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Resumo 

 

 A consciencialização mais não é do que o “caminho” para um sentimento de identidade, 

para o aprender a conhecer, a fazer e a viver. 

 O aluno deve construir o seu pensamento histórico e geográfico, tendo este a necessidade de 

ser progressivo e contextualizado dentro das experiências que se vive. Assim, o saber constrói-se 

não só através das vivências, muitas vezes adquiridas dentro e fora do recinto escolar, mas 

igualmente através da construção de argumentos a partir de fontes diversas que desencadeiam no 

processo cognitivo do aluno uma História e uma Geografia com laços entre o passado e o presente: 

é o saber quem somos. 

Associamos ao aluno a figura do professor. Este deverá tentar aplicar linhas de exploração 

de temas e subtemas, apresentar uma estruturação criteriosa e atividades estratégicas, com o intuito 

de levar perante os novos aprendizes uma gestão equilibrada de conhecimentos por vezes 

complexos; deverá ser sempre um professor/guia reflexivo. 

Pretende-se que estas áreas do saber proporcionem uma consciencialização nos alunos e dos 

professores, fazendo germinar um interesse pelo “sentimento de identidade” e acrescentando um 

forte sentido interior de pertença local, nacional ou mundial. 

 

Palavras-Chave 

 Consciência histórica e geográfica; identidade; cidadania; competências; ensino-

aprendizagem. 
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Abstract 

 

Awareness is nothing more than the "path" to a sense of identity, a way to learn to know, to 

do and to live. 

The student must build his historical and geographical thinking in a progressive way and 

contextualized within his own living experiences. And so, knowledge builds itself through 

experiences often acquired in and out the school context and through the construction of arguments 

based on different sources that unleash in the student’s cognitive process a History and Geography 

connected to the past and to the present: it’s knowing who we are. 

We associate to the student the image of the teacher. He should seek to apply scan lines to 

themes and subthemes, careful structuring and strategic activities, with the aim of presenting to the 

new students a well balanced management of the sometimes complex knowledge. He should always 

be a teacher and a reflective guide.  

It is intended that these areas of learning provide awareness within the students and teachers; 

growing an interest in the "sense of identity" whether local, national or global. 

  

Key Words 

 

Awareness; geographical and historical consciousness; identity; citizenship; skills; teaching-

learning 
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Introdução 

 

“O desenvolvimento de uma consciência crítica que permite ao Homem  

transformar a realidade se faz cada vez mais urgente.”
1
 

 

O presente relatório é, neste momento, o findar da prática e da aprendizagem profissional 

inseridas no Mestrado em Ensino de História e Geografia do Ensino Básico e Ensino Secundário. É 

o conjunto de experiências obtidas durante dois anos, um vocacionado para a parte teórica e outro 

em que existiu contacto com o público-alvo – os alunos, que me permitiram conhecer novas 

realidades e consciencializar-me de que jamais a minha aprendizagem estará concluída. No meu 

caso, havia lecionado anteriormente, mas esta experiencia tornou-se além de esgotante, inigualável, 

permitindo-me descobrir novas estratégias de ensino, novos métodos de trabalho e observar de perto 

como é que os alunos entendem a História e a Geografia.  

A questão que o presente relatório tenta responder é a seguinte: “Que constatações terão os 

alunos de História e Geografia sobre a consciencialização que estas disciplinas lhes transmitem?” 

O tema germinou associado ao que havia desenvolvido anteriormente na cadeira de Didática 

da História, com a análise das jornadas internacionais da educação organizadas por Isabel Barca
2
. 

Um de entre vários capítulos despertou-me a curiosidade: qual a utilidade da História para as 

crianças?
3
, essa súmula do que foi uma conferência, desperta-nos a todos quanto a leem: entender o 

porquê de se estudar História e, primordialmente o contributo da História para a Cidadania. No ano 

seguinte, na disciplina de Investigação Educacional daria início ao que seria a estrutura base do 

presente relatório, construindo um inquérito que seria aplicado a alunos do 12º ano de escolaridade 

do público e privado com e sem História, seria uma forma de entender qual a consciencialização 

que a História lhes havia proporcionado sobre o mundo. Os resultados desse estudo foram 

surpreendentes, mas não tem lugar neste trabalho.  

Por se tratar de um mestrado bidisciplinar, e apesar da minha formação base se centralizar em 

História, não seria difícil unir a Geografia ao tema de Cidadania. Partindo das aulas de Didática da 

Geografia, recordo a frase contida no Currículo Nacional de Ensino Básico: “A Geografia é, não só, 

um meio poderoso para promover a educação dos indivíduos, como também dá um contributo 

fundamental para a educação para a cidadania, nomeadamente no âmbito da educação ambiental 

e da educação para o desenvolvimento.”
4
 Os alicerces estavam lançados para a construção do 

                                                           
1
 FREIRE, Paulo. (2005). Educação e Mudança, Rio de Janeiro: Paz e Terra. 

2
 BARCA, Isabel. (2001). Educação Histórica: uma nova área de investigação. In História Revista da Faculdade de Letras do Porto, 

Porto, III Série, volume II, p: 13 a 21. 
3
 BARCA, I. (2001), p: 11.  

4
 Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais, p: 107. Acedido a 12 de Outubro de 2011, em: 

http://sitio.dgidc.min-edu.pt/recursos/Lists/Repositrio%20Recursos2/Attachments/87/comp_essenc_Geografia.pdf  

http://sitio.dgidc.min-edu.pt/recursos/Lists/Repositrio%20Recursos2/Attachments/87/comp_essenc_Geografia.pdf
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relatório, todavia um pouco mais direcionados para a área da História. Contudo, o título gerou 

algumas dúvidas. Assim, quando refiro “consciência” ou “entendimento”, apesar de não serem 

totalmente sinónimos pretendo avaliar os conhecimentos que os alunos têm das disciplinas e de que 

forma estas poderão contribuir para os alunos serem mais conscienciosos na sua vida quotidiana. 

Avaliação que passa por um saber previamente adquirido e estruturado através das atividades 

propostas. 

O processo utilizado para obtenção de dados foi o inquérito. Os alunos forneceram as suas 

opiniões, permitindo-me obter uma ou várias ilações sobre o entendimento que se possui de ambas 

as disciplinas.  

O estudo foi realizado na Escola Secundária Inês de Castro, pertencente à freguesia de 

Canidelo e concelho de Vila Nova de Gaia, trata-se de um pólo dormitório do Porto, possuindo um 

fraco tecido industrial e um espaço urbano descentralizado devido ao elevado crescimento 

demográfico. Esta escola iniciou atividades a 17 de Novembro de 1985, com vinte turmas, num 

total de 688 alunos. Foi no ano de 1996/1997 que elegeu o seu patrono, a figura histórica de Inês de 

Castro, pois segundo Montalvão Machado, D. Pedro e D. Inês de Castro deverão ter vivido no Paço 

do Canidelo, desde o início de 1352 até ao fim de 1353 e aí deve ter nascido a sua filha D. Beatriz. 

