachada, com as suas duas torres e a rosácea, 

tendo ainda o corpo da igreja de três naves coberto por abóbada de berço. A abóbada da nave 

central é sustentada por arcobotantes, construção em forma de arco característica do gótico, 

misturando estilos, sendo um dos primeiros edifícios portugueses que usou este elemento 

(Diocese do Porto, 2019). 

Em meados do século XIV, edificou-se a capela funerária de João Gordo e, em 

princípios do século XV, o claustro, de estilo gótico. De realçar a imagem medieval de Nossa 

Senhora da Vandoma na área esquerda da Capela-mor. 

Nos séculos XVII e XVIII deram-se renovações artísticas na Sé, entre elas a galilé de 

Nicolau Nasoni na fachada lateral da Sé. 

Centro nevrálgico do Porto medieval, é dela que parte todo o desenvolvimento da 

cidade, seja com a criação da Cerca Primitiva, seja com a extensão necessária dos limites da 

cidade aquando da explosão demográfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Sé do Porto. Registos fotográficos feitos pelos alunos durante a visita de 

estudo. 



 

 

 

A casa dos 24 

A sua origem remete para o século XV, sendo erguida encostada à Muralha Primitiva da 

cidade. Tinha como funções a representação do senado, ou assembleia da Câmara, considerada 

como primeira sede do poder municipal e era designada por Torre da Rolaçam (i.e., torre da 

relação) ou Casa da Câmara. Durante a Idade Média, a sua construção mesmo ao lado da Sé era 

tida como um desafio ao poder eclesiástico por parte do poder municipal. 

Como neste edifício se reuniam os 24 representantes dos mesteres, ou ofícios (por 

exemplo, bainheiros, caldeireiros, ourives, etc), da cidade do Porto, começou a ser designada 

de Casa dos Vinte Quatro pelos portuenses. 

Em meados do século XVI, o edifício apresentava sinais de ruína, pelo que as sessões 

camarárias se mudaram para a Rua das Flores. Desempenhou, mais tarde, de cadeia e asilo para 

prostitutas e sem abrigos, entrando em decadência e consequente ruína, incendiando-se em 

1875. 

 

Torre Medieval da Rua D. Pedro Pitões 

Na década de 40 do século XX, assistia-se a uma tentativa do governo português de se 

melhorar as condições envolventes dos monumentos nacionais, nomeadamente a Sé do Porto, 

demolindo quarteirões antigos. Durante estes trabalhos, pôs-se a descoberto uma casa-torre 

medieval. Decidiu-se reconstruir a torre e moveram-na do seu sítio original em 15 metros 

(Sousa, 2017). Até 1960 serviu como Gabinete de História da Cidade do Porto, até que a 

população, em 1974, ocupou a torre e a transformou no Centro Social e Cultural da Sé. Hoje 

em dia tem a função de posto de turismo da Porto Tour (Câmara municipal do Porto, 2019) 

 

 Rua de S. Sebastião 

A rua do S. Sebastião deve o seu nome a uma capela que existia nas suas proximidades, 

tendo vários outros nomes, tais como: Rua do Castelo, ou da Sapataria (1286), Sapataria do 

Castelo (1317), Sapataria Velha (1488), sendo que só passou a S. Sebastião em 1690 (Freitas, 

1999). Nesta rua situava-se uma das portas da cerca primitiva que defendia o burgo medieval e 

a Casa da Câmara, ou Casa dos Vinte e Quatro. No início da rua realizava-se uma feira nos 

tempos medievais (Sousa, 2017). 



 

 

 

Rua Escura 

A Rua Escura, anteriormente Rua Nova e Rua de Nossa Senhora do Ferro, tem a sua 

primeira menção em documentos históricos em 1301, mas crê-se mais antiga. Não há 

documentação que sirva de base para se explicar o nome desta rua, mas existem algumas 

explicações mais aceites, entre elas: carácter sombrio da rua quando comparada com os 

edifícios vistosos da Sé e Casa da Câmara; ou o facto de ser uma rua muito estreita 

(característica das ruas medievais) e com edifícios mais baixos que outras ruas, o que 

impossibilitava a entrada do sol na rua, daí “escura”. (Freitas, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rua dos Pelames 

A Rua dos Pelames deve o seu nome aos tanques que aí se encontravam para macerar as peles, 

sendo curtidas na Fraga dos Pelames, à beiro do Rio da Vila (este rio ainda hoje corre por 

debaixo do Porto, mais precisamente na Rua Mouzinho da Silveira e desagua no rio Douro, 

percorrendo a rua de São João) (Sousa, 2017). Embora se saiba que existia atividade de 

curtumes desde a época medieval, como rua só existe registos a partir de 1723. (Unidade de 

Intervenção - Quarteirão 14011, 2007) 

 

 

 

 

Rua Escura. Registo fotográfico 

feito pelos alunos 

 

Rua dos Pelames. 

Registo fotográfico feito 

pelos alunos 



 

 

 

Rua da Bainharia 

A rua da Bainharia é uma das ruas mais antigas da cidade. Deve o seu nome à 

concentração de pessoas com a mesma profissão, os bainheiros, artesãos que se dedicavam ao 

fabrico de bainhas para armas brancas (espadas, adagas, etc). Foi documentada pela primeira 

vez em 1296 como “Rua do Ferrariis ou Rua de Fabris” e, em 1327, como rua da Bainharia 

(Freitas, 1999). O Tombo do Cabido de 1566 refere que ela ia "da Cruz do Souto até à ponte de 

S. Domingos". De uma banda as suas casas entestavam com a Cerca Primitiva, e do outro com 

o rio da Vila (Freitas, 1999). 

 

Rua de Sant’ana 

Considerada uma das ruas mais antigas da cidade, o seu antigo nome era rua das Aldas. 

Não se sabe ao certo a origem do topónimo “Aldas”, mas existem duas explicações, sendo uma 

mais fantasiosa e outra mais realista. A mais fantasiosa diz-nos que se deve a uma antiga 

Condessa “Santa Aldara ou Ilduara”. A mais realista diz-nos que alda era uma antiga medida 

de panos, podendo nesta rua concentrar-se o comércio dos panos. Podemos ainda dizer que 

nesta rua se situava uma das portas da cerca primitiva, a porta de Sant’ana. (Freitas, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rua de Sant’Ana. Registo 

fotográfico feito pelos alunos 



 

 

 

 Rua dos Mercadores 

Antigamente designada por Rua da Mancebia, a Rua dos Mercadores deve o seu nome 

ao facto de ser um dos locais do Porto Medieval onde os mercadores portuenses se instalaram 

com as suas moradias e estabelecimentos, tornando-a numa das ruas mais ricas do burgo 

medieval (Sousa, 2017). A primeira menção da rua data de 1309 e como Rua dos Mercadores 

data de 1393. Esta rua era um eixo de ligação muito importante: conectava o centro mercantil 

da Ribeira ao burgo episcopal e tinha ligação com as vias que saíam do Porto em direção ao 

Norte e Nordeste português (Freitas, 1999). 

 

Torre da Rua de Baixo 

Este edifício é um dos mais antigos da cidade e o único exemplar da arquitetura civil 

medieval existente na zona do Barredo. É uma construção de cinco pisos, com fachadas para duas 

ruas, tendo, no entanto, um desnível de um piso (Sousa, 2017). O acesso à entrada principal é feito 

por uma escada exterior ao edifício, como era comum na época. Apesar das transformações 

sofridas, esta construção poderá remontar ao século XIII, pela tipologia das janelas primitivas 

ainda existentes. 

Dado o estudo das casas medievais efetuado aquando das aulas lecionadas referentes ao 

País Rural e Senhorial que já tivemos tempo de observar no ponto 1.1, tornava-se também 

importante que, para além de figuras, os alunos conseguissem visualizar uma verdadeira casa 

datada do período medieval e nada melhor do que o tesouro escondido da cidade do Porto: a 

Casa Torre da Rua de Baixo.  

 

 

 

 

 

 

 
A Casa-torre da Rua de 

Baixo. Registo fotográfico 

feito pelos alunos. 



 

 

 

Praça da Ribeira 

A Praça da Ribeira deve o seu nome ao cais, aludindo ao beira-rio do Porto. Considerada 

uma das mais antigas praças da cidade, a Praça e o Cais da Ribeira já eram mencionados em 

cartas régias de 1389. De origem medieval, quando ali já existia uma grande atividade 

económica, devido à presença de um porto a poucos quilómetros da foz do rio Douro, foi uma 

zona de intenso comércio e o coração económico do Porto, com tendas de venda e uma lota do 

peixe. A Praça da Ribeira, devido à sua importância, também tinha ligação com o burgo 

episcopal através da rua nova dos mercadores e da Bainharia. Do lado nascente da praça, ainda 

se poder observar um conjunto de casas medievais. 

A Cerca Nova, concluída por volta de 1370, vedou o acesso direto da praça ao rio que 

passou a ser feito através da Porta da Ribeira, localizada na esquina sudeste da praça. Em 1491, 

houve um grande incêndio na zona, ao qual se sucedeu um processo de reconstrução, tendo-se 

optado por casas com colunas e por lajear o piso da praça. 

 No dia 1 de novembro 1755 deu-se o terramoto de Lisboa, que também afetou a zona 

ribeirinha do Porto, deixando marcas indeléveis no urbanismo do Porto, assim como a Revolta 

de 1757 contra a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro. Assim, abriu-se 

a muralha fernandina e tentou-se criar uma zona de negócios à semelhança da Praça do 

Comércio, em Lisboa. No Porto, os danos foram menores, o que levou a que não se conseguisse 

abrir uma praça tão grande. A nova praça foi. projetada por João de Almada e Melo, 

aconselhado pelo cônsul inglês, John Whitehead. (Câmara Municipal do Porto, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Ribeira. Registo fotográfico 

feito pelos alunos 



 

 

 

Igreja de São Francisco 

Os frades Franciscanos estabeleceram-se no Porto no início do século XIII, tendo-lhes 

sido atribuído em 1233 um terreno para a construção da sua Igreja. Desavenças com o bispo do 

Porto a respeito dos limites do couto e a resistência encontrada por parte das autoridades 

religiosas aí instaladas, fizeram com que durante o século XIV as obras fossem sendo 

sucessivamente adiadas. A divergência obrigou à intervenção em 1244 do Papa Inocêncio V, 

que através da Bulla Doelentis accepimus confirma a posse do terreno à ordem Franciscana. 

Iniciou-se, então, a edificação das fundações do convento anexo e de uma igreja primitiva, mais 

modesta e de nave única. 

Em 1383 iniciam-se as obras da igreja atual, impulsionadas por decreto de D. Fernando, 

especial protetor dos Franciscanos. A construção foi concluída em 1410. A nova igreja 

representou uma ampliação significativa do espaço anterior, agora com três naves em cinco 

tramos, transepto saliente e cabeceira tripartida cintada por contrafortes. 

O modelo da estrutura adotado é semelhante ao já praticado em inúmeras igrejas 

portuguesas a partir do Gótico mendicante do século XII. A estrutura da igreja não sofreu 

alterações significativas, sendo o melhor exemplo de arquitetura gótica no Porto. 

À direita do pórtico de entrada pode ver-se um nicho com a escultura de São Francisco, 

em granito policromo, do século XIII, cujo nicho ostenta as armas franciscanas. Desde aqui se 

pode constatar a diversidade das obras que podem ser observadas na Igreja. 

Durante o reinado de D. João I foi realizada uma pintura mural referente à Senhora da 

Rosa, atribuída a António Florentim, uma das mais antigas pinturas murais intactas no país. 

A Igreja foi sendo sucessivamente enriquecida, a ponto de ser hoje considerada um dos 

mais ricos e belos repositórios de talha dourada de Portugal. O que mais surpreende é a riqueza 

barroca dos revestimentos a talha, trabalhados desde o século XVII a meados do século XVIII, 

a demonstrar o trabalho excecional dos entalhadores portuenses. Uma das particularidades desta 

Igreja vem precisamente do singular contraste da ornamentação luxuriante das talhas com a 

austeridade da estrutura gótica. 

Note-se que a Igreja de São Francisco foi inicialmente construída em estilo românico. 

No entanto, em 1833, no final do Cerco do Porto, um tiroteio miguelista causou um incêndio 



 

 

 

que destruiu o antigo claustro, uma parte da Igreja e o portal. Hoje em dia, o único elemento da 

fachada primitiva que ainda existe é a rosácea. 

A Igreja do Convento de São Francisco, situada no coração da zona histórica da cidade 

do Porto, foi classificada como monumento nacional em 1910 e património mundial pela 

Unesco em 1996. (Ordem São Francisco do Porto, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praça Infante D. Henrique (Estátua) 

 Esta praça deve o seu nome ao infante D. Henrique, impulsionador dos Descobrimentos 

portugueses, consagrando esta figura que, segundo a tradição, terá nascido nas proximidades, 

mais concretamente, na Casa do Infante em 1394. Figura incontornável dos Descobrimentos 

Portugueses, o Infante D. Henrique é um dos filhos mais conhecidos do Porto, daí a homenagem 

prestada pela cidade. (Freitas, 1999). 

 

Casa do Infante 

 Como falado anteriormente, este edifício é tido como o local de nascimento de um dos 

filhos de D. João I e D. Filipa de Lencastre, D. Henrique, cuja prole foi imortalizada por Luís 

de Camões como a “Ínclita Geração”. 

A Igreja de S. Francisco. Registos fotográficos feitos pelos 

alunos. 



 

 

 

 Em 1325, o rei D. Afonso IV mandou construir neste local o armazém régio, contra a 

vontade do bispo, então senhor do burgo. Deste modo, nasceu a Alfândega do Porto, para onde 

eram encaminhadas todas as mercadorias, para se cobrar o imposto. 

