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Resumo 

 

O presente estudo recai sobre o ensino e a aprendizagem através da utilização de recursos 

audiovisuais. Estes recursos são uma ótima ferramenta ao dispor dos docentes neste 

mundo cada vez mais digital e virado para as inovações tecnológicas. Como forma de 

colmatar, de certo modo, o intervalo geracional existente entre a maioria da classe docente 

e os seus alunos, criámos uma plataforma digital que servisse tanto a alunos como a 

professores. Esta plataforma digital tem como objetivo ser de fácil acesso e intuitiva para 

professores, que na maioria dos casos são imigrantes digitais e que sentem algumas vezes 

dificuldades em encontrar o recurso audiovisual melhor para determinada situação. Um 

projeto destes obriga a uma pesquisa aprofundada sobre as necessidades dos professores, 

pois sem este estudo não saberíamos em que áreas deveríamos investir, mas também 

conduz a um levantamento moroso de todos os recursos audiovisuais existentes. Este 

mapeamento de recursos teve, posteriormente, de ser colocado a par com as necessidades 

dos professores, criando assim uma triagem. 

O êxito da aplicação desta plataforma no mundo real é possível graças à divulgação da 

mesma e esperamos que a classe docente consiga tirar o maior partido desta, melhorando 

e pormenorizando continuamente as suas aulas e as suas estratégias.  

https://relatoriomeh.wixsite.com/maphista 

 

Palavras-chave: recursos audiovisuais; professores; plataforma digital; Novas 

Tecnologias da Informação e da Comunicação; Literacia Digital. 
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Abstract 

 

This study focuses on teaching and learning using audio-visual resources. These resources 

are a great tool for teachers in this increasingly digital, technology-driven world. As a 

way of bridging the generational gap between most of the teaching class and their 

students, we created a digital platform that will serve both students and teachers. This 

digital platform aims to be easily accessible and intuitive for teachers, who, in most cases, 

are digital immigrants and sometimes find it difficult to find the best audio-visual resource 

for a given situation. Such a project requires in-depth research on teachers' needs, because 

without this study we would not know in which areas we should invest, but it also leads 

to a lengthy survey of all existing audio-visual resources. Subsequently, this resource 

mapping had to be brought into line with teachers' needs. 

Successful application of this platform in the real world is made possible by its 

dissemination and we hope that the teaching class will be able to make the most of it by 

continually improving and detailing its lessons and strategies. 

https://relatoriomeh.wixsite.com/maphista 

 

Keywords: audio-visual resources; teachers; digital platforms; Information and 

Communication Technology; Digital Literacy. 
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Introdução 

Ao longo deste trabalho iremos relatar e demonstrar o trabalho que foi produzido 

ao longo de um ano letivo. Este ano foi pautado por um estágio curricular bastante 

exigente, que nos permitiu ganhar algum “estofo” para a produção do trabalho que 

apresentamos. Como irão poder observar ao longo das páginas que se seguem, este 

trabalho não é um Relatório de Estágio comum, pois não faz um mero relato do que foi 

produzido no estágio. Porém, os conhecimentos que foram adquiridos no decorrer dos 

dois anos de mestrado foram aplicados ao longo do processo de criação que culminou 

com a construção de uma plataforma online que pretende “facilitar a vida” aos professores 

e alunos que ensinam e aprendem História. 

Num primeiro plano será demonstrada a pesquisa que foi executada para se colocar 

os nossos planos em prática. A explicação de alguns termos-chave para este relatório foi 

realizada na análise do estado da arte: o significado de Novas Tecnologias da Informação 

e da Comunicação (NTIC) ou o conceito de Literacia Digital. Também precisávamos de 

compreender como é que os docentes dos dias de hoje interagem com as Novas 

Tecnologias da Informação e da Comunicação. Da mesma forma, foi necessário 

compreendermos como é que os jovens, que já se encontram nas gerações de nativos 

digitais, veem estas tecnologias quando aplicadas ao contexto de aula. É importante 

compreender como é que uma sala de aula, física e palpável, se conecta com o 

ciberespaço, que “não está em lugar nenhum, pois está em todo o lado, em qualquer 

momento” (Lima, 2013, p. 124) 

Num mundo em que o fenómeno das Fake News e da informação está tão em voga, 

compreendemos que seria importante escrever uns apontamentos relativos à forma como 

podemos colmatar estas Fake News quando mostramos vídeos aos nossos alunos. 

Igualmente, consideramos importante fazer uma revisão ao que é necessário ser feito 

quando um professor pretende utilizar um recurso audiovisual na sala de aula. 

Apercebemo-nos, com as pesquisas realizadas, que ainda reina alguma falta de 

informação sobre a melhor metodologia a aplicar quando estamos perante este tipo 

materiais. Estes materiais são demasiado ricos e podem conter neles informações que 

facilitem a aprendizagem, para serem usados apenas como um prémio de bom 
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comportamento. Esta mentalidade, que ainda permanece na mente de alguns professores, 

terá de ir mudando para que estes materiais atinjam o seu verdadeiro potencial. 

Com a pesquisa teórica concluída decidimos que precisávamos de mais 

informações para podermos perceber qual a melhor forma de criarmos uma plataforma 

do género e a que respostas teríamos de responder para que a plataforma fosse uma mais-

valia para os docentes. Para atingirmos estes objetivos, começamos por elaborar um 

questionário que foi entregue a um público-alvo bastante pequeno, que, porém, se 

demonstrou heterogéneo nas suas opiniões e nas suas experiências. 

A elaboração deste questionário seguiu as mais elementares regras de elaboração 

de um documento do género, tal como o tratamento dos dados obtidos. O questionário foi 

feito de forma anónima e os dados recolhidos respeitam o anonimato.  

Os resultados que foram obtidos com os inquéritos foram esmiuçados e alvo de uma 

análise profunda dos problemas, dúvidas e dificuldades dos docentes. Com os dados 

recolhidos e analisados ficamos com um conhecimento mais alargado sobre as áreas em 

que poderíamos trabalhar mais afincadamente. 

A produção da plataforma foi o último passo e começou por um mapeamento de 

recursos que respondessem tanto ao Programa da disciplina de História A, como às 

principais características pedidas pelos docentes. Foram encontrados 193 recursos 

audiovisuais que correspondiam a ambas as premissas. Estes recursos foram colocados 

na plataforma de forma a serem de fácil acesso e a que os professores não tivessem de 

perder muito tempo a fazerem pesquisas. Embora tenha sido este o número inicial de 

recursos, não é de todo o número final, pois é pretendido que exista uma constante 

atualização da plataforma. 

Por fim, a plataforma foi alvo de promoção a nível nacional, tendo sido enviada 

para todas as escolas, tanto públicas, como privadas do país. A nossa intenção inicial era 

contribuir para a preparação de aulas que os professores têm de realizar e sentíamos que 

para verdadeiramente atingirmos o objetivo a que nos propusemos teríamos de enviar o 

acesso à plataforma ao maior número de professores que conseguíssemos. Para que desta 

forma a plataforma deixasse de ser só nossa e passasse a ser de toda a comunidade 

interessada. 
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Capítulo 1 – Enquadramento teórico  

Este primeiro capítulo do relatório de estágio tem como premissa começar por 

esclarecer e clarificar alguns conceitos que já entraram no nosso vocabulário que, porém,  

nunca parámos para pensar no que verdadeiramente significam. Miranda começa um dos 

seus artigos a esclarecer este ponto “Os seres humanos têm uma tendência, que diria 

natural, para simplificar a informação que recebem do meio. Criam categorias e 

associações de modo a memorizar e compreender o que se passa à sua volta” (Miranda, 

2007). O problema destas categorias é que muitas vezes não nos permitem uma 

compreensão global dos termos pois, ao simplificar, perdemos informação que 

identificamos como supérflua, mas que poderá não o ser num quadro mais abrangente. 

O conjunto de tecnologias que nos permitem comunicar com as diferentes partes do 

mundo de forma rápida e precisa a que demos o nome de TIC (Tecnologias da Informação 

e da Comunicação) vai ser o primeiro tópico a ser abordado no decorrer deste trabalho. A 

sua importância e a sua permanente evolução tornam este conjunto de componentes 

tecnológicos uma parte integrante das escolas e das salas de aula do século XXI. Por esta 

mesma razão, é importante compreendermos como é que a comunidade educativa 

interage com as TIC. Esta interação com as TIC e com as NTIC (Novas Tecnologias da 

Informação e da Comunicação) no espaço da Escola traz à tona um importante chavão: a 

Literacia Digital. Este termo é cada vez mais importante e o seu estudo é explorado no 

decorrer do ponto 1.2. Todavia, a sua importância faz com que nos tenhamos sentido 

impelidos a fazer uma abordagem mais focada nos principais intervenientes escolares. 

Dessa forma, reservamos o subcapítulo 1.3 para explorar o conceito de Literacia Digital 

aplicada aos docentes e o subcapítulo 1.4 para o explorarmos com uma focagem maior na 

Literacia Digital dos alunos. 

Já que o fenómeno das Fake News está tão presente na sociedade atual não sendo, 

porém, um tema completamente novo, decidimos que era necessária uma abordagem à 

forma como discernir a informação válida da informação errónea. Vemos que a cada dia 
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que passa novos vídeos entram na Internet e que nem todos tentam promover uma 

sociedade que seja baseada em factos históricos, mas sim na tentativa de defender 

ideologias ou difundir preconceitos. Saber distinguir o "trigo do joio” é de grande 

importância e foi com esse espírito que escrevemos o ponto 1.5. 

Na conclusão deste capítulo decidimos fazer uma análise ao estado da arte no que 

diz respeito à utilização de vídeos em contexto de sala de aula. Analisando boas e más 

práticas que já foram relatadas um pouco por todo o mundo e dando alguns conselhos que 

nos pareceram úteis depois de experiências de campo. 

 

1.1. Tecnologias da Informação e da Comunicação 

Como referido na introdução, este relatório incide, maioritariamente, sobre a uti-

lização das TIC em contexto escolar, mais propriamente em contexto de sala de aula, e 

na forma como os diversos protagonistas do universo escolar podem interagir com elas 

de forma a consolidarem os seus conhecimentos e as suas aprendizagens, daí que seja 

fulcral começar exatamente por discorrer um pouco sobre o conceito. 

Quantas vezes já ouvimos falar, e falámos também nós, das tão famosas Tecnolo-

gias da Informação e da Comunicação (TIC ou ICT em inglês)? Contudo, a maior parte 

das vezes em que pensamos nestas, vem-nos à cabeça jargões simplistas tais como “com-

putadores” ou “Internet”. Embora estas ideias não se encontrem erradas, estão profunda-

mente incompletas, pois não apresentam um contexto histórico, social nem cultural refe-

rente ao seu aparecimento ou à sua utilização. Também não apresentam qualquer tipo de 

ideia de futuro. Num mundo que se encontra em constante mudança, termos a ideia de 

que as TIC se limitam aos computadores e à Internet é ficarmos estagnados no tempo. 

Estas simplificações também não nos permitem olharmos profundamente para as novas 

utilidades a dar a estas Tecnologias, pois, como já foi referido, num mundo que evolui e 

se desenvolve ao ritmo que temos visto, é obrigatório compreender que as TIC podem ser 

utilizadas de formas diferentes e em contextos diversos.  

 Encontramos em Miranda uma breve explicação para o termo TIC: “refere-se à 

conjugação da tecnologia computacional ou informática com a tecnologia das telecomu-

nicações e tem na Internet e mais particularmente na World Wide Web (WWW) a sua 
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mais forte expressão” (Miranda, 2007, p. 43). Esta abordagem, embora útil e clara, não é 

a que pretendemos para o nosso trabalho porque, novamente, fica presa a duas ideias 

básicas, não contextualizando a expressão. Para situarmos o conceito de uma outra forma, 

mais completa, temos de perceber o que foi a Terceira Revolução Industrial. Greenwood 

(1999) apresenta uma breve explicação: “a third industrial revolution – an era of rapid 

technological progress associated with the development of information technologies” 

(Greenwood, 1999, p. 2). Encontramos também uma outra forma de definir esta Era da 

Informação, comparando a revolução digital com a revolução industrial e os seus impac-

tos:  

 

The information age, made possible by the advent of electronic computers, is 

characterized by the shift from traditional industry to an economy based on 

information digitalization. The onset of the Information Age is associated with the 

Digital Revolution, just as the Industrial Revolution marked the onset of the 

Industrial Age (College of Education and Human Services, 2016, p. 6).  

 

Conseguimos, então, compreender que existe uma relação entre o rápido progresso 

que adveio da terceira revolução industrial com as novas tecnologias da informação e da 

comunicação. Contudo, devemos acautelar que esse impacto não foi imediato, dado que 

“when the era of computers began in the 1950s, they were used primarily in academic 

and industrial research to perform calculations that were impractical or impossible to do 

manually” (Greenwood, 1999, p. 10). Este primeiro uso da tecnologia não permitia ainda 

o desenvolvimento das TIC, pois faltava ainda serem tomados pelo menos três passos 

importantes. Dois deles, a criação da Internet e da World Wide Web, vieram com 20 anos 

de diferença: “Though the Internet itself has existed since 1969, it was the with the in-

vention of the World Wide Web in 1989 by British scientist Tim Berners-Lee and its 

introduction in 1991 that the Internet become an easily accessible network” (College of 

Education and Human Services, 2016, p. 6). Por fim, a terceira peça fundamental para o 

advento das TIC foi a chegada dos computadores pessoais “the 1980s, with the introduc-

tion of the personal computer and the spread of networking.” (Greenwood, 1999, p. 10). 

Com a acessibilidade a computadores a partir de casa e com a possibilidade de se ligar a 
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uma rede mundial a que se deu o nome de Internet, a informação e a comunicação come-

çaram a fluir de forma muito mais orgânica e rápida, aumentado a velocidade transfor-

mativa de tudo. Entramos, desta forma, a todo o gás na terceira revolução industrial e na 

era do digital.  

 Após compreendermos de onde vêm e como surgiram as TIC, é importante per-

ceber também como foram e são utilizadas em sala de aula. Para este ponto iremos recor-

rer novamente ao que nos é transmitido por Miranda que apresenta o termo “Tecnologias 

Aplicadas à Educação”. Para a autora, este termo significa: “Tecnologias Aplicadas à 

Educação pode ser considerado sinónimo de Tecnologias Educativas, pois trata-se de 

aplicações tecnológicas, qualquer que ela seja, aos processos envolvidos no funciona-

mento da educação” (Miranda, 2007, p. 43). Este termo de Tecnologias Aplicadas à Edu-

cação (TAE) será da maior importância para este estudo, pois o que pretendemos com 

este trabalho é fornecer aos professores uma ferramenta para que usem as TAE. As TAE 

não podem ser só vistas como a utilização de recursos técnicos mais avançados, mas prin-

cipalmente pelo uso destes de forma a alcançarmos uma melhor aprendizagem. O que 

quer dizer que o fim para o qual se usam as TAE é uma aprendizagem mais consistente e 

de melhor qualidade tendo como meios a utilização de algumas tecnologias – “O uso 

educativo do computador e da Internet pode ser considerado um subdomínio da Tecnolo-

gia Educativa.” (Miranda, 2007, p. 43). Este subdomínio têm de ser utilizado com inteli-

gência por parte do educador, pois a utilização das TIC no ensino não garantem nada por 

si só, este facto esta muito bem comentado em vários artigos como podemos ver nestes 

dois casos: “A investigação tem demonstrado que a estratégia de acrescentar a tecnologia 

às atividades já existentes na escola e nas salas de aula, sem nada alterar nas práticas 

habituais de ensinar, não produz bons resultados na aprendizagem dos estudantes” 

(Miranda, 2007, p. 44); “The project was predicated on the view that ICT alone does not 

enhance learning. How ICT is incorporated into learning activities is what is important” 

(Sutherland, et al., 2004, p. 413).  

Porém, se a aplicação das TIC ao ensino for bem concretizada, devido a um pla-

neamento antecipado e calculado, os resultados que se podem retirar do seu uso é bastante 

benéfico, tanto para os alunos que são os principais visados, como para os professores 
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que conseguem garantir um novo meio para que a mensagem que querem transmitir seja 

compreendida pelo seu público. Este tipo de uso e o que advém dele está igualmente bem 

credenciado na bibliografia existente, pois hoje sabemos que a renovação das antigas sa-

las de aula e os recursos que estas utilizavam é algo essencial se queremos conseguir 

cativar as gerações mais jovens de estudantes. 

 

Evidence of the impact on learning and teaching indicates that, where the use of 

ICT is most effective in enhancing the learning experience, teachers have been able 

to integrate a number of technologies such as laptops, interactive whiteboards and 

the internet. Such contributions of hardware, software and connectivity allow them 

to develop innovative approaches to learning and teaching (Condie & Munro, 2006, 

p. 3). 

 

Compreendemos assim melhor o que são as TIC, de onde vieram e quais é que 

são as utilidades que a sociedade lhes pode dar. Para este caso em estudo, o que nos parece 

importante salientar são as oportunidades que estas TIC apresentam relativamente a um 

novo tipo de lecionação de aulas e as portas que abrem para um novo paradigma no ensino 

e na aprendizagem. Para que isto se realize só é preciso que exista vontade das instituições 

e dos indivíduos tais como governantes, diretores de escola, professores e alunos, pois as 

condições tecnológicas e as suas bases já estão montadas e prontas para serem utilizadas 

para estes fins. 

 

1.2. Literacia Digital 

Antes de começar a explicar o porquê de este tópico ser da maior importância para 

a realização e compreensão deste relatório, iremos tentar esclarecer sucintamente o sig-

nificado desta expressão que está cada vez mais presente nas nossas sociedades e nas 

nossas escolas. A palavra Literacia é maioritariamente utilizada para descrever um con-

junto de aprendizagens que é feito por um sujeito de forma a conseguir interagir com um 

documento de forma a conseguir lê-lo e interpretá-lo. Em contexto escolar, até ao fim do 

século passado, o tipo de literacia que era mais discutido nas escolas e instituições de 

ensino portuguesas era a literacia relativa à leitura de textos impressos. O que se pretendia 

saber era se os alunos conseguiam ler e reter a informação que, por exemplo, os livros de 
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leitura obrigatória forneciam. As estratégias que as escolas desenvolviam eram maiorita-

riamente viradas para a resolução dos problemas relativos à leitura deste tipo de textos. 

Como nos diz John Hurtley, o paradigma dos últimos dois séculos encontrava-se colocado 

por inteiro na literacia em formato papel: “The nineteenth and twentieth centuries were 

notable for massive and sustained public investment in schools and (later on) universities 

– the infrastructure needed to deliver near-universal print-literacy at low cost to the user” 

(Burgess & Green, 2013). Com o advento dos computadores pessoais, com a implemen-

tação de um sistema global de Internet e com a chegada destes dois às massas fez com 

que cada vez fosse mais importante termos em atenção esta nova linguagem que, embora 

aparente alguns aspetos em comum com a literacia escrita, possui diferenças significati-

vas na forma – “Digital literacy implies the same reading-writing skills, but without pa-

per, pencils, books, or lectures” (Murray, 2015). A linguagem do mundo digital é muito 

mais complexa e intrincada do que as linguagens ditas comuns e é por isso que devemos 

ter em atenção este novo tipo de literacia: 

 

Com o advento do computador e da Internet, estudiosos no campo linguístico 

devem levar em consideração que estamos tratando de uma linguagem que se 

transforma de maneira ainda mais rápida do que os processos de evolução 

linguística evidenciados em outros contextos (Selfe, 1999, p. 56). 

 

Esta forma de ler, interpretar e interagir com os meios digitais leva-nos a procurar 

perceber como é que podemos dizer que alguém não é analfabeto digital. Este aspeto é de 

grande importância pois com a literacia digital é mais complexo do que em outros cam-

pos. Uma publicação de 1997 começa a delimitar estes marcos, segundo os autores:  

 

A student should be considered “internet literate” when the student has mastered 

the following broad skills:  

1. Emailing, including attachments and ability to use LISTSERV; 

2. Web browsing, including the ability to configure helper applications, set all op-

tions, manage bookmarks, download files and applications, take digital notes from 

online resources, and use search engines; 

3. Writing simple Hypertext Mark-up Language (HTML) code, including construc-

tion of homepages, links, image embedding and simple colorizing. (a) Scanning 

text and visuals for HTML markup;  
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4. Using real-time internet communication tools including text based tools (e.g., 

IRC), audio (e.g., e-phone, Maven, etc.), and video (e.g., CUsee-ME).  

5. Telnetting and logging onto other servers, downloading files and applications 

using file transfer protocol (ftp) and using gopher tools.  

6. Utilizing USENET newsgroups and bulletin boards (Ward & Karet, 1997). 

 

 Este excerto apresenta-nos uma tentativa de delimitação de um letrado digital. 

Contudo, sofre de dois problemas graves: um deles é não ter sobrevivido ao teste do 

tempo, pois alguns dos limites que propunha já não fazem sentido nos dias de hoje, em-

bora outros ainda sejam passíveis de ser utlizados. O segundo problema é que estes auto-

res colocam o foco, quase na sua totalidade, na técnica, ou seja, para eles um letrado 

precisa de ser um expert na parte da computação, não colocando qualquer aspeto que sai 

deste campo de ação. Desta forma, seria útil encontrarmos uma perspetiva que fosse mais 

ampla nos campos onde se apresenta e que tivesse em conta a sociedade e a cultura onde 

se integra. A noção de Literacia Digital, segundo Selfe (1999), é 

 

uma complexa série de valores, práticas e habilidades situados social e cultural-

mente envolvidos em operar linguisticamente dentro de um contexto de ambientes 

eletrónicos, que incluem leitura, escrita e comunicação… Nesse contexto, letra-

mento digital refere-se aos contextos social e cultural para discurso e comunicação, 

bem como os produtos e práticas linguísticas e sociais de comunicação, e os modos 

pelos quais os ambientes de comunicação têm se tornado partes essenciais de nosso 

entendimento cultural do que significa ser letrado (p. 11). 

 

 Esta nova conceção do que é não ser analfabeto digital é muito menos tecnocrata 

e faz com que as pessoas não tenham de ser profissionais no ramo da informática para 

serem letrados digitais. Este último fator torna esta última forma de pensar a literacia 

digital muito mais proveitosa e será a partir desta forma que se guiará o nosso trabalho, 

portanto, literacia digital é “the ability to understand and use information in multiple for-

mats from a wide variety of sources when it is presented via computers” (Gilster, 1997, 

p. 6). 

Depois de termos explicado o que significa literacia digital e termos definido o 

que para nós distingue um letrado digital de um analfabeto, tentaremos identificar onde é 

que este conceito pode ser útil no contexto escolar. 
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Os jovens atuais já nasceram num mundo que gira à volta do digital, os seus 

primeiros contactos com as TIC foram feitos numa idade muito precoce, tendo um grande 

à-vontade quando se trata de interagir com estas. Para esta geração vemos que o termo 

TIC já se encontra desatualizado, porque  

 

teens evidently don’t see computers as technology. It’s as if they have developed 

an innate ability for text-messaging, iPodding, gaming, and multitasking on 

multiple platforms. They can share their life story on Facebook, entertain each other 

on YouTube, muse philosophically in the blogosphere, contribute to knowledge on 

Wikipedia, create cutting-edge art on Flickr, and compile archives on Del.icio.us 

(Burgess & Green, 2013).  

 

Como podemos ver, o que definimos como um letrado digital é algo que nestas 

novas gerações começa a desenvolver-se desde muito jovem tornando-se quase inato. 

Este inatismo no uso da tecnologia torna as novas gerações de alunos muito mais 

predispostos a usá-las no contexto sala de aula, pois já as usam no dia-a-dia. Já os 

professores dos dias de hoje não têm as mesmas capacidades relativamente ao uso das 

TIC. Porém, as escolas têm começado a usar mais frequentemente estas inovações o que 

levou a que os docentes tenham sentido a necessidade de se tornar mais proficientes no 

manuseamento das mesmas. Houve uma obrigatoriedade de os professores deixarem o 

estado de analfabeto digital em que muitos se encontravam e procurarem apoio para 

realizar esta travessia. Nas escolas portuguesas já existe um grande número de docentes 

que são letrados digitais. Todavia, estes provavelmente nunca irão conseguir atingir o 

nível de proficiência demonstrado pelos alunos. Mesmo que não alcancem o mesmo nível 

na utilização das TIC que as gerações mais novas, os professores têm uma palavra muito 

importante a dizer relativamente ao ensino da literacia digital, pois  

 

most students already use digital technology, such as tablets, smartphones, and 

computers, at home. Many students already know how to navigate the web, share 

images on social media, and do a Google search to find information. However, true 

digital literacy goes beyond these basic skills (Lynch, 2017). 