Portanto, trata-se de uma escola pública, englobando ensino básico, secundário e Cursos 

Qualificantes. Devido ao espaço de inserção tornou-se T.E.I.P.
5
 em 2006. E este foi o local onde 

recebi a minha prática de ensino supervisionada. As turmas utilizadas nos inquéritos foram aquelas 

a que tinha acesso direto ou através do meu colega ou mesmo por intermédio das professoras 

coordenadoras cooperantes. Deste modo, reuniu-se turmas com e sem História e o mesmo para a 

disciplina de Geografia. Vejamos: em História, uma turma do 9º ano, outra do 10º ano e do 12º ano 

de escolaridade; sem História foram abordadas uma turma do 10º ano e outra do 12º ano de 

escolaridade. Para Geografia o processo foi o semelhante, uma do 10º ano de escolaridade e sem 

Geografia do 10º ano e 12º ano de escolaridade.
6
 Os anos letivos prendem-se com o facto de serem 

anos ora finais (9º e 12º ano), ou de ingresso no secundário (10º ano para ambas as disciplinas). 

Poder-se-á dizer que a avaliação a apenas a uma turma não será relevante, contudo, estamos perante 

turmas aleatórias, e não se pretenderia elaborar algo demasiadamente extenso. 

O trabalho apresenta a seguinte estrutura: uma primeira parte com o enquadramento teórico, 

composta por três capítulos, sendo o primeiro a escola (currículo e competências), dando-se 

destaque a uma pequena reflexão sobre o significado do currículo e do conceito de competências 

que o acompanham, e como integra a ideia de consciencialização, dar-se-á enfoque à nova forma de 

desenvolvimento curricular: as metas. No segundo capítulo, focar-se-á uma pequena evolução dos 

                                                           
5
 Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP). http://sitio.dgidc.min-edu.pt/TEIP/Paginas/default.aspx 

6
 A presente turma de 12º ano de escolaridade havia recebido aulas de Geografia no 10º ano e 11º ano de escolaridade. 

http://sitio.dgidc.min-edu.pt/TEIP/Paginas/default.aspx
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estudos direcionados para a consciencialização Histórica; o mesmo se fará no terceiro capítulo para 

a Geografia, assim como algumas das definições de consciência histórica e geográfica apresentadas 

por alguns autores, culminando numa definição própria para o enquadramento do presente trabalho. 

Numa segunda parte, é apresentado o estudo de caso. Este possui seis capítulos, no primeiro a 

metodologia do estudo, onde se destaca todo o processo de conceção do inquérito; no segundo 

capítulo, processamento do teste, a necessidade de realização de um teste piloto e os ajustes 

necessários à alteração do inquérito definitivo; no terceiro capítulo (aplicação do inquérito), os dias 

necessários à execução do inquérito na escola; quarto e quinto capítulo, dar-se-á início à análise dos 

dados obtidos através do inquérito em História e Geografia. Por último, estabelece-se a comparação 

entre os resultados obtidos entre ambas as disciplinas.  

Na terceira parte, intitulada “Atividades”, enquadra-se uma síntese do que se entende por 

planificação, reunindo-se os planos a longo, médio prazo e de aula para ambas as disciplinas, assim 

como a visita/saída de estudo. Todos estes fatores contribuíram para a aplicação do conceito 

consciencialização. Por conseguinte, é o espaço de aula (oficina) onde se constrói o conhecimento e 

se desenvolve no educando o “caminho” de uma consciencialização para a cidadania. Decidiu-se 

colocar, no final, as atividades de forma a elucidar um pouco do trabalho que foi sendo efetuado em 

aula para a dinamização da ideia de “consciencialização”.
7
 

Seguidamente, as conclusões obtidas pelo presente estudo, as referências bibliográficas 

consultadas, assim como os respetivos anexos, com todos os materiais necessários à realização do 

relatório. 

 

 

 

                                                           
7
 Trabalho esse que foi prosseguindo mesmo após a aplicação do inquérito. 
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 Refletindo sobre a escola, o currículo e competências, apresentamos a 

definição dos conceitos “consciência histórica” e “consciência geográfica”, na esteira de 

diversos autores que se debruçaram sobre o tema. Todavia, apresentamos, também, uma 

definição destes conceitos no âmbito em que se insere este trabalho, ou seja, como estas 

disciplinas se tornaram dinâmicas para consciencializar os jovens sobre o seu futuro 

através de um passado longínquo ou recente. 
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1. A Escola (Currículo e Competências) 

 
“A Educação é o processo de aprendizagem necessário para dar ao indivíduo os meios para o seu desenvolvimento 

pessoal e para a sua integração social.”
1
 

 

 

 A educação é promovida dentro do espaço físico: a escola. Esta procura ter uma dupla função, 

a de fornecer ferramentas para o desenvolvimento pessoal e de inserção na sociedade. Contudo, 

ambas se interligam entre si, o desenvolvimento pessoal só é totalmente conseguido quando existe a 

integração no meio social e vice-versa.
2
 De forma a se conseguir uma educação integradora, o 

sistema educativo tem passado por inúmeras transformações numa tentativa de conter em si a melhor 

estratégia de ensino que permita a integração pessoal e social. 

 Foi no século XVIII que se assistiu ao desenvolvimento de uma Revolução pedagógica a par 

com uma Revolução política. Rousseau,
3
 na sua obra Emílio, mais do que um manual de instrução 

cívica, como era costume serem as obras educativas dos iluministas, tratava-se de uma utopia 

pedagógica que reflete o espírito libertário e igualitário. E lembra que os indivíduos, antes de serem 

cidadãos, são homens. Homens, cuja bondade natural o autor acreditava, atribuindo à civilização um 

papel corruptor e escravizador da humanidade. Por esse motivo, o seu herói – Emílio – devia crescer 

livre para ser virtuoso. Pois só uma atmosfera de sinceridade e liberdade na educação da criança 

permitia ao homem conservar, em sociedade, a bondade.
4
 Todas estas conceções morais e 

pedagógicas inserem-se na descoberta do mundo infantil
5
 e que mais tarde irá ser refletido no ensino 

e nas modificações estabelecidas pela Escola Nova. 