O edifício primitivo era constituído por duas torres e um pátio central, cuja localização 

ainda se pode ver. Os pisos mais altos da torre norte funcionavam como local de habitação. A 

evolução comercial refletiu-se na crescente monumentalização do edifício alfandegário. (Sousa, 

2017). 

Atrás do edifício principal havia um amplo recinto, onde funcionava a Casa da Moeda, 

cujas origens remontam também ao século XIV. Nas imediações foram-se concentrando outros 

importantes serviços da Coroa, como a Contadoria da Fazenda e o Paço dos Tabeliães.  

A construção do cais de desembarque e a abertura da então Rua Nova — hoje Rua do 

Infante D. Henrique — são consequência deste desenvolvimento e desempenharam um papel 

fundamental no ordenamento urbanístico da zona ribeirinha. Aí se localizavam também a Bolsa 

dos Comerciantes e numerosas casas de oficiais régios e de gente abastada da cidade. 

Nos dias de hoje, encontra-se aqui sediado o Arquivo Histórico Municipal do Porto. 

Também se encontra inserido no Museu da Cidade, observando-se vestígios arqueológico desde 

os tempos dos romanos (mosaico), passando por uma maquete do Porto medieval. (Câmara 

Municipal do Porto, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_da_Moeda
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Rua_do_Infante_D._Henrique&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Rua_do_Infante_D._Henrique&action=edit&redlink=1


 

 

 

Anexo 13 – Questionário 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 14 – Questionário 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 15 – Ficha de inscrição das equipas  

 

   

 

 

 

 

Ficha de Inscrição  

Atrevimento. Audácia. Espírito de equipa. União. Precisarás de cada um deles para escapar e vencer este jogo que cruza a História com as 

aventuras que percorreste até hoje na sala de aula. Por mares nunca dantes navegados, esperamos por ti na BiblioZarco, o nosso ponto de 

encontro, para juntos navegarmos rumo ao desconhecido. Escolhe três membros para a tua equipa e deixa-te envolver nos nossos jogos para 

conseguires fugir da Biblioteca a tempo! O tempo está a contar e nós estamos à tua espera! Atreve-te a jogar! 

Nome da Equipa:_________________________________________ Turma:__________                                                       

Elemento 1:______________________________________Elemento 2:____________________________________________ 

Elemento 3:______________________________________Elemento 4:____________________________________________ 

Entregar as inscrições ao professor dinamizador até 24 de Maio 

1 

Nome da Equipa:_________________________________________ Turma:__________                                                       

Elemento 1:______________________________________Elemento 2:____________________________________________ 

Elemento 3:______________________________________Elemento 4:____________________________________________ 

Nome da Equipa:_________________________________________ Turma:__________                                                       

Elemento 1:______________________________________Elemento 2:____________________________________________ 

Elemento 3:______________________________________Elemento 4:____________________________________________ 

Nome da Equipa:_________________________________________ Turma:__________                                                       

Elemento 1:______________________________________Elemento 2:____________________________________________ 

Elemento 3:______________________________________Elemento 4:____________________________________________ 

2 

3 

4 

Nome da Equipa:_________________________________________ Turma:__________                                                       

Elemento 1:______________________________________Elemento 2:____________________________________________ 

Elemento 3:______________________________________Elemento 4:____________________________________________ 

5 

A Preencher:  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 16 – Os jogos didáticos 
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Acabaste de abrir a tua caixa de Pandora! Não acreditas? Este pequeno livro vai 

ajudar-te a praticares para a Prova que se avizinha. Terás nas próximas páginas 

conselhos de como analisar documentos, mapas ou imagens e, para além disto, 

vais poder fazer exercícios semelhantes aos que encontrarás. 

Já sabes que mesmo com o auxílio deste livro, nada dispensa um estudo regular e 

sólido não só para a prova, mas também durante todo este ano escolar. 

Nós acreditamos nas tuas potencialidades, só tens de acreditar em ti e no bom 

trabalho que fizeste durante este ano! 

Testa-te e, com calma, mostra que estás apto para ser o próximo grande 

historiador do nosso país! 

 

Bom estudo e boa sorte!! 
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1. O que estudar 
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2. Como analisar? 
 

Como conseguiste comprovar ao longo das aulas de História, esta vive da análise 

de documentação. São todos aqueles dados fornecidos por variadíssimos autores que 

nos permitem criar a noção de História e perceber os acontecimentos de um caminho 

que se trilha desde o início da Humanidade até aos dias de hoje. Para que consigas 

perceber a 100% todos os documentos que serão utilizados na Prova, deixamos-te uma 

pequena ajuda de como analisar um documento escrito, um mapa, uma imagem ou 

até mesmo um gráfico.  

É fácil, vem connosco!  

2.1 Um documento escrito  

 

De toda a tipologia de documentos que nos podem aparecer numa prova, os escritos 

são os mais usuais, não só pela sua informação bastante pertinente, mas também pelos 

vários caminhos que um pequeno documento pode abrir à nossa interpretação.  

Vejamos o seguinte exemplo:  

“Pôs-nos mal Castela [Espanha] com todas as nações. Os estrangeiros, não 

podendo vir aos nossos portos buscar as especiarias, iam buscá-las aos nossos 

territórios, expulsando-nos de lá, porque não tínhamos forças para lhes resistir […]. 

Castela deu licença a estrangeiros para irem comerciar às nossas conquistas, com 

grande perda de particulares e das rendas reais. As fortalezas andavam tão mal 

defendidas que as tomavam os inimigos, como se viu na Baía, Mina e Ormuz. Tomaram-

nos todos os galeões. […] E nos pôs novos e intoleráveis tributos [impostos] […]. E 

tinham em Portugal juízes castelhanos. Puseram-nos por vice-rei a duquesa de Mântua 

[em 1634], estrangeira.  

Padre Manuel da Costa, Arte de Furtar, 1652.  

1 

2 
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Por onde começamos? Essa é a nossa primeira questão quando analisamos um 

documento escrito. A resposta é fácil: é um documento da época que estamos a 

estudar ou é uma interpretação? Ou seja, é um documento histórico ou 

historiográfico? Porque é que é importante? Uma interpretação de algo que já 

aconteceu tende a ser muito mais influenciável do que algo redigido no momento, no 

ano em que algo acontecesse. Um documento histórico não sofre de pressupostos ou 

do fator cíclico inerente à história, já o documento historiográfico pode padecer do 

contexto ou da noção que o autor tem do período em estudo.  

Quanto ao exemplo apresentado, estamos perante um documento histórico. 

Como sabemos? Pela data! Vê o      . 

De seguida, vamos ao conteúdo! O primeiro passo será perceber todas as 

palavras que estão escritas, sendo indispensável uma segunda leitura. Feito o despiste 

do vocabulário, analisamos o conteúdo e tentamos inseri-lo em algum tema que nos 

seja familiar, talvez a procura por algum nome mais sonante seja uma boa ideia. No 

caso do exemplo, há uma pessoa apresentada e que nos pode ajudar a perceber em 

que contexto se insere este documento. Vê o      . A duquesa de Mântua! Já ouviste 

falar dela, não já? Em que momento… Na Restauração da Independência!  

Já descobrimos onde se insere o nosso documento. Vamos ver, então, sobre o 

que fala o documento. Vamos interpretar! 

Pôs-nos mal Castela [Espanha] com todas as nações – O que será que significa 

esta frase? Porque é que Castela nos pôs mal com todas as nações? Então, porque nos 

retiraram a independência. Mas qual era a realidade portuguesa neste período? 

Os estrangeiros, não podendo vir aos nossos portos buscar as especiarias, iam 

buscá-las aos nossos territórios, expulsando-nos de lá, porque não tínhamos forças 

para lhes resistir. – Estrangeiros são todas as outras potências que comercializavam 

com Portugal e, pelo que nos diz o documento, estes foram proibidos de estabelecer 

1 

2 
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atividade comercial nos nossos portos, ou seja, o documento refere que os espanhóis 

fecharam os nossos portos e, para além disso, como “não tínhamos força para resistir”, 

ou como quem diz, não tínhamos força militar, expulsaram-nos dos nossos territórios. 

Estão, neste parágrafo, pelo menos quatro causas que levaram ao descontentamento 

da sociedade portuguesa com o poder espanhol. Quais são? 1) portos fechados; 2) 

diminuição da atividade comercial; 3) conflitos com outras potências e 4) fraco poder 

militar.  

Por fim, já vimos algumas causas, vamos ver se o documento explora mais 

causas para o descontentamento português ou se vai reafirmar as ideias apresentadas 

com novos exemplos.  

Castela deu licença a estrangeiros para irem comerciar às nossas conquistas, 

com grande perda de particulares e das rendas reais – O autor continua a dizer-nos que 

os estrangeiros comerciavam nas nossas colónias e nós perdíamos rendas, ou seja, 

dinheiro!  

As fortalezas andavam tão mal defendidas que as tomavam os inimigos, como 

se viu na Baía, Mina e Ormuz. Tomaram-nos todos os galeões. […] – Corrobora-se aqui 

que ideia? A falta de força militar! Perdemos fortalezas e galeões. O que são galeões? 

Embarcações de grande porte utilizadas para transporte de mercadorias, munidas de 

canhões. O que quer dizer? Perdíamos galeões, perdíamos mercadorias. 

E nos pôs novos e intoleráveis tributos [impostos] E tinham em Portugal juízes 

castelhanos. Puseram-nos por vice-rei a duquesa de Mântua [em 1634], estrangeira – 

Há aqui novas informações acerca do poder espanhol sobre o reino português. Para 

além das quatro causas que o autor já enunciou, acresce ao descontentamento 

português os impostos e a administração do reino feita por espanhóis.  

Ao todo, o documento apresenta-nos, pelo menos, seis fatores que causaram 

descontentamento à população portuguesa e que levaram à vontade de se restaurar a 
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independência. Frase a frase, desconstruindo tudo o que o documento tem, consegues 

perceber muito melhor a mensagem final! Estavas apto a responder a uma questão do 

género:  

“Refere as causas expressas no documento que levaram a população 

portuguesa a restaurar a independência, em 1640.”  

Ou: 

“Transcreve do documento as afirmações que demonstram o 

descontentamento português para com o poderio espanhol.” 

 

Ou ainda:  

“A partir do documento, elabora um texto em que enuncies as causas que 

levaram à Restauração da Independência de 1640.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ATENÇÃO: 

Estes são os passos a seguir:  

- Origem do documento;  

- Contextualização (tempo, espaço e tema); 

- Conteúdo:  

     - Identificação de personagens ou vocabulário familiar;  

      - Adaptação do que nos é familiar aos conteúdos estudados;  

      -  Desconstruir o documento frase a frase;  

- Dar o melhor de nós em tudo o que fazemos!  
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2.2 Um mapa  

Começar é sempre difícil. Mas os mapas dão-nos informação preciosa para 

percebermos não só a noção de espaço como também as ligações entre os países. Mais 

do que tudo isto, conhecer o mundo onde vivemos é essencial. Ninguém quer ser 

adulto e dizer que África fica a Norte de Portugal.  

Vejamos o seguinte exemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanta informação, para onde olhamos primeiro? Para as linhas que de certeza 

que representam rotas? Para as imagens que nos parecem produtos? Para as principais 

cidades? Não! Perceber um mapa está em tudo aquilo que não vemos à primeira. 

Vamos olhar para fora do mapa! O título! É a nossa única fonte fidedigna que nos diz 

qual o tema principal do mapa e o que está traçado. A nossa suspeita estava correta: 

são mesmo rotas. Para além disto, o título ainda nos situa temporalmente: século XV. 

Este século foi importante, não foi? Início dos Descobrimentos!  
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De seguida, já contextualizados temporalmente, olhemos para a legenda. Esta 

diz-nos que rotas foram traçadas neste mapa e através delas conseguimos perceber 

trajetos e mercadorias que foram trazidas em cada rota. Podemos ainda perceber as 

cidades mais importantes dado o número de rotas que passavam nesses locais.  

Há muitas questões que tu podes levantar na interpretação deste mapa, sendo 

elas:  

“Menciona os principais produtos transacionados nas rotas caravaneiras 

apresentadas.” 

Ou: 

“Explica de onde partiam e para onde iam as rotas caravaneiras.” 

Ou ainda:  

“Com base no mapa, explica por que é que se pode afirmar que “No século XV 

os turcos dominavam o Mar Mediterrâneo””.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ATENÇÃO: 

Estes são os passos a seguir:  

- Título do mapa;  

- Contextualização (tempo, espaço e tema); 

- Conteúdo:  

     - Interpretação da legenda;  

      - Adaptação do que nos é familiar aos conteúdos estudados;  

      -  Desconstruir o mapa seguindo cada passo da legenda;  

- Dar o melhor de nós em tudo o que fazemos!  
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2.3 Um documento iconográfico 

A interpretação de um documento iconográfico, ou seja, de uma imagem, 

pintura ou fotografia, nem sempre é fácil… Precisamos de dominar muito bem os 

estilos artísticos e de perceber em que espaço temporal cada um se insere.  

Por isso, vamos juntos interpretar a seguinte linha cronológica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Período 

Histórico 

Estilos 

Artísticos 

Pré-História Antiguidade 

Clássica 
Época 

Medieval 

Época 

Moderna 

Época 

Contemporânea 

Arte Rupestre Estilo Clássico Românico e 

Gótico 

Renascimento, 

Barroco e 

Manuelino 

Romantismo e 

Vanguardas 

Leonardo da Vinci, Mona Lisa, 1503, tinta a óleo, 

77 x 53cm, Museu do Louvre. 