 

Os professores possuem algo que os alunos não têm que é um conhecimento amplo 

dos conteúdos que ensinam e desta forma sabem discernir qual a melhor informação: 
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One of the most important components of digital literacy is the ability to not just 

find, but also to evaluate, information. This means finding the answer to a question 

or a bit of needed information and then judging whether the source is reliable. 

Educators can, and should, teach students how to tell whether information on the 

internet is true. The ability to weed out false information and find reliable sources 

is a key part of digital literacy and a crucial life skill in the 21st century (Lynch, 

2017).  

 

Podemos, assim, perceber que para se alcançar uma completa literacia digital não 

basta ser muitíssimo hábil no que toca a funcionar com toda a parafernália de gadgets que 

existem, mas que este saber deve ser complementado, como dizia Gilster, tem de existir 

uma literacia que envolva a cultura e a sociedade e é esse o papel dos professores. 

 

1.3. Professores 

O público principal do trabalho proposto neste relatório são os professores, é a 

estes que pretendo fazer chegar recursos de boa qualidade para apresentarem nas suas 

aulas. Um acervo digital de partilha de conteúdos audiovisuais com o intuito de facilitar 

a procura de recursos diversificados para a lecionação da disciplina História A obriga a 

que, neste trabalho, tenhamos de perceber como é que os docentes se enquadram num 

panorama de utilização das novas tecnologias de informação e comunicação. Atualmente, 

uma grande parte das escolas já possui sistemas informáticos internos que os professores 

a desenvolver algumas capacidades informáticas. Estes sistemas maioritariamente servem 

como auxílio para o professor na sala de aula e facilitam o trabalho referente à burocracia, 

servem para marcar faltas, escrever sumários, fazer avaliação, acoplar atas de reuniões, 

entre outros usos que vieram acelerar alguns processos e poupar de certa forma o ambi-

ente. Este recurso às novas tecnologias no interior das escolas tem de ser acompanhado 

por um bom sistema de acompanhamento ao pessoal docente. Este acompanhamento é da 

maior importância, dado que nos estamos a referir a um setor profissional que atualmente 

é composto por elementos que, na sua maioria, são Imigrantes Digitais: 
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Dos 245 questionários recolhidos, apenas 193 continham a idade dos docentes, 

compreendidas entre os 24 recém-formados e os experientes 65. Desses 193, a mé-

dia de idades situa-se nos 51 anos, enquanto a moda, o número mais frequente, são 

os 53 (…). O facto do nosso corpo docente estar envelhecido é a primeira conclusão 

a assinalar. (…) Para perceber a questão do envelhecimento do corpo docente, pode 

ser útil, mais do que à media ou à moda, recorrer aos quartis, que se situam entre os 

45 anos e os 58, o que significa que 50% dos respondentes se encontra entre esses 

valores e que apenas 25% têm menos de 45 anos (Ferreira, 2018, p. 65-97).  

 

Percebendo que estamos perante este tipo de corpo docente que não teve o privi-

légio de ter disciplinas como TIC ou disciplinas complementares (embora tenha existido 

várias formações neste âmbito), é da maior importância as escolas promoverem ações de 

formação com foco nestes temas. Este aspeto não se vê só no território nacional, pois, 

como podemos ver numa notícia do Telegraph, datada de 2014, 

 

A recent survey revealed that 60 per cent of teachers do not feel confident delivering 

the new curriculum, while a poll of 250 primary school teachers by Ocado found 

that 73 per cent don’t feel that have been given the necessary resources – including 

training (Gurney-Read, 2014). 

 

A bibliografia sobre o tópico da dificuldade dos docentes em migrarem para um 

mundo digital e utilizarem este mundo na escola é extensa e alcança uma miríade de paí-

ses, vejamos o caso da Irlanda onde num relatório sobre o tema encontramos o seguinte 

cenário: 

 

Only 30% of the primary teachers and 25% of post-primary teachers rated their 

ability as either «intermediate» or «advanced» with regard to using teaching and 

learning methods that are facilitated by ICT. Recently qualified teachers had a 

higher perception of their ICT skills than more experienced teachers (Department 

of Education and Science, 2008, p. XVI).  

 

Em princípio, os novos professores estão mais aptos a perceber as suas fragilida-

des no manuseamento das TIC e da forma como podem combater essas fragilidades do 

que os professores com mais anos de carreira. Este facto, associado ao envelhecimento 

dos nossos professores, leva-nos a concluir que os professores não são os mais capazes 

de interagir com as TIC. Como já foi referenciado acima, uma das formas de combater 
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esta incapacidade é as escolas promoverem ações pedagógicas focando-se nos professo-

res. Contudo, a iniciativa deve também ser tomada pelo próprio docente. O DigCompEdu 

(Digital Competence framework for Educators), lançado pela Comissão Europeia em 

2017 e traduzido para português em 2018, pela Universidade de Aveiro, é uma ótima base 

de partida para os professores que queiram compreender em que nível de competências 

digitais se encontram. Este Quadro foi criado com o intuito de o educador compreender 

quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos, criando níveis consoante 

a destreza dos professores.  

 

Descreve seis níveis diferentes, através dos quais a competência digital geralmente 

se desenvolve, de modo a ajudá-los a identificarem e decidirem sobre os passos 

específicos a tomar para melhorarem a sua competência relativamente ao nível em 

que se encontram. Nos dois primeiros níveis, Recém-chegado (A1) e Explorador 

(A2), os educadores assimilam nova informação e desenvolvem práticas digitais 

básicas; nos dois níveis seguintes, Integrador (B1) e Especialista (B2), aplicam, 

ampliam e estruturam as suas práticas digitais; nos níveis mais elevados, Líder (C1) 

e Pioneiro (C2), partilham/legam o seu conhecimento, criticam a prática existente 

e desenvolvem novas práticas (Universidade de Aveiro, 2018, p. 9).  

 

Identificado um dos maiores problemas que os professores podem ter com a utili-

zação das TIC na escola, iremos focar a nossa atenção na sala de aula e como é que os 

professores podem utilizar os recursos que as TIC disponibilizam de forma a conseguir 

interagir com um público que é Nativo Digital. Esta interação pode ser vista de uma forma 

receosa por parte do professor dado que, neste parâmetro, os alunos têm um conjunto de 

capacidade e de conhecimentos que possivelmente é superior aos do professor:  

 

Students use ICTs in much more sophisticated ways than teachers. In OECD coun-

tries, students themselves are figuring out ways to take advantage of the communi-

cation potential of ICTs for learning in a self-organized, ad hoc manner that corre-

lates closely with their own personal uses of ICTs in their daily lives. Communica-

tion tools and applications appear to be under-utilized in education environments 

(Trucano, 2005, p. 26). 

 

Embora as TIC sejam um fator a ter em conta nas salas de aula nunca nos devemos 

esquecer do que é ser professor e qual é que é seu o papel e há certos aspetos que não 
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podem ser retirados do papel do professor, tais como o papel de líder na sala de aula e a 

forma como este conduz a sala de aula. As TIC podem ser uma alavanca para a mudança. 

Contudo, não podem comprometer a integridade do Educador. 

 

A shift in the role of a teacher utilizing ICTs to that of a facilitator does not obviate 

the need for teachers to serve as leaders in the classroom; traditional teacher lead-

ership skills and practices are still important (especially those related to lesson plan-

ning, preparation and follow-up) (Trucano, 2005, p. 35).  

 

A preparação de uma aula que inclua a utilização das TIC deve sofrer um planea-

mento muito rigoroso e uma preparação cautelosa, pois estas duas precauções servem 

para se sobrepor a qualquer medo ou inexperiência. Como iremos abordar num próximo 

capítulo, uma aula em que seja apresentado um recurso audiovisual deve sofrer uma pre-

paração bastante grande, pois estes documentos são fornecedores de uma grande quanti-

dade de informações e o professor deve estar preparado para identificar todas as informa-

ções relevantes e fazer uma leitura completa do vídeo em questão. Esta preparação servirá 

também para o professor se salvaguardar de um fenómeno existente e que será extensa-

mente abordado neste relatório, que são os materiais que contêm informações falsas ou 

que são abordadas com leviandade ou intensidade desproporcionada. Com uma prepara-

ção completa e estruturada, o professor será capaz de avaliar qual é o melhor recurso a 

utilizar e não será iludido pelo primeiro material que encontrar. A preparação de uma aula 

serve também para os alunos não se sentirem perdidos e sem um fio condutor da aula, 

pois é necessário que quando se trabalha com recursos deste género não se perca a estru-

turação teórica e lógica da aula. Caso isto ocorra, os alunos sentir-se-ão perdidos e o efeito 

do uso da TIC será completamente ostracizado “Teacher lesson planning is vital when 

using ICTs; where little planning has occurred, research shows that students work is often 

unfocused and can result in lower attainment” (Trucano, 2005, p. 35). Este planeamento 

leva-nos a outra conclusão sobre as aulas que tem como recurso as TIC. Estas aulas são 

muito dispendiosas em termos de tempo. A preparação dos materiais que vai desde o 

processo de os encontrar ou criar, ao processo de os analisar e desta forma perceber se 

respondem às questões que o professor entende serem primordiais para a aula que irá ser 

lecionada, englobando um rascunho mental ou físico das perguntas que deverão ser feitas 
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aos alunos para os orientar na interpretação do material, é um processo que consome 

muito tempo. “Introducing and using ICTs to support teaching and learning is time con-

suming for teachers, both as they attempt to shift pedagogical practices and strategies and 

when such strategies are used regularly” (Trucano, 2005, p. 37). O consumo de tempo na 

preparação destas aulas, numa profissão que atualmente está cada vez mais focada nos 

aspetos burocráticos e onde há uma grande requisição dos professores para tarefas que 

não estão relacionadas com a lecionação das aulas, pode ser um fator que faça com que 

os docentes não tenham interesse em alterar o seu modus operandi na lecionação das 

aulas. 

 

O professor português emprega 57,2 horas semanais em responsabilidades relacio-

nadas com o trabalho, número muito superior ao horário habitual de 40 horas por 

semana e à média do TALIS de 46,6 horas. (…) Além disso, como podemos veri-

ficar, pouco mais de um terço é dedicado ao ensino propriamente dito e cerca de 

32% às tarefas que com ele mais diretamente se relacionam (o planeamento e a 

avaliação) (Ferreira, 2018, p. 114). 

 

Com o conhecimento destas restrições temporais que os professores sofrem é que 

surgiu a ideia de criar um site onde estivessem alocados alguns materiais audiovisuais 

que são úteis para a lecionação da aula, mas não só ficar pela disponibilização dos links, 

porém, também começar a desenvolver o processo de planificação do visionamento dos 

mesmos acoplando ao link um pequeno texto explicativo sobre o documento e apresen-

tando algumas propostas de questões. Desta forma, o fator tempo empregue na preparação 

da aula seria de certa forma encurtado permitindo que um maior número de professores 

começasse a utilizar este tipo de materiais nas suas aulas. Não queremos com isto dizer 

que estamos a resolver por completo o problema do tempo, só a mitigá-lo, dado que uma 

preparação e uma adaptação é sempre necessária. Pois como já foi referido o professor 

têm sempre de se manter como o líder da sua sala de aula e é ele que sabe quais são as 

necessidades dos seus alunos e a que tipo de perguntas estes irão mais facilmente interagir 

“The evidence shows that when teachers use their knowledge of both the subject and the 

way pupils understand the subject, their use of ICTs has a more direct effect on student 

achievement” (Trucano, 2005, p. 37). Desta forma, pretendemos que fique claro que a 
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utilização das novas tecnologias não é feita de forma a substituir o professor, mas sim de 

forma a auxiliá-lo. O professor terá sempre de saber exatamente que equilíbrios de poder 

existem na sua sala de aula, como é que os alunos costumam reagir, que tipo de público 

tem e a que tipo de estímulos este responde. Só com este tipo de informação é que o 

professor irá conseguir fazer um uso assertivo e proveitoso das TIC.  

As TIC permitem que o docente esteja sempre atualizado em relação à matéria 

que está a lecionar ou que entre em contacto com formas de olhar para um facto total-

mente diferentes. – “By providing access to updated and additional learning resources, 

ICTs can enable teacher self-learnig in his/her subject area” (Trucano, 2005, p. 37). 

Já vimos que as tecnologias podem ser muito benéficas para o funcionamento de 

uma aula e também já percebemos que existem problemas que podem advir deste uso. 

Contudo, estes problemas podem ser mitigados com a ajuda que a parte prática deste 

relatório propõe. Sobram, desta forma, algumas questões que os professores têm de fazer 

a si próprios quando se propõem usar um determinado documento que retiram das TIC. 

Estas questões são colocadas com mestria pelo Professor Jorge Rio Cardoso: “hoje em 

dia a questão é a forma como a informação é selecionada, tratada e utilizada. As questões 

passaram assim para um nível crítico em relação à informação que selecionámos: será 

credível? Será útil? Será relevante para resolver um problema?” (Cardoso, 2013, p. 298). 

São estas as perguntas que pretendemos, pois esperamos que todos os conteúdos que os 

professores encontrem na plataforma online que disponibilizamos correspondam a res-

postas positivas a estas interrogações.  

A existência deste tipo de plataformas que disponibilizam meios audiovisuais já 

foi testada nas escolas portuguesas, 

 

Durante um ano, mais de 800 alunos, 30 professores e uma dezena de escolas tive-

ram acesso a milhares de exercícios e centenas de vídeos gratuitos que a Fundação 

PT, em associação com a Direção-Geral da Educação e a EDUCOM, disponibilizou 

a toda a comunidade escolar.1  

 

 
1 Disponível em: https://tek.sapo.pt/noticias/telecomunicacoes/artigos/mais-de-800-alu-

nos-acedem-a-plataforma-khan-academy-na-sala-de-aula Consultado a: 05/01/2019. 

https://tek.sapo.pt/noticias/telecomunicacoes/artigos/mais-de-800-alunos-acedem-a-plataforma-khan-academy-na-sala-de-aula
https://tek.sapo.pt/noticias/telecomunicacoes/artigos/mais-de-800-alunos-acedem-a-plataforma-khan-academy-na-sala-de-aula
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Embora estes testes sejam focados nas disciplinas mais ligadas aos cursos de tec-

nologias, demonstram que existe cada vez mais uma abertura para a utilização das TIC 

em contexto de sala de aula pelos professores, alunos e membros das direções escolares, 

e é esse consenso alargado da comunidade escolar que desejamos que seja criado em mais 

locais do país. Queremos dar meios aos professores de História A para encontrarem uma 

forma que os possa ajudar a utilizá-los. 

Com este capítulo esperamos ter conseguido fazer uma caracterização do universo 

docente das escolas portuguesas relativamente à utilização das TIC. Perceber que os pro-

fessores precisam de apoio por parte das escolas para completarem a migração para um 

universo digital. E que tipos de ajuda estão disponíveis para que estes façam esta adapta-

ção de uma forma mais individualizada. Tínhamos como objetivo compreender quais é 

que seriam alguns dos maiores problemas e receios que os Educadores portugueses po-

deriam sentir quando utilizassem as TIC ficando aqui enumerados alguns, tais como a 

falta de tempo, o público Nativo Digital e a falta de apoio por parte das entidades compe-

tentes. 

 

1.4. Alunos 

A compreensão das necessidades e hábitos dos alunos é da maior importância para 

os docentes. Estes aspetos serão tidos em conta ao longo deste trabalho, pois embora o 

acervo digital seja construído tendo como público-alvo os professores, não podemos re-

tirar os alunos da equação. Como referi, o público-alvo do arquivo de vídeos que construí 

são os professores de História. Contudo, os alunos no seu estudo para os testes e exames 

poderão utilizar esta ferramenta para um maior aprofundamento do estudo. Contudo, para 

que este aprofundamento do estudo seja possível, é preciso percebermos qual é o perfil 

dos alunos em relação as TIC e quais são as necessidades dos alunos e se essas necessi-

dades estão a ser respondidas. Em primeiro lugar, é preciso perceber se existe no lar do 

estudante um computador e se estes têm ligação à Internet, pois só desta forma é que é 

possível ao aluno usufruir dos conteúdos audiovisuais a partir de casa e com facilidade e 

comodidade. Um estudo da “Pew Internet and American Life Project (Madden, 2009) 

shows that 90% of 18-24 years olds use YouTube and similar video-sharing sites, 36% of 
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whom watch TV shows, movies, educational videos, and other clips on daily basis” (Jung 

& Lee, 2015, p. 243). Conseguimos, desta forma, perceber que em alguns países mais 

desenvolvidos a utilização de computadores, de internet e de plataformas de partilha de 

vídeo já são amplamente divulgadas e utilizadas. Contudo, esta utilização pode não estar 

coadunada com os dados existentes em outros países. Desta forma, recorremos à utiliza-

ção dos dados disponibilizados pelo “PISA – Students, Computers and Learning” 

(OECD, 2015). Neste livro percebemos que a existência de um computador em casa, em 

2012, era já um dado quase adquirido 

 

Data collected from students participating in the PISA assessment show that by 

2012, computers were present in almost every household across most OECD coun-

tries, and often in large numbers. On average across de OECD countries, only 4% 

of 15-year-old students lived in homes where no computer was present (OECD, 

2015, p. 35). 

 

Estes números demonstram a necessidade da existência de um computar em cada 

casa. Embora existam algumas discrepâncias nos números, pois uma minoria dos países 

ainda não consegue estar próxima dos 4% “However, this country average masks large 

disparities. For instance, among OECD countries, 42% of students in Mexico and 29% in 

Turkey did not have computer in their homes” (OECD, 2015, p. 35). O caso português 

demonstra que estamos ligeiramente atrasados em relação à média da OCDE, contudo, 

muitíssimo perto de a alcançarmos. De 2009 a 2012, existiu uma clara subida no número 

de casas onde se podem encontrar, pelo menos, três computadores.  

A existência de um computador em casa não é suficiente para o aluno conseguir 

ter acesso aos conteúdos audiovisuais, pois é necessária uma ligação à Internet. Segundo 

PISA, o número de casas onde existe uma ligação à Internet tem vindo a aumentar, che-

gando em alguns países aos 99% das casas onde há um computador e também há acesso 

à Internet. “On average across OECD countries, 93% of students reported that they had a 

link to the Internet at home” (OECD, 2015, p. 35) sendo que Portugal, nesta estatística, 

se encontra ligeiramente acima da média.  

Outro parâmetro importante para a realização do nosso estudo é percebermos o 

grau de destreza dos alunos na utilização dos computadores e da Internet. Faz parte do 
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conhecimento geral que as gerações mais recentes têm uma apetência natural para as TIC, 

com um à-vontade muito maior na utilização destas, porém, temos de nos fazer algumas 

perguntas, tais como: 

Será que este preconceito é verificável nos dados que nos são disponíveis? 

Com que idade é que os alunos começam a interagir com as TIC e quais os 

motivos para o fazerem? 

Será que as gerações mais jovens utilizam as TIC de uma forma cumpridora 

de regras e principalmente com objetivos claros, criando dessa forma um método 

assertivo de utilização? 

Iremos tentar dar resposta a estas interrogações ao longo deste capítulo, utilizando 

os resultados que provenientes dos inquéritos aplicados no âmbito do projeto PISA e dis-

ponibilizados pela OCDE. Em relação à primeira questão, podemos ver que em 2012 a 

maioria dos alunos tinha tido o primeiro contacto com esta tecnologia com 9 anos ou 

antes 

 

The typical 15 year-old student in 2012 had at least five years of experience using 

computers. Across all countries and economies analysed, except Mexico, more than 

one in two students reported that they were 9 years old or younger when they used 

a computer for the first time (OECD, 2015, p. 38).  

 

Isto faz destes alunos uma geração muito precoce na utilização das novas tecno-

logias, chegando mesmo alguns a terem tido contacto com as TIC ao mesmo tempo que 

aprenderam a ler e a escrever – “These early users had already gained some familiarity 

with ICT tools when they were taught to read and write” (OECD, 2015, p. 38). O aspeto 

da primeira utilização do computador não se encontra muito longe da primeira utilização 

da Internet. Na maior parte das vezes, os alunos já tinham utilizado este meio, antes dos 

10 anos, pelo menos uma vez. Portugal, nestes dois aspetos, encontra-se ligeiramente 

atrás da média da OCDE. Porém, conseguimos perceber que esta geração entra em con-

tacto com as TIC muito mais cedo do que as gerações prévias. Desta forma, é compreen-

sível que esta geração de alunos consiga interagir com as TIC com muito mais facilidade, 

pois são Nativos Digitais.  
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É observável que cerca de 65% destes alunos, quando se encontra fora da escola, 

utiliza uma vez por semana a Internet para obter informação e ler notícias. Esta percenta-

gem é menor do que para outras atividades como “pesquisar na Internet meramente por 

divertimento”, “participar em redes sociais”, “download de filmes, música, jogos ou soft-

ware da Internet” ou “conversar online”. Embora seja menor, vemos que existe ainda uma 

grande percentagem de alunos que se dedica à procura de materiais que podem ser úteis 

para a aula, o que é relevante para o nosso estudo. Como podemos verificar, a utilização 

recreativa da Internet é a que ocupa o maior espaço nas preferências dos alunos. Contudo, 

existem problemas que podem ser alocados a esta utilização: 

 

Excessive use of the Internet has also been found to be related to various problems 

among adolescents, including poor academic performance, family and interpersonal 

problems, and even physical weakness. While the causal direction is not always 

established, excessive use of the Internet for leisure can harm academic achieve-

ment and health, as it reduces the time available for sleep, study or physical activity 

(OECD, 2015, p. 43).  

 

Estes problemas aumentam proporcionalmente com o número de horas passado 

online, tal como aumenta o sentimento de não pertença ao contexto escolar. Os alunos 

que passam mais de seis horas por dia online consideram que não fazem parte da comu-

nidade escolar e sentem que não estão integrados. Já os alunos que apresentam uma uti-

lização mais moderada ou mesmo reduzida da Internet para lazer dizem que se encontram 

melhor enquadrados no meio escolar – “Extreme Internet users, who spend six or more 

hours per day on line during weekdays are twice as likely as moderate Internet users to 

report that they feel lonely at school” (OECD, 2015, p. 44).  

É, então, percetível que, embora seja importante para os alunos utilizarem as TIC 

para lazer de forma a adquirirem novas competências, o tempo despendido neste tipo de 

atividades deve ser moderado de forma a diminuir os efeitos nefastos que daqui ocorrem. 

Porém, as competências que se podem ganhar a partir da sua utilização podem ser úteis 

quando se pretendem executar tarefas relacionadas com as atividades letivas.  
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Em contexto escolar, em 2012, segundo dados da OCDE (2015), 72% dos alunos 

referem que usam computadores para realizar tarefas. Esta utilização é feita maioritaria-

mente com o intuito de recolher informações para as aulas ou para a realização de traba-

lhos para as diferentes disciplinas. Os alunos portugueses tinham, em 2009, uma utiliza-

ção mais reduzida de computadores nas escolas (cerca de 55%) do que a média dos países 

da OCDE. Contudo, foram os que mais aumentaram a utilização, situando-se já, em 2012 

nos 70%. Já no que se refere à utilização da Internet na escola, 41% dos alunos portugue-

ses dizem que não utilizam. Os restantes 59% passam em média 24 minutos ligados à 

Internet a partir da escola. Consideravelmente mais útil para a realização deste relatório 

é a utilização do computador e da internet em casa com o intuito de realizar atividades 

relativas à escola, pois “with ICT devices readily available at home and within the 

community, the school day can be expanded beyond the physical classroom” (OECD, 

2015, p. 58). Estas tecnologias vieram tornar mais fácil o acesso à informação, relativa 

aos conteúdos dados nas disciplinas e os alunos inquiridos relatam isso mesmo. Em mé-

dia, 55% dos alunos referem que utilizam a Internet uma vez por semana, em casa, de 

forma a complementar as matérias lecionadas. 

Com estes dados podemos criar um perfil alargado do aluno. Vemos que os alunos 

têm acesso a computadores e a Internet, em casa e também nas escolas. Relacionado com 

as questões previamente elencadas, percebemos que esta geração de alunos tem efetiva-

mente muito mais facilidade em utilizar as TIC, pois o primeiro contacto foi feito numa 

fase muito prematura da sua vida, muitos deles começaram a usar as TIC na mesma altura 

em que aprenderam as ler e a escrever. A utilização destes meios é feita com diferentes 

intuitos, existem dois grandes tipos de motivos: lúdicos e educativos. Embora seja ver-

dade que os alunos utilizam as TIC em grande parte para motivos lúdicos, estes não co-

locam totalmente de parte a utilização para fins de aprendizagem. Em relação à última 

questão: “Será que as gerações mais jovens utilizam as TIC de uma forma cumpridora de 

regras e principalmente com objetivos claros, criando dessa forma um método assertivo 

de utilização?”, a resposta é mais complicada de ser obtida, pois existe uma grande dis-

persão. Contudo, o número de utilizadores excessivos é relativamente baixo dando a ideia 

de que efetivamente existem regras que são cumpridas e um método de utilização seguido. 
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1.5. Informação verdadeira vs Informação falsa 

Numa era em que as Fake News são um tema que está tão presente na atualidade 

mundial, estas terão de estar igualmente presentes na elaboração deste relatório. Este é 

um problema que não é novo, embora, nos últimos tempos, principalmente desde 2016 

com a eleição do presidente norte-americano Donald Trump, se tenha começado a falar 

mais sobre este conceito. Todavia, as Fake News são tão antigas como os seres humanos 

“Rumor and false stories have probably been around as long as humans have lived in 

groups where power matters” (Burkhardt, 2017, p. 5). O facto de este conceito ser muito 

antigo não retira qualquer perigo ou importância a este problema e é por isso que devemos 

estar sempre muito atentos a toda a informação que nos chega e que transmitimos aos 

alunos. 