 Após o século XVIII, a escola torna-se um palco de mudanças, e se alguns autores 

foram demasiadamente românticos nas suas conjeturas, outros prosseguiram as suas ideias 

fornecendo-lhes maior coerência. Com a entrada no século XIX, surgem outros pedagogos, como é o 

caso de Heirinch Pestalozzi
6
. No entanto outros grandes nomes foram surgindo: o filósofo e 

                                                           
1
 FOREST, Philippe. (1991). Termos Fundamentais da Cultura Geral – Guia de Apoio ao Estudante e Profissional. Mem Martins: 

Publicações Europa-América, p: 75. 
2
 Lei de Bases do Sistema Educativo nº49/2005 de 30 de Agosto, Capítulo I, Artigo 3º, alínea g). Acedido em 13 de Fevereiro de 2012, em: 

http://www.fenprof.pt/?aba=27&mid=115&cat=84&doc=1174 
3
 “Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), a sua teoria fundamental parte da afirmação da bondade natural do ser humano, deteriorada 

pela ação exercida pela sociedade sobre o individuo. Deste modo, os males e vícios que afetam os homens proveem da luta entre a 
natureza e a sociedade que a rejeita. Tais teorias, com as implicações políticas, pedagógicas e religiosas que lhe são inerentes, foram 
expostas e desenvolvidas ao longo da sua obra.” MACHADO, José Pedro; MATOS, Joaquim e HENRIQUES, José Neves. (1992). 
Dicionário Enciclopédico de Língua Portuguesa. Volume 2, Lisboa: Publicações Alfa, p: 1042. 
4
 ROUSSEAU, Jean-Jacques. (1990). Emílio. Volume I, Mem Martins: Publicações Europa-América, p:7 e 16. 

5
 “(…) passa necessariamente pelo respeito pela liberdade da criança (…) a criança não deve ser tratada como um adulto, permitindo-

se-lhe que sinta, pense e proceda como uma criança (principio da sua teoria da educação progressiva).” ROUSSEAU, Jean-Jacques, 
1990, p: 7. Aqui observa-se a contestação à escola tradicional uma vez que esta “não respeita os estádios do desenvolvimento 
cognitivo das crianças e manifesta pouca abertura para a individualização e flexibilização das aprendizagens.” In MARQUES, Ramiro. 
(sem data). Modelos Pedagógicos Activos. Lisboa: Editorial Plátano, p:9.  
6
 “João Henrique Pestalozzi (1946-1827), consagrou a vida à educação popular (…) Como a maior parte dos pensadores do seu tempo, 

inspirou-se em Rousseau, ainda que afaste dele em muitos tempos. As suas ideias fundamentais, que nem sempre pôs em prática com 
êxito, são as seguintes: ensino concreto ligado à natureza e à experiência da criança; a formação do juízo é mais importante que a 
instrução; os programas devem acompanhar a educação dos alunos; a individualidade é sagrada; relações mestre-aluno assentam no 

http://www.fenprof.pt/?aba=27&mid=115&cat=84&doc=1174
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pedagogo John Dewey
7
 na América, na Europa o psicólogo Edouard Claparéde

8
 e o educador 

Adolphe Ferriére
9
, entre outros que se destacaram positivamente e fizeram despertar ou desenvolver 

o movimento da Escola Nova, tentando pôr de parte uma escola tradicionalista em que o professor é 

o mestre do saber, a memorização reina e o aluno é a tábua rasa.
10

 

É claro que o conceito essencial do movimento aparece especialmente com Dewey, para ele, 

as escolas deveriam deixar de ser meros locais de transmissão de conhecimentos e tornarem-se 

pequenas comunidades, ou seja, escolas ativas de trabalho com motivação constante através de uma 

ligação entre o ambiente físico e social.
11

 

No seguimento de Dewey, surgem as publicações de Décroly
12

 e Montessori
13

, entrando-se na 

difusão, consolidação, oficialização das ideias e métodos, esboçando-se o caminho para a pedagogia 

contemporânea, ou seja, acentuou-se o carácter cada vez mais coletivo no trabalho, como uma 

osmose entre a escola e o trabalho.
14

 

Por conseguinte, os princípios pedagógicos da escola nova assentam na psicologia e na 

pedagogia, ou seja, conhecer as potencialidades dos alunos, compreender o aluno e escolher os 

processos de ensino-aprendizagem mais adequados ao seu interesse (satisfazer a curiosidade natural e 

estimular o raciocínio), centrar o ensino no aluno, tentar quanto possível um ensino individualizado, 

                                                                                                                                                                                                    
amor; a influência da família, da mãe sobretudo, é primordial. (…) Influência enorme no século XIX, nomeadamente (…) nos 
representantes da educação nova.” AA.VV. (1984). Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura. Volume 14, Lisboa: Editorial Verbo, 1984, 
p: 1902. 
7
 “John Dewey (1859 - 1952), pedagogo e filósofo norte-americano, evoluiu o hegelianismo para um pragmatismo a que chamou 

instrumentalismo: os dados da experiência não são “dados”, mas “tomados” com um fim, as ideias são “planos de acção”, e o 
pensamento é um dos modos de interacção entre o organismo e o mundo no seio da sua cultura específica. Daí os seus interesses 
pedagógicos e as suas implicações políticas, que são próprios da democracia americana. Obra mais importante: Psicologia editada em 
1887.” In MACHADO, J.P.; MATOS, J. e HENRIQUES, J.N. (1992). Volume 1, p:368. 
8
 “Éduard Claparéde (1873 - 1940), psicólogo e pedagogo suíço. Criador do instituto Jean Jacques Rousseau, hoje actual instituto das 

Ciências e da Educação em Genebra, que se converteu no centro da pedagogia moderna europeia.” In MACHADO, J.P.; MATOS, J. e 
HENRIQUES, J.N. (1992). Volume 1, p: 274. 
9
 “Adolphe Ferrière (1879 - 1960), pedagogo suíço (…) foi um dos grandes defensores da chamada escola nova. Baseado nas ideias de 

Bergson e de Dewey (…) o fim da educação consiste em aumentar o poder espiritual e a capacidade de trabalho produtivo da criança: 
aumentar e conservar a sua energia vital, ensinar-lhe uma técnica para alcançar o dito fim, dar-lhe conhecimentos teóricos úteis para 
a acção. Inspira-se o seu método no de Decroly.” In AA.VV. (1984). Volume 8, p: 661 e 662. 
10

 “(…) a organização gira à volta do programa cujo executor incondicional é o professor (…)” in ROCHA, F. (1988). Correntes 

Pedagógicas, Aveiro: Editora Estante, p:2.  
11

 “A escola era vista como uma pequena sociedade e as aprendizagens elementares estavam centradas em torno da satisfação de 
necessidades quotidianas, como a alimentação, o vestuário, os tempos livres, o trabalho e a organização política. (…) acreditava que a 
escola poderia ser organizada como uma micro-cosmos onde se praticava a democracia.” In MARQUES, R. (1996). Dicionário Breve de 
Pedagogia. Queluz de Baixo: Editorial Presença, p:87. 
12

 “Ovide Decroly (1871 - 1932), médico e pedagogo belga. Criou o método didáctico para conduzir os interesses e os desejos da 

criança em direcção a situações do seu meio natural e social.” In MACHADO, J.P.; MATOS, J. e HENRIQUES, J.N. (1992). Volume 1, 
p:347. 
13