Do que aprendeste este ano, onde é que 

consegues inserir esta pintura de Leonardo da 

Vinci?  

No Renascimento!  Porquê? Pelas 

características e técnicas presentes.  

Analisar uma obra de arte obriga-nos a ser 

subjetivos na sua interpretação, ou seja, na 

mensagem que quer transmitir, porém objetivos na 

sua contextualização, pois cada estilo artístico 

apresenta características diferentes.  

Por um lado, poderíamos afirmar que a 

Mona Lisa se insere no Renascimento pela data que 

apresenta, contudo, a perspetiva, o sfumato, a 

representação fidedigna do indivíduo, até as 

características da natureza na paisagem que 

surgem permitem-nos, com rigor, situar esta obra 

de arte num estilo artístico.  
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Através de uma pintura, fotografia ou simples imagem, são inúmeras as 

questões que te podem ser levantadas, como por exemplo: 

“Através da análise da pintura apresentada, enuncia as principais 

características do estilo artístico que esta representa.  

Ou: 

“Refere as principais técnicas utilizadas neste quadro.” 

Ou ainda:  

“Com base na pintura apresentada, comenta a seguinte frase: “O 

Renascimento fez ressurgir o Antigo””.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ATENÇÃO: 

Estes são os passos a seguir:  

- Legenda do documento iconográfico;  

- Contextualização (tempo, espaço e tema); 

- Conteúdo:  

     - Identificação das principais técnicas utilizadas;  

      - Adaptação do que nos é familiar aos conteúdos estudados;  

      -  Desconstruir o documento por planos; 

      - Relacionar o conteúdo do documento iconográfico com a matéria 

lecionada.  

- Dar o melhor de nós em tudo o que fazemos!  
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2.4 Um gráfico  

Muitos dos dados fornecidos pela História económica estão presentes nos 

gráficos. Em larga escala, o historiador associa aos gráficos a análise de números. 

Mesmo assim, nem todos os gráficos são iguais, podendo surgir para análise gráficos 

de barras, gráficos circulares ou até gráficos com linhas para serem interpretadas.  

Vejamos os seguintes exemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temos aqui três gráficos distintos e todos eles com diferentes informações. Para 

analisar um gráfico é necessário perceber, tal como no mapa ou no documento 

iconográfico, o título e a legenda, são eles que nos permitem contextualizar o 

documento e perceber que vetores se vão analisar.  

Quanto ao gráfico 1, conseguimos perceber, pela sua legenda, que os dados 

presentes estão associados a taxas demográficas, sendo que o vetor x, ou seja, os Anos, 

no deixarão situar crescimento ou queda demográfica em determinado período e o 

vetor y, ou seja, a percentagem, nos vai deixar perceber a quantidade do crescimento 

ou decréscimo de determinada taxa.  

1 

2 

3 

Financiamento dos países 

industrializados aos países mais 

atrasados neste processo 
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Já o gráfico 2, um gráfico circular, importa perceber o seu título, pois só partindo 

dele conseguimos analisar os dados. Se o título nos fala de financiamento, percebemos 

rapidamente que os números apresentados estão associados a questões de dinheiro 

e, interpretando os dados, percebemos que o tamanho de cada parcela se associa ou 

investimento de cada país na industrialização de países mais atrasados.  

Por fim, o gráfico 3, tal como o gráfico 1, requere de uma maior atenção à 

legenda e aos dados fornecidos nos vetores, ou seja, a sua legenda apresenta-nos 

países, os seus vetores, os anos e a percentagem de produção industrial. Por ser um 

gráfico de barras, percebemos que quanto maior a barra que representa cada país, 

maior a sua produção industrial.  

Várias são as questões que podiam ser levantadas com a análise destes gráficos, 

tais como:  

“Através do gráfico 1, explica como se deu uma Revolução demográfica no 

século XVIII”.  

 

“Partindo da análise do gráfico 2, qual foi o país que mais investiu na 

industrialização do mundo?” 

 

“Com base no gráfico 3, enuncia a potência que desenvolveu uma maior 

produção industrial entre 1870 e 1900.”  

 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO: 

Estes são os passos a seguir:  

- Título, legenda e tipologia do gráfico; 

- Contextualização (tempo, espaço e tema); 

- Conteúdo:  

     - Identificação dos vetores do gráfico; 

      - Adaptação do que nos é familiar aos conteúdos estudados;   

      - Relacionar o conteúdo do gráfico com a matéria lecionada.  

- Dar o melhor de nós em tudo o que fazemos!  
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3. Exercícios de Aplicação 
 

UNIDADE I – O Expansionismo Europeu  

Lê o documento:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinala com um V as afirmações verdadeiras e com um F as afirmações falsas. Justifica as falsas.  

 “el Rei” mencionado no documento é D. Afonso V.  

 O “cidadão honrado de Lisboa” é Fernão Gomes.  

 O contrato presente no documento diz respeito ao arrendamento da costa brasileira. 

 O contrato foi assinado no século XVI.  

 A duração do contrato era de 5 anos.  

 O “cidadão honrado de Lisboa” tinha a obrigação de pagar 200 000 000 réis por ano.  

 O “cidadão honrado de Lisboa” tinha a obrigação de conquistar 500 léguas por ano.  

 O ponto de partida da expansão previsto no contrato era a Serra Leoa. 

 No fim do contrato os portugueses tinham chegado ao Cabo das Tormentas.  

 “O cidadão honrado de Lisboa” ficava com o controlo do comércio da costa africana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como el-Rei pelos negócios do reino andava ocupado, em novembro do ano de mil quatrocentos e sessenta e nove 

arrendou o negócio da Guiné por tempo de cinco anos a […] um cidadão honrado de Lisboa, por duzentos mil réis 

cada ano, com a condição que, em cada um destes cinco anos, fosse obrigado a descobrir pela costa em diante cem 

léguas, de maneira que, no cabo do seu arrendamento, desse quinhentas léguas descobertas. O qual descobrimento 

havia de começar na Serra Leoa que fora o último dos descobrimentos.  

 

João de Barros, Décadas da Ásia, 1552. 
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Lê o documento: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Identifica o sujeito de que nos fala o documento.  

2. Menciona as motivações para o início dos Descobrimentos presente no documento apresentado.  

3. Transcreve, do documento, uma frase que mostre uma motivação económica para a expansão 

marítima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Com base nas imagens apresentadas e nos teus conhecimentos, apresenta 5 inovações técnico-

científicas que impulsionaram os Descobrimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

E porque ele tinha vontade de conhecer a terra que ia além do cabo Bojador […], mandou ele àquelas partes os seus 

navios para ter de tudo manifesta certeza. E esta foi a primeira razão do seu movimento. 

A segunda razão foi querer saber se havia naquelas terras algumas povoações de cristãos com as quais se pudesse 

fazer comércio de mercadorias. […] A terceira […] por querer conhecer o poderio dos mouros. A quarta razão foi 

querer saber se nessas terras haveria algum rei cristão que o quisesse ajudar na luta contra aqueles inimigos da Fé. 

A quinta foi o desejo de expandir a Santa Fé.  

Gomes Eanes de Zurara, Crónica do Descobrimento e Conquista da Guiné, século XVI 
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Analisa o mapa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Através da análise do mapa, explica o que foi o Tratado de Tordesilhas.  

2. Relaciona o mapa apresentado com a teoria do Mare Clausum. 

 

3.  Ordene cronologicamente, de 1 a 6, os acontecimentos relativos à expansão portuguesa.  

 

 Dobragem do Cabo Bojador 

 Conquista de Ceuta 

 Descoberta do caminho marítimo para a Índia 

 (Re)descoberta das ilhas da Madeira e dos Açores 

 Descoberta do caminho marítimo para o Brasil 

 Dobragem do Cabo das Tormentas 

 

4.  Desenvolve o seguinte tema:  

A rivalidade luso-castelhana no reinado de D. João II.  

A tua resposta deve integrar os seguintes tópicos:  

• Origem da rivalidade luso-castelhana no reinado de D. João II;  

• A solução encontrada para essa rivalidade.  

Na elaboração da tua resposta deves integrar o mapa acima apresentado.  

 

 

 Divisão do Mundo entre duas potências europeias 
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Lê o documento:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Partindo da análise do documento, relaciona o seu conteúdo com a perda da independência 

portuguesa, em 1580.  

2. Transcreve as principais fases que representam as promessas feitas por D. Filipe nas Cortes de 

Tomar de 1581.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortes de Tomar de 1581 
 
Dom Filipe por graça de Deus Rei de Portugal e dos Algarves (…) aos que esta carta virem faço saber que (…) 
mandei chamar os três estados destes meus reinos, (…) e me foi por eles pedido (…) lhes conceder as mercês, 
graças e privilégios contidos em uns capítulos (…) me aprouve conceder-lhes as ditas mercês (…): 
Cap. I – Primeiramente, que Sua Majestade fará juramento em forma de guardar todos os foros, usos e costumes, 
privilégios e liberdades concedidos a estes reinos pelos reis deles. 
Cap. II – Que quando houverem de fazer Cortes tocantes a estes reinos, seja dentro de Portugal (…) 
Cap. III – Que havendo de pôr nestes reinos Vice-Rei ou pessoa que os hajam de governar, sejam portugueses (…) 
Cap. IV – (…) que todos os cargos superiores e inferiores, assim de justiça, como de fazenda e do governo dos 
lugares, se proveja a portugueses e não a estrangeiros (…) 
Cap. VII – Que os tratos da Índia e da Guiné e de outras partes pertencentes a estes reinos (…) não se tirem deles, 
nem haja mudança, do que ao presente se usa (…) 
Cap. VIII – Que o ouro e prata, que se lavrar em moeda nestes reinos se lavrarão com os cunhos de armas de 
Portugal (…)” 

 
Lopes Praça em Colecção de Leis e Subsídios para o Estudo do Direito Constitucional Português (adaptação) 
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UNIDADE II – Renascimento, Reforma e Contrarreforma 

 

Lê o documento:  

1. Com base no documento apresentado, apresenta as principais características da arte do 

Renascimento.  

2. Enuncia as principais técnicas associadas ao Renascimento. 

 

3. Legenda a seguinte imagem:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O movimento a que chamamos Renascimento nasceu em Itália, em Florença, nas primeiras décadas do 

século XV […] iniciando uma completa revolução artística. […] As suas formas típicas provêm de duas fontes 

principais: a reutilização, após um intervalo de quase mil anos, das formas da arte grega e romana; e, ao 

mesmo tempo, a aplicação de uma nova descoberta técnica: a perspetiva, um conjunto de regras de 

desenho e matemáticas que permitem reproduzir sobre uma superfície plana, com exatidão “científica”. 

Flavio Conti, Como Reconhecer Arte do Renascimento, Edições 70, 1991. 
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Lê os documentos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Identifica as principais Igrejas fundadas durante a Reforma Protestante.  

2. Com base nos documentos apresentados, apresenta as principais características das Igrejas 

Protestantes apresentadas, demonstrando o que as aproxima e o que as afasta.  

3. Identifica os principais rostos das diferentes Igrejas Protestantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Partindo da análise de todos os documentos, comenta a seguinte frase: “De Reforma em Reforma, 

a Igreja Contrarreformou-se”. 

 

Assim, devemos estar certos que a alma 

pode prescindir de tudo, exceto da 

palavra de Deus […]. Jesus Cristo faz-te 

ver, através da sua palavra, que te deves 

abandonar a ele com fé robusta e nele 

ter total confiança; então, devido a esta 

fé, todos os teus pecados serão 

perdoados.  

 

Martinho Lutero, A Liberdade do Cristão, 

1521 

O rei nosso senhor 

soberano, seus herdeiros e 

seus sucessores deste 

reino serão aceites e 

proclamados os únicos 

chefes supremos sobre a 

Terra da Igreja de 

Inglaterra, chamada Igreja 

Anglicana.  

 

Ato de Supremacia, 1534 

Chamamos predestinação o 

desígnio eterno de Deus, pelo 

qual Ele determinou o que 

queria fazer de cada homem. 

Porque Ele não os criou todos 

dotados de igual condição, mas 

destina uns à vida eterna, 

outros à eterna condenação. 

 

João Calvino, Tratado da 

Religião Cristã, 1536 

4. Com base na gravura apresentada, explica o que 

aconteceu na Alemanha, em 1517.  
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UNIDADE III – O Antigo Regime Europeu – Regra e Exceção 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE IV – Um Século de mudanças – século XVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É somente na minha pessoa que reside o poder soberano […], é somente de mim que os 

meus tribunais recebem a sua existência e a sua autoridade; a plenitude desta autoridade, 

que eles não exercem senão em meu nome, permanece sempre em mim, e o seu uso 

nunca pode ser contra mim voltado; é unicamente a mim que pertence o poder 

legislativo, sem dependência e sem partilha; é somente por minha autoridade que os 

funcionários dos meus tribunais procedem, não à formação mas ao registo, à publicação, 

à execução da lei; toda a ordem pública emana de mim, e os direitos e interesses da 

nação, de que se pretende ousar fazer um corpo separado do monarca, estão, 

necessariamente, inteiramente nas minhas mãos.  

Resposta de Luís XV ao Parlamento de Paris, na sessão de 3 de março de 1766, em 

Flammermont e Tourneux, in Advertências do Parlamento de Paris no século XVIII  

1. Identifica o monarca presente na gravura.  

 

2. Com base no documento escrito apresentado, explica 

como estava feita a separação dos poderes no Antigo 

Regime.  