 Com o advento da Internet e o mundo de possibilidades que esta inovação criou, 

a informação e a forma como acedemos a esta alterou-se drasticamente. Com os chama-

dos média tradicionais – Rádios, Jornais e Canais de Televisão – a produção de informa-

ção e posterior disseminação estava nas mãos destes, que detinham este monopólio. Com 

o surgimento da internet este facto deixou de ser uma verdade indiscutível dado que per-

mitiu a todas as pessoas com aparelhos com ligação à web possam escrever e transmitir 

informação – “Information can now come from anywhere and at any time. Literally bil-

lions of actors can participate in the spread of information” (Burkhardt, 2017, p. 11). Esta 

nova liberdade na criação de informação contém aspetos positivos e negativos. Embora 

permita que a voz de muitas pessoas seja ouvida, divulgando novas formas de pensar 

certas problemáticas e trazendo uma maior democracia para o mundo dos média, também 

trouxe alguns problemas que, nos dias de hoje, ainda não conseguimos controlar, pois a 

informação que é transmitida através da Internet não passa pelos crivos que seria neces-

sário passar, não sofrendo assim de contraditório que sirva para validar esta informação. 

“The democratization in information allows everyone and anyone to participate and in-

cludes information from bad actors, biased viewpoints, ignorant or uninformed opinion” 

(Burkhardt, 2017, p. 11). 
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 Para evitar cair na “esparrela” das Fake News, da informação falsa ou tendenciosa, 

é necessário que o professor consiga desenvolver bons mecanismos de deteção e que de-

tenha um bom nível de literacia mediática. A literacia mediática não é meramente um 

exercício de validação da informação recolhida. É, também, um exercício de colocar a 

informação que nos é prestada num contexto mais lato que pode envolver vários aspetos 

da sociedade, como podemos ver em Mihailidis & Thevenin “(…) scholars and educators 

have begun to discuss media literacy as the ability not to read text but also to situate them 

in relation to broader social, cultural, and political contexts.” (Mihailidis & Thevenin, 

2013, p. 1614).  

O professor tem também a sua responsabilidade em incutir esta literacia aos seus 

educandos, pois “in learning to critically read media messages, citizens are developing 

the abilities to gather accurate, relevant information about their society and to question 

authority (both textual and, by implementation, institutional)” (Mihailidis & Thevenin, 

2013, p. 1614). Compreendemos, assim, que esta aprendizagem por parte dos alunos é da 

maior importância para o seu desenvolvimento enquanto cidadãos informados e críticos.  

 Desta forma, os professores precisam de desenvolver a literacia digital e a literacia 

mediática se quiserem utilizar alguns recursos existentes online. No caso da literacia me-

diática, existem algumas ideias que podem ser seguidas. Quando um professor se depara 

com um vídeo que, embora interessante, possa conter algumas informações deturpadas, 

o professor deve seguir quatro passos, como nos diz Michael A. Caulfield (2017)  

 

– Check for previous work: Look to see if someone else has already fact-checked 

the claim or provided a synthesis of research. 

– Go upstream to the source: Go “Upstream” to the source of the claim. Most web 

content is not original. Get to the original source to understand the trustworthiness 

of the information.  

– Read laterally: Once you get to the source of a claim, read what other people say 

about the source (publication, author, etc.). The truth is in the network.  

– Circle back: If you get lost, hit dead ends, or find yourself going down an in-

creasingly confusing rabbit hole, back up and start over knowing what you know 

now. You’re likely to take a more informed path with different search terms and 

better decisions (s/p). 
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Este processo, embora seja moroso, é fundamental, para além de nos dar a certeza 

de que estamos a transmitir informação correta aos nossos alunos, podemos também apro-

veitar os vídeos que não passaram nestes testes para darmos uma aula sobre como verifi-

car fontes online. Pois, como já foi referido variadas vezes, o papel de professor engloba 

também o de ensinar ao aluno como procurar boa informação e como distinguir o “trigo 

do joio” no mundo digital.  

Em Portugal, o fenómeno das Fake News já levou até a que alguns jornalistas se 

unissem a professores com o intuito de lhes fornecer um “Programa de formação sobre 

literacia para os media” (Sindicato dos Jornalistas, 2019). Este tipo de iniciativas que têm 

como principal objetivo “disponibilizar aos professores metodologias, recursos e ferra-

mentas que estes possam usar nas atividades de Literacia para os Media que vão desen-

volver com os seus alunos e com as comunidades escolar e educativa” (Sindicato dos 

Jornalistas, 2019) deviam ser alargadas a todos os professores portugueses que as queiram 

aproveitar, para que desta forma o fenómeno da informação falsa comece a ser combatido 

muito mais precocemente. Os “100 professores de 40 escolas selecionadas pela Direção 

Geral de Educação” (Sindicato dos Jornalistas, 2019) são números insuficientes, porém, 

é um começo e é sobretudo um sinal claro de que a sociedade portuguesa está cada vez 

mais atenta a estas problemáticas e tenta criar soluções que evitem o prolongar de proble-

mas que têm tudo para se tornarem estruturantes se não resolvidos atempadamente. 

No caso em estudo, que são os vídeos, estes podem assumir vários aspetos relaci-

onados com a sua veracidade histórica. Nesta secção, iremos explicar os três grandes nú-

cleos de vídeos que criámos de forma a ser mais fácil categorizá-los e perceber quais os 

que os professores podem ou não utilizar em contexto sala de aula. 

Existem vídeos na web que tentam deturpar a História e reescrevê-la de uma forma 

bastante manipulada. Nesta categoria entram maioritariamente os vídeos de “teorias da 

conspiração” que se encontram entre os mais populares nas categorias existentes em pla-

taformas, como o YouTube, ou nas redes sociais, como o Facebook. Vídeos que negam a 

existência do Holocausto, da chegada do homem à lua, entre outros, encontram-se nesta 

categoria. A falta de provas e o discurso muito especulativo retiram logo grande parte da 

credibilidade, tornando muito fácil descortinar se um vídeo se insere nesta categoria.  
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A segunda categoria inclui vídeos onde as falsidades ou meias-verdades se encon-

tram menos explícitas. Aqui encontramos três tipos de recursos audiovisuais: a) os que 

apresentam informação errada, mas só por lapso ou falta de compreensão da globalidade 

do tópico pelo seu produtor; b) os que não apresentam informação completamente correta 

porque a investigação existente até ao momento ainda não permite tirar as conclusões que 

são apresentadas nestes vídeos, podendo ou não num futuro vir a comprovar-se a veraci-

dade; c) os documentos mais comuns: apresentam alguns factos manipulados de forma a 

corresponderem melhor à realidade que o produtor quer passar. A maioria das informa-

ções é exposta corretamente. Todavia, há claras alterações. São os que surgem em maior 

número, pois muitas vezes encontrava documentários relacionados com aspetos religio-

sos que eram feitos ou financiados por canais conservadores ou ligados a igrejas. No 

campo político acontece o mesmo.  

Os vídeos pertencentes a estes grupos três podem ser utilizados em sala de aula, 

mas com a clara ressalva que o professor deve explicar aos seus alunos que informações 

não se encontram corretas, ou até editar os vídeos de modo a aproveitar o que interessa.  

Por fim, temos os vídeos onde a informação se encontra bem esquematizada, não 

existindo aspetos especulativos ou, quando os há, estes estão bem identificados. A infor-

mação foi tratada cuidadosamente e de forma a não passar ideias erradas, nem que con-

fundam os visualizadores, nem os levem a perceber a mensagem da forma errada. Estes 

documentos esforçam-se por demonstrar as duas perspetivas de um acontecimento histó-

rico e preocupam-se em manter uma certa neutralidade. 

Estas categorias foram criadas de forma a tornar mais fácil aos professores perce-

berem se os vídeos que encontram na internet são recursos que podem ou não utilizar. O 

quadro abaixo sintetiza a ideia de que todos os recursos podem ser utilizados em sala de 

aula, dependendo da forma como são apresentados e quais os objetivos dos professores. 
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Categorias de recursos audiovisuais 

Grupo 1 – As informa-

ções prestadas são com-

pletamente falsas ou não 
podem ser comprovadas. 

Grupo 2 – As informações prestadas são na sua mai-

oria verídicas, porém, apresenta algumas incongru-

ências. 
 

Grupo 3 – As in-

formações são ver-

dadeiras e encon-
tram-se bem trata-

das. 

 
Vídeos com teorias da 

conspiração (negacionis-

tas do Holocausto; relati-

vos ao 11 de setembro; 

chegada do Homem à 

lua). 

Vídeos que por 

falta de compre-

ensão completa 

do tópico por 

parte do produtor 

se encontram 

com erros ou 

gralhas. 

Vídeos que 

apresentam 

conclusões que 

até à data ainda 

não podemos 

retirar e que são 

especulativos. 

 

Vídeos em 

que os produ-

tores decidi-

ram destacar 

ou manipular 

certas infor-

mações. 

 

Estes recursos podem ser 

usados em contexto sala 

de aula. Por exemplo 

numa atividade didática 
sobre a importância de 

distinguir informação 

falsa e informação verda-

deira. 

Estes recursos podem ser usados em contexto sala de 

aula. Desde que o professor faça boas ressalvas às 

informações incorretas ou se este editar os vídeos de 

forma a essas informações não serem apresentadas. 
 

Estes recursos são 

os recursos de ex-

celência e que os 

professores devem 
sempre procurar 

para mostrar nas 

suas aulas. 

 

1.6. Vídeos na sala de aula  

Nesta secção do relatório de estágio iremos fazer um pequeno enquadramento do 

que é que foi o estágio curricular e do que é que o estagiário retirou desta experiência 

relativamente à utilização de materiais audiovisuais em sala de aula. Quando começámos 

a realização do estágio, o tema de relatório já se encontrava em discussão e a ideia de 

criarmos algo relativo às tecnologias da informação e a vídeos no contexto sala de aula já 

tinha sido aflorada. Esta preocupação prévia fez com que o estágio servisse, de certa 

forma, de plataforma de lançamento e aprendizagem para o que viria ser a elaboração 

deste relatório e da plataforma digital. Logo nas primeiras reuniões com a professora co-

operante, a professora Anabela Prata, foi discutida a possibilidade de virmos a apresentar 

vários vídeos no decorrer das aulas lecionadas. Esta ideia foi prontamente aceite pela 

professora que demonstrou disponibilidade para ajudar a ensinar tudo o que já sabia sobre 

esta aspeto. A sua ajuda foi fulcral para a elaboração deste capítulo, por isso a sua menção 

nesta parte é mais do que pertinente. 

Quando as aulas começaram, o foco estava em conseguir encontrar bons recursos 

audiovisuais para todas as matérias que iria lecionar de forma a enquadrar esses materiais 
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nas aulas. Encontrar estes materiais nem sempre foi um processo simples, porém, como 

as turmas eram de 12.º ano e a matéria lecionada neste ano de ensino é referente à época 

contemporânea existiam vários vídeos. Alguns destes necessitavam de um trabalho de 

edição para recorte de partes que não eram úteis ou que se encontravam com gralhas ou 

falhas científicas. As vinte e duas aulas que lecionei tiveram uma motivação que foi sem-

pre preenchida pela utilização de recursos audiovisuais, maioritariamente vídeos. Toda-

via, não foi só na motivação que enquadrei a utilização destes recursos, pois sempre que 

encontrava bons materiais e percebia que poderiam ser mais-valias para a aula colocava-

os na explicação da matéria como recurso didático que servia de explicação às questões-

orientadoras e à situação-problema da aula.  

Uma breve introdução a qualquer recurso audiovisual é necessária. Contudo, esta 

introdução deve ser executada com bastante cautela. Se tal não acontecer, podemos estra-

gar um recurso bastante interessante. A introdução ao recurso deve deixar o público com 

algumas questões que esperem que sejam resolvidas com o visionamento do recurso. Po-

rém, estas questões não podem ser demasiado generalizadas nem demasiado focadas, 

pois, no primeiro caso, os alunos podem sentir-se demasiado perdidos no meio de tanta 

informação e não conseguem reter o que é mais importante no recurso. Se fizermos ques-

tões demasiado restritas estes podem ver o recurso esperando pelo momento em que apa-

rece aquela informação em específico, ignorando em grande parte o resto do documento. 

Este foi um dos pontos que, enquanto estagiário, tivemos mais dificuldade em conseguir 

dominar, não só porque envolve um bom conhecimento do recurso que pretendemos uti-

lizar, mas também porque é necessário adicionar a esse o conhecimento do nosso auditó-

rio. Precisamos de ter um muito bom conhecimento dos nossos alunos para percebermos 

como é que podemos trabalhar certas ideias e a que estímulos é que eles respondem com 

mais facilidade e quais os aspetos em que precisam mais de ser estimulados. 

Também é importante a forma como o professor, depois de apresentar o recurso, 

o questiona. Aqui aconselhamos que exista sempre um trabalho prévio de escolha de 

questões que sejam pertinentes. Todavia, o questionário deve ser flexível o suficiente para 

colocarmos, sempre que possível, as dúvidas dos nossos alunos em primeiro lugar. Depois 

de se ver um vídeo numa aula consideramos que é importante uns segundos de silêncio 
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da parte do professor para que o auditório consiga reter a mensagem e começar a desen-

volver algumas questões ou até já a responder às questões que teve previamente. De se-

guida, é importante que o tutor pergunte se o público conseguiu compreender tudo ou se 

tem alguma dúvida. Neste ponto começa a responder às dúvidas e questões dos alunos de 

forma a que, no fim da análise conjunta, as questões sejam respondidas. É necessário 

existir alguma flexibilidade por parte do professor e também rigidez em alguns momen-

tos. Pois podem existir questões realizadas pelos alunos que não fazem sentido ou que a 

sua explicação não é necessária para a aula e essas questões, embora não devam ser de-

saproveitadas, podem ser respondidas em outra altura (no intervalo, por exemplo) de 

modo a que o tempo seja gerido de uma forma responsável. 

Um último reparo que achámos pertinente para a apresentação deste tipo de recur-

sos é que uma aula deve estar sempre em equilíbrio. Isto significa que não pode existir 

um excesso deste tipo de recursos durante uma aula, pois dessa forma o estímulo e o 

interesse dos alunos para este tipo de materiais vai decair. Este foi um erro cometido 

várias vezes enquanto estagiário e para o qual a professora cooperante teve a amabilidade 

de me ir avisando e com a sua ajuda, muitas vezes, utilizámos outras fontes. Uma aula 

necessita de estímulos variados e, por isso, não podemos recomendar que o audiovisual 

tome conta da aula, a não ser no caso de o professor querer fazer o visionamento de um 

filme ou documentário. 

Estas observações, fruto da experiência ganha ao longo do ano de estágio, são 

suportadas teoricamente com a pesquisa e análise do conteúdo de vários artigos científi-

cos sobre as questões relacionadas com o uso de tecnologias na sala de aula. Um dos 

pontos em que vários artigos fazem menções e que nós consideramos fundamentais é o 

conhecimento alargado do público que temos à nossa frente e como é que esse público 

reage a certos estímulos – “You need to understand your students and their culture so you 

can custom tailor the technology strategies to their characteristics.” (Berk, 2010, p. 2). 

Pois não basta usarmos tecnologias na sala de aula só porque os nossos alunos estão ha-

bituados a estas no uso quotidiano. É necessário um conhecimento mais aprofundado – 

“Just because this generation of students grew up with the technology and all of the tools 

of the digital age doesn’t mean that throwing technology at them in the classroom will 
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automatically result in effective teaching and their learning” (Berk, 2010, p. 1). Este autor 

continua a sua explicação sobre este tema, refletindo nesta nova geração de alunos que é 

drasticamente diferente de outras, pois estes alunos nasceram com um chip e estão muito 

mais conectados ao mundo das NTIC. Para um professor ter sucesso na utilização destas 

NTIC terá de ser cuidadoso e compreender que há adaptações e preocupações em relação 

ao perfil dos alunos que são necessárias ter em conta, “You should be sensitive to their 

individual strengths and weaknesses agnd try to build on former before helping them to 

compensate for the latter” (Berk, 2010, p. 7). 

Está comprovado que a utilização deste tipo de recursos permite abordagens 

diferentes e interativas – “Teachers make use of video and films in the classroom because 

these materials can help explore cultural context, are easy to integrate into the curriculum, 

and allow flexibility of materials and teaching techniques” (Hobbs, 2006, p. 36). Todavia, 

não funcionam só por si, não devem ser utilizados de forma leviana e acrítica, pois dessa 

forma os professores estarão a normalizar um recurso e a menosprezar uma ferramenta 

que pode tudo para ser de grande utilidade. Se não existir critério nem pensamento crítico, 

a sua utilização servirá exclusivamente para perder tempo. E a falta de tempo é algo que 

os professores se queixam constantemente.  

 

Without a critical perspective, media use in the classroom may replicate the ways 

that television, video and other electronic media are used in the home, as a passive 

form of recreation, amusement, or escape that is increasingly a dominant, normative 

dimension of contemporary leisure among young and old (Hobbs, 2006, p. 37).  

 

No início do capítulo foi referido que, durante o estágio curricular, se utilizavam 

vídeos no início das aulas. Foi igualmente exposto que para que isso acontecesse de forma 

subtil e que fizesse sentido para o todo da aula era necessário que existisse uma brevís-

sima explicação do objetivo, sem retirar o sentido ao vídeo, ou seja, não podia dar as 

respostas que o vídeo pretende dar. “In many classroom observations, teachers started a 

videotape within three minutes of the beginning of the class period, and in some cases, it 

was not evident what the connection was between the video used and the course subject” 

(Hobbs, 2006, p. 41). Se existir uma abordagem prévia, a atenção dos alunos recairá no 

essencial, que é o desejado – “Clearly defined objectives provide students with a means 
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to organize their own efforts toward accomplishment of instructional objectives” (Hobbs, 

2006, p. 41). 

Um outro erro que se pode incorrer é o facto de se estar tão familiarizado com o 

vídeo que não se presta a devida atenção na aula. Este tipo de comportamento pode gerar 

alguns problemas. O primeiro é os alunos repararem em algo que o professor, que embora 

conheça muito bem o documento, nunca tenha reparado e fica sem perceber muito bem o 

que os alunos referem. O segundo problema é relativo ao tipo de mensagem que este 

comportamento transparece para o auditório. Se o professor não está atento ao que está a 

mostrar, passa a mensagem aos alunos de que aquele documento é de menor importância: 

 

During classroom viewing, teachers sometimes engage in multi-tasking (…), which 

may communicate a message to students that viewing is less important than other 

types of classroom learning. (…) while Mrs Z exhorted her students to pay attention 

to the video, her own lack of attention may have been the most important single 

message students received. Even before children enter school, many have acquired 

attitudes that watching TV is easier and less intellectually demanding than other 

classroom activities (Hobbs, 2006, p. 42). 

 

Ronald A. Berk (2009), no seu artigo intitulado “Multimedia Teaching with Video 

Clips: TV, Movies, YouTube, and mtvU in the College Classroom” descreve uma lista 

exaustiva de passos que os professores devem seguir para conseguirem que as utilizações 

desses recursos sejam feitas da forma mais proveitosa para os alunos. Esta lista vai ao 

encontro de vários pontos que anteriormente ficaram explícitos neste trabalho, todavia, 

consideramos importante que sejam aqui colocados, pois, estes oito passos são os mais 

importantes:  

 

1. Pick a particular clip to provide the content or illustrate a concept or principle; 

2. Prepare specific guidelines for students or discussion so they have directions 

on what to see, hear, and look for. What’s the point of the clip? Make it clear to 

the students; 

3. Introduce the video briefly to reinforce purpose;  

4. Play the clip; 

5. Stop the clip at any scene to highlight a point or replay clip in-class exercise; 

6. Set a time for reflection on what was scene; 

7. Assign an active learning activity to interact on specific questions, issues, or 

concepts in clip; and 
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8. Structure a discussion around those questions in small and/or large group for-

mat (Berk, 2009, p. 10). 

 

Esperamos que com a elaboração deste capítulo tenhamos conseguido fazer um 

breve apanhado dos problemas e entraves que surgem na apresentação de recursos audi-

ovisuais em sala de aula. E, principalmente, que os professores que leiam esta secção 

compreendam que existem formas de ultrapassar esses entraves. A utilização deste tipo 

de recursos em sala de aula não é uma ciência exata, em que podemos seguir sempre o 

mesmo conjunto regras e os resultados serão sempre idênticos, isto porque está demasiado 

dependente do público-alvo. Todavia, existem determinados procedimentos que são sem-

pre importantes serem seguidos e que contribuem para uma taxa de sucesso maior. São 

estes procedimentos que esperemos que tenham ficado bem explícitos na elaboração deste 

tópico. 
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Capítulo 2 – Enquadramento empírico 

Com o intuito de recolher alguns dados que servissem de base à elaboração da 

plataforma, decidimos que seria importante começar por realizar um breve questionário 

a todos os colegas estagiários e a todos os professores cooperantes. Na elaboração deste 

inquérito por questionário tiveram de ser tomadas várias decisões, de acordo com os 

objetivos pretendidos e com outros fatores de ordem prática, como o tempo disponível 

para a sua aplicação e recolha, para o tratamento dos dados e para a sua posterior análise 

e interpretação.  

Este capítulo começa por explicar o processo de construção do questionário, 

devidamente baseado em literatura da área, de forma a atingirmos um produto final 

adequado e metodologicamente bem conseguido. Depois, são discutidas as opções 

metodológicas, devidamente enquadradas com os objetivos da aplicação do questionário, 

apresentando a versão final do mesmo, para que o leitor possa, a partir deste momento, e 

com o devido contexto, acompanhar de perto a apresentação dos dados e reflexão sobre 

os mesmos. Em seguida, explicamos como foi aplicado o questionário. Ainda antes de 

apresentar os resultados, é feito um esclarecimento muito sintético acerca da forma como 

foram tratados, seguindo-se, assim, todos os passos metodológicos necessários à correta 

utilização deste instrumento. Os pontos finais do capítulo, 2.5 e 2.6, concernem, 

respetivamente, a apresentação dos resultados e a sua interpretação. São estas as 

conclusões que nos ajudão a justificar as opções tomadas aquando da elaboração da 

plataforma, tema do terceiro e último capítulo. 

 

2.1. Elaboração do questionário 

O inquérito por questionário, entre outras possíveis metodologias, apresenta 

diversas vantagens e, no nosso caso, pareceu-nos o instrumento mais adequado, dado que 

nos permitiria recolher a informação necessária de forma mais objetiva, sem obrigar a 

uma análise qualitativa em profundidade. Além disso, o facto de termos optado por um 

questionário online, utilizando a plataforma gratuita de livre acesso Google Forms, 

facilita a distribuição dos inquéritos, a sua recolha e ainda o tratamento dos dados, uma 
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vez que o próprio programa organiza os dados em ficheiro Excel, prontos a serem 

devidamente burilados.  

Apesar de todos nós já termos sido confrontados, vezes sem conta, com 

questionários de diferentes tipos, tanto em papel como em modo eletrónico, em contextos 

variados (desde a escola, ao hospital, às lojas, à rua, à Internet,…), nem sempre nos 

deparamos com os erros metodológicos que podem conter, facto para o qual fomos 

alertados no decorrer do mestrado na unidade curricular cujo objetivo é munir-nos de 

ferramentas para fazer uma boa investigação na nossa área de estudo. Por não serem 

óbvios estes enganos, embora comuns, quando decidimos ser nós a fazer um questionário, 

temos de redobrar a atenção e, acima de tudo, apoiar-nos em quem tem vindo a dedicar-

se a esta área do saber. Por esse motivo, o primeiro passo foi ler alguns artigos de autores 

de referência para sabermos que tipo de questões usar, como formulá-las, como apresentá-

las e como distribuir e recolher os inquéritos, alguns dos aspetos que Bell (2004) enuncia 

como fundamentais na construção de um bom inquérito. Destas preocupações, a única 

que resolvemos logo desde início foi a que se prende com a apresentação do questionário, 

o que, aqui, se relaciona também com a sua distribuição e recolha. Como referimos 

anteriormente, desde cedo soubemos que iríamos optar por um questionário eletrónico e 

decidimos utilizar o Google Forms, por ser simples e prático. Além disso, já todo o grupo-

alvo estaria familiarizado com o mesmo. O texto de Matthew & Sutton (2004), embora já 

tenha 15 anos, comprova as virtualidades deste tipo de inquérito, ao referirem o facto de 

os dados poderem ser automaticamente recolhidos para um ficheiro (no caso, Excel) e 

importados para um pacote de análise, se necessário (SPSS, por exemplo). Além disso, 

acrescentam que o facto de se poder escolher se as questões são de resposta obrigatória 

ou não, evitando os campos em branco, e o número de opções a escolher em cada alínea, 

evitando inutilizar as respostas que não cumprem os requisitos, é também uma vantagem. 