 “Maria Montessori (1870 - 1952), médica, psicóloga e pedagoga italiana. Abandonou a Itália em 1936 por discordância com o 
regime fascista e veio a fixar-se na Holanda em 1949 onde morou. Criadora do método pedagógico pré-escolar que tem o seu nome, 
baseado na espontaneidade livre da criança para escolher os seus trabalhos, actuando apenas a professora como coordenadora e 
orientadora. Pretende despertar-lhe a iniciativa própria e o livre desenvolvimento das suas potencialidades e sentido de 
responsabilidade.” In MACHADO, J.P.; MATOS, J. e HENRIQUES, J.N. (1992). Volume 2, p:787. 
14

 “(…) o trabalho educativo de que principalmente  se ocupa M.me Montessori tende a compreender o trabalho produtivo (…) na 
segunda infância o trabalho deve já assumir a forma de trabalho em grupo em meio natural, e na adolescência e juventude já deverá 
ser um trabalho socialmente reconhecido e remunerado. Introduz nesse momento o jovem na vida social e confere-lhe a consciência 
da sua própria produtividade, da sua dignidade, da sua eficiência e responsabilidade social (…)” in CHATEAU, Jean. (sem data). Os 
grandes pedagogos. Lisboa: Livros Brasil, p:357. 
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interligação da escola com o meio e conseguir autogovernar-se.
15

 Esta finalidade é auxiliar a criança 

a prever as consequências da sua atividade e conceder-lhe liberdade de escolha. 

Tal como um método experimental e até sistémico, a escola nova procura confrontar a teoria 

com a prática, em que o professor orientador é apenas o guia do discípulo, procurando este através 

das experiências pessoais dos alunos levá-los a entender e trabalhar de forma crítica os conteúdos que 

são lecionados. Confere-se maior autonomia ao aluno, estimulando-o à descoberta, ou seja, uma 

aprendizagem construtiva do que vai observando, com o fim de se atingirem determinados objetivos 

procurando uma escola mais aberta e coletiva. 

A Escola Nova foi alvo de inúmeras críticas, tendo sido acusada de não continuar os 

conteúdos tradicionais e de acreditar ingenuamente na espontaneidade dos alunos. A leitura das obras 

e a análise das poucas experiências em que, de facto, as ideias deste novo movimento foram 

experimentadas com rigor mostram que essas críticas são válidas apenas para interpretações 

distorcidas do espírito do movimento. Todavia, na 2ª metade do século XX, aponta-se a escola nova 

como conducente do capitalismo, preparando a mentalidade, ideologia e a conduta das crianças para 

reproduzirem a sociedade e não transformá-la, por conseguinte, preparar o jovem para a atividade 

prática, o trabalho e competição. Evidenciaria a exploração do trabalho e a dominação política 

própria das sociedades de classes? A pergunta fica em aberto, de facto é de comum conhecimento as 

atividades políticas inseridas no ensino
16

, a escola nova poderá não ser um mal em si mas antes uma 

representação do avanço na história das ideias e das práticas pedagógicas. 

 Apesar de todo o seu sucesso, a Escola Nova não conseguiu modificar de forma significativa 

o modo de operar das redes de escolas e perdeu força sem chegar a alterar o quotidiano escolar.  

Hoje, quando continuamos na procura incessante de rumos para a nossa educação
17

, as ideias 

e experiências dos autores da Escola Nova, mesmo que contenham algumas conceções ultrapassadas 

ou um pouco naif, podem continuar a servir-nos como fonte literária e de inspiração pedagógica.  

                                                           
15

 “(…) caracterizada pela «revolução copernicana» da relação pedagógica cujo centro se desloca, do professor e do programa escolar 

como saber global definido e pelas exigências sociais, para o aluno enquanto suporte de uma personalidade, estrutura, motivações e 
ritmos de maturação próprios.” In AA.VV. (1992). Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura. Volume 19 – 1º suplemento, Lisboa: 
Editorial Verbo, p: 1170. 
16

 Recordemos as escolas fascistas, que preparavam os jovens para a ideologia em vigor, “em todos os estabelecimentos de ensino, 
com exclusão do superior, tanto oficiais como particulares, será obrigatório o canto coral, como elemento de educação e coesão 
nacional”; “sempre com a atenção dirigida para os fins prioritariamente morais que defendia, também o ensino liceal foi orientado 
segundo a mesma perspectiva, pretendendo integrá-lo «na missão educativa da Família e do Estado para o desenvolvimento 
harmónico da personalidade moral, intelectual e física dos Portugueses, nos termos da constituição» ”, in CARVALHO, Rómulo de. 
(2001). História do Ensino em Portugal – Desde a fundação da nacionalidade até ao fim do regime de Salazar-Caetano. 3ª Edição, 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, p: 774. 
17

 Não se poderá afirmar que a Escola nova com os seus ideais tenha perecido definitivamente, variadas foram as tendências que se 

seguiram, quase todas tentando perspetivar uma aprendizagem reminiscente da escola nova. O caso de Summerhill em que a 
educação é centrada no aluno e a aprendizagem é elaborada de forma significativa e procurando modificar as perceções da 
realidade. Posteriormente surge-nos o modelo tecnicista em que professor transmite e o aluno fixa, trata-se de um sistema 
educacional direcionado para o mercado de trabalho. Se este foi um retrocesso seguramente que Freinet proporcionou o regresso ao 
método da escola ativa, o método usado em sala de aula é o de trabalho de grupo e a relação entre aluno e professor é apenas de 
orientador tal como em Dewey. Paulo Freire foi a inovação da pedagogia, sendo a relação aluno professor de igual para igual, a 
aprendizagem realiza-se através da resolução de situações problema e os alunos encontram-se dispostos em grupos de discussão. As 
tendências pedagógicas que surgiram e surgirão tentam em muitos casos assegurar uma melhor aprendizagem para os alunos. 
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 A democratização da sociedade traz consigo uma maior liberdade e emancipação dando-se a 

génese da escola de massas em que todos têm direito à educação e cultura e com a inspiração da 

escola nova tenta-se inserir uma pedagogia mais vocacionada para a prática. Porém, esta 

massificação põe em evidência as inúmeras fragilidades do sistema educativo. No caso do sistema 

educativo português,
18

 observamos o nascimento desta transformação com a definição da Lei de 

Bases do Sistema Educativo (LBSE) em 14 de Outubro de 1986.
19

 Uma reforma
20

 que procura 

resolver problemas estruturantes que proveem desde há muito no sistema educativo
21

, prepondo-se a 

construir uma sociedade cada vez mais livre e emancipada em termos qualitativos e quantitativos e 

ser flexível.
22

  

 A atual Lei de Bases do Sistema Educativo dá acesso a uma massificação pois “todos os 

portugueses tem direito à educação e à cultura, nos termos da Constituição Portuguesa”
23

 e sendo 

da “responsabilidade do Estado promover a democratização do ensino, garantindo o direito a uma 

justa e efectiva igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolares”
24

, por conseguinte a 

definição de educação na lei é ampla e profunda, num mundo que se tornou competitivo e de 

fronteiras abertas, é necessário que a pedagogia aplicada seja multicultural e de oportunidade para 

todos. Deste modo, ao observarmos a LBSE nos seus princípios organizativos ela apresenta-nos 

vários contributos para aquele que será um cidadão participativo e consciencioso: a defesa da 