 

3. Comenta a frase: “O Estado sou eu”.  
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1. Preenche os campos em branco com a ordem social que cada estrato representa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

336 
 

UNIDADE V – Da Revolução Agrícola à Revolução Industrial  

Observa o mapa e lê o documento:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Partindo dos documentos apresentados, enuncia os fatores que influenciaram a Revolução 

Agrícola. 

2. Apresenta as principais inovações introduzidas na agricultura inglesa do século XVIII  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contei dezanove terrenos diferentes […] 

hoje todos os campos foram arroteados e 

cercados. As terras nunca estão em pousio; 

dividem-se as colheitas numa sucessão de 

quatro que recomeça todos os anos.  

M. Denis e N. Blayau, Le XVIIIe Siècle, Paris, 

Armand Colin, 2004. 
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UNIDADE VI – Revoluções e Estados Liberais Conservadores  

Lê o documento:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A partir do documento apresentado, enuncia as principais características da Declaração da 

Independência dos EUA. 

2. Identifica os principais acontecimentos que levaram à necessidade do documento apresentado. 

 

Observa os seguintes mapas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Artigo I – Todos os poderes legislativos concedidos pela presente lei serão 

confiados a um Congresso dos Estados Unidos, que se comporá de um Senado e 

duma Câmara dos Representantes. 

• Artigo II – O poder executivo é conferido a um Presidente dos Estados Unidos da 

América. Ficará em funções durante um período de quatro anos. 

     O Presidente será comandante-em-chefe do exército e da marinha dos Estados Unidos 

(…) terá o poder de concluir tratados com o consentimento do Senado, desde que dois 

terços dos senadores presentes o consintam. 

• Artigo III – O poder judicial dos Estados Unidos será confiado a um Tribunal 

Supremo e aos tribunais inferiores que o Congresso julgue necessário criar e 

estabelecer (…). 

Declaração de Independência dos Estados Unidos 

1. Com base nos mapas apresentados, explica em que 

consistiu o bloqueio continental e quais as suas 

repercussões para Portugal. 
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UNIDADE VII – Mundo Industrializado e Países de difícil Industrialização 

 

1. Observa os seguintes gráfico e pintura:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1. Partindo da análise dos documentos apresentados, explica os fatores que conduziram a uma 

Revolução Demográfica e ao aumento de população nas cidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Com base no documento, identifica os principais países para onde rumavam os emigrantes.  

3. Explica por que razões é que a emigração aumentou no século XIX.  
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UNIDADE VIII – Burgueses, Proletários, Classes Médias e Camponeses  

Lê o seguinte documento:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Enuncia as principais diferenças existentes nas gravuras apresentadas, mencionando a localização 

de cada uma na nova estrutura da cidade do século XIX. 

2. Transcreve do documento escrito as principais críticas feitas à cidade do século XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há doze anos ainda não existiam leis sobre a pavimentação das ruas e o 

escoamento de águas; era o caso de Manchester, onde em 1831, viviam 

perto de 142 000 pessoas; não se punham em dúvida as relações entre o 

mau escoamento das águas, o estado das ruas e a propagação da cólera. 

Não existia nenhuma lei sobre a construção. Um pouco por toda a parte 

cresciam novas casas, apertadas umas contra as outras. As autoridades não 

podiam intervir. O escoamento das águas destas casas pode ser mau, as 

ruas podem estar cheias de valas, transbordar de água estagnada, servir de 

cemitério aos gatos e cães, nada se pode dizer.  

Em Manchester não existe nenhum parque público ou outro terreno onde 

os homens possam passear e respirar ar puro.  

Relatório da Comissão inglesa de Inquérito sobre a higiene das cidades, século XIX  

3. Com base na sátira apresentada, identifica a nova forma de 

organização social enunciando cada estrato social e as suas 

características.   
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4. Quiz de toda a matéria  
 

1. Como se chamava o primeiro hominídeo? 

______________________________________________________________________ 

2. Como foi o processo de evolução do Homem? 

______________________________________________________________________ 

3. Quantos hominídeos conheces? Quais? 

______________________________________________________________________ 

4. Como se chama o período que alberga as origens da humanidade até à invenção da escrita? 

______________________________________________________________________ 

5. Qual a ciência que mais contribuiu para o estudo da Pré-história? 

______________________________________________________________________ 

6. Que hominídeo começou a produzir fogo? 

______________________________________________________________________ 

7. O que é o Paleolítico? 

______________________________________________________________________ 

8. O que é um nómada? 

______________________________________________________________________ 

9. Como se chama a arte do Paleolítico? 

______________________________________________________________________ 

10. O que é o Neolítico? 

______________________________________________________________________ 

11. Que técnicas surgiram no Neolítico? 

______________________________________________________________________ 
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12. O que é a sedentarização? 

______________________________________________________________________ 

13. De que forma é que a sedentarização está relacionada com o aparecimento de aldeamentos? 

______________________________________________________________________ 

14. O que é um dólmen ou anta? 

______________________________________________________________________ 

15. O que é um megálito? 

______________________________________________________________________ 

16. Quais são as principais atividades do Neolítico? 

______________________________________________________________________ 

17. O que é uma civilização? 

______________________________________________________________________ 

18. Quais foram as primeiras civilizações urbanas? 

______________________________________________________________________ 

19. Que civilização se desenvolveu na Mesopotâmia? 

______________________________________________________________________ 

20. Como surgiram as primeiras cidades? 

______________________________________________________________________ 

21. Porque rio é atravessado o Egito?  

______________________________________________________________________ 

22. Que técnica desenvolveram os egípcios para a preservação do corpo após a morte? 

______________________________________________________________________ 

23. Que nome se atribui a um indivíduo com crença em vários deuses? 

______________________________________________________________________ 
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24. Quanto à crença, os egípcios eram politeístas ou monoteístas? 

______________________________________________________________________ 

25. Como era a escrita egípcia? 

______________________________________________________________________ 

26. Que elemento arquitetónico foi celebrizado pelos egípcios? 

______________________________________________________________________ 

27. Os hebreus acreditavam em quantos deuses? 

______________________________________________________________________ 

28. O que é o messianismo? 

______________________________________________________________________ 

29. Onde se situa a Grécia? 

______________________________________________________________________ 

30. Como se chamava uma cidade-estado? 

______________________________________________________________________ 

31. Como era constituída a pólis?  

______________________________________________________________________ 

32. Quem era o pai dos deuses grego? 

______________________________________________________________________ 

33. Que cidades-estado faziam parte da Hélade? 

______________________________________________________________________ 

34. Que regime político se desenvolveu na Grécia Antiga? 

______________________________________________________________________ 

35. Como era a pirâmide social da Grécia Antiga?  

______________________________________________________________________ 
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36. Qual era o papel da mulher na Grécia Antiga? 

______________________________________________________________________ 

37. O que são metecos? 

______________________________________________________________________ 

38. Como se chama a Liga criada com o objetivo de combater os Persas? 

______________________________________________________________________ 

39. Que estilo artístico teve origem na Grécia Antiga? 

______________________________________________________________________ 

40. Como era a religião Grega?  

______________________________________________________________________ 

41. Como se chama o tipo de obras literárias escritas por Homero e Hesíodo? 

______________________________________________________________________ 

42. Quais são as ordens arquitetónicas da Grécia Antiga? 

______________________________________________________________________ 

43. Que jogos foram criados pelos gregos como evento onde se reuniam desportistas de todas as 

pólis? 

______________________________________________________________________ 

44. Onde se localiza Roma? 

______________________________________________________________________ 

45. Qual é a maior lenda da formação de Roma?  

______________________________________________________________________ 

46. Quantas etapas teve a expansão romana? 

______________________________________________________________________ 
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47. Que figura se destacou no período imperial? 

______________________________________________________________________ 

48. Como se organizava a sociedade romana? 

______________________________________________________________________ 

49. Que tipos de habitações existiam na Roma Antiga? 

______________________________________________________________________ 

50. Quem influenciou a arte romana? 

______________________________________________________________________ 

51. Que ordens arquitetónicas foram introduzidas pelos romanos? 

______________________________________________________________________ 

52. Como eram as termas romanas? 

______________________________________________________________________ 

53. Como era a economia romana? 

______________________________________________________________________ 

54. Qual o Anfiteatro mais conhecido de Roma? 

______________________________________________________________________ 

55. Como se chama o pai dos deuses romano? 

______________________________________________________________________ 

56. Quanto à crença, os romanos eram monoteístas ou politeístas? 

______________________________________________________________________ 

57. Como se chamam os monumentos erguidos para celebrar triunfos da Roma Antiga? 

58. Quem foi o fundador do Cristianismo? 

______________________________________________________________________ 
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59. O messias prometeu pôr fim á Diáspora. O que é? 

______________________________________________________________________ 

60. Quantos apóstolos acompanharam Jesus Cristo? 

______________________________________________________________________ 

61. Para o Cristianismo o que representa Jesus Cristo? 

______________________________________________________________________ 

62. O que pregava o Cristianismo? 

 

 

63. Como se chama o livro sagrado do Cristianismo? 

______________________________________________________________________ 

64. Novo e Antigo Testamentos fundem-se em que livro? 

______________________________________________________________________ 

65. Que fatores contribuíram para a difusão do Cristianismo? 

______________________________________________________________________ 

66. O que representa o Édito de Milão? 

______________________________________________________________________ 

67. Que religião surgiu na Arábia e Próximo Oriente? 

______________________________________________________________________ 

 

68. Quem fundou o Islamismo? 

______________________________________________________________________ 

69. Como se chamava a Guerra Santa islâmica? 

______________________________________________________________________ 
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70. Quais são as semelhanças entre Cristianismo e Islamismo? 

______________________________________________________________________ 

71. Em que século é que os muçulmanos invadiram a Península Ibérica? 

______________________________________________________________________ 

72. O que são cruzados? 

______________________________________________________________________ 

73. Qual o livro sagrado do Islamismo? 

______________________________________________________________________ 

74. O que são moçárabes? 

______________________________________________________________________ 

75. Que povos atacaram a Europa entre os séculos VIII e X? 

______________________________________________________________________ 

76. O que caracteriza a sociedade senhorial? 

______________________________________________________________________ 

77. Como se chama o regime económico político e social por excelência da Idade Média? 

______________________________________________________________________ 

78. Como era a pirâmide feudal? 

______________________________________________________________________ 

79. O que é um feudo? 

______________________________________________________________________ 

80. O que é um contrato de vassalagem? 

______________________________________________________________________ 

81. Como era a sociedade medieval? 

______________________________________________________________________ 
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82. Como se organiza o domínio senhorial? 

______________________________________________________________________ 

83. Qual o principal movimento artístico da medievalidade dos séculos XI e XII? 

______________________________________________________________________ 

84. O que provocou a nova vaga de invasões na Europa? 

______________________________________________________________________ 

85. Quais eram as ocupações da nobreza? 

______________________________________________________________________ 

86. Quem fazia parte do povo? 

______________________________________________________________________ 

87. Que territórios concedeu D. Afonso VI a D. Henrique? 

______________________________________________________________________ 

88. Com quem casou D. Teresa, filha de D. Afonso VI? 

______________________________________________________________________ 

89. Que territórios alberga o Condado Portucalense? 

______________________________________________________________________ 

90. Que laços estabeleceu D. Afonso Vi com D. Henrique quanto á concessão do Condado? 

______________________________________________________________________ 

91. Como se chamava o filho de D. Henrique e de D. Teresa? 

 

 

 

92. Qual era o nome do nobre galego a quem se aliou D. Teresa depois da morte de D. Henrique? 

______________________________________________________________________ 
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93. O que aconteceu em 1128? 

______________________________________________________________________ 

94. Qual era o objetivo principal de D. Afonso Henriques? 

______________________________________________________________________ 

95. Que batalha ocorreu em 1139? 

______________________________________________________________________ 

96. Que Tratado foi assinado em 1143? 

______________________________________________________________________ 

97. O que estipulou o Tratado de Zamora? 

______________________________________________________________________ 

98. Qual foi o documento que reconheceu totalmente a independência do Reino de Portugal?  

______________________________________________________________________ 

99. O que definiu o Tratado de Alcanices de 1297? 

______________________________________________________________________ 

100. Qual o cognome de D. Afonso Henriques? 

______________________________________________________________________ 

101. Como se expandiu o comércio e as cidades? 

______________________________________________________________________ 

102. Como se criaram os concelhos? 

 

103. Que medidas régias enfraqueceram o poder dos senhores? 

______________________________________________________________________ 

104. Quais foram os grandes centros do comércio europeu? 
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______________________________________________________________________ 

105. Quem representa as ordens mendicantes? 

______________________________________________________________________ 

106. Qual foi o estilo artístico predominante na Europa dos séculos XII a XIV? 

______________________________________________________________________ 

107. Quais foram as calamidades que afetaram a Europa do século XIV? 

______________________________________________________________________ 

108. O que aconteceu entre 1383-1385?  

______________________________________________________________________ 

109. Quem eram os candidatos ao trono português durante a crise dinástica? 

______________________________________________________________________ 

110. Que cortes elegeram D. João I como rei? 

______________________________________________________________________ 

111. Qual a importância da Batalha de Aljubarrota? 

______________________________________________________________________ 

112. O século XIV é conhecido por ser um século de crise ou prosperidade? Porquê? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

113. O que aconteceu a Portugal entre 1383-1385? 

______________________________________________________________________ 

114. Que produtos provinham do Oriente? 

______________________________________________________________________ 

115. No século XIV, quem controlava o Mar Mediterrâneo? 

______________________________________________________________________ 
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116. Antes de 1415, que zonas do Mundo eram conhecidas? 