Como afirma Moreira (2004), as perguntas de resposta fechada facilitam em muito 

o tratamento dos resultados, pelo que a maior parte do nosso questionário é composta por 

este tipo de questões. Apenas no fim decidimos acrescentar duas perguntas de resposta 

aberta, de forma a deixar que os colegas estagiários e os professores cooperantes 

respondessem de forma mais completa e livre. No entanto, sabíamos que estas duas 
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questões, valiosas para averiguar de modo mais profundo a relação dos docentes com os 

recursos audiovisuais, iriam necessitar de outro tipo de análise, mais pormenorizado e 

não tão imediato, como adiante veremos. 

Durante a leitura de obras específicas de construção de questionários, fomos 

alertados para o facto de os questionários e até as entrevistas nos poderem induzir em 

erro, uma vez que os sujeitos podem ter o desejo de criar uma impressão favorável ou de 

responderem de acordo com aquilo que pensam ser o suposto, fugindo às suas reais 

conceções (Tuckman, 2000), algo que devemos sempre ter em mente. 

Tendo toda esta informação em conta, foi elaborado um rascunho inicial do 

questionário que foi corrigido e alterado consoante o que se considerou mais ou menos 

pertinente de ser estudado. Começámos pelas perguntas mais simples, ordenando-as por 

afinidade, e deixámos as mais exigentes para o fim, seguindo os ensinamentos de Bell 

(2004) e Matthew & Sutton (2004). O resultado final destas deliberações foi um 

questionário curto, de apenas doze questões, onde vários tópicos relativos à utilização de 

recursos audiovisuais em contexto de sala de aula foram questionados. Aquele inicia com 

algumas questões pessoais/profissionais, de forma a caracterizar a amostra e passa, 

depois, para as questões do âmbito escolar relacionadas com o tema do nosso estudo, a 

utilização das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação em contexto de sala de 

aula. As questões fechadas são unicamente de escolha múltipla e, de entre as doze que 

compõe o questionário, apenas uma não é obrigatória. São estas doze questões que iremos 

apresentar em seguida com maior detalhe, fazendo uma breve introdução a cada uma, 

explicitando a sua importância e a opções tomadas para cada uma. 

 

2.2. Opções metodológicas e objetivos da intervenção 

Com a distribuição do inquérito por questionário, pretendíamos munirmo-nos de 

informação que orientasse e justificasse a procura e seleção de recursos audiovisuais para 

a construção da plataforma. Assim, o grande objetivo era auscultar os professores 

cooperantes e os estagiários do Mestrado em Ensino da História na Faculdade de Letras 

da Universidade do Porto do ano letivo 2018/2019 acerca das suas capacidades, 

dificuldades e receios no manuseamento das TIC em contexto de sala de aula. Para isso, 
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a metodologia quantitativa, utilizada maioritariamente, quando completada com uma 

breve análise de conteúdo para as duas últimas questões, revelou-se suficiente. 

O questionário começa exatamente por apresentar o objetivo do mesmo, 

explicando o âmbito em que se insere e assegurando o anonimato do mesmo, o rigor e a 

confidencialidade com que os dados recolhidos iriam ser tratados. Foi criado um e-mail 

apenas para o fim de receber os contactos dos participantes, caso tivessem alguma questão 

sobre o estudo, que foi também deixado na introdução. Moreira (2004) refere que esta 

primeira parte, composta pela apresentação do investigador e/ou do estudo e pelo tipo de 

informação que se pretende recolher e a forma como será tratada, tem como objetivos 

“motivar os participantes para uma participação conscienciosa […]. […] visa afastar 

receios e assegura a confiança e a colaboração dos respondentes” (p. 202-204). 

A primeira questão é sobre o género, uma questão de resposta fechada. 

Inicialmente pensámos não colocar esta questão. Contudo, depois de alguma reflexão 

percebemos que talvez pudesse haver diferenças entre docentes mulheres e docentes 

homens, pelo que acabámos por inseri-la. 

Em seguida, quisemos saber o tempo de serviço de professores, para perceber se 

havia diferenças consideráveis entre os mais e menos experientes, reconhecendo que há 

um intervalo geracional grande entre estes dois extremos e que uma das coisas que os 

divide é precisamente a relação com a Internet e as tecnologias de uma forma geral. Para 

tornar a análise mais fácil, criámos categorias de cinco anos, sendo a mínima “Até 5 anos” 

e a máxima “Mais de 26”. Nesta segunda questão, colocámos uma última hipótese “Outra 

opção”, caso o respondente não se identificasse com nenhuma das anteriores, permitindo-

lhe acrescentar o que lhe conviesse. 

Segue-se uma outra questão, pessoal, acerca da regularidade com que utilizam 

dispositivos eletrónicos com ligação à Internet no seu dia a dia. Mais uma vez foram 

criadas categorias de resposta desde “Não utilizo” a “Mais de 8 horas”. À semelhança da 

questão anterior, adicionámos a opção “Outra”, muito embora as categorias fossem 

exaustivas. Ainda assim, estas hipóteses são por vezes utilizadas pelos inquiridos para 

fazer alguma observação ou esclarecimento e preferimos manter essa hipótese em aberto. 

As três primeiras questões permitem-nos caracterizar a amostra de forma mais pessoal, 
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para depois percebermos também as respostas que se seguem e conseguirmos analisá-las 

criticamente. 

Como o questionário não é extenso, decidimos que não havia razão para criar 

secções. No entanto, a quarta pergunta funciona como o início de uma outra parte, após a 

identificação dos inquiridos. Esta questão é também ela de resposta múltipla, mas os 

inquiridos aqui podiam escolher várias opções. Diz respeito aos critérios utilizados 

aquando da escolha dos recursos. Fizemos uma lista daqueles nove critérios que 

considerámos mais comuns, mas, novamente, colocámos a “Outra opção”, para dar 

liberdade de resposta aos professores e colegas. Esta é uma das mais importantes questões 

do nosso instrumento de avaliação, pois a partir dela orientaríamos toda a nossa pesquisa, 

de modo a corresponder aos reais interesses dos inquiridos e não apenas àquilo que 

consideraríamos mais importante. 

A quinta questão concerne a regularidade com que o professor ou estagiário 

utilizam as Novas Tecnologias da Informação e Comunicação na preparação das suas 

aulas. Apresentam-se quatro níveis de frequência, desde “Nunca” a “Sempre”, evitando-

se a opção intermédia, pois “that middle category becomes a haven for those people who 

lack the information needed to have an opinion about a question. Those people are 

different from ambivalent informed people” (Fowler, 1995, p. 163). Além disso, “‘Usually’ 

or ‘always’ on the positive end and ‘rarely’ or ‘never’ on the negative end are [terms] 

fairly well defined and commonly understood” (Fowler, 1995, p. 158-159). Acrescenta-

se, por fim, a opção de resposta aberta “Outra”. 

A sexta questão, parecida, refere-se, no entanto, à regularidade com que os 

materiais disponíveis na Internet são utilizados nas aulas. O esquema de resposta é igual 

ao da questão anterior. 

A pergunta que se segue relaciona-se ainda com frequências. Tem como objetivo 

perceber se, além de materiais em termo lato, os professores usam recursos audiovisuais 

e com que regularidade o fazem. Estas três perguntas, embora pareçam semelhantes, têm 

como objetivo partir do geral para o particular, seguindo o esquema “TIC na preparação 

de aulas”, “Materiais da Internet nas aulas”, “Recursos audiovisuais nas aulas”, e 

caracterizar os hábitos dos docentes. 
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A pergunta número oito é a única facultativa, porque se dirige apenas a quem 

leciona no ensino secundário. É uma questão de “Sim” ou “Não”. Pretende indagar se os 

respondentes costumam recorrer a recursos audiovisuais naquele nível de ensino. 

A seguir, os inquiridos são chamados a identificar a ou as plataformas digitais a 

que recorrem com mais frequência para selecionar recursos audiovisuais, de entre 

hipóteses pagas, ligadas a editoras, ou de livre acesso. Adiantámos sete opções, seguidas 

do campo aberto, que permitia acrescentar outras que não tivessem sido visadas, uma vez 

que, alertam Matthew & Sutton (2004), ainda que a lista de resposta seja exaustiva é 

normal incluir-se uma categoria final se nenhuma das categorias elencadas tiver sido 

apropriada. 

A última questão de resposta fechada é respeitante à dificuldade, ou não, sentida 

pelos professores no momento de encontrarem recursos audiovisuais ao nível das suas 

expectativas. As hipóteses são apenas “Sim” ou “Não. No entanto, devido à importância 

desta pergunta, pois podia adiantar-nos aspetos que quiséssemos resolver ou, pelo menos, 

ajudar a resolver com o nosso trabalho, pedimos a sua justificação na questão seguinte, a 

primeira de resposta aberta, porém, igualmente obrigatória. 

Por fim, questionámos o grupo-alvo acerca da possível utilidade da criação de 

uma plataforma que apresentasse recursos audiovisuais de forma organizada para serem 

utilizados na disciplina de História A, pedindo também a devida justificação. Esta seria a 

questão que poderia legitimar todo o nosso trabalho, mas propusemo-nos a analisar a sua 

reposta criticamente, pois sabemos que “o investigador é frequentemente tentado a 

assumir que os comportamentos dos inquiridos são congruentes com as suas atitudes” 

(Foddy, 1996, p. 3). 

A seguir, o questionário final. 
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Utilização de recursos audiovisuais em sala de aulas 

 

O presente inquérito tem como finalidade auscultar os professores de História e os esta-

giários da mesma disciplina do presente ano letivo (2018/2019) acerca das suas capaci-

dades, dificuldades e receios no manuseamento das TIC em contexto de sala de aula. O 

mesmo inscreve-se na componente de relatório final da iniciação à prática profissional do 

Mestrado em Ensino da História no 3.º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário 

da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. O questionário é anónimo e todos os 

dados serão analisados com o maior rigor e confidencialidade. Para qualquer dúvida sobre 

esta investigação, por favor, utilize o seguinte e-mail:  

relatoriomeh@gmail.com.  

Agradecemos a sua colaboração. 

Cordialmente, 

João Gonçalves 

 

1. Género (obrigatória) 

 Feminino 

 Masculino 

 

2. Tempo de serviço (obrigatória) 

 Até 5 anos 

 6-10 anos 

 11-15 anos 

 16-20 anos 

 21-25 anos 

 Mais de 26 

 Outra opção ______________________________________________________ 

 

3. No dia a dia, com que regularidade utiliza computador, tablet, telemóvel ou outro dis-

positivo com ligação à Internet? (obrigatória) 

 Não utilizo 

 Menos de 1 hora por dia 

 1 a 3 horas por dia 
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 3 a 5 horas por dia 

 5 a 8 horas por dia 

 Mais de 8 horas 

 Outra opção ______________________________________________________ 

 

4. Qual o critério que usa na escolha dos recursos? (obrigatória) 

 Validade científica 

 Facilidade na compreensão 

 Pertinência do recurso 

 Duração do recurso 

 Qualidade gráfica 

 A língua ser o português de Portugal 

 A língua ser o português 

 Terem legendas em português de Portugal 

 Terem legendas em português 

 Outra opção ______________________________________________________ 

 

5. Com que regularidade utiliza Novas Tecnologias da Informação e Comunicação na 

preparação de aulas? (obrigatória) 

 Nunca 

 Com pouca frequência 

 Com bastante frequência 

 Sempre 

 Outra opção ______________________________________________________ 

 

6. Com que regularidade é que utiliza nas suas aulas materiais disponíveis na Internet? 

(obrigatória) 

 Nunca 

 Com pouca frequência 

 Com bastante frequência 

 Sempre 

 Outra opção ______________________________________________________ 
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7. Com que regularidade é que utiliza recursos audiovisuais na sala de aula? (obrigatória) 

 Nunca 

 Com pouca frequência 

 Com muita frequência 

 Sempre 

 Outra opção ______________________________________________________ 

 

8. Costuma recorrer a recursos audiovisuais nas aulas do ensino secundário? (facultativa) 

 Sim 

 Não 

 

9. A que plataforma digital recorre com mais frequência para selecionar recursos audio-

visuais? (obrigatória) 

 Escola Virtual 

 LEYA Educação 

 Santillana 

 RTP Ensina 

 Youtube 

 Site da Fundação Francisco Manuel dos Santos 

 Site da Fundação Mário Soares 

 Outra opção ______________________________________________________ 

 

10. Sente dificuldades em encontrar recursos audiovisuais ao nível das suas expectativas? 

(obrigatória) 

 Sim 

 Não 

 

11. Justifique a resposta anterior. (obrigatória) 

 

12. Considera importante a criação de uma plataforma que recolha e organize documentos 

audiovisuais com o intuito de serem usados nas aulas de História A? Porquê? (obrigatória) 

 

  



 

52 

2.3. Aplicação do questionário 

Com a elaboração do inquérito concluída, passámos o mais rapidamente possível 

para a sua aplicação em contexto real. Uma das primeiras escolhas que tivemos de fazer 

envolveu a escolha do grupo que iria ser estudado. Inicialmente, a ideia era fazer um 

inquérito o mais abrangente possível, utilizando uma base de dados que contempla os e-

mails de todas as escolas, tanto privadas como públicas, do país. Embora esta ideia 

parecesse ser a melhor, pois o estudo seria o mais completo possível, chegámos à 

conclusão de que para um questionário de cariz introdutório não seria ainda necessário 

um estudo tão alongado e dispendioso em termos de tempo. Chegamos então à conclusão 

de que a utilização dessa base de dados seria pertinente, não neste momento, mas sim 

quando a plataforma fosse concluída, de forma a publicitar a mesma e a questionar os 

professores a nível nacional a sua pertinência e funcionalidade.  

Uma vez identificados os alvos deste inquérito, professores estagiários e 

professores supervisores, começámos a recolha dos seus endereções de correio eletrónico 

para lhes fazermos chegar, desta forma, os questionários. Dividimos esta recolha em dois 

momentos separados, um primeiro em que fizemos a recolha dos endereções eletrónicos 

dos professores estagiários via Facebook, outras redes sociais ou de forma presencial. Em 

que recolhemos um universo de 27 indivíduos. Concluímos a laboração desta base de 

dados e seguimos para a segunda fase da recolha de e-mails. Nesta parte a professora 

orientadora, com o consentimento dos professores supervisores, fez-nos chegar uma lista 

com todos os endereços eletrónicos. Esta lista era composta por 11 endereços de e-mail. 

O total de pessoas a que o inquérito chegou foi de 38 indivíduos. 

De forma a que o contacto entre os criadores do inquérito e os seus respondentes 

fosse mais rápido e não se perdesse entre outros assuntos, foi criado um endereço eletró-

nico com a única função de servir de plataforma de envio dos inquéritos e de resposta a 

qualquer dúvida que pudesse surgir, como anteriormente mencionámos. Foi desta plata-

forma que o seguinte e-mail foi enviado:  

 

Exmo/a Professor/a Orientador, 

Venho por este meio pedir-lhe uns minutos do seu tempo para responder a um in-

quérito, realizado no âmbito do meu Relatório de Estágio do Mestrado em Ensino 
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da História no 3.º ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário, da Faculdade de 

Letras da Universidade do Porto. O inquérito tem como finalidade auscultar os pro-

fessores de História e os estagiários da mesma disciplina do presente ano letivo 

(2018/2019) acerca das suas capacidades, dificuldades e receios no manuseamento 

das TIC em contexto de sala de aula. Encontra-se disponível em: https://docs.goo-

gle.com/forms/d/1bxc0emv_61HYq9ODFwpYCzdA77RQWO_K5pamGbbkDhw

/edit?fbclid=IwAR3ihUKHnAkHPA6uh420WIyMc9JjRYBrX-9kIk7ZJ54P_rfm-

GFzn8o5jD0U 

Muito agradecido pelo seu tempo. 

Atenciosamente, 

João Filipe Ventura Gonçalves 

 

As respostas ao inquérito começaram logo a surgir nas primeiras horas pós-envio, 

que foi feito no dia 4 de abril de 2019. O inquérito em Google Forms esteve disponível 

para ser respondido até ao fim de maio, mas a últimas respostas foram entregues a dia 16 

de abril. Foram recolhidas 20 respostas, um número que, embora suficiente, se encontra 

um pouco aquém das expectativas, embora se tenha feito um esforço e um apelo a que 

todos respondessem. Não tendo surtido efeito o nosso apelo, fechou-se o questionário 

com os dados recolhidos e que irão agora ser tratados. 

 

2.4. Tratamento dos dados 

Recolher os dados através do Google Forms facilita em muito a sua análise. A 

própria plataforma gera gráficos circulares e de barras que, por vezes, são muito úteis. No 

entanto, sempre que existe alguma resposta além das previstas, como por exemplo no 

campo “Outra opção”, estes perdem o rigor. A máquina, naturalmente, ainda não suplanta 

o homem em termos de interpretação e, por isso, ainda que os termos inseridos sejam 

iguais, basta a diferença de um acento para que o Google assuma duas respostas 

diferentes. Ainda assim, 

as data collection becomes increasingly computerized, interviewers record answers 

by entering them into a computer, and the survey process goes more smoothly if 

most answers can be recorded by entering a number rather than a narrative answer 

(Fowler, 1995, p. 177). 

 

 As respostas foram então automaticamente recolhidas para um ficheiro Excel e 

https://docs.google.com/forms/d/1bxc0emv_61HYq9ODFwpYCzdA77RQWO_K5pamGbbkDhw/edit?fbclid=IwAR3ihUKHnAkHPA6uh420WIyMc9JjRYBrX-9kIk7ZJ54P_rfmGFzn8o5jD0U
https://docs.google.com/forms/d/1bxc0emv_61HYq9ODFwpYCzdA77RQWO_K5pamGbbkDhw/edit?fbclid=IwAR3ihUKHnAkHPA6uh420WIyMc9JjRYBrX-9kIk7ZJ54P_rfmGFzn8o5jD0U
https://docs.google.com/forms/d/1bxc0emv_61HYq9ODFwpYCzdA77RQWO_K5pamGbbkDhw/edit?fbclid=IwAR3ihUKHnAkHPA6uh420WIyMc9JjRYBrX-9kIk7ZJ54P_rfmGFzn8o5jD0U
https://docs.google.com/forms/d/1bxc0emv_61HYq9ODFwpYCzdA77RQWO_K5pamGbbkDhw/edit?fbclid=IwAR3ihUKHnAkHPA6uh420WIyMc9JjRYBrX-9kIk7ZJ54P_rfmGFzn8o5jD0U
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devidamente harmonizadas e organizadas. A análise estatística das perguntas de respostas 

fechada foi muito simples e deu origem aos gráficos que se seguem. 

 O tratamento das perguntas de resposta aberta é mais exigente e impossível de ser 

feito tão rapidamente. Obrigou a outros cuidados no sentido de uma maior objetividade, 

muito embora as respostas sejam muito mais subjetivas. A análise de conteúdo, “Un 

ensemble d'instruments méthodologiques de plus en plus raffinés et en constante 

amélioration s'appliquant à des discours […] extrêmement diversifiés” (Bardin, 1986, p. 

9), foi o método seguido, uma vez que pretende inferir acerca dos significados da 

comunicação, ultrapassando a mensagem estrita do inquirido (Queirós e Graça, 2013). 

Após lermos sobre este tipo de análise, decidimos que o que melhor se adequava aos 

nossos objetivos era seguir uma abordagem indutiva, com categorias estabelecidas a 

posteriori. Esteves (2006) sustenta exatamente que, uma vez que escasseiam teorias 

gerais de descrição e explicação de vários fenómenos, “as categorias devem emergir do 

próprio material” (p. 110).  

 Para apresentar esta análise, optámos por tabelas com três colunas: as categorias 

por nós elaboradas, as unidades de registo, ou seja, a resposta ou o excerto da resposta 

que se relaciona com aquela categoria, e a unidade de conteúdo (UC), ou seja, o inquérito 

(I) onde de encontra. Os inquéritos estão numerados por ordem de receção, podendo 

repetir-se em várias categorias, principalmente quando as respostas eram mais extensas. 

As categorias estão organizadas da que teve maior número de unidades de registo para a 

menor, ou seja, aquela que foi referida mais vezes aparece em primeiro lugar. Em seguida, 

serão apresentados todos os resultados. 

 

2.5. Apresentação dos resultados 

Num universo de 20 respostas o resultado que surgiu após as respostas ao 

questionário foram que 10 elementos eram do género masculino e outros 10 do género 

feminino, conferindo uma percentagem de 50% para cada um dos lados. 

Relativamente ao tempo de serviço dos intervenientes neste inquérito temos um 

público alvo bastante amplo. O maior grupo, com 35%, é o grupo que respondeu ser 
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“estagiário”, de seguida são os professores com “Mais de 26 anos”, já com 25% encontra-

se o grupo “Até 5 anos”, por fim com as mesmas percentagens encontram-se os “6-10 

anos” e “16-20 anos” com 5%. 

Na questão que se seguiu, referente à regularidade que utilizam dispositivos com 

acesso à Internet no seu dia a dia, as respostas variaram bastante. Apenas 5% da população 

inquirida diz não utilizar e 25% refere usar de “1 a 3 horas por dia”. No parâmetro 

intermédio, das “3 a 5 horas por dia” encontramos cerca de 25% dos inquiridos. No que 

concerne aos dois pontos com maior utilização, os “5 a 8 horas por dia” e “Mais de oito 

horas por dia”, as percentagens são 30 e 15, respetivamente. 

 
 

Figura 1 – Tempo de serviço dos inquiridos. 

  

25%

5%

5%

30%

35%

2. Tempo de serviço

Até 5 anos 6-10 anos 11-15 anos

16-20 anos 21-25 anos Mais de 26 anos

Outros: estagiária/o
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Figura 2 – Regularidade da utilização de gadgets com ligação à Internet. 

 

 A quarta questão refletia sobre o critério que os professores usam para a escolha 

de vídeos que venham a ser usados nas suas aulas. A “Validade científica” foi uma 

resposta unânime, pois 100% da população inquirida (20 pessoas) escolheram esta opção. 

A opção com mais representação seguinte foi a “Pertinência do recurso” com 90% dos 

inquiridos (18 pessoas) a escolher esta opção. A última opção de resposta a obter 50% ou 

mais de escolha foi a “Facilidade de compreensão” que teve 10 escolhas, perfazendo um 

total de 50%. A duração e a qualidade do recurso tiveram votações muito parecidas sendo 

40% e 45% respetivamente (8 e 9 pessoas). A escolha da língua em que o recurso se 

encontra parece ser minimamente irrelevante para o público alvo deste inquérito. 

Existindo sim uma maior preocupação na existência de legendas adequadas para os 

mesmos. Sendo que 20% da população (4 pessoas) preferem recursos com legendas em 

português de Portugal e 15% (3 pessoas) não se importam em que tipo de português esteja 

desde que se encontre numa das variantes da língua de Camões. Das 9 opções que foram 

dadas só um inquirido acrescentou uma opção na parte de “outra”, a sua resposta era 

“Como leciono História no 3.º ciclo no âmbito do CLIL, então nas aulas selecionadas 

para o efeito, os recursos (Vídeos, músicas, documentários, etc.), são todos em inglês”. 

5%

25%

25%

30%

15%

3. No dia a dia, com que regularidade utiliza computador, 

tablet, telemóvel ou outro dispositivo com ligação à Internet?

Não utilizo Menos de 1 hora por dia 1 a 3 horas por dia

3 a 5 horas por dia 5 a 8 horas por dia Mais de oito horas por dia

Outra opção
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Figura 3 – Critério na escolha de recursos audiovisuais. 

 

 À questão sobre a frequência de utilização das NTIC na preparação prévia das 

aulas a lecionar a maioria dos respondentes (65%) refere que dá uso a estas ferramentas 

sempre e 30 % explicitam que utiliza “Com bastante frequência”. Nesta questão só um 

dos inquiridos referiu que utiliza com pouca assiduidade as NTIC. 
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Figura 4 – Regularidade de utilização das NTIC na preparação de aulas. 