                                                                                                                                                                                                    
GILBERT, Roger. (1986). As ideais actuais em pedagogia. 5ª edição, Lisboa: Moraes Editores, p: 124 a 126 e 129; AVANZINI, Guy. 
(1972). A pedagogia do século XX. Volume 2, Lisboa: Moraes Editores, p: 181; FREIRE, Paulo (2002). Pedagogia da autonomia – 
saberes necessários à prática educativa. 25ª edição, Brasil: Editora Paz e Terra; LEITE, Carlinda (2002). O Currículo e o 
Multiculturalismo no Sistema Educativo Português. Textos universitários de Ciências Sociais e Humanas, Lisboa: Edição Fundação 
Calouste Gulbenkian – Fundação para a Ciência e Tecnologia e Ministério da Ciência e Tecnologia 
18

“O esquema educativo português caracterizou-se sempre por uma indefinição institucional. Por razões diversas, os projectos globais 

apresentados tiveram curta duração, não chegaram a ser iniciados ou, nem sequer, foram objecto de indispensável aprovação 
legislativa. Na ausência de uma lei de bases, o esquema educativo foi-se alterando por força de uma dinâmica interna ou de crises 
conjunturais de crescimento (…) Uma lei de bases do sistema educativo é fundamentalmente o ordenamento orientador dos aspectos 
educativos que defendem o Ministério da Educação e Ciência (…)”in Ministério da Educação e Ciência. (1980). Lei de Bases do Sistema 
Educativo – Projecto para discussão pública. Algueirão: Oficinas Gráficas da Editorial do MEC, p: 7 e 8. 
19

 A presente Lei de Bases do Sistema Educativo foi promulgada no ano de 1986 (Lei nº 46/86 de 14 de Outubro) e recebeu alterações 

em 1997 (Lei nº 115/97 de 19 de Setembro), 2005 (Lei nº49/2005 de 30 de Agosto) e 2009 (Lei nº 85/2009 de 27 de Agosto). Acedido 
em 15 de Março de 2012, em: http://www.sg.min-edu.pt/pt/informacao-do-sistema-educativo/legislacao-e-regulamentacao-da-
educacao/lei-de-bases-do-sistema-educativo/ 
20

 Reforma essa que antes da publicação da LBSE, foi necessário criar uma Comissão de Reforma do Sistema Educativo (CRSE) em 

1986, tendo diagnosticado “problemas, estrangulamentos e pontos de crise nos aspectos da organização, dos recursos, da 
administração e do funcionamento (CRSE, 1986), nomeadamente a sobrelotação da escola, a crescente degradação das instalações e 
das condições de trabalho, o elevado número de alunos por turma, o crescente número de alunos com necessidades educativas 
especiais e as crescentes exigências à escola e aos professores pelo sistema (…)” In FORMOSINHO, João e MACHADO, Joaquim. 
(2008). “Currículo e Organização as equipas educativas como modelo de organização pedagógica.” In Currículo Sem Fronteiras, Braga: 
Universidade do Minho, Volume 8, n.1, Jan/Jul, P: 7. 
21

 AA.VV. (1992). A Educação em Portugal Anos 80/90. Colecção Cadernos Pedagógicos, Porto: Edições Asa, p:14-15; FORMOSINHO, 

João e MACHADO, J. (2008). p: 5-6. 
22

 “(…) é o conjunto de meios pelo qual se concretiza o direito à educação, que se exprime pela garantia de uma permanente acção 
formativa orientada para favorecer o desenvolvimento global da personalidade, o progresso social e a democratização da sociedade 
(…) mas deve ter uma expressão suficientemente flexível e diversificada (…)” Lei de Bases do Sistema Educativo nº49/2005 de 30 de 
Agosto, Capítulo I, Artigo 1º, linha 2 e 4. Acedido em 15 de Março de 2012, em: 
http://www.fenprof.pt/?aba=27&mid=115&cat=84&doc=1174 
23

 Lei de Bases do Sistema Educativo nº49/2005 de 30 de Agosto, Capítulo I, Artigo 2º, alínea 1. Acedido em 15 de Março de 2012, 
em: http://www.fenprof.pt/?aba=27&mid=115&cat=84&doc=1174 
24

 Idem ibidem, linha 2. 

http://www.sg.min-edu.pt/pt/informacao-do-sistema-educativo/legislacao-e-regulamentacao-da-educacao/lei-de-bases-do-sistema-educativo/
http://www.sg.min-edu.pt/pt/informacao-do-sistema-educativo/legislacao-e-regulamentacao-da-educacao/lei-de-bases-do-sistema-educativo/
http://www.fenprof.pt/?aba=27&mid=115&cat=84&doc=1174
http://www.fenprof.pt/?aba=27&mid=115&cat=84&doc=1174
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identidade nacional através da consciencialização relativamente ao património cultural do povo 

português; realização do educando através da formação de carácter e de cidadania, preparando-o para 

uma reflexão consciente sobre os valores espirituais, estéticos, morais e cívicos; formação cívica e 

moral (nestes dois pontos aproxima-se do contexto deste trabalho, ou seja o educar para se ser um 

cidadão com consciência); assegurar o direito à diferença (educação especial); desenvolver a 

capacidade para o trabalho que permita ao individuo prestar o seu contributo ao progresso da 

sociedade; contribuir para a realização pessoal e comunitária dos indivíduos (ensino à distância e 

ensino português no estrangeiro); descentralizar, desconcentrar e diversificar as estruturas e ações 

educativas de modo a proporcionar um elevado sentido de participação das populações; correção das 

assimetrias de desenvolvimento regional e local; assegurar uma escolaridade de segunda 

oportunidade aos que dela não usufruíram na idade própria (ensino recorrente a adultos); igualdade 

de oportunidade para ambos os sexos e desenvolver o espírito e as práticas democráticas.
25

 

 As finalidades: culturais, personalizadora, produtiva, seletiva, socializadora, igualizadora, 

encontram-se enraizadas na Lei de Bases do Sistema Educativo Português que se manifesta desde o 

pré-escolar até ao ensino escolar (este último compreende o ensino básico, ensino secundário e o 

ensino superior, que por sua vez integra o ensino recorrente de adultos, formação profissional, 

educação especial, ensino português no estrangeiro e igualmente através das novas tecnologias o 

ensino à distância), por conseguinte a educação encontra-se ao serviço do cidadão, deixando de 

pertencer a uma escola de elites e passando efetivamente a uma escola de massas. A presente lei 

refere-se ainda a um cidadão democraticamente participativo e consciente do que o rodeia, mas de 

modo a se conseguir esta consciencialização é necessário que todo o organismo educativo funcione, 

refiro-me aos decretos, às escolas e aos professores. 