______________________________________________________________________ 

117. Que tipos de condições favoreceram a expansão portuguesa?  

______________________________________________________________________ 

118. O que motivou a nobreza para os Descobrimentos? 

______________________________________________________________________ 

119. Onde se localiza Ceuta? 

______________________________________________________________________ 

120. Porquê Ceuta? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

121. Como se chamavam os administradores das capitanias? 

______________________________________________________________________ 

122. Quem foi o patrono dos Descobrimentos?  

______________________________________________________________________ 

123. A nível geográfico, o que potenciou a expansão ultramarina? 

______________________________________________________________________ 

124. Que instrumento náutico foi inventado pelos portugueses? 

______________________________________________________________________ 

 

125. Que tipo de navegação permitiu sair da costa rumo ao além-mar? 

______________________________________________________________________ 

126. Que embarcações foram utilizadas durante os Descobrimentos? 

______________________________________________________________________ 
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127. Que tipo de navegação era possível fazer com as caravelas? 

______________________________________________________________________ 

128. Existiam motivações religiosas nos Descobrimentos? Porquê? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

129. Qual a função de um capitão donatário? 

______________________________________________________________________ 

130. Quem dobrou o Cabo Bojador? 

______________________________________________________________________ 

131. O que é uma feitoria?  

______________________________________________________________________ 

132. Quantas fases distintas tiveram os Descobrimentos?  

______________________________________________________________________ 

133. O que entendes por Mare Clausum? 

______________________________________________________________________ 

134. O que definia o Tratado de Alcáçovas de 1479? 

______________________________________________________________________ 

135. Que rota foi inaugurada aquando da chegada de Portugal à Índia?  

______________________________________________________________________ 

 

136. Quem foram Francisco de Almeida e Afonso de Albuquerque? 

______________________________________________________________________ 

137. Que acordo se celebrou entre a coroa portuguesa e castelhana no ano de 1494?  

______________________________________________________________________ 
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138. O que delimitava o meridiano de Tordesilhas?  

______________________________________________________________________ 

139. Quem descobriu a América?  

______________________________________________________________________ 

140. Em que ano foi descoberto o Brasil? Por quem?  

______________________________________________________________________ 

141. Como se chamava o povo ameríndio que vivia no Brasil?  

______________________________________________________________________ 

142. O que significa Aculturação? 

______________________________________________________________________ 

143. Que instrumentos náuticos permitiam realizar uma navegação astronómica?  

______________________________________________________________________ 

144. Que cidades se destacaram no transporte de produtos coloniais para a Europa? 

______________________________________________________________________ 

145. Que grupo social beneficiou mais da expansão ultramarina? 

______________________________________________________________________ 

146. Para que serve um portulano? 

______________________________________________________________________ 

147. Como se chamava o comércio estabelecido entre África, América e Europa? 

______________________________________________________________________ 

148. Como se chamavam os representantes do Rei na Índia? 

______________________________________________________________________ 

149. No século XVI, Portugal conseguiu manter o seu poder no Oriente? Porquê? 

______________________________________________________________________ 
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150. Quem defendeu a teoria do Mare Liberum? 

______________________________________________________________________ 

151. O que aconteceu em 1580, em Portugal? 

______________________________________________________________________ 

152. Onde morreu D. Sebastião? 

______________________________________________________________________ 

153. O que prometeu D. Filipe nas Cortes de Tomar de 1581?  

______________________________________________________________________ 

154. O que aconteceu em 1640?  

______________________________________________________________________ 

155. Em que consistiu o Renascimento? 

______________________________________________________________________ 

156. Como eram financiadas as obras de arte do Renascimento? 

______________________________________________________________________ 

157. O que é um mecenas?  

______________________________________________________________________ 

158. O que inventou Gutenberg que facilitou a propagação dos ideais do Renascimento? 

______________________________________________________________________ 

159. Quais são os ideais do Renascimento? 

______________________________________________________________________ 

160. O que é um humanista? 

______________________________________________________________________ 

161. A arte renascentista tem influência de que estilo artístico? 

______________________________________________________________________ 
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162. O humanismo possibilitou críticas à Igreja Católica? Porquê? 

______________________________________________________________________ 

163. O que são indulgências? 

______________________________________________________________________ 

164. Que Igrejas surgiram com a Reforma Protestante?  

______________________________________________________________________ 

165. Quem foi o principal rosto do Anglicanismo? E do Calvinismo? 

______________________________________________________________________ 

166. Como reagiu a Igreja Católica à Reforma Protestante? 

______________________________________________________________________ 

167. Que organismos foram criados pela Igreja Católica durante a Contrarreforma? 

______________________________________________________________________ 

168. Que foi o regime político que se destacou na Europa dos séculos XVII e XVIII? 

______________________________________________________________________ 

169. Quem foi o principal representante do absolutismo na Europa? 

______________________________________________________________________ 

170. A nível social, como se manifestou o Antigo Regime? 

______________________________________________________________________ 

171. Na pirâmide social, quem eram os privilegiados e os não privilegiados? 

______________________________________________________________________ 

172. No que diz respeito à economia, que medidas foram adotadas foram adotadas na 

Europa dos séculos XVII e XVIII? 

______________________________________________________________________ 
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173. Em quem estavam concentrados o poder legislativo, judicial e executivo? 

______________________________________________________________________ 

174. Qual o poder exclusivo do Rei absoluto? 

______________________________________________________________________ 

175. Em que estrato social mais se apoiou o Rei absoluto? 

______________________________________________________________________ 

176. Qual foi a política económica defendida por Colbert e pelo Conde da Ericeira?  

______________________________________________________________________ 

177. Quem representou o Antigo Regime em Portugal? 

______________________________________________________________________ 

178. Quem fazia parte do Terceiro Estado? 

______________________________________________________________________ 

179. Como devia ser a balança comercial do Antigo Regime? 

______________________________________________________________________ 

 

180. O que são manufaturas?  

______________________________________________________________________ 

181. Artisticamente, como se manifestou o Antigo Regime? 

______________________________________________________________________ 

182. O que determinava o Tratado de Methuen? 

______________________________________________________________________ 

183. O Tratado de 1703 foi positivo para Portugal? Porquê? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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184. O que caracterizava o estilo barroco? 

______________________________________________________________________ 

185. O método científico apoiou o início de que Revolução? 

______________________________________________________________________ 

186. Qual o sistema político da Holanda e Inglaterra no século XVIII?  

______________________________________________________________________ 

187. O que é o federalismo? 

______________________________________________________________________ 

188. Em que consiste o parlamentarismo? 

______________________________________________________________________ 

189. O que é uma companhia comercial? 

______________________________________________________________________ 

190. O que foram os Atos de Navegação ingleses?  

______________________________________________________________________ 

 

191. A nível das mentalidades, como ficou conhecido o século XVIII? 

______________________________________________________________________ 

192. Em que consistiu o Iluminismo? 

______________________________________________________________________ 

193. Quem foram os principais rostos da filosofia das luzes?  

______________________________________________________________________ 

194. Quais foram os principais meios difusores do iluminismo? 

______________________________________________________________________ 

 



 

 

357 
 

195. O que é um estrangeirado?  

______________________________________________________________________ 

196. Quem foi o principal rosto político durante o reinado de D. José I? 

______________________________________________________________________ 

197. Quais foram as principais medidas económicas do Marquês de Pombal? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

198. Que reformas foram feitas na educação no período pombalino? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

199. O que aconteceu em Lisboa, em 1755? 

______________________________________________________________________ 

200. De que forma é que este acontecimento fez nascer o urbanismo pombalino? 

______________________________________________________________________ 

201. Em que consistia o urbanismo pombalino? 

______________________________________________________________________ 

202. O que é um déspota esclarecido? 

______________________________________________________________________ 

203. Como foi alargada a área de cultivo no século XVIII? 

______________________________________________________________________ 

204. Que países arrancaram com revoluções na indústria do século XVII/XVIII? 

______________________________________________________________________ 

205. Que novas culturas foram introduzidas durante a Revolução Agrícola?  

______________________________________________________________________ 
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206. O que é o pousio? 

______________________________________________________________________ 

207. O que é rotação quadrienal de culturas? 

______________________________________________________________________ 

208. Qual foi o fator preponderante para o atraso da Revolução Agrícola na restante 

Europa? 

______________________________________________________________________ 

209. Por que razões se deu uma Revolução demográfica no século XVIII? 

______________________________________________________________________ 

210. Que fatores contribuíram para o pioneirismo inglês na Revolução Industrial? 

______________________________________________________________________ 

211. O que foi a Revolução Industrial? 

______________________________________________________________________ 

212. Quais foram os principais setores onde arrancou a Revolução Industrial? 

______________________________________________________________________ 

213. Em que consiste o conceito de êxodo rural? 

______________________________________________________________________ 

214. Quais foram as principais fontes e tipos de energia da Revolução Industrial? 

______________________________________________________________________ 

215. Em quantas colónias foi dividida a costa ocidental americana? 

______________________________________________________________________ 

216. O que tinham estas colónias em comum? 

______________________________________________________________________ 
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217. Em que consistiu o Boston Tea Party? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

218. Como reagiu o rei inglês ao Boston Tea Party? 

______________________________________________________________________ 

219. O que exigiram os colonos no I Congresso de Filadélfia, de 1794? 

______________________________________________________________________ 

220. Quem liderou o exército resultante do II Congresso de Filadélfia, de 1795? 

______________________________________________________________________ 

221. Que documento foi assinado no III Congresso de Filadélfia? 

______________________________________________________________________ 

222. Quem redigiu a Declaração unilateral de Independência dos EUA? 

______________________________________________________________________ 

223. O que é uma Constituição? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

224. Em que ano foi aprovada a Constituição dos EUA?  

______________________________________________________________________ 

225. O que é um Estado federal? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

226. Em que ideais se inspirou a Constituição e a Declaração de Independência dos EUA? 

______________________________________________________________________ 
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227. Como se encontrava a França nos finais do século XVIII? 

______________________________________________________________________ 

228. O que são Estados Gerais? 

______________________________________________________________________ 

229. Em que resultou a reunião dos Estados Gerais convocada por Luís XVI? 

______________________________________________________________________ 

230. Que estratos sociais faziam parte da Assembleia Nacional Constituinte? 

______________________________________________________________________ 

231. Em que ano se deu a Revolução Francesa? 

______________________________________________________________________ 

232. Quantas fases teve a Revolução Francesa? 

______________________________________________________________________ 

233. O que é uma Monarquia Constitucional? 

______________________________________________________________________ 

234. Quem eram os sans-culottes?  

______________________________________________________________________ 

235. Em que consistia a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão? 

______________________________________________________________________ 

236. Em 1791, a Monarquia foi interrompida em França. Porquê? 

______________________________________________________________________ 

237. Como ficou conhecido o período de governação de Robespierre, em 1793? 

______________________________________________________________________ 

 

238. Quem chegou ao poder com o 18 do Brumário? 
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______________________________________________________________________ 

239. Quais foram os cargos/títulos obtidos por Napoleão Bonaparte? 

______________________________________________________________________ 

240. Qual o lema da Revolução Francesa?  

______________________________________________________________________ 

241. O que é o Liberalismo? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

242. Em que consistiu o bloqueio continental? 

______________________________________________________________________ 

243. Como reagiu Portugal à ordem de Napoleão em 1806?  

______________________________________________________________________ 

244. Quais foram as consequências para Portugal do bloqueio continental? 

______________________________________________________________________ 

245. Em 1807, como reagiu a família real portuguesa às invasões francesas? 

______________________________________________________________________ 

246. Quem liderou a primeira invasão francesa?  

______________________________________________________________________ 

247. Que territórios foram tomados na primeira invasão francesa? 

______________________________________________________________________ 

248. Quem auxiliou Portugal durante as invasões francesas? 

______________________________________________________________________ 

 

249. O que significou a Convenção de Sintra de 1808? 
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______________________________________________________________________ 

250. Quem liderou a segunda invasão francesa?  

______________________________________________________________________ 

251. Que territórios tentaram conquistar os franceses? 

______________________________________________________________________ 

252. Em que consistiu o desastre da Ponte das Barcas?  

______________________________________________________________________ 

253. Quem encabeçou a terceira invasão francesa?  

______________________________________________________________________ 

254. Qual era o objetivo territorial da terceira invasão francesa?  

______________________________________________________________________ 

255. Quando terminaram as invasões francesas?  

______________________________________________________________________ 

 

256. O que potenciou a Revolução Liberal de 1820? 

______________________________________________________________________ 

257. Como se chamava a associação secreta de burgueses e juízes do Porto, liderada por 

Fernandes Tomás? 

______________________________________________________________________ 

258. O que aconteceu a 24 de Agosto de 1820? 

______________________________________________________________________ 

259. O que são Cortes Constituintes? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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260. Como reagiu o príncipe herdeiro D. Pedro à chamada de atenção das Cortes 

Constituintes?  

______________________________________________________________________ 

261. O que significou o célebre grito do Ipiranga?  

______________________________________________________________________ 

262. Quem jurou a Constituição de 1822?  

______________________________________________________________________ 

263. Que regime político vingou em Portugal depois da Constituição de 1822? 

______________________________________________________________________ 

264. Que ideais defendia a Constituição de 1822? 

______________________________________________________________________ 

265. Quem tentou restaurar uma monarquia absoluta?  

______________________________________________________________________ 

266. Que golpes foram preconizados com esse feito em 1823 e 1824?  

______________________________________________________________________ 

267. Em que consistiu a Carta Constitucional? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

268. Porque é que ela surgiu? 

______________________________________________________________________ 

269. Qual a diferença entre Constituição e Carta Constitucional? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

270. Que regimes políticos defendiam D. Miguel e D. Pedro IV respetivamente? 
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______________________________________________________________________ 

271. Em que consistiu a Convenção de Évora Monte, de 1834?  

______________________________________________________________________ 

272. Como ficaram conhecidos os defensores da Constituição de 1822? E da Carta? 

______________________________________________________________________ 

273. Qual o cargo ocupado por Mouzinho da Silveira? 

______________________________________________________________________ 

274. Quais foram as suas principais medidas? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

275. Qual o objetivo principal delas? 

______________________________________________________________________ 

276. De que forma é que a Revolução Industrial potenciou uma revolução dos transportes?  

______________________________________________________________________ 

277. O século XIX apresentou novas fontes de energia. Quais? 

______________________________________________________________________ 

278. O que é o capitalismo industrial e financeiro? 

______________________________________________________________________ 

279. Em que consiste o liberalismo económico? 

______________________________________________________________________ 

280. Que crises se associam ao liberalismo económico? Porquê? 

______________________________________________________________________ 

281. Que tipos de empresas podiam existir no século XIX?  

______________________________________________________________________ 
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282. O que é o livre cambismo?  