 

 Em relação à utilização de recursos utilizados em sala de aula retirados especifi-

camente da Web constatamos que existe uma maior percentagem de pessoas que refere 

usar “com bastante frequência” do que qualquer das outras opções (65%). Todavia, o 

resultado “sempre” aparece em segundo lugar com 25% e apenas 10% refere usar com 

pouca frequência. 

 
 

Figura 5 – Frequência de utilização de materiais retirados da Internet na sala de aula. 

5%

30%

65%

5. Com que regularidade utiliza as Novas Tecnologias da 

Informação e Comunicação na preparação de aulas?

Nunca Com pouca frequência Com bastante frequência Sempre Outra

10%

65%

25%

6. Com que regularidade é que utiliza nas suas aulas materiais 

disponíveis na Internet?

Nunca Com pouca frequência Com bastante frequência Sempre Outra
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 A sétima questão do nosso questionário incidia especificamente sobre a utilização 

de recursos audiovisuais na sala de aula. Os resultados obtidos demonstraram que 60% 

da população envolvida no estudo utilizam “Com muita frequência” e 30% utilizam 

“Sempre”. Já só apenas 10% dos respondentes referem usar “Com pouca frequência” tais 

recursos. 

 
 

Figura 6 – Frequência de utilização de recursos audiovisuais na sala de aula. 
 

 Na única questão em que a resposta não era obrigatória a totalidade dos inquiridos 

respondeu. Esta questão interpelava sobre a utilização de recursos audiovisuais no ensino 

secundário e 95% dos respondentes referiram que “sim” usava e apenas um colocou a 

outra opção de resposta. 

10%

60%

30%

7. Com que regularidade é que utiliza recursos audiovisuais na 

sala de aula?

Nunca Com pouca frequência Com muita frequência Sempre Outra
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Figura 7 – Utilização de recursos audiovisuais no ensino secundário. 
 

 Na questão seguinte quisemos saber quais eram as plataformas mais usadas para 

a procura de vídeos na Internet. Colocamos como opções sete respostas pré-definidas, 

todavia, demos completa liberdade aos inquiridos para acrescentarem mais opções 

consoante os seus hábitos. De salientar que apenas um dos inquiridos acrescentou uma 

opção – Canal História. Das sete opções colocadas podemos ver que as primeiras três são 

referentes a grupos editoriais – Escola Virtual; LEYA Educação; Santillana. De seguida 

apareciam a RTP Ensina, o Youtube e os sites da Fundação Francisco Manuel dos Santos 

e o site da Fundação Mário Soares. A opção que demonstrou ter mais sucesso entre os 

inquiridos foi o Youtube, que contou com a escolha de 95% da população (19). Em 

segundo lugar das preferências dos inquiridos aparece a “Escola Virtual” com 80% (16). 

De seguida aparece a RTP Ensina com 70% (14). As restantes opções não obtiveram 

resultados expressivos, sendo que de todas as outras opções a “LEYA Educação” foi a 

que teve mais escolhas com 20% (4%). Pois a Fundação Francisco Manuel dos Santos e 

a Fundação Mário Soares apenas obtiveram 10% e 15% (2 e 3), respetivamente. Já o 

grupo editorial Santillana obteve uma resposta (5%). 

 

95%

5%

8. Costuma recorrer a recursos audiovisuais nas aulas do 

ensino secundário? 

Sim Não
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Figura 8 – Distribuição das plataformas digitais usadas pelos respondentes para pesquisa de re-

cursos audiovisuais. 

 

A seguinte questão, e última de resposta fechada, era: “Sente dificuldades em en-

contrar recursos audiovisuais ao nível das suas expetativas?”. Com as respostas a esta 

questão concluímos que 70% dos inquiridos sentem algumas dificuldades em encontrar 

bons recursos. 

 
 

Figura 9 – Dificuldades na descoberta de bons recursos audiovisuais. 
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 A primeira questão aberta questionava os docentes sobre as suas dificuldades na 

obtenção de bons recursos audiovisuais na WEB. As respostas obtidas foram categoriza-

das na Tabela 1. 

Categorias Unidades de registo UC 

A. Recursos não 

pensados para a 

lecionação ou 

com pouco rigor 

científico. 

“A maioria dos recursos não está pensada para a lecciona-

ção” 

“…e, por vezes, sem rigor científico.” 

“Encontro muitas vezes vídeos de má qualidade, ou que não 

vão de encontro ao que peço em certos pontos…” 

“Faltam recursos com boa qualidade, de fácil compreensão e 

que estejam acessíveis” 

“A proliferação de apresentações originárias do Brasil com 

fracos conteúdos, ou outras de fraca qualidade de ima-

gem…” 

“Geralmente têm pouca qualidade em termos didáticos.” 

“Pouca variedade e fraco rigor científico.” 

I1 

 

I4 

I5 

 

I8 

 

I11 

 

 

I13 

I20 

B. Inexistência de 

recursos para cer-

tos períodos his-

tóricos ou maté-

rias. 

“É difícil encontrar recursos pertinentes para períodos cro-

nológicos mais antigos.” 

“Nem sempre se encontra recursos adequados ao tema, prin-

cipalmente para épocas da História anteriores à contemporâ-

nea.” 

“principalmente para os conteúdos de 7.º e 10.º ano de esco-

laridade. …” 

“Por vezes torna-se difícil encontrar recursos audiovisuais de 

qualidade para matérias menos atrativas.” 

“eles são inexistentes no que toca a determinadas matérias 

lecionadas em sala de aula.” 

I9 

 

I15 

 

 

I16 

 

I17 

 

I19 

C. Facilidade em 

encontrar muitos 

“É bastante fácil…” 

“…existe disponível…” 

I2 

I6 
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recursos disponí-

veis. 

“Penso que existe um enorme recurso de materiais disponí-

veis.” 

“A informação/documentação está, atualmente, muito dispo-

nível.” 

I7 

 

I14 

D. Necessário al-

gum trabalho no 

recurso para o tor-

nar útil. 

“…é mais o processo de criatividade que demora, em função 

da potencialidade do recurso.” 

“Adapto o que existe disponível às minhas necessidades.” 

“…Tem de existir é uma recolha seletiva.” 

I2 

 

I6 

I7 

E. Dispersão dos 

recursos e dificul-

dade em os en-

contrar. 

“Estão muito dispersos.” 

“Muitas vezes não se encontra com facilidade o que se pre-

tende” 

“Sim, já que não existem muitos repositórios com este tipo 

de recursos” 

I10 

I12 

 

 

I16 

F. Problemas lin-

guísticos 

“estando muitas das vezes na língua portuguesa-brasileira” 

“a nível de informação escrita, muitas vezes é escassa ou 

contém erros.” 

“A proliferação de apresentações originárias do Brasil com 

fracos conteúdos, ou outras de fraca qualidade de imagem, 

obrigam, por vezes, a recorrer a recursos em inglês. E se isso 

não é problemático para os alunos de secundário, nem sem-

pre se pode dizer o mesmo para os alunos do ensino bá-

sico...” 

I4 

I5 

 

I11 

G. Falta de meios 

da escola 

“a escola não tem meios para isso!” I18 

 

Tabela 1 – Dificuldades encontradas pelos professores na pesquisa de conteúdos audiovisuais. 

 

 Por fim, foi questionado aos inquiridos se consideravam pertinente uma plata-

forma que recolhesse e organizasse vídeos e outros materiais do género. Foi igualmente 

pedido que justificassem a sua resposta. Estas respostas foram categorizadas e estão apre-

sentadas na tabela 2. 
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Categorias Unidades de registo UC 

A. Facilitaria o pro-

cesso de preparação 

de aulas. 

“(…) o conteúdo da plataforma está pensado exclusiva-

mente para a lecionação” 

“(…) pouparíamos tempo à procura de mil e um recursos.” 

“(…) facilitaria muito o trabalho docente (…)” 

“(…) uma plataforma que facilitasse a pesquisa e respon-

desse às necessidades.” 

“(…) Esta organização de material online pouparia muito 

mais tempo para preparação de aulas.” 

“(…) Facilitaria o trabalho dos professores” 

“(…) facilitaria a partilha de recursos entre os colegas, que 

por vezes até podem relevar-se muito pertinentes para a re-

alização de uma aula mais 'dinâmica'.” 

“(…) facilitaria muito a pesquisa.” 

“(…) a compilação da informação/documentação facilita o 

seu acesso e gestão” 

“(…) Facilitava na preparação das aulas, diminuindo o 

tempo de procura de recursos (…)” 

“(…) permitindo assim um acesso maior e mais facilitada 

a uma maior quantidade de informação (…)” 

“(…) tornaria a pesquisa mais fácil e fidedigna.” 

“(…) facilitava a organização e o trabalho das aulas” 

“(…) facilitaria o trabalho dos professores (…)” 

I1 

 

I4 

I5 

I6 

 

I7 

 

I8 

I9 

 

 

I10 

I14 

 

I15 

 

I16 

 

I17 

I18 

I19 

B. Mais valia para 

docentes e alunos. 

“Além de ser um ponto de encontro de todos os professores 

e alunos (…)” 

“(…) Uma plataforma que reúne essa vertente científica, 

certamente iria ser utilizada bastante como alternativa ao 

estudo tradicional.” 

“(…) Seria uma mais valia para nós docentes. (…)” 

I1 

 

I2 

 

 

I4 
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“(…) possibilitaria aos alunos usufruírem de uma melhor 

experiência na sala de aula.” 

“Facilitaria o trabalho dos professores” 

“(…) motivar os alunos a gostar da disciplina (…)” 

“(…) ferramentas necessárias para cativar os alunos (…)” 

“(…) facilitar a motivação dos alunos para a disciplina.” 

I5 

 

I8 

I12 

I19 

I20 

C. Seleção de quali-

dade. 

“(…) existiria uma seleção de qualidade e pertinente. (…)” 

“(…) partindo do princípio de que essa plataforma seguiria 

o critério do rigor científico, seria de grande pertinência.” 

“(…) com critérios de seleção de recursos audiovisuais, 

tornaria a pesquisa mais fácil e fidedigna.” 

I11 

 

I15 

 

 

I17 

D. Novas platafor-

mas para os alunos. 

 “(…) Hoje em dia os alunos são nativos digitais. Platafor-

mas como TV rádio ou livros são difíceis de cativar. (…)” 

“(…) fazer perceber que existe outras plataformas sem ser 

o manual onde o aluno pode estudar e tirar as suas dúvidas. 

(…)” 

I2 

 

 

I12 

 

E. Necessita da de-

vida divulgação. 

“(…) Mas desde que seja divulgada e partilhada, caso con-

trário, não serve para nada” 

I3 

 

Tabela 2 – Pertinência de uma plataforma aglutinadora de recursos audiovisuais para História A. 

 

2.6. Interpretação dos resultados 

Neste ponto do relatório iremos fazer uma análise e interpretação aos resultados 

obtidos nos inquéritos. Como podemos constatar, a amostra recolhida é igualitária em 

termos de género, pois 50% dos inquiridos são do género masculino e os outros 50% do 

género feminino. Tal consolida este estudo porque dá uma visão abrangente dos dois 

sexos. Esta abrangência é também visível quando observamos os resultados da segunda 

questão e nos deparamos com um grupo tão heterogéneo. Professores estagiários e sem 
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anos de experiência até professores com mais de 26 anos de experiência são inquiridos e 

as suas observações em relação a este tema são tidas em conta. 

No que concerne aos dados relativos à utilização de gadgets com ligação à Internet 

e aos hábitos de utilização da Web compreendemos um fator que cada vez mais se observa 

na sociedade, o estarmos quase sempre ligado à Web. Embora as duas escolhas possíveis 

mais elevadas tenham recolhido pouco menos de metade (45%), podemos compreender 

que nos dias que correm os professores cada vez mais se encontram ligados à Internet. 

Facto este que é de grande pertinência para a elaboração deste trabalho. 

 Uma das perguntas que mais validou e moldou a criação da plataforma foi a 

pergunta número 4. Pois ter uma ideia concreta do que é que os professores valorizam 

nos recursos que usam é de grande importância para o trabalho. Um dos maiores 

problemas que tínhamos antecipado no início deste trabalho seria encontrar recursos em 

língua portuguesa ou pelo menos com legendas nessa língua. Todavia, como pudemos 

constatar esta nossa preocupação não se encontra de todo no topo das preocupações dos 

professores. Estes estão muito mais preocupados com a validade científica e com a 

pertinência dos recursos, sendo que estes são os tópicos que mais votações tiveram. A 

facilidade da sua compreensão, a qualidade gráfica e a duração do recurso aparecem ainda 

antes dos possíveis problemas linguísticos. Estas respostas moldaram grandemente a 

plataforma, pois começamos a dar menos importância às barreiras linguísticas e muito 

mais importância a todos os outros tópicos relatados. Até porque como uma das 

professoras referiu na resposta a esta questão, dá aulas a CLIL e os seus materiais tem de 

estar todos em inglês. Como iniciativas como o CLIL se encontram em crescimento no 

país estar à procura de recursos exclusivamente falados em português perde ainda mais 

pertinência. 

 O método de preparação de aulas dos professores foi abordado levemente para 

compreendermos se estes tinham por hábito recorrer à Internet na elaboração das aulas. 

As respostas obtidas vão ao encontro da ideia de que os professores estão cada vez 

interessados no que a Web lhes pode oferecer e também que estão cada vez mais ligados 

à Internet. Retiramos estas conclusões porque 95% dos respondentes dizem recorrer 

“Com bastante frequência” ou mais ainda. 
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Para além de percebermos se os professores recorrem à Internet para fazerem 

pesquisas para as suas aulas também era importante estudarmos se estas pesquisas eram 

levadas para a sala de aula na forma de matérias retirados da Web. Aqui continua a existir 

uma grande maioria de pessoas que usa materiais retirados da Web nas aulas o que é 

muito importante na elaboração da plataforma, pois se o hábito de recorrer à internet já 

existir, a plataforma terá muito mais utilização e será mais útil para os professores.  

Continuando na senda de descortinar os hábitos dos professores para percebermos 

a utilidade da plataforma quisemos identificar se normalmente os docentes usavam 

recursos audiovisuais na sala de aula. Como uma grande maioria referiu que sim, 

concluímos que segundo os hábitos existentes nos professores inquiridos esta plataforma 

iria ser uma ajuda e não iria ser só mais um material existente. 

Como esta plataforma é vocacionada ao ensino de História A, uma disciplina que 

só existe no curso científico-humanístico Línguas e Humanidades do Ensino Secundário, 

a questão número 8 é bastante importante. Compreendermos que os professores que 

lecionam esta disciplina utilização recursos audiovisuais nas suas aulas valida novamente 

o nosso trabalho. 

Quando analisamos os dados recolhidos na questão “A que plataforma digital 

recorre com mais frequência para selecionar recursos audiovisuais?” confirmamos alguns 

dos preconceitos que tínhamos. A ideia de que os professores davam preferência ao 

Youtube como plataforma de recolha de materiais. Esta preferência está muito 

relacionada com a grande abrangência deste repositório de vídeos. Aqui existem 

conteúdos de todos os tipos e de todas as qualidades, graças a deter um grande leque de 

escolha abre várias janelas de oportunidade aos professores. Em seguida nas preferências 

encontram-se a Escola Virtual e a RTP Ensina. Estas duas plataformas são de certa forma 

o oposto do Youtube, pois aqui só se encontram vídeos específicos para a lecionação. 

Contudo, o seu foco muito centrado nos conteúdos lecionados faz com que os professores 

sejam atraídos por estes. A votação da Escola Virtual comparativamente à que ocorreu 

com a LEYA Educação e Santillana é explicada pela cota de mercado que o Grupo Porto 

Editora, a que pertence a Escola Virtual, detém neste momento. As restantes respostas 

foram alvo de uma escolha bastante residual por parte dos professores muito por causa de 
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terem documentos muito específicos e, na sua grande maioria, de só um tempo histórico, 

a Época Contemporânea que já por si é a que tem mais materiais. 

A última questão de resposta rápida tentava perceber se existiam dificuldades em 

encontrar recursos audiovisuais que correspondessem às expetativas dos professores. 

Deparamo-nos com 70% dos respondentes a dizerem que sim, o que nos dá uma boa 

margem de trabalho para tentarmos responder às necessidades dessa população. 

Na primeira questão de resposta aberta pedíamos para justificar porque é que era 

difícil, ou não, encontrar recursos que correspondessem aos padrões dos professores. Na 

análise a estes resultados compreendemos que a maioria dos problemas se centravam nos 

recursos não estarem focados na lecionação e na falta de rigor científico dos mesmos. 

Sete dos inquiridos referiram isso mesmo, tornando este um ponto fulcral na elaboração 

da plataforma. A inexistência de recursos para certas matérias ou mesmo para períodos 

históricos completos foi outro aspeto mencionado (cinco), o que nos fez investigar a 

fundo de forma a conseguirmos proporcionar alguns materiais aos docentes (nalguns 

aspetos conseguimos, noutros nem tanto). Já quatro respondentes referiram que é fácil 

encontrar os materiais e três referiram que é mais um processo de trabalhar o documento 

do que propriamente de procura. A dispersão dos recursos por toda a Web foi um 

problema identificado por três dos respondentes e que esperemos que com a criação da 

plataforma colmatar. Igual número de repostas teve a categoria referente aos problemas 

linguísticos, todavia, estes problemas são focam-se mais nos erros e nas impressões 

linguísticas do que na língua em que estão feitos. Até porque é referido que a apresentação 

de materiais em inglês a alunos do secundário não é um fator problemático. Por fim, 

identificamos também um respondente que referiu problemas infraestruturais da escola, 

dizendo que a escola onde trabalha não lhe disponibiliza os meios necessários para a 

utilização deste tipo de recursos. 

Por fim, foi questionado aos docentes se vislumbrava utilidade na criação de uma 

plataforma deste género e também lhes foi pedido para que justificassem a sua opção. 

Uma expressiva maioria dos respondentes na sua justificação referiu que o processo de 

preparação de aulas iria ficar mais facilitado com a existência de uma plataforma deste 

tipo. Já 8 pessoas explicaram que seria uma mais-valia para alunos e professores. Embora 
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o foco desta plataforma seja principalmente os professores e ajudá-los nas suas aulas há 

também a componente aluno que pode utilizar os serviços prestados pela plataforma para 

fazer um estudo autónomo. A passagem dos materiais pelo crivo dos criadores da 

plataforma e depois pelos utilizadores da mesma confere uma seleção da qualidade dos 

vídeos, facto que é referido por três pessoas. Dois elementos referem que a existência 

desta plataforma proporciona aos alunos novos locais para se conectarem com a 

disciplina, voltando desta forma ao que foi escrito acima. Por fim, um dos inquiridos 

refere que a plataforma precisa é de ser partilhada e divulgada com toda a comunidade, 

algo que, como já explicamos anteriormente, temos como nossa prioridade. 



 

70 

Capítulo 3 – Conceção e elaboração da plataforma online  

 

O surgimento desta plataforma (https://relatoriomeh.wixsite.com/maphista) deve-se em 

grande medida às experiências que fomos tendo enquanto estudantes. No decorrer da 

licenciatura, sempre que surgia alguma dúvida ou tarefa que envolvesse uma pesquisa, 

recorríamos à Internet para nos elucidarmos. Todavia, os hábitos de utilização da Internet 

também foram sendo alterados com o tempo, pois se numa primeira fase utilizávamos 

mais os motores de busca tradicionais, como o Google, numa fase mais avançada demos 

por nós a dar uso a ferramentas como o Youtube. Esta ferramenta permite o estudo de 

alguns conceitos e momentos históricos de uma forma mais interativa e para muitas 

pessoas de mais fácil compreensão.  

Este foi um primeiro momento em que identificamos que os recursos audiovisuais 

poderiam ser bons recursos para melhorar a compreensão de certas matérias. Quando 

entramos para o segundo ano de mestrado e o nosso estágio começou, a ideia de 

aproveitarmos estes recursos, previamente mapeados, surgiu. Foram feitas várias 

experiências em contexto de aula, para percebermos como é que os alunos reagiam a estes 

recursos. Depois de termos percebido, empiricamente, que estes recursos eram uma mais-

valia para um auditório mais alargado começamos a ponderar de que forma é que 

poderíamos interagir com estes. Recorrendo novamente aos resultados das experiências 

que fomos fazendo, percebemos que estes materiais nem sempre se encontram facilmente. 

A partir desta premissa compreendemos que o nosso estudo poderia centrar-se neste 

aspeto, na criação de algo que facilitasse a procura de materiais aos professores e por 

arrasto aos alunos. 

Surgiu, então, a ideia de criar uma plataforma informática que fosse interativa, 

acessível e com o, primordial, objetivo de facilitar a procura de material específico para 

História A. Com este objetivo em mente começamos o nosso trabalho de pesquisa e 

mapeamento de recursos que pudessem ser utilizados na plataforma. Também estudamos 

formas e maneiras de criar uma plataforma com uma interface limpa, cuidada e que fosse 

de muito fácil compreensão. 

 

https://relatoriomeh.wixsite.com/maphista
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3.1. Recursos audiovisuais 

O processo de mapeamento de todos os recursos audiovisuais foi moroso e teve de 

responder a uma série de requisitos que por nós foram colocados, previamente. Para 

conseguirmos obter os resultados que são apresentados na plataforma, muitas horas de 

pesquisa foram necessárias e nem todos os materiais que à primeira vista se apresentavam 

como úteis foram aceites.  

Com os resultados que obtivemos nos inquéritos realizados conseguimos retirar 

algumas conclusões que nos foram úteis para desenharmos alguns requisitos. Nestes 

inquéritos compreendemos que a barreira linguística não era um entrave tão grande 

quanto pensávamos. Percebemos que a qualidade da informação prestada era sem dúvida 

o que mais importava aos professores inquiridos e para mantermos essa qualidade 

definimos alguns critérios. Com as respostas compreendemos que o aspeto gráfico dos 

vídeos é importante e que a qualidade de imagem é algo com a qual os docentes se 

importam. E também retiramos a conclusão de como o grupo docente é heterogéneo, 

sendo assim e que para tentarmos dar resposta a todos necessitávamos de diferenciar os 

recursos apresentados. 

Começando pelo aspeto linguístico tentamos, sempre, encontrar materiais em 

português, embora na esmagadora maioria das vezes não foi possível, tentámos encontrar 

noutros idiomas. São quatro os idiomas falados nos materiais que recolhemos, sendo que 

o inglês está em clara maioria. Esta maioria não nos preocupou desmesuradamente até 

porque no secundário o nível de inglês dos alunos já é maior e por causa dor projetos de 

CLIL que estão a surgir nas escolas. As outras línguas faladas são o português, o francês 

e o espanhol. O francês aparece representado pois dos poucos materiais que encontramos 

sobre a Frente Popular Francesa, a maioria deles encontrava-se nesta língua. Já o espanhol 

está presente graças à existência de um canal de Youtube espanhol só sobre história e que 

responde a vários dos conteúdos que necessitávamos. Termos esta diversidade linguística 

só enriquece a plataforma criada. 

Em relação à duração dos recursos disponíveis na plataforma também tivemos 

vários aspetos em consideração. Teria sido muito mais fácil para nós apresentarmos só 

documentários de longa duração, sabíamos que estes criam mais problemas do que 
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aqueles que resolvem. Pois se um documentário é muito grande, os conteúdos irão estar 

mais dispersos ao longo de todo o vídeo, isto faz com que o docente tenha ou de mostrar 

o documentário todo em sala de aula ou de ter um trabalho acrescido em casa para 

visualizar e recortar os vários excertos que lhe interessem. Não queremos dizer com isto 

que tenhamos negligenciado a utilização de recursos mais longos. Porém, a sua utilização 

só se aplica quando estritamente necessário. A nossa grande tentativa foi apresentar aos 

professores vídeos com durações entre o um minuto até aos 20 minutos, tentando sempre 

que possível que estes estivessem mais próximos da parte inferior deste espaço temporal. 

Reduzindo assim o tempo despendido foram da sala de aula na visualização e na edição, 

caso seja necessária. 

No que concerne à qualidade gráfica dos materiais que apresentamos na plataforma 

também tivemos certos aspetos em consideração. Quisemos que todos os vídeos 

apresentados estivessem no mínimo em HD. Este requisito surge porque quando os 

professores apresentam os vídeos numa sala de aula é necessário que as imagens sejam 

projetadas, fazendo com que as imagens sejam distorcidas na projeção. Quando os vídeos 

se encontram com uma boa definição, essa distorção não se faz sentir de uma forma tão 

veemente. Todavia, nem sempre podemos seguir rigidamente este requisito. Tivemos de 

nos adaptar em alguns casos, pois quando nos deparamos com documentos da época 

(fontes primárias) percebemos que a sua mais-valia é superior a este requisito. Outro caso 

que nos fez repensar o nosso requisito foi quando a existência de recursos era muito 

escassa, sendo para nós mais importante apresentar alguma coisa do que não ter nada. 