 A lei necessita de ser posta em prática e “o debate curricular constitui sempre um elemento 

central de toda a reforma educativa e proporciona uma referência necessária e integradora para 

questões tão decisivas como a colocação em marcha de programas de formação inicial e contínua 

para professores, a elaboração de materiais didáticos, a procura de novas formas organizativas 

dentro das escolas, a orientação dos programas de investigação educativa e, sobretudo, o 

aproveitamento e a generalização de todas as experiências que, desde a própria prática pedagógica, 

procuram melhorar a qualidade de ensino.”
26

 Por conseguinte, o debate curricular é de suma 

importância de modo a conseguir-se uma reforma no ensino. A Lei de Bases do Sistema Educativo 

oferece o caminho para que o currículo se «desembrulhe» e consiga definir as orientações necessárias 

                                                           
25

 Idem Ibidem, artigo 3º. 
26

 Ministério da Educación e Cultura. (1987). Proyecto para la reforma de la enseñanza: educación infantil, primaria, secundaria y 

profesional. p: 65. (Minha Tradução) 
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para todo o sistema de ensino.
27

 Orientações, essas que estão de acordo com o que já se referiu sobre 

as escolas tradicionais e escola nova, cada uma delas apresentava o currículo de acordo com os 

princípios defendidos. Porém, com as novas ideologias pedagógicas e didáticas o currículo sentiu 

«nascer» alterações mais próximas de uma escola massificada e de um ensino mais centrado no 

aluno, ou seja, “países com tradição de grande autonomia curricula”
28

 procuram manter um 

currículo enquadrador em que se certifique a continuação de competências comuns, “nos países com 

currículo nacional estrito, prescrito e centralizado”
29

 pretende abrir o currículo a essas competências 

comuns. 

 O próprio currículo, entre nós, sofreu adaptações
30

, numa tentativa de se reequilibrar perante 

ajustes que lhe foram sendo efetuados desde 1989 até ao presente
31

 e que certamente não irão 

cessar.
32

 

 O que se entende por Currículo? Todos nós já redigimos o nosso currículo, ele representa o 

nosso caminho educativo e profissional, etimologicamente o seu significado provem do latim 

“curriculum” que significa carreira ou percurso de corrida.
33

 Na escola deveremos saber qual o 

percurso a seguir de forma a encaminhar os nossos alunos para o seu desenvolvimento pessoal e 

social. Sendo um percurso, o currículo terá de conter em si estruturas de aprendizagem e 

competências a desenvolver. Porém, os estudos e teorias
34

 desenvolvidas sobre o currículo em muito 

tem contribuído para o seu desenvolvimento e abertura. 

A “questão central”
35

 é saber o que deve ser ensinado, “qual o conhecimento ou saber que é 

considerado importante ou válido ou essencial para ser considerado parte do currículo?”
36

, em 

outros tempos o currículo tradicionalista
37

 restringia-se à parte técnica; posteriormente com as teorias 

                                                           
27

 “(…) o currículo pode ser sintetizado nas três afirmações seguintes: a)o currículo constitui um dos subsistemas do sistema 

educativo; b)o sistema educativo surge como quadro de referências e enquadramento necessário do currículo; c)o currículo 
representa a substância do sistema educativo (…)” in RIBEIRO, A.C. (1990). Desenvolvimento Curricular. Lisboa: Texto Editora, p: 27. 
28

 ROLDÃO, M. (2003), p: 10. 
29

 Idem ibidem. 
30

 As reformas tiveram início com o Decreto-Lei nº 286/89 de 29 de Agosto, prosseguindo-se o Decreto-Lei nº 6/2001 de 18 de 
Janeiro tendo sido retificada pela nº 4A/2001 de 28 de Fevereiro; Decreto-Lei nº 209/2002 de 17 de Outubro; Decreto-Lei nº 
396/2007 de 31 de Dezembro; Decreto-Lei nº 3/2008 de 7 de Janeiro; Decreto-Lei nº 74/2004 de 26 de Março. 
31

 Atuais decretos-lei que retificam os anteriores são: Decreto-Lei nº 94/2011 de 3 de Agosto (a alteração trata-se de um ajustamento 

na organização curricular prevista nos anexos II e III, a avaliação de desemprenho e o processo de desenvolvimento do currículo 
nacional pela implementação de provas finais no 2º ciclo do Ensino Básico); Decreto-Lei nº50/2011 de 8 de Abril (estabelecendo para 
o ensino secundário a avaliação de aprendizagens, eliminação da Área de Projeto, criação da disciplina de Formação Cívica para os 
cursos científico-humanísticos). 
32

 No Decreto-Lei nº 94/2011 de 3 de Agosto, nas linhas introdutórias: “sem prejuízo de uma alteração curricular mais profunda que 
urge fazer.” A necessidade de reformular e adaptar o currículo a novas estruturas, principalmente dependente das políticas em vigor, 
causa por vezes uma atrofia no sistema educativo. DELORS, J. et al. (2005). Educação um tesouro a descobrir – Relatório para a 
UNESCO  da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI. Porto: Edições Asa. 
33

 FERREIRA, António Gomes (Coord.) (1992). Dicionário de Latim-Português. Porto: Porto Editora, p:328. 
34

 “(…) uma teoria do currículo começaria por supor que existe, «lá fora», esperando para ser descoberta, descrita e explicada, uma 
coisa chamada «currículo». O currículo seria um objecto que precederia a teoria (…)” in SILVA, Tomaz Tadeu; Teorias do Currículo – 
Uma Introdução Crítica. Porto Editora, Porto, 2000, p: 9. 
35

 SILVA, Tomaz T. (2000), p: 13. 
36

 SILVA, Tomaz T. (2000), p: 13. 
37

 “(…)propunha que a escola funcionasse da mesma forma que qualquer empresa comercial ou industrial. Tal como uma indústria (…) 

o sistema educacional deveria começar por estabelecer, de forma precisa, quais são os seus objectivos. Esses objectivos, por sua vez, 
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críticas
38

 aprendemos que o currículo é um espaço de poder, o conhecimento aplicado ao currículo 

carrega as marcas desse mesmo poder, o currículo é capitalista e logo tem um papel decisivo na 

estrutura social, é como um código que impõem os respetivos papéis na sociedade. Esta observação 

crítica ainda nos ensinou que é através da formação que o currículo contribui para atuar 

ideologicamente. As teorias pós-críticas
39

 ampliam o que as teorias críticas nos ensinaram, no entanto 

agora o poder surge descentrado, e espalhado por toda a rede social. Procurando-se a integração de 

um currículo mais aberto
40

, isto é, que seja flexível que exija criatividade e espírito crítico aos alunos, 

por conseguinte, o currículo aberto predispõem uma visão para o currículo oculto,
41

 tentando por de 

parte o currículo fechado ou tradicionalista. A escola de elites desvanecesse-se dando lugar a escola 

massificada e multiculturalista
42

, onde a aplicação dos conhecimentos impera. 