______________________________________________________________________ 

283. O que é o protecionismo? 

______________________________________________________________________ 

284. Qual o movimento artístico preponderante no século XIX? 

______________________________________________________________________ 

285. Em que consistiu o setembrismo? 

______________________________________________________________________ 

286. O que foi o cabralismo? 

______________________________________________________________________ 

287. Que revoltas populares foram desencadeadas pelo governo de Cabral em 1846 e 1847, 

respetivamente? 

______________________________________________________________________ 

288. O que foi a Regeneração? 

______________________________________________________________________ 

289. Qual foi o principal rosto deste período? 

______________________________________________________________________ 

290. Que medidas de Fontes Pereira de Melo representam uma tentativa de modernização 

do país? 

______________________________________________________________________ 

291. O excesso de mão de obra potenciou que acontecimento social? 

______________________________________________________________________ 

292. Com que capitais é que Fontes Pereira de Melo modernizou o país? 

______________________________________________________________________ 
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293. Que repercussões teve o Fontismo para a economia portuguesa? 

______________________________________________________________________ 

294. Que razões potenciaram a explosão demográfica do século XIX?  

______________________________________________________________________ 

295. Como se organizava a cidade do século XIX?  

______________________________________________________________________ 

296. Que problemas estão associados ao crescimento urbano? 

______________________________________________________________________ 

297. Como se organizava a sociedade do século XIX?  

______________________________________________________________________ 

298. Qual a diferença entre operariado e proletariado? 

______________________________________________________________________ 

299. Como surgiram as ideais socialista e o movimento sindical? 

______________________________________________________________________ 

300. O que é o socialismo? 

______________________________________________________________________ 

301. Quem defendia o socialismo utópico?  

______________________________________________________________________ 

302. Quem criou o socialismo científico? 

______________________________________________________________________ 

303. O que defendia o marxismo? 

______________________________________________________________________ 

304. Que nome se dá ao fim da sociedade de classes e das diferenças sociais?  

______________________________________________________________________ 

305. O que são sindicatos?  

______________________________________________________________________ 
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5. Soluções do Quiz  
 

1. Como se chamava o primeiro hominídeo? 

Resposta: Australopithecus Africanus  

2. Como foi o processo de evolução do Homem? 

Resposta: Lento e demorado. 

3. Quantos hominídeos conheces? Quais? 

Resposta: 5. Australopithecus Africanus, Homo Habilis, Homo Erectus, Homo Sapiens e Homo Sapiens 

Sapiens 

4. Como se chama o período que alberga as origens da humanidade até à invenção da escrita? 

Resposta: Pré-História. 

5. Qual a ciência que mais contribuiu para o estudo da Pré-história? 

Resposta: Arqueologia.  

6. Que hominídeo começou a produzir fogo? 

Resposta: Homo Erectus. 

7. O que é o Paleolítico? 

Resposta: Período da pedra lascada. 

8. O que é um nómada? 

Resposta: Desloca-se de acampamento em acampamento à procura de alimentos. 

9. Como se chama a arte do Paleolítico? 

Resposta: Arte rupestre ou parietal. 

10. O que é o Neolítico? 

Resposta: Período da pedra polida.  

11. Que técnicas surgiram no Neolítico? 
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Resposta: Moagem, Cerâmica e Cestaria, Tecelagem.  

12. O que é a sedentarização? 

Resposta: Fixação num sítio, abandono do nomadismo. 

13. De que forma é que a sedentarização está relacionada com o aparecimento de aldeamentos? 

Resposta: Com a fixação num local, a população começou a fixar-se em locais criando autênticas 

aldeias, ou seja, os aldeamentos.  

14. O que é um dólmen ou anta? 

Resposta: Monumento funerário.  

15. O que é um megálito? 

Resposta: Grandes monumentos de pedra.  

16. Quais são as principais atividades do Neolítico? 

Resposta: Agricultura e Pecuária.  

17. O que é uma civilização? 

Resposta: Povo que se organiza em torno de um conjunto de instituições, técnicas, modo de 

administração, costumes e crenças.  

18. Quais foram as primeiras civilizações urbanas? 

Resposta: Sumérios, egípcios, vale do Indo, China Antiga, Fenícios e Hebraicos.  

19. Que civilização se desenvolveu na Mesopotâmia? 

Resposta: Sumérios.  

20. Como surgiram as primeiras cidades? 

Resposta: Acumulação de excedentes, concentração popular, economia de mercado e estratos 

sociais.  

21. Porque rio é atravessado o Egito?  

Resposta: Rio Nilo.  

22. Que técnica desenvolveram os egípcios para a preservação do corpo após a morte? 
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Resposta: Mumificação. 

23. Que nome se atribui a um indivíduo com crença em vários deuses? 

Resposta: Politeísta.  

24. Quanto à crença, os egípcios eram politeístas ou monoteístas? 

Resposta: Politeístas.  

25. Como era a escrita egípcia? 

Resposta: Com hieróglifos.  

26. Que elemento arquitetónico foi celebrizado pelos egípcios? 

Resposta: Pirâmides. 

27. Os hebreus acreditavam em quantos deuses? 

Resposta: Apenas 1. 

28. O que é o messianismo? 

Resposta: Aguardavam a vinda de um messias.  

29. Onde se situa a Grécia? 

Resposta: Península Balcânica.  

30. Como se chamava uma cidade-estado? 

Resposta: Pólis. 

31. Como era constituída a pólis?  

Resposta: Ágora, Acrópole e Zona Rural.  

32. Quem era o pai dos deuses grego? 

Resposta: Zeus.  

33. Que cidades-estado faziam parte da Hélade? 

Resposta: Atenas, Esparta e Tebas.  

34. Que regime político se desenvolveu na Grécia Antiga? 
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Resposta: Democracia. 

35. Como era a pirâmide social da Grécia Antiga?  

Resposta: cidadãos, metecos, mulheres e escravos.  

36. Qual era o papel da mulher na Grécia Antiga? 

Resposta: subordinada ao homem.  

37. O que são metecos? 

Resposta: Estrangeiros que residiam em Atenas.  

38. Como se chama a Liga criada com o objetivo de combater os Persas? 

Resposta: Liga de Delos.  

39. Que estilo artístico teve origem na Grécia Antiga? 

Resposta: Estilo clássico. 

40. Como era a religião Grega? 

Resposta: Politeísta.  

41. Como se chama o tipo de obras literárias escritas por Homero e Hesíodo? 

Resposta: Epopeia. 

42. Quais são as ordens arquitetónicas da Grécia Antiga? 

Resposta: Dórica, Jónica e Coríntia.  

43. Que jogos foram criados pelos gregos como evento onde se reuniam desportistas de todas as 

pólis? 

Resposta: Jogos Olímpicos.  

44. Onde se localiza Roma? 

Resposta: Península Itálica. 

45. Qual é a maior lenda da formação de Roma?  

Resposta: Lenda de Rómulo e Remo alimentados pela Loba Capitolina. 
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46. Quantas etapas teve a expansão romana? 

Resposta: 3. Monarquia, Império e República.  

47. Que figura se destacou no período imperial? 

Resposta: Octávio César Augusto.  

48. Como se organizava a sociedade romana? 

Resposta: Ordem Senhorial, Ordem Equestre, Plebe urbana e rural, servos libertos e escravos.  

49. Que tipos de habitações existiam na Roma Antiga? 

Resposta: Domus e Villae.  

50. Quem influenciou a arte romana? 

Resposta: Os gregos.  

51. Que ordens arquitetónicas foram introduzidas pelos romanos? 

Resposta: Toscana e Compósita. 

52. Como eram as termas romanas? 

Resposta: Locais onde se realizavam banhos públicos, também conhecidos como espaços de lazer e 

de interação entre cidadãos.  

53. Como era a economia romana? 

Resposta: Esclavagista. 

54. Qual o Anfiteatro mais conhecido de Roma? 

Resposta: Anfiteatro Flávio, ou Coliseu de Roma. 

55. Como se chama o pai dos deuses romano? 

Resposta: Júpiter. 

56. Quanto à crença, os romanos eram monoteístas ou politeístas? 

Resposta: Politeístas. 

57. Como se chamam os monumentos erguidos para celebrar triunfos da Roma Antiga? 
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Resposta: Arcos de Triunfo.  

58. Quem foi o fundador do Cristianismo? 

Resposta: Jesus Cristo.  

59. O messias prometeu pôr fim á Diáspora. O que é? 

Resposta: Dispersão de judeus pelo mundo.  

60. Quantos apóstolos acompanharam Jesus Cristo? 

Resposta: 12.  

61. Para o Cristianismo o que representa Jesus Cristo? 

Resposta: Messias.  

62. O que pregava o Cristianismo? 

Resposta: Amor universal e igualdade entre todos. 

63. Como se chama o livro sagrado do Cristianismo? 

Resposta: Bíblia Sagrada. 

64. Novo e Antigo Testamentos fundem-se em que livro? 

Resposta: Bíblia Sagrada. 

65. Que fatores contribuíram para a difusão do Cristianismo? 

Resposta: Paz, tolerância e igualdade, união cultural do Império, facilidade de circulação de ideias e 

pessoas, dispersão de Judeus, destruição de Jerusalém. 

66. O que representa o Édito de Milão? 

Resposta: Constantino reconhece a liberdade religiosa.  

67. Que religião surgiu na Arábia e Próximo Oriente? 

Resposta: Islamismo.  

68. Quem fundou o Islamismo? 

Resposta: Maomé. 
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69. Como se chamava a Guerra Santa islâmica? 

Resposta: Jihad.  

70. Quais são as semelhanças entre Cristianismo e Islamismo? 

Resposta: Monoteístas, fé em Deus, esmola, caridade, jejum e tolerância.  

71. Em que século é que os muçulmanos invadiram a Península Ibérica? 

Resposta: VIII, 711.  

72. O que são cruzados? 

Resposta: Combatente da Igreja Cristã.  

73. Qual o livro sagrado do Islamismo? 

Resposta: Alcorão.  

74. O que são moçárabes? 

Resposta: Cristão com modo de vida islâmico.  

75. Que povos atacaram a Europa entre os séculos VIII e X? 

Resposta: Muçulmanos, viquingues ou normandos e húngaros.  

76. O que caracteriza a sociedade senhorial? 

Resposta: Aumento do poder de senhores locais da nobreza e clero com criação de laços de 

dependência.  

77. Como se chama o regime económico político e social por excelência da Idade Média? 

Resposta: Feudalismo.  

78. Como era a pirâmide feudal? 

Resposta: Rei, Suseranos e Vassalos.  

79. O que é um feudo? 

Resposta: Terras, cargos ou direitos vitalícios.   

80. O que é um contrato de vassalagem? 
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Resposta: Cerimónia em que o vassalo se coloca sob a dependência de um suserano; implica 

obrigações e deveres.  

81. Como era a sociedade medieval? 

Resposta: Tripartida e hierarquizada.  

82. Como se organiza o domínio senhorial? 

Resposta: Reserva e Manso. 

83. Qual o principal movimento artístico da medievalidade dos séculos XI e XII? 

Resposta: Românico.  

84. O que provocou a nova vaga de invasões na Europa? 

Resposta: Clima de medo e insegurança, despovoamento das cidades, decadência do comércio.  

85. Quais eram as ocupações da nobreza? 

Resposta: Guerra, Torneio e Caça.  

86. Quem fazia parte do povo? 

Resposta: Camponeses, Artesãos e comerciantes.  

87. Que territórios concedeu D. Afonso VI a D. Henrique? 

Resposta: Condado Portucalense.  

88. Com quem casou D. Teresa, filha de D. Afonso VI? 

Resposta: Com D. Henrique de Borgonha. 

89. Que territórios alberga o Condado Portucalense? 

Resposta: Minho, Douro e Mondego. 

90. Que laços estabeleceu D. Afonso VI com D. Henrique quanto á concessão do Condado? 

Resposta: Laços de Vassalidade. 

91. Como se chamava o filho de D. Henrique e de D. Teresa? 

Resposta: Afonso Henriques. 
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92. Qual era o nome do nobre galego a quem se aliou D. Teresa depois da morte de D. Henrique? 

Resposta: Fernão Peres de Trava. 

93. O que aconteceu em 1128? 

Resposta: Batalha de S. Mamede.  

94. Qual era o objetivo principal de D. Afonso Henriques? 

Resposta: Independência de Portugal. 

95. Que batalha ocorreu em 1139? 

Resposta: Batalha de Ourique.  

96. Que Tratado foi assinado em 1143? 

Resposta: Tratado de Zamora.  

97. O que estipulou o Tratado de Zamora? 

Resposta: As pazes entre Portugal e Castela. O rei castelhano proclamou a independência do 

território português. 