De forma a tentarmos assegurar o que é mais importante para os docentes, a 

qualidade e fidedignidade da informação prestada, colocámos vários requisitos para 

conseguirmos corresponder às expectativas. Todos os recursos foram analisados pelos 

criadores da página de forma a criar uma primeira triagem. Todavia, este não foi o único 

passo que criámos para tentarmos transmitir a melhor informação possível. Tentámos ao 

máximo que os materiais proviessem de canais com alguma escala e que fossem por si 

fidedignos. O canal de Youtube oficial do Arquivo Municipal de Lisboa e o site da RTP 

Ensina eram para nós plataformas que deveriam ser usadas pela sua qualidade. Contudo, 

também aproveitámos muitos matérias de outros canais de Youtube. Compreendemos que 



 

73 

os canais internacionais com maior número de visualizações e de subscritores neste caso 

eram os que forneciam melhores informações. Concluímos que a nossa procura devia 

basear-se de entre destes canais, até porque se alguma informação for menos precisa seria 

mais fácil a comunicação do erro ao fornecedor do material. Estas conclusões foram 

retiradas depois de muitas horas a pesquisar por vídeos no Youtube, depois de muitos 

vídeos soltos visualizados compreendemos que esta seria a melhor estratégia para 

fornecer alguma fidedignidade e qualidade aos professores e alunos. Só em muito raros 

casos é que esta premissa não foi seguida, pois se um recurso passou o crivo de uma 

visualização prévia e é um bom recurso então decidimos colocar na plataforma. 

O último fator importante na triagem e escolha de documentos para a plataforma 

foi a sua variedade. Como os professores têm e são um público muito heterogéneo, 

percebemos que seria importante a existência de uma maior diversidade de recursos. Na 

plataforma foram inseridos materiais que tentam responder às diferentes formas de 

aprendizagem, é por essa razão que há vídeos mais explicativos, documentários, 

animações, aulas virtuais, programas radiofónicos e imagens de época. Desta forma, 

queremos dar ao professor um leque mais variado de escolha e que este tenha a 

possibilidade de se adaptar em conformidade com a turma e o público que tem à frente.  

Até ao momento, foram recolhidos 193 recursos audiovisuais que correspondem às 

delimitações que colocámos. É, “até ao momento”, porque a plataforma tem como 

objetivo continuar a ser atualizada e queremos receber o feedback dos docentes, da mesma 

forma que também aceitamos e queremos receber recursos que os professores considerem 

úteis e que lá serão depositados. Outro dos motivos por serem apena 193 é que trailers 

de filmes e outros recursos que não estejam intimamente relacionados com a matéria, mas 

que possam ser bons recursos de exploração ainda, ainda não foram inseridos na 

plataforma.  

Destes 193 recursos audiovisuais recolhidos existem várias peculiaridades que 

devem ser referidas e demonstradas. Esta recolha trouxe-nos uma base de dados muito 

heterogénea e em que a representação por ano estudo é muito variável. O 12.º ano de 

escolaridade, por ser o ano em que a matéria é mais próxima dos dias de hoje, representa 

42% de todos os recursos encontrados, o que faz um total de 81 recursos. Para este ano 



 

74 

de escolaridade tivemos de fazer uma triagem muito seletiva devido ao grande número de 

recursos existentes que correspondessem aos critérios. Nos outros anos letivos, pelas 

matérias ou serem específicas de um país ou por serem de assuntos menos explorados foi-

nos muito complicado arranjarmos tantos recursos e a escolha era muitíssimo mais 

limitada. Podemos ver a ocorrência desse facto com os resultados obtidos para o 11.º, 

pois este ano é o com menos recursos encontrados – 26% da amostra total o que faz um 

total de 51 recursos. Também é visível quando olhamos para os 32% obtidos para o 10.º.  

 

  
 

Figura 10 – Recursos audiovisuais distribuídos por ano letivo. 

 

 Na figura 11 conseguimos ter uma imagem mais clara da distribuição dos recur-

sos, não só por ano, mas também por módulo e unidade. Como podemos observar em 

apenas duas unidades não foram recolhidos resultados. Esta ausência de resultados, nestas 

duas unidades em específico, deve-se ao facto de serem unidades muito pequenas e por 

ambas tratarem de assuntos mais “teóricos” e em que a quantidade de recurso na Web é 

parca ou mesmo inexistente. Já as primeiras unidades do 12.º ano são as que mais mate-

riais possuem, tanto porque já por si só são matérias mais apelativas e em que os criadores 

investem mais o seu tempo, mas também graças aos 100 anos do início e do fim da Pri-

32%

26%

42%

Distribuição dos recursos por anos

10.º 11.º 12.º
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meira Grande Guerra. Com a comemoração destas efemérides foram criados vários re-

cursos de muito boa qualidade e que são úteis aos professores. Estas duas unidades que 

iniciam o 12.º ano podem ser descritas como tendo um pico de recursos. Estes picos acon-

tecem também com outros anos, pois as matérias estudadas nessas unidades são temas 

que englobam uma grande parte do globo e que são só por si bastante interessantes para 

os criadores trabalharem. Podemos ver esse fenómeno acontecer no caso da unidade sobre 

a Reforma e a Contrarreforma, como os movimentos protestantes tiveram grandes impac-

tos não só na Europa, mas também na América e noutras partes do globo, os recursos 

existentes para esta unidade são em maior número. Existindo assim um claro pico em 

relação às outras unidades do 10.º. 
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Figura 11 – Gráfico com a distribuição total dos recursos audiovisuais, por anos, módulos e 
unidades. 
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3.2. A criação da plataforma 

Para a criação desta plataforma começamos por identificar qual seria o melhor 

programa onde a alocar. Durante o primeiro ano de mestrado, nas aulas da Unidade 

Curricular “Web e o Ensino da História”, lecionadas pela Professora Doutora Cláudia 

Pinto Ribeiro, foi-nos dado a conhecer uma miríade de ferramentas online gratuitas, entre 

as quais a plataforma WIX. Esta plataforma permite-nos criar um website com um 

Interface simples, criativa e de fácil manuseamento, por estas razões tornou-se óbvio para 

nós que tinha de aproveitar os conhecimentos que já nos tinham sido apresentados e 

começamos por criar aqui a plataforma.  

Embora esta plataforma seja a melhor para o tipo de site que queríamos, 

encontrámos alguns problemas a criá-la. Enquanto os vídeos que retiramos do Youtube a 

sua colocação na plataforma foi muito fácil e acessível, o mesmo não pode ser dito para 

os recursos que retirámos de outros locais. Por exemplo, todos os materiais que 

encontramos na RTP Ensina tiveram de ser colocados num local à parte, pois não ficaria 

com a mesma edição. Embora tenham ficado num local da plataforma diferente tivemos 

todo o cuidado em que este local fosse fácil de encontrar e que estivesse bem organizado. 

 
 

Figura 12 – Solução encontrada para alocar todos os recursos retirados da RTP-Ensina, que se 

encontra logo por baixo dos vídeos retirados do Youtube. 

 

O segundo aspeto que tivemos em consideração na elaboração da plataforma foi 

dar-lhe um nome. Este processo que ao longo de tantos meses foi posto de parte, pois era 
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tido como de menos importância, agora tinha de ser resolvido. As ideias de nomes não 

eram muitas e a escolha do mais correto não foi um processo fácil. Todavia, passado 

algum tempo escolhemos ficar com o nome “MAPHistA”. Este reflete de uma forma 

bastante cabal o que são os objetivos da plataforma, pois se desconstruirmos o nome 

ficamos com: “Materiais Audiovisuais Para História A”. 

A divisão que tentamos implementar na plataforma foi baseada naquela que os 

professores quotidianamente encontram nas salas de aula e nos livros. Pois, para além de 

dividirmos os recursos em três grandes grupos, um para cada ano de escolaridade, também 

dividimos estes grupos em divisões menores. Cada ano encontra-se dividido por três 

módulos e estes módulos por unidades. Esta representação segue as linhas mestras do 

programa de História A e qualquer manual da disciplina, independentemente da editora, 

seguirá uma lógica idêntica. Como já referimos, esta divisão foi promovida de maneira a 

que os professores e alunos que pretendam usar a plataforma o possam fazer da forma 

mais intuitiva e fácil possível. 

 

Figura 13 – Um dos painéis de acesso aos conteúdos audiovisuais da plataforma, onde podemos 

ver a organização por anos. 

 

 

Figura 14 – Segundo painel que dá acesso aos recursos audiovisuais. Há um idêntico para cada 

ano; aqui já podemos ver a existência de uma subdivisão por módulos. 
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Figura 15 – Imagem que demonstra como se encontra a divisão dos anos. Como podemos reparar, 
temos a divisão por módulos e, depois, por unidade “1. O modelo ateniense”, como é visível na 

imagem. 

 

 Esta foi a forma que encontramos de alocar todos os recursos que fomos 

recolhendo ao longo do ano, de forma a que estes fossem de fácil acesso. Para além do 

acesso considerámos importante dar ao utilizador uma brevíssima sinopse do que é que 

cada recurso disponibiliza, para desta forma não ter de estar a ver vários recursos para 

encontrar uma informação. Ao disponibilizarmos um breve resumo pretendemos que os 

professores e os alunos poupem algum tempo e só vejam exatamente aquilo que precisem. 

Se olharmos com atenção para a Figura 16, iremos verificar que por baixo de cada vídeo 

se encontram estas tais sinopses, estando desta forma bastante visíveis.  

 Como sabemos que a Internet é um mundo gigantesco e com uma miríade de 

recantos e de recursos por explorar, consideramos que estes 193 vídeos são apenas uma 

amostra do que há disponível. Sendo assim, estamos conscientes que os professores e os 

alunos podem conhecer outros recursos de boa qualidade e que podem ser 

disponibilizados. É por este motivo que convidamos os seus utilizadores a contactarem-

nos e a partilharem recursos que normalmente usem nas suas aulas. Não só incentivamos 

a partilha de recursos por parte dos docentes e dos alunos, como os incentivamos a 

contactarem-nos em caso de terem alguma dúvida, alguma sugestão de melhoria ou crítica 

a algum conteúdo. A comunidade é convidada a tornar aquele um espaço cada vez maior 

e melhor, com mais recursos ao dispor de todos e numa plataforma de conexão com todos 

os intervenientes da disciplina espalhados pelo país. 
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Figura 16 – Formulário a ser preenchido em caso de terem alguma sugestão ou dúvida. Este 

formulário é possível de ser encontrado em vários locais ao longo de toda a plataforma, devido à 

sua importância. 

 

3.3. Divulgação 

Como foi referido por um respondente ao inquérito que realizamos previamente, 

esta plataforma “não serve para nada” se não for divulgada e disseminada por todas as 

escolas. Como o nosso foco sempre foi fazer com que esta plataforma fosse uma 

ferramenta útil para os docentes e também para os alunos não podíamos deixar de 

concordar com o respondente. Por este motivo mal tivemos a plataforma pronta o passo 

seguinte foi recorrer ao site da DGEstE 

(https://www.dgeste.mec.pt/index.php/pesquisa-de-escolas-2/) onde podemos aceder 

aos e-mails de todas as escolas do país. Na nossa busca por e-mails achamos importante 

incluir todas as escolas secundárias, as escolas profissionais e também as escolas 

artísticas. Embora os recursos apresentados sejam referentes a História A, 

compreendemos que muito do que ali está apresentado pode ser útil também a docentes 

e alunos ligados a História da Cultura e das Artes ou outras disciplinas idênticas. Logo, 

considerámos útil estes também terem acesso à plataforma. No total, mais de mil e-mails 

https://www.dgeste.mec.pt/index.php/pesquisa-de-escolas-2/
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foram enviados, com a seguinte mensagem:  

Exmo/a Diretor/a 

  

Venho, por este meio, solicitar a divulgação da plataforma online, disponível 

em https://relatoriomeh.wixsite.com/maphista, que reúne um conjunto de recursos 

audiovisuais que podem ser úteis na preparação de aulas de História A. Também 

pode ser divulgada junto dos alunos e constituir uma motivação de apoio ao estudo. 

A seguinte plataforma enquadra-se na elaboração do meu Relatório de Estágio e 

representa o culminar de um trabalho de pesquisa alargado. Contudo, é incentivada 

a partilha de novos recursos por parte dos professores e é garantida a permanente 

atualização da mesma. 

A sua utilização é gratuita. 

 

Atenciosamente, 

João Filipe Ventura Gonçalves 
 

Estes e-mails foram enviados em grupos de 10 escolas, estando os destinatários 

em BCC. Estas medidas foram tomadas de modo a preservar a identidade das escolas e 

também de maneira a que estes e-mails não fossem parar à pasta de Spam das escolas, 

pois este não é o nosso propósito. 

 Depois de enviados, começamos a receber alguns e-mails a dar conta de que a 

nossa mensagem não tinha chegado aos destinatários, ou porque as caixas de correio 

estavam cheias, ou porque algumas escolas já não existiam ou até porque existiram 

mudanças de caixa de correio. Porém, esta situação só aconteceu em uma minoria de 

escolas. Todavia, como não queríamos deixar ninguém de fora deste nosso projeto, 

pensamos em formas alternativas de chegarmos aos professores de História A. Foi neste 

contexto que decidimos que seria uma ideia produtiva contactarmos o Presidente da 

Associação de Professores de História, pois este poderá fazer uma disseminação muito 

mais eficiente da plataforma. Foi-lhe pedida colaboração na divulgação do projeto com 

os seus associados, tal como fica explícito no e-mail que lhe enviámos. 

 

Exmo Presidente da Associação de Professores de História 

Venho, por este meio, solicitar a divulgação, com os seus associados, da plataforma 

online, disponível em https://relatoriomeh.wixsite.com/maphista, que reúne um 

conjunto de recursos audiovisuais que podem ser úteis na preparação de aulas de 

https://relatoriomeh.wixsite.com/maphista
https://relatoriomeh.wixsite.com/maphista
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História A. Também pode ser divulgada junto dos alunos e constituir uma motiva-

ção para apoio ao estudo. A seguinte plataforma enquadra-se na elaboração do meu 

Relatório de Estágio e representa o culminar de um trabalho de pesquisa alargado. 

Contudo, é incentivada a partilha de novos recursos por parte dos professores e é 

garantida a permanente atualização da mesma. 

A sua utilização é gratuita. 

Atenciosamente,  

João Filipe Ventura Gonçalves  
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Considerações finais 

Com a criação de uma plataforma de recursos audiovisuais, esperamos que tanto os 

professores como os alunos de História A encontrem aqui um lugar que os motive a 

aprender mais e a querer ser sempre melhores. A plataforma que por nós foi criada e 

desenvolvida já não nos pertence, pois desde o dia 12 de setembro de 2019 que ela 

pertence aos professores e alunos que retirarem partido e utilidade dela.  

Compreender o que são as Novas Tecnologias da Informação e Comunicação 

permitiu-nos ter uma visão mais abrangente das suas utilidades e das suas capacidades. 

Transportar estas NTIC para dentro das escolas portuguesas e, posteriormente, para as 

salas de aulas nem sempre é fácil. E nem sempre é feito da forma mais correta. Sabemos 

que existem professores que nem sempre são apologistas da entrada destas tecnologias 

nas salas de aula (Henriques, 2018); porém, identificamo-nos como democratas e 

consideramos que a existência deste tipo de iniciativas e de plataformas não retira nem 

nunca deverá retirar a soberania da sala de aula aos professores. São eles que sabem o que 

ver e analisar, e quando e como fazer tal. 

 Foi importante percebermos de forma mais concreta o que é a Literacia Digital e 

como é que ela afeta as duas gerações de intervenientes de uma sala de aula. Compreender 

as dificuldades e as competências dos intervenientes de uma escola é um passo muito 

importante para a criação de algo. Pois só com uma compreensão teórica dos assuntos e 

dos problemas existentes é que podemos criar ferramentas que possam ser vistas como 

soluções e não como algo que não serve nem ajuda ninguém. Por isso é que foi, e na 

verdade continua a ser, importante compreender quem são os professores que estão nas 

nossas escolas, quem sãos os alunos do século XXI e quais são as relações destes com as 

NTIC. 

Com a compreensão de quem são os intervenientes das escolas portuguesas, 

deparamo-nos que estes sofrem com problemas que estão tão em voga, como é o 

fenómeno das Fake News. Fenómeno esse que não se apresenta como novo, porém, que 

nos últimos anos foi crescendo em popularidade e tomou proporções que ainda não tinha 

alcançado no passado. Este problema é por demais evidente no nosso campo de estudo, 

onde a informação incorreta e a informação propositadamente falsa está em crescendo. O 
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aparecimento de vídeos com “reconstituições” históricas, com teorias da conspiração e 

com todo um manancial de falsidades é algo muito preocupante. Aqui é imperativo que 

os professores atuem, para conseguirem ensinar os seus alunos a identificar o que é 

verdade e o que é mentira na internet. Esta plataforma tenta ser uma fonte de recursos 

fidedignos e de qualidade, mas queremos que exista sempre, do outro lado, um sentido 

crítico apurado para nos fazer melhorar, é este sentido crítico que os professores devem 

ter e devem passar aos seus alunos. 

Uma compreensão destes tópicos não pode ficar-se única e exclusivamente por uma 

revisão bibliográfica, por muito profunda que seja. Para se criar algo prático e funcional 

tivemos de consultar o público-alvo, falar com eles e mapear os seus anseios, 

preocupações e dificuldades. A elaboração do questionário que entregamos ao grupo de 

professores pretendeu isso mesmo. Com ele conseguimos criar uma espécie de check-list 

que fomos tendo ao nosso lado enquanto pensávamos e criávamos a nossa plataforma. A 

análise dos resultados deste questionário foi tão produtiva que não podíamos deixar passar 

nenhum dos tópicos relevantes sem uma resposta cabal no nosso projeto. Esperamos que 

os professores que participaram no questionário sintam que as suas respostas foram tidas 

em consideração. Da mesma foram que esperamos que toda a comunidade sinta que está 

perante um instrumento que os ajuda e que está ao seu lado.  

Por último, queremos dizer que sempre foi e continua a ser um prazer enorme tra-

balhar com professores. Quando a disseminação do resultado final do projeto, começámos 

a receber mensagens de apoio de professores de todo o país. Professores que não conhe-

cemos, mas que consideraram o projeto interessante e que quiseram demonstrar apreço 

pelo trabalho realizado. É sempre um prazer poder trabalhar para um público que é tão 

entusiasta e que demonstra tanta vontade de colaborar. Desde os diretores das escolas 

contactadas que se dispuseram a colaborar, “Muito obrigado pela sua sugestão e pelo 

trabalho disponibilizado! Com certeza que iremos divulgar!”, até ao pessoal docente, de 

todo o país, que rapidamente nos felicitou e apoiou no nosso trabalho com mensagens tão 

carinhosas, como: “(…) professora de história no colégio D. Dinis e venho agradecer a 

partilha e a disponibilidade.”; “Vídeos com temas muito bem selecionados, coloridos e 
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dinâmicos para motivar os alunos. Obrigada e Parabéns.”; “Olá. Quero dar os parabéns 

pelo conteúdo do site, organização e espírito de partilha.”... 

Estas mensagens de apoio deixaram-nos a todos muito sensibilizados e acreditamos 

cada vez mais que criámos algo que pode vir a ajudar muitas pessoas. Queremos deixar 

aqui um obrigado muito sentido a todos. 
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Anexos 
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Anexo 1 – Lista dos primeiros recursos colocados na plataforma 

 

10.º Ano 

 

Módulo 1 – Raízes mediterrânicas da civilização europeia – ci-

dade, cidadania e império na Antiguidade Clássica 

 

1. O modelo ateniense 

A day in the life of an ancient Athenian - Robert Garland – Demonstra o que era ser 

cidadão na Antiga Grécia. De uma forma fácil e interativa compreendemos as nuances da 

cidadania ateniense. (5m; inglês) 

História das Ideias - Grécia Antiga – Uma explicação alargada sobre a filosofia grega e 

sobre a sua forma de viver a cultura. (10:55m; inglês) 

La Antigua Grecia en 15 minutos – Uma análise à sociedade da Grécia Antiga, os seus 

diferentes períodos históricos, a sua cultura e organização política. A sua importância na 

sociedade atual. (16m; espanhol) 

Athens and Side-Trips – Um guia de viagem para se visitar Atenas que explica a História 

da Arte da Grécia Antiga e a história da sua importância para esta sociedade. (24:55m; 

inglês) 

 

2. O modelo romano 

O teatro do Império Romano: quando Lisboa era Olisipo – Documentário sobre a cons-

trução do teatro romano de Lisboa. Explica também como eram estruturadas as cidades 

romanas. (12:23m; português) 

Ammaia - radiografia de uma cidade romana (documentário) – Documentário sobre uma 

cidade romana no Alentejo. Devido ao seu alto grau de preservação é possível explorar 

as componentes de uma cidade romana. (51:51m; português) 

https://www.youtube.com/watch?v=ar8S6virCwM
https://www.youtube.com/watch?v=kix2L1j2cDc
https://www.youtube.com/watch?v=9LMlD7L4Vdk
https://www.youtube.com/watch?v=lrvD3NS-tA8
http://ensina.rtp.pt/artigo/o-teatro-do-imperio-romano-quando-lisboa-era-olisipo/
http://ensina.rtp.pt/artigo/ammaia-radiografia-de-uma-cidade-romana-documentario/
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The Roman Empire. Or Republic. Or...Which Was It?: Crash Course World History #10 

– Comunicação sobre a intricada vida pública romana, explicando a sua organização po-

lítica e social. (12:25m; inglês) 

Roman Art History from Goodbye-Art Academy – Apresentação muito detalhada sobre 

a Arte na Antiga Roma. (8:30; inglês) 

Roman Engineering: Crash Course History of Science #6 – Explicação de como é que os 

romanos construíram as suas infraestruturas e como é que estas ainda hoje se encontram 

em funcionamento. (12:06; inglês) 

Rome: Ancient Glory – Guia de viagem a Roma, mas que faz uma boa abordagem à 

História e à Arte da Roma Antiga. (24:57m; inglês) 

O incêndio de Roma – Programa radiofónico sobre o incêndio de Roma e a participação 

ou não do Imperador Romano Nero neste. (3:35m; português) 

El Imperio Romano en 10 minutos – Explicação sobre a fundação de Roma, a sua expan-

são, as suas formas de governo e a sua queda. (10:40m; espanhol) 

A perseguição romana aos cristãos por Diocleciano – Programa radiofónico explicativo 

do começo da perseguição romana aos cristãos. (4:03m; português) 

 

3. O espaço civilizacional greco-latino à beira da mudança  

Morte do imperador Teodósio e divisão do Império Romano – Explicação radiofónica 

sobre a divisão do Império Romano durante a regência de Teodósio. (3:42m; português) 

Ten Minute History - The Fall of Rome (Short Documentary) – Comunicação sobre as 

movimentações políticas, culturais e económicas que levaram à queda de Roma e seus 

efeitos. (10m; inglês) 

A Brief History of the Normans | Animated History – Vídeo que demonstra como é que 

alguns povos bárbaros se foram apropriando do território europeu, neste caso em Ingla-

terra. (2:15m; inglês) 

Início do segundo cerco de Paris pelos vikings – Programa radiofónico sobre a entrada 

do exército Viking na atual Paris e sobre alguns pormenores sobre a organização política 

da Idade Média. (3:50m; português) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oPf27gAup9U
https://www.youtube.com/watch?v=RM2D7iJHWXQ
https://www.youtube.com/watch?v=GcReek3z_38
https://www.youtube.com/watch?v=PKKMCcaoUkc
http://ensina.rtp.pt/artigo/o-incendio-de-roma/
https://www.youtube.com/watch?v=UF_yHrFP1Ls
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-perseguicao-romana-aos-cristaos/
http://ensina.rtp.pt/artigo/morte-do-imperador-teodosio-e-divisao-do-imperio-romano/
https://www.youtube.com/watch?v=EIkeRBP5nDg
https://www.youtube.com/watch?v=xCCTJKsLZxE&list=PLx2QMoA1Th9crJDlbz9eJEW4J12biJfuP
http://ensina.rtp.pt/artigo/inicio-do-cerco-de-paris-pelos-vikings/
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Módulo 2 – O dinamismo civilizacional da Europa Ocidental 

nos séculos XIII a XIV – espaços, poderes e vivências 

 

1. A identidade civilizacional da Europa Ocidental 

Edad Media en 10 minutos – Uma análise aos aspetos mais relevantes sobre toda a Idade 

Medieval, explicando de forma simples os principais conceitos. (10:40m; espanhol) 

A Mini Guide to Medieval Castles | Animated History – Pequena animação sobre a cons-

trução dos castelos medievais e sobre a sua utilidade. (1:54m; inglês) 

Medieval Europe: Crash Course European History #1 – Uma abordagem breve à Idade 

Média na Europa, abrangendo as suas guerras, crises, fomes, doenças, crenças e também 

inovações. (14:18m; inglês)  

The Dark Ages...How Dark Were They, Really?: Crash Course World History #14 – His-

tória da Europa na Época Medieval, explicando temas como o feudalismo. (12:07m; in-

glês) 

 

2. O espaço português – a consolidação de um reino cristão ibérico 

What was Feudalism? | 4 Minute History – Explicação animada do conceito de feuda-

lismo. (3:21m; inglês) 

O Tratado de Zamora – Programa radiofónico que explica a importância do Tratado de 

Zamora para Portugal e toda a Península Ibérica. (3:35m; português) 

A bula Manifestis Probatum, o documento fundador do reino – Programa radiofónico 

sobre o documento papal que conferiu a independência a Portugal. (4:05m; português) 

O tratado de Alcanizes – Programa radiofónico referente ao tratado que estabeleceu as 

fronteiras de Portugal, assinado entre Portugal e Castela. (1.50m; português) 

 

3. Valores, vivências e quotidiano 

A Mini Guide to Medieval Monks | Animated History – Pequeno vídeo introdutório à 

vida dos mosteiros medievais. Breve explicação das Regras que existiam nos mosteiros e 

as diferenças entre as várias comunidades monásticas. (2:02m; inglês) 

https://www.youtube.com/watch?v=DjdFLJT5lhY
https://www.youtube.com/watch?v=RXXDThkJ3Ew
https://www.youtube.com/watch?v=rNCw2MOfnLQ&t=275s
https://www.youtube.com/watch?v=QV7CanyzhZg&list=PLBDA2E52FB1EF80C9&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=EUzRNp7OucQ
http://ensina.rtp.pt/artigo/tratado-de-zamora/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-bula-manifestis-probatum-o-documento-fundador-do-reino/
http://ensina.rtp.pt/artigo/o-tratado-de-alcanizes/
https://www.youtube.com/watch?v=tbT6IkMQxck
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A vida nos mosteiros e a produção de manuscritos medievais – Documentário sobre a 

vida monástica da Idade Medieval. Estudo sobre o tipo de vida que os monges levavam. 