Deste modo, o currículo apresenta um macro e micro sistema
43

; macro sistema é a hierarquia 

relacionada com a organização estrutural do ensino. Por conseguinte, o sistema educativo, a lei de 

bases do sistema educativo, o decreto-lei sobre o currículo nacional do ensino básico e secundário e 

as orientações curriculares específicas, são os elementos do currículo prescrito ou formal.
44

 Todos 

estes elementos aportam às escolas, e cabe a elas geri-los ou flexibilizar de acordo com os seus 

próprios contextos
45

, entramos no micro sistema do currículo, ou o currículo informal. 

Consequentemente, o conselho executivo e pedagógico, decidem as orientações mais convenientes a 

seguir pela comunidade educativa tendo por base o currículo prescrito, ficando registados no Plano 

                                                                                                                                                                                                    
deveriam basear-se num exame daquelas habilidades necessárias para exercer, com eficiência, as ocupações profissionais da vida 
adulta. (…) O sistema educacional deveria ser tão eficiente como uma qualquer empresa económica.(…) ao tomar o status quo como 
referência desejável, as teorias tradicionais concentravam-se pois, nas formas de organização e elaboração do currículo” In SILVA, 
Tomaz T. (2000), p: 19 e 27. 
38

 “A década de 60 foi uma década de grandes agitações e transformações (…) as teorias críticas do currículo efectuam uma completa 

inversão nos fundamentos das teorias tradicionais. (…) As teorias críticas (…) desconfiam do status quo, responsabilizando-o pelas 
desigualdades e injustiças sociais (…) são teorias de desconfiança, questionamento e transformação radical (…) o importante não é 
desenvolver técnicas de como fazer o currículo, mas desenvolver conceitos que nos permitem compreender o que o currículo faz.” In 
SILVA, Tomaz T. (2000), p: 26 e 27. 
39

 “A tradição crítica inicial chamou a nossa atenção para as determinações de classe do currículo. O multiculturalismo mostra que o 

gradiente da desigualdade em matéria de educação e currículo é função de outras dinâmicas, como as de gênero, raça e sexualidade 
(…)”In SILVA, Tomaz T. (2000), p: 93. 
40

 FREITAS, C. (2002). A Reorganização Curricular do Ensino Básico. Porto: Edições Asa. 
41

 O currículo oculto ou o currículo escondido como é por vezes apelidado, contem em si as atitudes, sentimentos e valores que 

residem na escola e na sociedade e que cada aluno transporta consigo, logo são as relações sociais. Mas este currículo não se integra 
no currículo formal, contudo é a forma de garantir determinadas aprendizagens sociais. SILVA, Tomaz T. (2000); RIBEIRO, A. C. (1990).  
42

 “(…) o multiculturalismo é um movimento legítimo de reivindicação dos grupos culturais dominados no interior daqueles países 

para terem as suas formas culturais reconhecidas na cultura nacional.” In SILVA, Tomaz T. (2000), p: 88. 
43

 Tal como refere o autor Pacheco na sua obra referindo-se a 3 estruturas sobre o contexto da gestão do currículo: “(…) 

mesoestrutura curricular, constituída pelos estabelecimentos escolares e entre a macroestrutura da administração central, e a 
microestrutura do ensino representado pelos professores e alunos em interacção didáctica (…)”, contudo optei apenas por 2 
estruturas/sistemas o universo fora da escola pertencente a administração central (macro sistema) e o que entra na escola e é 
adotado ao seu universo (micro sistema). PACHECO, J.A. (1995). Currículo: Teoria e Práxis. Porto: Porto Editora, p: 89 e 90. 
44

 DIOGO, Fernando e VILAR, Alcino Matos. (1999). Gestão Flexível do Currículo. Colecção Cadernos Pedagógicos, 2ª Edição, Porto: 

Edições Asa. Ambos os autores ainda nos referem um outro currículo – currículo apresentado – um currículo que é interpretado 
segundo editoras de manuais escolares e até mesmo por universidades através das suas publicações. Uma forma de garantir as 
escolas e professores uma primeira reinterpretação do currículo prescrito.  
45

 “A escola é a unidade básica de referência para o desenvolvimento do currículo. Para o efeito, esboça as linhas gerais de adaptação 

do Programa às exigências do contexto social, institucional e pessoal e define as prioridades.” ZABALZA, Miguel (2000). Planificação e 
Desenvolvimento Curricular na Escola. 3ª edição, Porto: Edições Asa, p: 46. 



PARTE I 

21 
 

Educativo de Escola
46

 e nos planos de atividades. Por sua vez, os departamentos disciplinares, 

organizam e estabelecem a sequência de conteúdos e atividades de cada área curricular, assim como 

as aquisições mais básicas e as condições necessárias à sua concretização, estamos perante o Projeto 

Curricular de Escola.
47

 Mas a gestão não cessa, os conselhos de turma, traçam o percurso a seguir 

pelos docentes de acordo com as caraterísticas de cada turma, trata-se do Projeto Curricular de 

Turma. Este processo é denominado de currículo traduzido.
48

 O professor considera posteriormente 

todas as orientações predispostas anteriormente e planifica
49

 a sua ação de acordo com os alunos. O 

professor é por conseguinte o gestor do currículo ou como diria Leite o “configurador do 

currículo”
50

, logo ele trabalha o currículo – currículo trabalhado – que através das práticas 

educativas ficará concretizado nos alunos – currículo concretizado.
51

 Mas nem sempre é viável ao 

professor conseguir concretizar todo esse processo, a falta de horários e dificuldade em gerar uma 

interdisciplinaridade, cria um desinteresse, que tem vindo a ser colmatado através de uma formação 

em que o trabalho pedagógico interdisciplinar surge. 

Este processo poderia desencadear em nós, a ideia errónea de que o currículo se traduz numa 

listagem de esquemas, sumários de temas e tópicos. Contudo, o que viabiliza é uma maior 

flexibilização que procura unir a sociedade, o conhecimento científico, e o aluno no processo de 

ensino aprendizagem.
52

 O autor Diogo e Vilar
53

 referem que deverá existir um “currículo nuclear” 

que apresente uma maior aproximação entre o “currículo traduzido” e “currículo trabalhado”, por 

conseguinte, construir-se ou desconstruir-se o currículo de forma a conseguir uma gestão curricular a 

partir da escola/professores de forma a garantir uma melhor e duradoura aprendizagem para os 

alunos, requer-se que o currículo se aproxime do espaço em que irá efetivamente ser trabalhado. Isto 

porque se verifica desde a massificação, um aumento da escolaridade obrigatória, turmas mais 

heterogéneas logo multiculturalismo, por vezes articulação deficiente entre níveis de ensino e o 

insucesso escolar que ainda perdura, são elementos que tem/devem ser revistos e a gestão flexível 

deverá garantir, “uma unidade básica de orientação para toda a escola e a diferenciação exigida 

                                                           
46

 “(…) um contrato que se compromete e vincula todos os membros da comunidade educativa numa finalidade comum (…) o 

resultado de um consenso a que se chega de pois de uma análise de dados, de necessidades e expectativas (…)” ANTÚNEZ, S. (1991). 
Del proyecto educativo a la programacion de aula. Barcelona: Editorial Graú, p: 20. 
47