98. Qual foi o documento que reconheceu totalmente a independência do Reino de Portugal?  

Resposta: Bula Manifestis Probatum. 

99. O que definiu o Tratado de Alcanices de 1297? 

Resposta: As fronteiras definitivas de Portugal. 

100. Qual o cognome de D. Afonso Henriques? 

Resposta: O Conquistador.  

101. Como se expandiu o comércio e as cidades? 

Resposta: Através de feiras e mercados, criação de burgos, associação de ofícios e desenvolvimento 

da burguesia.  

102. Como se criaram os concelhos? 

Resposta: Através das Cartas de Foral. 
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103. Que medidas régias enfraqueceram o poder dos senhores? 

Resposta: Inquirições, Leis de desamortização; Beneplácito régio e cortes.  

104. Quais foram os grandes centros do comércio europeu? 

Resposta: Flandres, Inglaterra, França, Alemanha, Itália e Portugal. 

105. Quem representa as ordens mendicantes? 

Resposta: Dominicanos e Franciscanos. 

106. Qual foi o estilo artístico predominante na Europa dos séculos XII a XIV? 

Resposta: Gótico. 

107. Quais foram as calamidades que afetaram a Europa do século XIV? 

Resposta: Fome, Guerra e Peste. 

108. O que aconteceu entre 1383-1385?  

Resposta: Crise de sucessão/ Crise dinástica.  

109. Quem eram os candidatos ao trono português durante a crise dinástica? 

Resposta: D. Beatriz e o rei de Castela, D. João; D. João, Mestre de Avis; D. João de Castro; D. Dinis.  

110. Que cortes elegeram D. João I como rei? 

Resposta: Cortes de Coimbra. 

111. Qual a importância da Batalha de Aljubarrota? 

Resposta: Pôs fim à crise de sucessão de 1385, pois opôs portugueses e castelhanos, saindo Portugal 

vencedor.  

112. O século XIV é conhecido por ser um século de crise ou prosperidade? Porquê? 

Resposta: Crise. Porque é o período que compreende o irromper da Peste Negra e a Guerra dos 100 

anos, culminando tudo isto na fome e imensa mortandade.  

113. Como se chamavam as rotas terrestres estabelecidas com o Oriente? 

Resposta: Rotas caravaneiras. 
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114. Que produtos provinham do Oriente? 

Resposta: Especiarias, sedas e perfumes. 

115. No século XIV, quem controlava o Mar Mediterrâneo? 

Resposta: Muçulmanos e turcos. 

116. Antes de 1415, que zonas do Mundo eram conhecidas? 

Resposta: Europa, norte de África e Médio Oriente. 

117. Que tipos de condições favoreceram a expansão portuguesa?  

Resposta: Geográficas, político-económicas e técnico-científicas.  

118. O que motivou a nobreza para os Descobrimentos? 

Resposta: terras, cargos e títulos. 

119. Onde se localiza Ceuta? 

Resposta: Norte de África. 

120. Porquê Ceuta? 

Resposta: localização, campos de cereais, localização estratégica nas rotas do Oriente e afirmação 

política do Rei de Portugal. 

121. Como se chamavam os administradores das capitanias? 

Resposta: Capitães donatários. 

122. Quem foi o patrono dos Descobrimentos?  

Resposta: Infante D. Henrique. 

123. Em que reinado se iniciaram os Descobrimentos? 

Resposta: D. João I.   

124. Que instrumento náutico foi inventado pelos portugueses? 

Resposta: Balestilha. 

125. Que tipo de navegação permitiu sair da costa rumo ao além-mar? 



 

 

378 
 

Resposta: Navegação astronómica. 

126. Que embarcações foram utilizadas durante os Descobrimentos? 

Resposta: Barcas, Caravelas, Naus e Galeões. 

127. Que tipo de navegação era possível fazer com as caravelas? 

Resposta: Navegação à Bolina.  

128. Existiam motivações religiosas nos Descobrimentos? Porquê? 

Resposta: Sim, porque havia a necessidade de espalhar a fé cristã. 

129. Qual a função de um capitão donatário? 

Resposta: povoar, explorar economicamente o território e cobrar impostos. 

130. Quem dobrou o Cabo Bojador? 

Resposta: Gil Eanes. 

131. O que é uma feitoria? 

Resposta:  Entreposto comercial.  

132. Quantas fases distintas tiveram os Descobrimentos? 

Resposta: D. João I e Infante D. Henrique; D. Afonso V; D. João II e D. Manuel.   

133. O que entendes por Mare Clausum? 

Resposta: Mar fechado á navegação estrangeira. 

134. O que definia o Tratado de Alcáçovas de 1479? 

Resposta: Uma linha horizontal a sul das Canárias que delimitava as posses de Castela e Portugal. A 

Norte desta linha situavam-se as posses de Castela, a Sul as posses de Portugal.   

135. Que rota foi inaugurada aquando da chegada de Portugal à Índia?  

Resposta: Rota do Cabo.  

136. Quem foram Francisco de Almeida e Afonso de Albuquerque? 

Resposta: Vice-reis da Índia.  
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137. Que acordo se celebrou entre a coroa portuguesa e castelhana no ano de 1494?  

Resposta: Tratado de Tordesilhas. 

138. O que delimitava o meridiano de Tordesilhas? 

Resposta: definia como linha de demarcação um meridiano a 370 léguas a oeste de Cabo Verde que 

dividia o mundo em duas zonas distintas. 

139. Quem descobriu a América?  

Resposta: Cristóvão Colombo.  

140. Em que ano foi descoberto o Brasil? Por quem? 

Resposta:  1500, Pedro Álvares Cabral.   

141. Como se chamava o povo ameríndio que vivia no Brasil? 

Resposta:  Tupis.  

142. O que significa Aculturação? 

Resposta: Mudanças culturais que resultam dos contactos entre diferentes povos.  

143. Que instrumentos náuticos permitiam realizar uma navegação astronómica?  

Resposta: Bússola, Astrolábio e Balestilha.  

144. Que cidades se destacaram no transporte de produtos coloniais para a Europa? 

Resposta: Lisboa e Sevilha. 

145. Que grupo social beneficiou mais da expansão ultramarina? 

Resposta: Burguesia. 

146. Para que serve um portulano? 

Resposta: Registo de todos os portos conhecidos. 

 

147. Como se chamava o comércio estabelecido entre África, América e Europa? 

Resposta: Comércio triangular.  
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148. Como se chamavam os representantes do Rei na Índia? 

Resposta: Vice-reis. 

149. No século XVI, Portugal conseguiu manter o seu poder no Oriente? Porquê? 

Resposta: Não, difícil gestão de um território muito afastado.  

150. Quem defendeu a teoria do Mare Liberum? 

Resposta: Holanda, Inglaterra e França.  

151. O que aconteceu em 1580, em Portugal? 

Resposta: Crise dinástica. 

152. Onde morreu D. Sebastião? 

Resposta: Em Alcácer-Quibir.  

153. O que prometeu D. Filipe nas Cortes de Tomar de 1581?  

Resposta: Manter a moeda, a língua, as leis e os costumes; entregar a governação do reino a 

portugueses; não lançar impostos e manter o comércio colonial.  

154. O que aconteceu em 1640? 

Resposta: Restauração da Independência. 

155. Em que consistiu o Renascimento? 

Resposta: Renascer da mentalidade da Antiguidade Clássica.  

156. Como eram financiadas as obras de arte do Renascimento? 

Resposta: Através de donativos e dos mecenas. 

157. O que é um mecenas?  

Resposta: Patrocinador de arte.  

158. O que inventou Gutenberg que facilitou a propagação dos ideais do Renascimento? 

Resposta: Imprensa.  

159. Quais são os ideais do Renascimento? 
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Resposta: Antropocentrismo, classicismo, espírito crítico, individualismo, naturalismo, 

experimentalismo.  

160. O que é um humanista? 

Resposta: Homem que segue os ideais do Renascimento. 

161. A arte renascentista tem influência de que estilo artístico? 

Resposta: Arte Clássica.  

162. O humanismo possibilitou críticas à Igreja Católica? Porquê? 

Resposta: Sim, começaram a pôr em causa as verdades dogmáticas defendidas pela Igreja. 

163. O que são indulgências? 

Resposta: Perdão comprado aos representantes da Igreja. 

164. Que Igrejas surgiram com a Reforma Protestante?  

Resposta: Igreja Luterana; Calvina e Anglicana.  

165. Quem foi o principal rosto do Anglicanismo? E do Calvinismo? 

Resposta: Henrique VIII e João Calvino, respetivamente.  

166. Como reagiu a Igreja Católica à Reforma Protestante? 

Resposta: Com a Contrarreforma. 

167. Que organismos foram criados pela Igreja Católica durante a Contrarreforma? 

Resposta: Companhia de Jesus, Inquisição e Index.  

168. Que foi o regime político que se destacou na Europa dos séculos XVII e XVIII? 

Resposta: Antigo Regime. 

169. Quem foi o principal representante do absolutismo na Europa? 

Resposta: Luís XIV. 

170. A nível social, como se manifestou o Antigo Regime? 

Resposta: Sociedade de ordens com uma reduzida mobilidade social.  
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171. Na pirâmide social, quem eram os privilegiados e os não privilegiados? 

Resposta: Privilegiados: Nobreza e Clero. Não Privilegiados: Terceiro Estado – Burguesia e Povo.  

172. No que diz respeito à economia, que medidas foram adotadas foram adotadas na 

Europa dos séculos XVII e XVIII? 

Resposta: Medidas protecionistas. 

173. Em quem estavam concentrados o poder legislativo, judicial e executivo? 

Resposta: No rei. 

174. Qual o poder exclusivo do Rei absoluto? 

Resposta: Poder divino. 

175. Em que estrato social mais se apoiou o Rei absoluto? 

Resposta: Burguesia.  

176. Qual foi a política económica defendida por Colbert e pelo Conde da Ericeira?  

Resposta: Mercantilismo. 

177. Quem representou o Antigo Regime em Portugal? 

Resposta: D. João V.  

178. Quem fazia parte do Terceiro Estado? 

Resposta: Burguesia e Povo. 

179. Como devia ser a balança comercial do Antigo Regime? 

Resposta: Mais exportações e menos importações.  

180. O que são manufaturas?  

Resposta: Unidades produtivas artesanais, ou seja, feitas à mão.  

181. Artisticamente, como se manifestou o Antigo Regime? 

Resposta: Através do Barroco. 

182. O que determinava o Tratado de Methuen? 
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Resposta: Comércio exclusivo entre Portugal e Inglaterra no que diz respeito ao vinho português e 

têxteis ingleses. 

183. O Tratado de 1703 foi positivo para Portugal? Porquê? 

Resposta: Não, porque os ingleses controlavam a nossa produção de vinho do Porto e este aumentou 

bastante as nossas importações.  

184. O que caracterizava o estilo barroco? 

Resposta: Exagero, teatralidade, impactante.  

185. O método científico apoiou o início de que Revolução? 

Resposta: Revolução Científica.  

186. Qual o sistema político da Holanda e Inglaterra no século XVIII?  

Resposta: Federalismo e Parlamentarismo, respetivamente. 

187. O que é o federalismo? 

Resposta: Estados autónomos que se unem num governo federal procurando satisfazer as 

necessidades da população coletiva.  

188. Em que consiste o parlamentarismo? 

Resposta: Apresenta uma representação de todos os estratos sociais na Câmara dos Comuns.  

189. O que é uma companhia comercial? 

Resposta: Companhias que detêm o exclusivo comercial de produtos ou rotas. 

190. O que foram os Atos de Navegação ingleses?  

Resposta: Leis de Cromwell que procuraram terminar com a concorrência da Holanda. 

191. A nível das mentalidades, como ficou conhecido o século XVIII? 

Resposta: Século das Luzes. 

192. Em que consistiu o Iluminismo? 

Resposta: Movimento centrado na razão e na busca pela felicidade.  

193. Quem foram os principais rostos da filosofia das luzes? 
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Resposta:  Rousseau, Voltaire e Montesquieu.  

194. Quais foram os principais meios difusores do iluminismo? 

Resposta: Enciclopédia, jornais, cafés, salões, clubes, maçonaria e academias. 

195. O que é um estrangeirado?  

Resposta: Intelectual que teve contacto com ideais iluministas no estrangeiro e retornou ao seu país 

de origem.  

196. Quem foi o principal rosto político durante o reinado de D. José I? 

Resposta: Marquês de Pombal.  

197. Quais foram as principais medidas económicas do Marquês de Pombal? 

Resposta: Regresso ao Mercantilismo, leis pragmáticas, investimento nas indústrias e criação de 

companhias comerciais. 

198. Que reformas foram feitas na educação no período pombalino? 

Resposta: criação de escolas menores, onde todos aprendem a ler e a escrever, dinamizou as 

universidades, valorizou o saber cientifico e criou o Colégio dos Nobres e Aula do Comércio. 

199. O que aconteceu em Lisboa, em 1755? 

Resposta: Terramoto e Maremoto.  

200. De que forma é que este acontecimento fez nascer o urbanismo pombalino? 

Resposta: Com a destruição da baixa, Pombal precisou de criar um novo conceito para erguer uma 

nova baixa pombalina.  

201. Em que consistia o urbanismo pombalino? 

Resposta: Ruas largas e retilíneas; passeios; edifícios uniformes; rede de esgotos.  

202. O que é um déspota esclarecido? 

Resposta: Indivíduo que combina o absolutismo com ideais iluministas.  

203. Como foi alargada a área de cultivo no século XVIII? 

Resposta: drenagem de pântanos e arroteamento das terras. 
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204. Que países arrancaram com revoluções na indústria do século XVII/XVIII? 