(11:40m; português) 

BBC : A Igreja e a vida medieval 1. – Pequeno excerto de um documentário da BBC 

sobre a arte monástica e a vida dos monges medievais. (10:04m; inglês) 

Las Cruzadas en 14 minutos – Uma alargada explicação sobre as Cruzadas. O que foram, 

para que serviram e quais foram as suas consequências. (14:34m; espanhol) 

Art I: Medieval 500–1400, with Rick Steves – Uma aula longa que explica toda a História 

da Arte na Época Medieval, passando por todo o espaço Europeu. (1:07:48m; inglês) 

Paris, France: Sainte-Chapelle's Dazzling Interior – Breve apresentação da Sainte-Cha-

pelle e da arte gótica. (2:08m; inglês) 

Medieval Art History Overview from Phil Hansen – Viagem pela arte feita na Época 

Medieval, desde as suas origens até à influência que teve no mundo pós-medieval. 

(8:37m; inglês) 

Gothic Art History from Goodbye-Art Academy – Apresentação sobre o aparecimento da 

Arte Gótica, da sua história e das suas técnicas. (8:49m; inglês) 

 

Módulo 3 – A abertura europeia ao Mundo – mutações nos co-

nhecimentos, sensibilidades e valores nos séculos XV e XVI 

 

1. A geografia cultural europeia de Quatrocentos e Quinhentos 

The Renaissance: Was it a Thing? - Crash Course World History #22 – Uma explicação 

alargada sobre o Renascimento. Insere este movimento num espaço mais alargado, expli-

cando as diferentes formas de que se revestiu por toda a Europa. (11:32m; inglês) 

History of the Renaissance – Documentário extensivo sobre o Renascimento Italiano. 

(43m; inglês) 

Florence: Heart of the Renaissance – Uma breve análise à cidade de Florença dando 

grande foco ao Renascimento que nesta cidade teve uma grande importância. 

 

http://ensina.rtp.pt/artigo/a-vida-nos-mosteiros-e-a-producao-de-manuscritos-medievais/
https://www.youtube.com/watch?v=cIZC09NtDFU
https://www.youtube.com/watch?v=Fqn9vsHMtHo
https://www.youtube.com/watch?v=wHU5EPeZLkA
https://www.youtube.com/watch?v=828f2Tlojvc
https://www.youtube.com/watch?v=v4zQnNLRW3w
https://www.youtube.com/watch?v=lSAEeu4hr0c&list=PLXVuKomahjzdNOrden8thb8HWbvJZK71w&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=Vufba_ZcoR0
https://www.youtube.com/watch?v=Uhd-uwFonog
https://www.youtube.com/watch?v=Ut-e40u3lS0&t=11s
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2. O alargamento do conhecimento do Mundo 

Portugal, Echoes of a Jewish Past. – Uma abordagem às ligações judaicas de Portugal, 

demonstrando a sua importância para os Descobrimentos e a perseguição dos crentes no 

tempo da Inquisição. (6:07m; inglês) 

Assinatura do Tratado de Tordesilhas – Programa radiofónico sobre a divisão do mundo 

que foi feita entre Portugal e Castela. (3:57m; português) 

A expulsão dos judeus de Portugal – Programa radiofónico sobre a expulsão dos judeus 

do território português, explicando as imposições estrangeiras colocadas. (5:18m; portu-

guês) 

Expulsión de los judíos. Verdades y mentiras. – Uma explicação sobre a expulsão dos 

judeus de Espanha, tentando desfazer alguns preconceitos existentes nesta área da histó-

ria. (13:16m; espanhola) 

El Descubrimiento de América – Uma explicação de um canal espanhol sobre os Desco-

brimentos e principalmente sobre a chegada ao continente americano. (6:46m; espanhol) 

The Portuguese Empire 1 of 3 – Pequena demonstração da construção do Império Portu-

guês, começando com a Conquista de Ceuta. (11:25m; inglês) 

Doc "Caravelas e Naus um Choque Tecnológico no século XVI" – Documentário mais 

alargado sobre o período dos Descobrimentos, focando-se nas inovações tecnológicas 

deste período. (47:40m; português) 

 

3. A produção cultural 

Renaissance - Overview - Goodbye-Art Academy – Exposição do contexto e das ideias 

do Renascimento. Explicação sobre as novas técnicas e os novos artistas. (8:25m; inglês) 

Art II: Renaissance & Baroque 1400–1800, with Rick Steves – Aula de uma hora sobre a 

História da Arte desde o ano 1400 até 1800 – da Renascimento ao Barroco – no espaço 

Europeu. (1:14:33m; inglês) 

Michelangelo Buonarroti, el artista total – Biografia de Miguel Ângelo e da sua impor-

tância no Renascimento. (7:38m; espanhol) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4aF_kBzvzf8
http://ensina.rtp.pt/artigo/assinatura-do-tratado-de-tordesilhas/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-expulsao-dos-judeus-de-portugal/
https://www.youtube.com/watch?v=b7kHRyATI_A
https://www.youtube.com/watch?v=FdizSgFEuR8
https://www.youtube.com/watch?v=Fdj63wJGmHY
https://www.youtube.com/watch?v=7xUEZt0_osc
https://www.youtube.com/watch?v=xf2G2Il8crw
https://www.youtube.com/watch?v=uF4zhg9lkxk
https://www.youtube.com/watch?v=LwxXShzlhG4&list=PLTg9oK7EhhS1jHvWBFVA-jDv_v5YjY6A3&index=10
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4. A renovação da espiritualidade e da religiosidade 

Como a Reforma Moldou Seu Mundo – Breve explicação sobre o surgimento da Reforma 

e das suas implicações no mundo. (5:35m; inglês) 

History 101: The Protestant Reformation | National Geographic – Breve explicação pro-

porcionada pela National Geographic sobre a Reforma Protestante. (4:27m; inglês) 

Luther and the Protestant Reformation: Crash Course World History #218 – Vídeo expli-

cativo da Reforma e dos vários movimentos protestantes. Demonstra a sua importância 

cultural, mas também política. (15:06m; inglês) 

The Protestant Reformation: Crash Course European History #6 – Explicação da Reforma 

Protestante e dos conflitos que advieram desta. (15:43m; inglês) 

Rick Steves' Luther and the Reformation – Documentário sobre a Reforma Luterana, 

dando uma grande importância à História da Arte da época, mas explicando o contexto 

histórico por detrás da Reforma. (55:37m; inglês) 

La Reforma protestante y Lutero – Pequena animação com as ideias que levaram às teses 

de Lutero e à Reforma Protestante. (9:28m; espanhol) 

O Concílio de Trento e o Barroco – Pequena explicação sobre o Concílio de Trento e da 

sua necessidade na Igreja Católica na época. (1:22m; português) 

Catholic Counter-Reformation: Crash Course European History #9 – Explicação relativa 

à resposta da Igreja Católica à Reforma Protestante. (13:43m; inglês) 

La inquisición en 15 minutos – Uma explicação sobre a Inquisição, principalmente sobre 

a Inquisição espanhola. (15:09m; espanhol) 

Auto-da-fé, o rito principal da Inquisição e a Igreja de São Domingos – Pequeno vídeo 

que segue o caminho que era feito pelos condenados da Inquisição portuguesa nos Autos 

de Fé. (3:33m; português) 

O Índex dos Livros Proibidos da Santa Sé – Programa radiofónico sobre a criação do 

Índex de livros, no âmbito da Contra Reforma. (3:50m; português) 

A fundação da Companhia de Jesus – Programa radiofónico referente à criação da Com-

panhia de Jesus, uma resposta à Reforma Protestante. (3:35m; português) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NCbhlC_sThY
https://www.youtube.com/watch?v=IATyzSAjC1w
https://www.youtube.com/watch?v=1o8oIELbNxE
https://www.youtube.com/watch?v=0eO0pPrGi6o
https://www.youtube.com/watch?v=CXK9NNp1yk4
https://www.youtube.com/watch?v=V1zdeV-q5u8
http://ensina.rtp.pt/artigo/o-concilio-de-trento-e-o-barroco/
https://www.youtube.com/watch?v=xy_M4pDjafo
https://www.youtube.com/watch?v=dXrCFN1Z4MI
http://ensina.rtp.pt/artigo/auto-da-fe-o-rito-principal-da-inquisicao-e-a-igreja-de-sao-domingos/
http://ensina.rtp.pt/artigo/o-index-dos-livros-proibidos-da-santa-se/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-fundacao-da-companhia-de-jesus/
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5. As novas representações da Humanidade 

"Sermão de Stº. António aos Peixes", de padre António Vieira – Documentário sobre a 

obra do Padre António Vieira acerca da desumanidade praticada sobre os índios. (48:24m; 

português) 

Life Aboard a Slave Ship | History – Breve demonstração da vida de um escravo dentro 

de um navio de tráfico negreiro. (4:14; inglês) 

Brazil: The Story of Slavery – História da escravatura no Brasil e do tráfico no Atlântico. 

(7m; inglês) 

 

11.º Ano 

 

Módulo 4 – A Europa nos séculos XVII e XVIII – sociedade, 

poder e dinâmicas coloniais 

 

2. A Europa dos estados absolutos e a Europa dos parlamentos 

Coimbra, Portugal: University Traditions - Rick Steves’ Europe Travel Guide - Travel 

Bite – Apresentação sobre a Universidade de Coimbra, demonstrando a Biblioteca Joa-

nina como ex-libris do Império Português. (3:25m; inglês) 

Absolute Monarchy: Crash Course European History #13 – Explicação compreensiva das 

monarquias absolutas europeias, tendo grande foco no reinado de Luís XIV. (13:15m; 

inglês) 

Absolutismo, liberalismo e protecionismo – Vídeo que explica as mudanças que se deram 

no país posteriormente ao retorno da coroa portuguesa a Lisboa. (9:08m; português) 

Capitalism and the Dutch East India Company: Crash Course World History 229 – His-

tória da criação dos mercados coloniais como a criação das Companhias Comerciais, no 

caso, a Holandesa. (15:39m; inglês) 

Criação da Companhia Holandesa das Índias Orientais – Programa radiofónico sobre a 

criação e importância da VOC. (3:52m; português) 

http://ensina.rtp.pt/artigo/sermao-de-sto-antonio-aos-peixes-de-pdre-antonio-vieira/
https://www.youtube.com/watch?v=PmQvofAiZGA
https://www.youtube.com/watch?v=sXAFHmxW-2Q
https://www.youtube.com/watch?v=XIg_6l813XY
https://www.youtube.com/watch?v=XIg_6l813XY
https://www.youtube.com/watch?v=YYPAFqQgbqE
http://ensina.rtp.pt/artigo/absolutismo-liberalismo-e-proteccionismo/
https://www.youtube.com/watch?v=zPIhMJGWiM8
http://ensina.rtp.pt/artigo/criacao-da-companhia-holandesa-das-indias-orientais/
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3. Triunfo dos estados e dinâmicas económicas nos séculos XVII e XVIII 

The Atlantic Slave Trade: Crash Course World History #24 – Exposição sobre o tráfico 

negreiro no Oceano Atlântico (11:07m; inglês) 

The Atlantic slave trade: What too few textbooks told you - Anthony Hazard – Pequeno 

vídeo onde é exposta a forma como foi feito o tráfico de escravos no Atlântico. (5:38m; 

inglês) 

HISTÓRIA DAS IDEIAS - Capitalismo – Explicação sobre o que é o Capitalismo e as 

suas origens. (11:45m; inglês) 

How to Enrich a Country: Free Trade or Protectionism? – Explicação do mercantilismo 

e do protecionismo económico a este associado. (8:05m; inglês) 

 

4. Construção da modernidade europeia 

El nacimiento del Estado Moderno en 15 minutos – Uma animação explicativa das várias 

alterações que se deram no mundo e que provocaram a mudança para um Estado novo, o 

Estado Moderno. Mudanças essas que ocorreram na política, na cultura, na arte, na Igreja, 

na ciência e na economia. (15:05m; espanhol) 

POLITICAL THEORY - Adam Smith – Breve biografia de Adam Smith e demonstração 

das suas ideias políticas e económicas. (6:43m; inglês) 

Teoria Política - John Locke – Breve biografia de John Locke e apresentação das suas 

teorias. (9:13; inglês) 

The Scientific Methods: Crash Course History of Science #14 – Vídeo sobre o apareci-

mento do método científico e como este alterou o mundo. (13:03m; inglês) 

Heroes Of The Enlightenment Ep1 18 – Documentário alargado sobre o Iluminismo e as 

suas maiores figuras, com uma passagem pela reconstrução de Lisboa feita pelo Marquês 

de Pombal. (52:02m; inglês) 

Marquês de Pombal, a mão no renascer de Lisboa – Um programa sobre a personagem 

do Marquês de Pombal e da sua importância em Portugal. Participação de vários investi-

gadores neste programa. (4:28m; português) 

https://www.youtube.com/watch?v=dnV_MTFEGIY
https://www.youtube.com/watch?v=3NXC4Q_4JVg
https://www.youtube.com/watch?v=dIuaW9YWqEU
https://www.youtube.com/watch?v=5ITyd1Pzek0
https://www.youtube.com/watch?v=hYajgwcWb1k
https://www.youtube.com/watch?v=ejJRhn53X2M
https://www.youtube.com/watch?v=bZiWZJgJT7I
https://www.youtube.com/watch?v=UdQreBq6MOY
https://www.youtube.com/watch?v=SC9s4WDST40
http://ensina.rtp.pt/artigo/marques-pombal-reconstrutor-lisboa/
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As políticas económicas do Marquês Pombal – Programa referente à política económica 

seguida pelo Marquês de Pombal, começando por explicar a reconstrução da cidade de 

Lisboa. (7:56m; português) 

As companhias monopolistas do Marquês de Pombal: o real vinho do Porto – Pequeno 

documentário que analisa a política económica executada pelo Marquês de Pombal. É 

dado especial foco ao Vinho do Porto. (10:38m; português) 

 

Módulo 5 – O Liberalismo – Ideologia e Revolução, modelos e 

práticas nos séculos XVIII e XIX 

 

1. A Revolução Americana, uma revolução fundadora 

Tea, Taxes, and The American Revolution: Crash Course World History #28 – Explica-

ção extensiva sobre o que levou à Revolução Americana e sobre o que ela significou no 

Mundo. (11:26m; inglês) 

La Independencia de Estados Unidos en 11 minutos – Uma abordagem ao que desenca-

deou a Revolução Americana e as suas consequências no mundo. (11:24m; espanhol) 

 

2. A Revolução Francesa – paradigma das revoluções liberais e burgue-

sas 

A Revolução Francesa: Crash Course História Mundial #29 – Vídeo explicativo da Re-

volução Francesa em termos sociais e económicos. (11:54m; inglês) 

La Revolución francesa en 14 minutos – Animação que expõe os momentos e o contexto 

em que se inseriu a Revolução Liberal. Analisando o estado político e social da Época. 

(14m; espanhol) 

 

4. A implementação do Liberalismo em Portugal 

Partida de D. João VI e da corte para o Brasil – Programa radiofónico sobre a partida da 

família real e da corte para o Brasil devido às Invasões Francesas. (4:52m; português) 

http://ensina.rtp.pt/artigo/as-politicas-economicas-do-marques-pombal/
http://ensina.rtp.pt/artigo/as-companhias-monopolistas-do-marques-de-pombal-o-real-vinho-do-porto/
https://www.youtube.com/watch?v=HlUiSBXQHCw&list=PLBDA2E52FB1EF80C9&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=nMA5ykesU0I&list=PLTg9oK7EhhS1jHvWBFVA-jDv_v5YjY6A3&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=lTTvKwCylFY&list=PL2vEiuXV1CQakoaOdYDWpwzES6JNflXxR&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=ttdq818TGD0
http://ensina.rtp.pt/artigo/partida-de-d-joao-vi-e-da-corte-para-o-brasil/
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A entrada de Junot em Lisboa – Pequeno programa radiofónico sobre as Invasões Fran-

cesas e da entrada das tropas francesas em Lisboa. (3:58m, português) 

O grito do Ipiranga – Programa radiofónico sobre a independência do Brasil pelas mãos 

de D. Pedro IV. (3:35m; português) 

O ouro do Brasil e as Leis Pragmáticas – Pequena apresentação sobre a alteração econó-

mica que foi tentada no território português. (10:14m; português) 

A Guerra Civil Portuguesa - A Guerra dos Dois Irmãos – Animação explicativa do con-

texto anterior à Guerra Civil. Explica também como é que esta decorreu e se resolveu. 

(8:15m; inglês) 

Liberal Revolution of 1820 | 3 Minute History – Animação sobre os contextos existentes 

antes da Revolução Liberal de 1820. (4:06m; inglês) 

 

5. O legado do Liberalismo na primeira metade do século XIX 

Romanticism - Overview from Phil Hansen – Breve introdução à Arte do período do 

Romantismo com uma explicação da sua origem e do seu nome. (7:16m; inglês) 

HISTORY OF IDEAS – Romanticism – Documentário sobre o romantismo e os seus 

principais artistas. (9:43m; inglês) 

 

Módulo 6 – A civilização industrial – economia e sociedade; na-

cionalismos e choques imperialistas 

 

1. As transformações económicas na Europa e no Mundo 

Carvão, vapor, e A Revolução Industrial: Crash Course História do Mundo #32 – Apre-

sentação interativa sobre a Revolução Industrial, colocando este evento no tempo, no es-

paço e as suas consequências. (11:04m; inglês) 

The Industrial Revolution: Crash Course History of Science #21 – Tecnologias e ciência 

que está por detrás da Revolução Industrial e que desta adveio. Colocando estes aconte-

cimentos num contexto histórico. (12:28m; inglês) 

http://ensina.rtp.pt/artigo/a-entrada-de-junot-em-lisboa/
http://ensina.rtp.pt/artigo/o-grito-do-ipiranga/
http://ensina.rtp.pt/artigo/o-ouro-do-brasil-e-as-leis-pragmaticas/
https://www.youtube.com/watch?v=BNt_CM8fvhI
https://www.youtube.com/watch?v=IQiFUmZJtAw
https://www.youtube.com/watch?v=agK-qvtb6Mc&list=PLXVuKomahjzdNOrden8thb8HWbvJZK71w
https://www.youtube.com/watch?v=OiRWBI0JTYQ&t=50s
https://www.youtube.com/watch?v=zhL5DCizj5c
https://www.youtube.com/watch?v=FCpqN7GmLYk
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La Revolución Industrial en 7 minutos – Uma análise aos momentos que proporcionaram 

ao mundo o que hoje chamamos Revolução Industrial, passando pelos pensadores da 

época e as condições que foram criadas para que esta revolução acontecesse. (7:47m; 

espanhol) 

The Industrial Economy: Crash Course US History #23 – Explicação do boom industrial 

dos Estado Unidos da América no pós-guerra civil. (12:31m; inglês) 

 

2. A sociedade industrial e burguesa 

"Imagine" Plight of The Workers (1800s and 1900s) – Compilação de imagens onde é 

retratada a vida difícil das classes mais baixas da população no século XIX. Tendo em 

atenção à classe operária. (3:05m)  

Teoria Política - Karl Marx – Análise da teoria política de Marx sobre o trabalho, comu-

nismo e perigos do capitalismo. Pequena biografia de Karl Marx. (9:27m; inglês) 

Karl Marx on Alienation – Breve demonstração das ideias de Marx sobre o trabalho no 

mundo capitalista em que vivia. (1:57m; Inglês) 

BBC Masters of Money Karl Marx HD – Documentário alargado sobre a vida e obra de 

Karl Marx. Apresentação da teoria económica de Marx e da sua experiência. (59m; in-

glês) 

Capitalism and Socialism: Crash Course World History #33 – Explicação simplificada, 

mas bem explorada, de duas ideias económicas opostas. Explicação sobre o que é o Capi-

talismo e o Comunismo. (14:02m; inglês) 

 

3. Evolução democrática, nacionalismo e imperialismo 

Imperialismo: Bater Curso de História do Mundo # 35 – Vídeo sobre o aparecimento do 

Imperialismo durante o século XIX e sobre todas as suas implicações e consequências. 

(13:45m; inglês) 

Ultimato britânico a Portugal – Breve programa radiofónico sobre o que foi o Ultimato 

britânico no conflito do Mapa Cor de Rosa. (3:42m; português) 

https://www.youtube.com/watch?v=ECQUWIGTZm0
https://www.youtube.com/watch?v=r6tRp-zRUJs
https://www.youtube.com/watch?v=RNwwgWEw4bg
https://www.youtube.com/watch?v=fSQgCy_iIcc
https://www.youtube.com/watch?v=PZ4VzhIuKCQ
https://www.youtube.com/watch?v=IyrhoHtSkzg
https://www.youtube.com/watch?v=B3u4EFTwprM
https://www.youtube.com/watch?v=alJaltUmrGo
http://ensina.rtp.pt/artigo/ultimato-britanico-a-portugal/
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A Conferência de Berlim – Programa radiofónico sobre as conferências de Berlim de-

monstrando os esforços que forma feitos para coordenar a divisão de Africa. (3:42m; 

português) 

 

4. Portugal, uma sociedade capitalista dependente 

Conta-me História - Regeneração – Programa português sobre a Regeneração portuguesa, 

utilizando momentos humorísticos, mas também explicativos. (45:11m; português) 

A revolta republicana do Porto – Programa radiofónico sobre a revolta republicana do 

Porto. (3:200m; português) 

Conta-me História - Implantação da República - Programa português sobre a Implemen-

tação da Primeira República portuguesa, utilizando momentos humorísticos, mas também 

explicativos. (38:43m; português) 

Uma república preocupada com a educação – Vídeo sobre a importância que a Primeira 

República deu ao desenvolvimento da educação portuguesa. (9:48m; português) 

Evocação do Centenário do Regicídio - 1908 | 2008 – Explicação alargada sobre o Regi-

cídio e as suas consequências. (24:50m; português) 

 

5. Os caminhos da cultura 

Darwin and Natural Selection: Crash Course History of Science #22 – Uma aula virtual 

sobre os trabalhos de Darwin sobre a evolução das espécies. 

Impressionism - Overview from Phil Hansen – Abordagem ao Impressionismo como uma 

vanguarda artística. Abordagem às obras mais importantes, às técnicas e aos pintores. 

(7:51m; inglês) 

A genialidade de Marie Curie — Shohini Ghose – Vídeo que faz uma biografia sucinta 

da vida da primeira Nobel. Para além de ser importante para explicar a revolução cientí-

fica que se viveu no início do seculo XX também, pode ser usado para se explorar a 

posição feminina na sociedade da época. (5:03m; inglês) 

Antero de Quental, a missão revolucionária da poesia – Breve biografia do escritor Antero 

de Quental, um dos membros da geração de 70. (3:28m; português) 

http://ensina.rtp.pt/artigo/a-conferencia-de-berlim/
https://www.youtube.com/watch?v=sFWbRbPPNGM
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-revolta-republicana-do-porto/
https://www.youtube.com/watch?v=3jVhrnPCV3U&t=340s
http://ensina.rtp.pt/artigo/uma-republica-preocupada-com-a-educacao/
https://www.youtube.com/watch?v=EmBKgpwP1LE
https://www.youtube.com/watch?v=dfsUz2O2jww
https://www.youtube.com/watch?v=kuOonogw-TM&list=PLXVuKomahjzdNOrden8thb8HWbvJZK71w&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=w6JFRi0Qm_s
http://ensina.rtp.pt/artigo/antero-de-quental-a-missao-revolucionaria-da-poesia/


 

102 

Uma biografia de Alexandre Herculano – Programa radiofónico com a biografia de Ale-

xandre Herculano e a sua importância para a cultura portuguesa. (3:55m; português) 

 

12.º Ano 

 

Módulo 7 – Crises, embates ideológicos e mutações culturais na 

primeira metade do século XX 

 

1. As transformações das primeiras décadas do século XX 

Europe Prior to World War I: Alliances and Enemies I PRELUDE TO WW1 - Part 1/3 – 

Vídeo sobre as alianças feitas antes da Primeira Grande Guerra. Apresentação também 

dos inimigos e das inovações criadas durante a Guerra. (9:47m; inglês) 

La primera Guerra Mundial en 7 minutos – Uma brevíssima explicação dos passos que 

levaram à Guerra Mundial e posteriormente sobre o seu desenrolar. (7:22m; espanhol) 

The Treaty of Versailles, What Did the Big Three Want? 1/2 – Explicação do que foi o 

Tratado de Versalhes, quem esteve presente, quem assinou e que medidas foram tomadas. 

(2:48m; inglês) 

The Treaty of Versailles, Terms of the Treaty 2/2 – Continuação do vídeo acima. Expli-

cação das sanções colocadas à Alemanha e apresentação de algumas das consequências. 

(1:53m; inglês) 

Primeira sessão da Sociedade das Nações – Breve análise radiofónica à Sociedade das 

Nações e à sua primeira sessão. (3:50m; português) 

O Aliado esquecido - Portugal na primeira Grande Guerra - Especial – Uma análise com-

pleta à participação portuguesa no primeiro conflito mundial, fazendo uma resenha his-

tória dos motivos da entrada. (9:29m; inglês) 

A Revolução Russa (1917) – Uma pequena introdução ao contexto e às Revoluções Rus-

sas de 1917. (3:13m; inglês) 

http://ensina.rtp.pt/artigo/uma-biografia-de-alexandre-herculano/
https://www.youtube.com/watch?v=f11CKYB2FCA
https://www.youtube.com/watch?v=3XtXgH4YSrU
https://www.youtube.com/watch?v=vrYhLNQMRro
https://www.youtube.com/watch?v=0jycVFL8CNM
http://ensina.rtp.pt/artigo/primeira-sessao-da-sociedade-das-nacoes/
https://www.youtube.com/watch?v=-CxgF79aGZg
https://www.youtube.com/watch?v=KOK1TMSyKcM
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La Revolución Rusa en 7 minutos – Uma pequena animação sobre os acontecimentos que 

fizeram com que os Czares perdessem o poder na Rússia e que levaram os Bolcheviques 

ao poder. (7:26m; espanhol) 

A História contra Vladimir Lenine — Alex Gendler – Uma abordagem diferente à figura 

de Lenine e às condições de vida na Rússia e na URSS. Também são analisados todos os 

fatos mais importantes que se deram antes das Revoluções de 1917. (6:42m; inglês) 

World War 1 Explained (1/4): The Aftermath in Europe | DW English – Documentário 

de 4 pequenas partes que explicam o fim da Primeira Guerra Mundial e das suas conse-

quências geopolíticas, económicas, sociais e culturais. (3:05m; inglês) 

World War 1 Explained (2/4): The African perspective | DW English – Documentário de 

4 pequenas partes que explicam o fim da Primeira Guerra Mundial e das suas consequên-

cias em África. (3:35m; inglês) 

World War 1 Explained (3/4): The Eastern European perspective | DW English – Docu-

mentário de 4 pequenas partes que explicam o fim da Primeira Guerra Mundial e das suas 

consequências na Europa de Leste. (4:50m; inglês) 

World War 1 Explained (4/4): Turkey and the Arab World | DW English – Documentário 

de 4 pequenas partes que explicam o fim da Primeira Guerra Mundial e das suas conse-

quências no mundo Árabe. (2:41m; inglês) 

Conflicts & Wars In The Aftermath of WW1 I THE GREAT WAR Epilogue – Vídeo 

explicativo dos conflitos que surgiram no pós Primeira Guerra por causa da queda dos 

Impérios e dos movimentos nacionalistas que surgiram. (10:45m; inglês) 

The facial prosthetics of World War I – Documentário sobre a criação de próteses de 

restauração fácil para os sobreviventes mutilados da I Guerra Mundial. (4:02m; inglês) 

A Cruzada das Mulheres – Breve vídeo sobre a emancipação feminina em Portugal na 

altura da Primeira Guerra Mundial. (3:07m, português) 

Sustaining Total War - Women in World War One I THE GREAT WAR – O papel fem-

inino na Primeira Guerra Mundial. O começo da emancipação feminina e da entrada da 

mulher no mercado de trabalho. (9:45m; inglês) 

Fauvism - Overview - Goodbye-Art Academy – Apresentação sobre o fauvismo, as suas 

técnicas, as suas figuras e a sua história. (6:30m; inglês) 

https://www.youtube.com/watch?v=-mnRwShLmXc
https://www.youtube.com/watch?v=9N8hsXQapjY
https://www.youtube.com/watch?v=P2hpydh4isE
https://www.youtube.com/watch?v=bZlJCRR1OME
https://www.youtube.com/watch?v=ZUnkr0Hk4W8
https://www.youtube.com/watch?v=nmddmsEG0HQ
https://www.youtube.com/watch?v=pNoF5gNLrzA
https://www.youtube.com/watch?v=BJzjt_aFc00
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-cruzada-das-mulheres/
https://www.youtube.com/watch?v=7cVSjzuvThE
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Wp0Y8Cgbg1o
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Cubism - Overview from Phil Hansen – Vídeo sobre o aparecimento do Cubismo, das 

suas técnicas e dos seus artistas. (6:04m; inglês) 

Guernica, morte e arte – Programa radiofónico sobre o simbolismo da Guernica. Uma 

análise no tempo e no espaço. (4:30m; português) 

Dada, Surrealism, and Symbolism: Crash Course Theater #37 – Animação sobre várias 

vanguardas e os seus principais artistas, o Dadaísmo e o Surrealismo. (12:25m; inglês) 

Salvador Dalí y el surrealismo – Biografia de Salvador Dali e da sua importância nos 

movimentos vanguardistas do início do Século XX. (7:55m; espanhol) 

Expressionist Theater: Crash Course Theater #38 – Vídeo sobre uma das vanguardas do 

século XX, o Expressionismo, passando pelos conceitos defendidos e pelos principais 

artistas. (12:14m; inglês) 

O ano miraculoso de Einstein — Larry Lagerstrom – Explicação do legado que Einstein 

nos deixou e que revolucionou o mundo das ciências. (5:15m; inglês) 

Golpe de estado de Sidónio Pais – Programa radiofónico acerca da figura de Sidónio Pais 

e da sua chegada ao Governo português na 1.ª República Portuguesa. (3:50m; português) 

A revolução Sidonista de dezembro de 1917 – Biografia de Sidónio Pais e sobre o golpe 

de estado que o levou ao poder em 1917 com o apoio das forças mais conservadoras da 

sociedade portuguesa. (3:04m; português) 

I Republica e Humor Gráfico – Uma pequena resenha da arte e cultura vivida na época 

da I República. (8:26; português) 

 

2. O agudizar das tensões políticas e sociais a partir dos anos 30 

The Long Shadow: Europe After World War One (WW1 Documentary) | Timeline – Do-

cumentário extensivo sobre o fim da Primeira Grande Guerra e dos resultados que advie-

ram desta. (49:15m; inglês) 

The Long Shadow Part 2: Facism and Politics After World War One (WW1 Documen-

tary) | Timeline – Documentário sobre a Grande Guerra e sobre o que politicamente trouxe 

à Europa com os regimes fascistas e comunistas que surgiram. (48:03m; inglês)  

https://www.youtube.com/watch?v=DSZMlfm1Ln0&list=PLXVuKomahjzdNOrden8thb8HWbvJZK71w&index=12
http://ensina.rtp.pt/artigo/guernica-morte-e-arte/
https://www.youtube.com/watch?v=Fx0Z6y2HmlM
https://www.youtube.com/watch?v=pw0zH_JdHRY&list=PLTg9oK7EhhS1jHvWBFVA-jDv_v5YjY6A3&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=B99H6Ygnzgw
https://www.youtube.com/watch?v=91XI7M9l3no
http://ensina.rtp.pt/artigo/golpe-de-estado-de-sidonio-pais/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-revolucao-sidonista-de-dezembro-de-1917/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=81&v=vcpd9ifkoj0
https://www.youtube.com/watch?v=iPYxS5h4x34
https://www.youtube.com/watch?v=54GJXMqat8s
https://www.youtube.com/watch?v=54GJXMqat8s
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The Long Shadow Part 3: Us And Them (World War 1 Documentary) | Timeline – última 

parte da série de documentários acima. Este fazendo referência à polarização da política 

da época. (50m; inglês) 

Rick Steves' The Story of Fascism – Uma abordagem à história do aparecimento e queda 

dos regimes fascistas na Europa no século XX. (56:19m; inglês) 

O incêndio do Reichstag – Programa radiofónico sobre o incêndio do Reichstag e a che-

gada ao poder de Hitler. (3:42m; português) 

From Socialist to Fascist - Benito Mussolini in World War 1 I WHO DID WHAT IN 

WW1? – Pequena biografia de Mussolini e sobre como é que as ideias fascistas chegaram 

ao poder em Itália. A utilização da Primeira Guerra Mundial como contexto histórico para 

esta chegada ao poder. (9:56m; inglês) 

The Story of Fascism: Mussolini’s Rise to Power – Breve explicação da entrada do Fas-

cismo em Itália pelas mãos de Mussolini. Explica as capacidades oratórias de Mussolini. 

(2:20m; inglês) 

Como é que Hitler subiu ao poder? — Alex Gendler e Anthony Hazard – Explicação 

breve dos precedentes que levaram à chegada ao poder de Hitler na Alemanha, explicando 

o como o fim da primeira Grande Guerra causou essa chegada ao poder. (5:36m; inglês) 

The Story of Fascism: Hitler’s Rise to Power – Uma breve exposição da forma como é 

que as ideias fascizantes entraram no território Alemão. A propaganda feita nos discursos 

de Hitler é explorada neste vídeo. (3:01m; inglês) 

Hitler's Propaganda Machine: Power and Persuasion | History Documentary | Reel Truth 

History – Um documentário extenso sobre a utilização da propaganda no regime fascistas 

alemão. Exposições sobre como é que esta conseguiu ajudar a estabelecer um controlo 

total do Estado Alemão. (52:16m; inglês) 

Joseph Stalin, Leader of the Soviet Union (1878-1953) – Uma pequena biografia de Es-

taline. Explicação de como é que esta figura chegou ao poder absoluto na URSS. (5:53m; 

inglês) 

The Roaring 20's: Crash Course US History #32 – Explicação sobre como apareceram os 

Loucos Anos Vinte e o significado destes para a sociedade da época. (13:11m; inglês) 

https://www.youtube.com/watch?v=r2TI3f9LD7E
https://www.youtube.com/watch?v=JU1IVW6uqM0
http://ensina.rtp.pt/artigo/o-incendio-do-reichstag/
https://www.youtube.com/watch?v=1Jg7fFYL3z4
https://www.youtube.com/watch?v=1Jg7fFYL3z4
https://www.youtube.com/watch?v=USEXv1jODpM
https://www.youtube.com/watch?v=jFICRFKtAc4
https://www.youtube.com/watch?v=eOUIp_-vGZI
https://www.youtube.com/watch?v=yDrjjWFwXkg
https://www.youtube.com/watch?v=yDrjjWFwXkg
https://www.youtube.com/watch?v=cOI8wKFCEIA
https://www.youtube.com/watch?v=VfOR1XCMf7A
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1929 Stock Market Crash and the Great Depression - Documentary – Documentário ex-

tensivo sobre as origens e as repercussões do Crash de 1929 e da Grande Recessão que 

se seguiu. Abordagem aos acontecimentos nos Estados Unidos da América, mas também 

às repercussões no resto do mundo. (58:35m; inglês) 

The Great Depression: Crash Course US History #33 – Uma curta explicação sobre a 

Grande Depressão, abrangendo a crise que se gerou pelos problemas agrários e pela oferta 

de empréstimos muito facilitada. (14:26m; inglês) 

El crack del 29 y la Gran Depresión – Uma análise aos momentos que levaram ao acesso 

ao crédito facilitado e que acabou com o grande Crash de 1929 e que eventualmente pro-

vocou a Grande Depressão. (8:48m; espanhol) 

POLITICAL THEORY - John Maynard Keynes – Pequena biografia de Keynes, pas-

sando com algum pormenor nas teorias políticas deste, dando alguma preponderância à 

teoria económica em que o New Deal se baseou. (11:17m; inglês) 

Franklin D. Roosevelt - Inaugural "The Only Thing We Have to Fear is Fear Itself" Spe-

ech – Discurso inaugural da presidência de Rossevelt onde é referida a expressão “só 

devemos temer o próprio medo”. O áudio não é o melhor. (4:55m; inglês) 

The New Deal: Crash Course US History #34 – Uma abordagem ao New Deal, às suas 

ideias económicas e sociais. Tanto como às principais figuras da época que fizeram pos-

sível estas novas medidas. (14:56m; inglês)  

1936 French Factory Occupations – Filmagens da Época sobre as grandes greves que 

assolaram a França em 1936 no período da Frente Popular. (12:16m; francês) 

Front populaire : que s'est-il passé au printemps 1936 ? - franceinfo: - Pequeno documen-

tário sobre a chegada ao poder da Frente Popular e dos acordos que foram assinados com 

os trabalhadores. (2:29m; francês) 

A Vida de António de Oliveira Salazar – Documentário mais alargado sobre a vida de 

António de Oliveira Salazar. Este documentário serve para explorar várias partes da ma-

téria, desde o começo do Estado Novo até ao fim deste. (57:16m; português) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qlSxPouPCIM
https://www.youtube.com/watch?v=GCQfMWAikyU&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=sxqzgjizzdo
https://www.youtube.com/watch?v=qtAeINU3FKM&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=rIKMbma6_dc&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=rIKMbma6_dc&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=6bMq9Ek6jnA&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=e2LIOy6JW0k
https://www.youtube.com/watch?v=1XlcXlsLB6U
https://www.youtube.com/watch?v=GCz0n3sGTXE&t=1926s
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3. A degradação do ambiente internacional  

Feature History - Spanish Civil War – Uma pequena introdução à Guerra Civil espanhola 

que serviu de ensaio geral para a Segunda Guerra Mundial. Explicação dos precedentes 

políticos que deram origem à Guerra Civil. (10:03m; inglês) 

La Guerra Civil española – Uma animação mais alargada com a explicação da Guerra 

Civil e as suas origens e repercussões. (19:35m; espanhol) 

I Survived The Holocaust Twin Experiments – Um documentário sobre as experiências 

biológicas feitas pelos médicos nazis, neste caso em gêmeos. (14:47m; inglês) 

The Secret Jews of Berlin (World War 2 Documentary) | Timeline – Documentário sobre 

a vida dos Judeus em Berlim na Alemanha Nazi. (49:07m; inglês) 

Animated Soviet Propaganda - Fascist Barbarians: Fascist Boots Shall Not Trample Our 

Motherland – Vídeo de uma animação propagandística soviética contra o fascismo ale-

mão. É uma animação produzida na época dos acontecimentos. (2:44m; inglês) 

La Segunda Guerra Mundial en 17 minutos – Uma animação que explica os acontecimen-

tos que deram origem à Segunda Guerra Mundial. Também são explicados os momentos 

mais importantes durante a guerra e sobre o seu fim. (17:20m; espanhol) 

World War II: Crash Course World History #38 – Uma breve explicação da Segunda 

Guerra Mundial nos diferentes continentes onde esta se fez sentir. (13:12m; inglês) 

El Desembarco de Normandía. Día D. – Explicação animada sobre o dia D e o que ele 

significou no desenrolar da Segunda Guerra Mundial. (11:57m; espanhol) 

A Declaração de Potsdam – Programa radiofónico sobre a importância das negociações 

no fim da Segunda Guerra Mundial na Europa. (3:42m; português) 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=05_tghbhlfM
https://www.youtube.com/watch?v=yj9N9DTtdas
https://www.youtube.com/watch?v=gdgPAetNY5U
https://www.youtube.com/watch?v=V3_MIAEdAYg
https://www.youtube.com/watch?v=taA1cr85-L8
https://www.youtube.com/watch?v=taA1cr85-L8
https://www.youtube.com/watch?v=AYQ8hT8cVTE
https://www.youtube.com/watch?v=Q78COTwT7nE
https://www.youtube.com/watch?v=3TT_ZVxxiQk
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-declaracao-de-potsdam/
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Módulo 8 – Portugal e o Mundo da Segunda Guerra Mundial 

ao início da década de 80 – Opções internas e contexto interna-

cional 

 

1. Nascimento e afirmação de um novo quadro geopolítico 

Decolonization and Nationalism Triumphant: Crash Course World History #40 – Anima-

ção que faz uma abordagem à queda dos impérios coloniais e à descolonização em África 

e Ásia. (12:48m; inglês) 

Guerra dos Seis Dias (1967) - Terceira Guerra Árabe-Israelense DOCUMENTÁRIO – 

Breve documentário que explica uma das fases importantes da Guerra Fria, a Guerra dos 

Seis dias. (15:58m; inglês) 

The Cuban Missile Crisis (1962) – Apresentação sobre os acontecimentos que levaram a 

uma das maiores tensões nucleares durante a Guerra Fria. (4:10m; inglês) 

A história da Crise dos Mísseis Cubanos — Matthew A. Jordan – Pequena apresentação 

sobre os acontecimentos que causaram a Crise dos Misseis Cubanos. (4:51m; inglês) 

O Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares – Programa radiofónico sobre o Tra-

tado que veio por um travão à proliferação das armas nucleares e a importância deste. 

(3:57m; português) 

The Cold War in Asia: Crash Course US History #38 – Uma abordagem às guerras pro-

xies que se deram durante a Guerra Fria no território asiático. 

La Guerra Fría en 7 minutos – Animação com a explicação dos conceitos mais importan-

tes da Guerra Fria e sobre a criação dos dois grandes blocos tal como sobre os aconteci-

mentos que mais fizeram aumentar a tensão existente. (7:57m; espanhol) 

Início da “Revolução Cultural”, na China – Programa radiofónico sobre os acontecimen-

tos vividos na Revolução Cultural Chinesa. (3:50m; português) 

Communists, Nationalists, and China's Revolutions: Crash Course World History #37 – 

Apresentação sobre os acontecimentos que levaram à Revolução Comunista na China e 

o que ela trouxe ao mundo. (12:10m; inglês) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T_sGTspaF4Y
https://www.youtube.com/watch?v=hHqJ6pgdE-c
https://www.youtube.com/watch?v=XbKCyQn5oTc
https://www.youtube.com/watch?v=bwWW3sbk4EU
http://ensina.rtp.pt/artigo/o-tratado-de-nao-proliferacao-de-armas-nucleares/
https://www.youtube.com/watch?v=Y2IcmLkuhG0
https://www.youtube.com/watch?v=EXijvhBQ-u8
http://ensina.rtp.pt/artigo/inicio-da-revolucao-cultural-na-china/
https://www.youtube.com/watch?v=UUCEeC4f6ts&list=PLBDA2E52FB1EF80C9&index=37
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2. Portugal: do autoritarismo à democracia 

Revolta da Marinha Grande – Programa radiofónico sobre a revolta da Marinha Grande 

e sobre os sindicatos na época do Estado Novo. (3:50m; português) 

A RTP e o assalto ao Santa Maria – Pequeno vídeo sobre os acontecimentos que levaram 

ao assalto ao navio Santa Maria. (3:14m; português) 

Comunicado do MFA: As razões de um movimento – Vídeo acerca do comunicado do 

MFA sobre as razões do movimento que desencadeou o 25 de abril de 1974. (2:37m; 

português) 

25 de Abril – Recorda-o não só nos Dias de Festa – Recurso disponibilizado pelo Arquivo 

Municipal de Lisboa que faz uma abordagem à importância do 25 de Abril de 1974. 

(19:10m; português) 

Retratos de quem voltou das ex-colónias – Vídeo que demonstra a vida de os retornados 

de Africa e as suas perdas. Explicação deste fenômeno. (4:57m; português) 

 

3. As transformações sociais e culturais do terceiro quartel do século XX 

Art III: Modern 1800–2000, with Rick Steves – Vídeo de uma aula sobre a História da 

Arte na Época Contemporânea, passando por todas as vanguardas artísticas. (1:02:09m; 

inglês) 

The 1960s in America: Crash Course US History #40 – Uma abordagem aos momentos 

fundamentais e que definiram os anos 60 do século passado. Desde a luta pelos direitos 

humanos, aos protestos pelo fim da guerra do Vietname, à chegada do Homem à lua. 

(15:14m; inglês) 

Fim do boicote aos autocarros de Montgomery – Programa radiofónico sobre o fim da 

segregação racial nos autocarros nos EUA. Acontecimento levado a cabo muito graças a 

Martin Luther King. (3:50m; português) 

A história do Concílio Vaticano II – Programa radiofónico referente ao Concilio do vati-

cano segundo e que marcou uma análise por parte da Igreja aos seus dogmas. (3:57m; 

português) 

 

http://ensina.rtp.pt/artigo/revolta-da-marinha-grande/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-rtp-e-o-assalto-ao-santa-maria/
http://ensina.rtp.pt/artigo/comunicado-do-mfa-as-razoes-de-um-movimento/
https://www.youtube.com/watch?v=jYU8M8bI94I
http://ensina.rtp.pt/artigo/retratos-de-quem-voltou-das-ex-colonias/
https://www.youtube.com/watch?v=cW_2vs_UhMw
https://www.youtube.com/watch?v=lkXFb1sMa38
http://ensina.rtp.pt/artigo/fim-do-boicote-aos-autocarros-de-montgomery/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-historia-do-concilio-vaticano-ii/
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Módulo 9 – Alterações geostratégicas, tensões políticas e trans-

formações socioculturais no Mundo atual 

 

1. O fim do Sistema Internacional da Guerra Fria e a persistência da 

dicotomia Norte-Sul 

The rise and fall of the Berlin Wall - Konrad H. Jarausch – Apresentação sobre o contexto 

e a história tanto da construção como da destruição do Muro de Berlim. (6:25m; inglês) 

A dissolução da URSS e formação da Comunidade de Estados Independentes – Programa 

radiofónico sobre a dissolução da URSS, o fim da guerra fria e a criação de novos Estados. 

(4:05m; português) 

Gorbachev's Perestroika - History of Russia in 100 Minutes (Part 33 of 36) – Breve aná-

lise à Perestroika e aos seus resultados na Rússia e no mundo. (3:22m; inglês) 

 

2. A viragem para uma outra era 

Globalization I - The Upside: Crash Course World History #41 – Apresentação sobre o 

que é a Globalização e sobre os aspetos positivos e negativos deste fenómeno, tendo uma 

maior atenção ao comércio. (11:50m; inglês) 

Globalization II - Good or Bad?: Crash Course World History #42 – Continuação da ex-

plicação do tema da Globalização e de como é que o mundo pode ou não evoluir. (13:54m; 

inglês) 

 

3. Portugal no novo quadro internacional 

Adesão à União Europeia: o que devem os países fazer – Vídeo descritivo dos passos que 

se devem tomar para que um Estado Europeu se torne membro da União Europeia. 

(2:30m; português) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A9fQPzZ1-hg
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-dissolucao-da-urss-e-formacao-da-comunidade-de-estados-independentes/
https://www.youtube.com/watch?v=PlgUiVg5ceU
https://www.youtube.com/watch?v=5SnR-e0S6Ic
https://www.youtube.com/watch?v=s_iwrt7D5OA
http://ensina.rtp.pt/artigo/adesao-a-uniao-europeia-o-que-devem-os-paises-fazer/