Resposta: Inglaterra e Holanda. 

205. Que novas culturas foram introduzidas durante a Revolução Agrícola? 

Resposta:  Batata, Beterraba e Milho.   

206. O que é o pousio? 

Resposta: Período de descanso de uma parcela de terreno de cultivo.  

207. O que é rotação quadrienal de culturas? 

Resposta: Divisão do campo de cultivo em quatro parcelas, onde em cada uma se fazia o cultivo de 

sementes diferentes (seleção de sementes). 

208. Qual foi o fator preponderante para o atraso da Revolução Agrícola na restante 

Europa? 

Resposta: O Antigo Regime. 

209. Por que razões se deu uma Revolução demográfica no século XVIII? 

Resposta: Melhoria na agricultura espelhava-se numa melhor alimentação que por sua vez era 

favorável à demografia.  

210. Que fatores contribuíram para o pioneirismo inglês na Revolução Industrial? 

Resposta: O parlamentarismo; investimento de nobres e burgueses; muita mão de obra; boa gestão 

de capitais; excelente acesso a matérias-primas; mercado interno dinâmico.  

211. O que foi a Revolução Industrial? 

Resposta: Transformações ocorridas na Indústria que correspondiam à passagem da manufatura para 

a maquinofatura.  

212. Quais foram os principais setores onde arrancou a Revolução Industrial? 

Resposta: Têxtil e metalúrgico.  

213. Em que consiste o conceito de êxodo rural? 

Resposta: Saída do campo para a cidade.  
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214. Quais foram as principais fontes e tipos de energia da Revolução Industrial? 

Resposta: Carvão e vapor.  

215. Em quantas colónias foi dividida a costa ocidental americana? 

Resposta: 13. 

216. O que tinham estas colónias em comum? 

Resposta: língua, religião, necessidade de defesa dos franceses e índios. 

217. Em que consistiu o Boston Tea Party? 

Resposta: Habitantes disfarçados de índios lançaram ao mar os carregamentos de chá de três navios 

ingleses.  

218. Como reagiu o rei inglês ao Boston Tea Party? 

Resposta: Encerrou Boston e ocupou militarmente a cidade.  

219. O que exigiram os colonos no I Congresso de Filadélfia, de 1794? 

Resposta: Mesmas liberdade e direitos dos ingleses e recusaram o exclusivo colonia.  

220. Quem liderou o exército resultante do II Congresso de Filadélfia, de 1795? 

Resposta: George Washington.  

221. Que documento foi assinado no III Congresso de Filadélfia? 

Resposta: Declaração Unilateral de Independência dos EUA.  

222. Quem redigiu a Declaração unilateral de Independência dos EUA? 

Resposta: Thomas Jefferson.  

223. O que é uma Constituição? 

Resposta: Lei fundamental de um país que determina dos direitos e deveres dos cidadãos.  

224. Em que ano foi aprovada a Constituição dos EUA?  

Resposta: 1787. 

225. O que é um Estado federal? 
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Resposta: Estado que engloba vários estados com autonomia interna, mas todos se encontram 

subordinados à mesma Constituição.  

226. Em que ideais se inspirou a Constituição e a Declaração de Independência dos EUA? 

Resposta: Nos ideais iluministas. 

227. Como se encontrava a França nos finais do século XVIII? 

Resposta: Crise económica e financeira.  

228. O que são Estados Gerais? 

Resposta: Cortes.  

229. Em que resultou a reunião dos Estados Gerais convocada por Luís XVI? 

Resposta: Formação de uma Assembleia Nacional para redigir uma Constituição. 

230. Que estratos sociais faziam parte da Assembleia Nacional Constituinte? 

Resposta: Todos.  

231. Que acontecimento despoletou a Revolução Francesa? 

Resposta: A Tomada da Bastilha. 

232. Em que ano se deu a Revolução Francesa? 

Resposta: 1789. 

 

233. Quantas fases teve a Revolução Francesa? 

Resposta: 6. Monarquia absoluta; Monarquia Constitucional; Convenção; Terror; Diretório; 

Consulado. 

234. O que é uma Monarquia Constitucional? 

Resposta: Regime político governado por um presidente eleito por período limitado e por um Rei de 

cariz hereditário e vitalício, onde a organização dos estados, direitos e deveres estão consagrados na 

Constituição.  

235. Quem eram os sans-culottes? 
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Resposta: Eram populares.   

236. Em 1791, a Monarquia foi interrompida em França. Porquê? 

Resposta: O Rei foi assassinado.  

237. Como ficou conhecido o período de governação de Robespierre, em 1793? 

Resposta: O Terror de Robespierre. 

238. Quem chegou ao poder com o 18 do Brumário? 

Resposta: Napoleão Bonaparte.  

239. Quais foram os cargos/títulos obtidos por Napoleão Bonaparte? 

Resposta: Cônsul, Cônsul vitalício e imperador. 

240. Qual o lema da Revolução Francesa? 

Resposta: Igualdade, Liberdade e Fraternidade.   

241. O que é o Liberalismo? 

Resposta: Corrente política, económica e social assente na garantia da liberdade do indivíduo face ao 

Estado.  

242. Em que consistiu o bloqueio continental? 

Resposta: Todos os países europeus deviam fechar os portos à Inglaterra.  

243. Como reagiu Portugal à ordem de Napoleão em 1806?  

Resposta: Não cumpriu o bloqueio continental.  

244. Quais foram as consequências para Portugal do bloqueio continental? 

Resposta: Invadidos 3 vezes.  

245. Em 1807, como reagiu a família real portuguesa às invasões francesas? 

Resposta:  Fugiu para o Brasil.  

246. Quem liderou a primeira invasão francesa? 

Resposta: Junot.   
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247. Que territórios foram tomados na primeira invasão francesa? 

Resposta: Lisboa.  

248. Quem auxiliou Portugal durante as invasões francesas? 

Resposta: Os ingleses.  

249. O que significou a Convenção de Sintra de 1808? 

Resposta: Fim da 1.ª Invasão francesa.  

250. Quem liderou a segunda invasão francesa? 

Resposta: Soult.   

251. Que territórios tentaram conquistar os franceses? 

Resposta: Porto.  

252. Em que consistiu o desastre da Ponte das Barcas?  

Resposta: Queda de uma ponte feita de barcas que ligava o Porto a Gaia.  

253. Quem encabeçou a terceira invasão francesa?  

Resposta: Massena. 

254. Qual era o objetivo territorial da terceira invasão francesa?  

Resposta: Chegar a Lisboa.  

255. Quando terminaram as invasões francesas?  

Resposta: 1811.  

256. O que potenciou a Revolução Liberal de 1820? 

Resposta: O descontentamento populacional e o Sinédrio.  

257. Como se chamava a associação secreta de burgueses e juízes do Porto, liderada por 

Fernandes Tomás? 

Resposta: Sinédrio.  

258. O que aconteceu a 24 de Agosto de 1820? 
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Resposta: Golpe.  

259. O que são Cortes Constituintes? 

Resposta: Representantes de todos os estratos sociais unem-se para elaborar uma Constituição. 

260. Como reagiu o príncipe herdeiro D. Pedro à chamada de atenção das Cortes 

Constituintes?  

Resposta: Manteve-se no Brasil.  

261. O que significou o célebre grito do Ipiranga?  

Resposta: Independência do Brasil. 

262. Quem jurou a Constituição de 1822? 

Resposta: D. João VI.   

263. Que regime político vingou em Portugal depois da Constituição de 1822? 

Resposta: Monarquia Constitucional. 

264. Que ideais defendia a Constituição de 1822? 

Resposta: Liberdade e igualdade; Soberania Nacional; Separação de Poderes; Supremacia do poder 

legislativo sobre o executivo e Sufrágio universal.  

265. Quem tentou restaurar uma monarquia absoluta? 

Resposta: D. Miguel.   

266. Que golpes foram preconizados com esse feito em 1823 e 1824?  

Resposta: Vila Francada e a Abrilada, respetivamente.  

267. Em que consistiu a Carta Constitucional? 

Resposta: Documento redigido por D. Pedro IV que, ao contrário da Constituição de 1822, concedia 

mais privilégios aos nobres. 

268. Porque é que ela surgiu? 
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Resposta: A Carta Constitucional surge da vontade de D. Pedro de entregar o reino de Portugal à sua 

filha. Enquanto esta é menor, entrega a regência ao seu irmão D. Miguel, que apresenta pretensões 

ao trono de características absolutistas.  

269. Qual a principal diferença entre Constituição e Carta Constitucional? 

Resposta: A Constituição defende a soberania popular, pois foi um documento redigido com o 

consentimento de todos os estratos sociais, já a Carta Constitucional foi redigida pelo rei D. Pedro, 

deixando de parte a soberania popular.  

270. Que regimes políticos defendiam D. Miguel e D. Pedro IV respetivamente? 

Resposta: Antigo Regime e Liberalismo, respetivamente.  

271. Em que consistiu a Convenção de Évora Monte, de 1834? 

Resposta: Fim do conflito entre D. Miguel e D. Pedro, envia D. Miguel para o exílio.  

272. Como ficaram conhecidos os defensores da Constituição de 1822? E da Carta? 

Resposta: vintistas e cartistas, respetivamente.  

273. Qual o cargo ocupado por Mouzinho da Silveira? 

Resposta: Ministro da Fazenda.  

274. Quais foram as suas principais medidas? 

275. Qual o objetivo principal delas? 

Resposta: Pôr fim às medidas absolutistas. 

276. De que forma é que a Revolução Industrial potenciou uma revolução dos transportes?  

Resposta: O desenvolvimento da metalurgia e da siderurgia fez com que se dinamizassem os 

transportes, aos quais também foi associada a máquina a vapor.  

277. O século XIX apresentou novas fontes de energia. Quais? 

Resposta: Petróleo e Eletricidade.  

278. O que é o capitalismo industrial e financeiro? 

Resposta: Investimento de pessoas externas às fábricas, como banqueiros ou financeiros, para a 

atualização das máquinas e das fábricas.  
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279. Em que consiste o liberalismo económico? 

Resposta: Doutrina económica que recusa a intervenção do Estado na economia e defende a 

liberdade de iniciativa e concorrência. 

280. Que crises se associam ao liberalismo económico? Porquê? 

Resposta: Superprodução e subconsumo. 

281. Que tipos de empresas podiam existir no século XIX?  

Resposta: Verticais – mesmo setor controla a produção; Horizontais – empresas do mesmo ramo. 

282. O que é o livre cambismo?  

Resposta: Eliminação de taxas alfandegárias e livre circulação de produtos.  

283. O que é o protecionismo? 

Resposta: Defendia a aplicação de taxas alfandegárias. 

284. Qual o movimento artístico preponderante no século XIX? 

Resposta: Romantismo 

285. Em que consistiu o setembrismo? 

Resposta: Política que nasce em setembro de 1836 derivada do descontentamento com a Carta 

Constitucional. 

286. O que foi o cabralismo? 

Resposta: Radicalismo do Ministro de D. Maria II. Inicialmente aprovava a Carta, contudo torna-se 

um ditador quando toma o poder. 

287. Que revoltas populares foram desencadeadas pelo governo de Cabral em 1846 e 1847, 

respetivamente? 

Resposta: Maria da Fonte e Patuleia.  

288. O que foi a Regeneração? 

Resposta: Período de modernização do país. 

289. Qual foi o principal rosto deste período? 
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Resposta: Fontes Pereira de Melo. 

290. Que medidas de Fontes Pereira de Melo representam uma tentativa de modernização 

do país? 

Resposta: Desenvolvimento dos caminhos de ferro, das vias de comunicação, de pontes e faróis, do 

telégrafo e telefone, dos correios e do selo.   

291. O excesso de mão de obra potenciou que acontecimento social? 

Resposta: Emigração. 

292. Com que capitais é que Fontes Pereira de Melo modernizou o país? 

Resposta: Estrangeiros. 

293. Que repercussões teve o Fontismo para a economia portuguesa? 

Resposta: Negativas, pois a dívida aumentou.  

294. Que razões potenciaram a explosão demográfica do século XIX?  

Resposta: Melhor alimentação, desenvolvimentos na higiene e avanços na medicina.  

295. Como se organizava a cidade do século XIX?  

Resposta: centro, onde ficavam os boulevards e periferia, onde se situavam os bairros de lata. 

296. Que problemas estão associados ao crescimento urbano? 

Resposta: Desenraizamento da população, insegurança, delinquência, desemprego, miséria, 

mendicidade, alcoolismo, prostituição. 

297. Como se organizava a sociedade do século XIX?  

Resposta: Alta burguesia, classe média e proletariado.  

298. Qual a diferença entre operariado e proletariado? 

Resposta: Proletariado – grupo social formado por trabalhadores assalariados da indústria ou da 

agricultura. Operariado – trabalhador que opera nas máquinas.  

299. Como surgiram as ideais socialista e o movimento sindical? 

Resposta: Desigualdades sociais e a exploração do operariado levaram a revoltas e agitação social. 

300. O que é o socialismo? 

Resposta: Doutrina económica e política que defende a distribuição equilibrada de riqueza, de 

propriedade e dos meios de produção em busca da igualdade social.  
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301. Quem defendia o socialismo utópico?  

Resposta: Robert Owen, Saint Simon, Proudhon e Fourier. 

302. Quem criou o socialismo científico? 

Resposta: Marx e Engels. 

303. O que defendia o marxismo? 

Resposta: Ideologia criada para que o proletariado possa alcançar o poder. 

304. Que nome se dá ao fim da sociedade de classes e das diferenças sociais? 

Resposta:  Comunismo.  

305. O que são sindicatos?  

Resposta: Instituições que procuram defender os interesses dos operários.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