 “(…) entende-se a forma particular como, em cada contexto, se constrói e se apropria o currículo face a uma situação real (…) 

construindo modos específicos de organização e gestão curricular, adequados à consecução das aprendizagens que integram o 
currículo para os alunos concretos daquele contexto.” ROLDÃO, M. do Céu (1999). Gestão curricular, Fundamentos e Práticas. Lisboa: 
ME/DEB, p: 44.  
48

 DIOGO, Fernando e VILAR, Alcino M. (1999), p: 6 a 9. 
49

 O tema da construção de planos/planificação assim como sobre o PEE, PCE e PCT da escola de estágio, serão abordados no início 

da III parte do presente relatório. 
50

 LEITE, Carlinda (2002), p: 89 e 90. 
51

 DIOGO, Fernando e VILAR, Alcino M. (1999), p: 7. 
52

 RIBEIRO, A. C. (1990). Desenvolvimento Curricular. Lisboa: Texto Editora, p: 48 e 87; ZABALZA, Miguel (1992). Planificação e 
Desenvolvimento Curricular na Escola. Porto: Edições Asa, p: 147. 
53

 DIOGO, Fernando e VILAR, Alcino Matos (1999), p: 9 a 14. 
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pela diversidade das turmas e dos alunos e alunas da mesma escola.”
54

 Uma gestão flexível do 

currículo não será apenas o elencar de estruturas organizativas da própria escola, será o conceber de 

uma “escola reflexiva”
55

 que pondera sobre a atuação do currículo prescrito dentro do seu espaço 

que é ativo envolvendo toda a orgânica escolar desde o diretor ao aluno, e se reflete e organiza 

perante o currículo estamos perante uma escola “curricularmente inteligente”
56

, e será ainda o 

proporcionar “que os alunos cheguem ao ensino secundário com uma melhor preparação anterior. E 

melhor preparação anterior não significa que tenha feito a introdução às matérias próprias do 

ensino secundário. Significa tão só que estão em condições de aprender o que lhes vai ser ensinado 

(…) porque a sua preparação anterior se centrou (…) na capacidade de procurar, recolher, analisar 

e tratar a informação; na capacidade de relacionar dados e chegar a conclusões e inferências 

(…)”
57

 Esta gestão flexível do currículo predispõem-nos para o tratamento do currículo informal, o 

Decreto-Lei nº 6/2001 de 18 de Janeiro
58

 apresenta a preocupação de melhorar o ensino 

aprendizagem e alterar a organização escolar, fornecendo maior autonomia.
59

 Por conseguinte, sem 

alunos não existia currículo, a escola complementa o currículo. Mas ele sofre exigências e mutações, 

pois os alunos e sociedade são igualmente mutáveis, logo sofre as exigências ou alterações que dai 

provêm. A escola reproduz o que os grandes elementos da sociedade do conhecimento lhe implicam 

através do currículo. Mas se a escola observar o currículo pode produzi-lo em função do seu meio
60

, 

porque as fontes do currículo são e serão sempre: a sociedade, a política, a economia, o 

conhecimento, a cultura e por fim mas não o último - o aluno.  

 

Além de toda a gestão garantida o currículo nacional passou a ser organizado por um conjunto 

“ de aprendizagens e competências a desenvolver pelos alunos ao longo do ensino básico, de acordo 

com os objectivos consagrados na Lei de Bases do Sistema Educativo (…), expresso em orientações 

aprovadas pelo Ministério da Educação (…)”
61

 Orientações essas que em 2001 se apelidavam de 
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 DIOGO, Fernando e VILAR, Alcino Matos (1999), p: 17. 
55

 ALARCÃO, I. (2001). A escola reflexiva e a nova nacionalidade. Porto Alegre: Artmed, p: 13. 
56

 LEITE, Carlinda. (2003). Para uma escola curricularmente inteligente. Porto: Edições Asa, p: 124 e 125. 
57

 LEITE, C. (2003), p: 22. 
58

 Aquando da insatisfação da reforma curricular nos anos 90 legitimou-se alguns normativos legais, o despacho nº 4848/97 (2ª série) 
de 30 de Julho tendo sido revogado pelo despacho nº 9590/99 (2ª série) de 14 de Maio, tendo-se englobado esta organização e 
gestão flexível do currículo no Decreto-lei nº 6/2001 de 18 de Janeiro (capítulo II, artigo 5º) e igualmente no atual Decreto-Lei nº 
94/2011 de 3 de Agosto (Capítulo II, artigo 5º). 
59

 Atualmente esta autonomia possui princípios evocados no Decreto-lei nº 75/2008 de 22 de Abril, trata-se da revisão do regime 

jurídico da autonomia, administração e gestão das escolas no sentido de reforçar a participação das famílias e comunidades na 
direção estratégica de ensino, sendo indispensável promover a abertura das escolas ao exterior e a sua integração das comunidades 
locais. 
60

 MARTINS, Felisbela e LEITE, Carlinda (2001 Fevereiro). “O Currículo Nacional do Ensino Básico e as Orientações Curriculares de 

Geografia: representações dos autores e (re)interpretações dos professores”. In Indagatio Didactica. Volume 3(1), p: 83. Acedido em 
21 de Setembro de 2011, em: http://revistas.ua.pt/index.php/ID/article/download/923/857  
61

 Decreto-lei nº 6/2001, de 18 de Janeiro, artigo 2º, alínea 1ª, acedido em 1 de Março de 2012, em: http://www.gave.min-

edu.pt/np3content/?newsId=31&fileName=decreto_lei_6_2001.pdf o mesmo se mantêm no atual Decreto-lei nº 94/2011, de 3 de 
Agosto, artigo 2º, alínea 1ª, acedido a 1 de Março de 2012, em: http://www.gave.min-
edu.pt/np3content/?newsId=31&fileName=DL_94_2011.pdf  

http://revistas.ua.pt/index.php/ID/article/download/923/857
http://www.gave.min-edu.pt/np3content/?newsId=31&fileName=decreto_lei_6_2001.pdf
http://www.gave.min-edu.pt/np3content/?newsId=31&fileName=decreto_lei_6_2001.pdf
http://www.gave.min-edu.pt/np3content/?newsId=31&fileName=DL_94_2011.pdf
http://www.gave.min-edu.pt/np3content/?newsId=31&fileName=DL_94_2011.pdf
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“(…) competências de carácter geral, a desenvolver ao longo de todo o ensino básico, assim como 

as competências específicas que dizem respeito a cada uma das áreas disciplinares e disciplinas 

(…)”
62

 A expressão competências tem possuído várias interpretações, logo foi amplamente 

comentada por muitos autores
63

 de forma a explicitar o que são e como aplicá-las. A competência tal 

como referiu Perrenoud “é um saber em uso”, logo trata-se de uma forma de construir o saber, um 

saber que é móvel, ou seja, não se tratando de um conjunto de informações memorizadas que em 

nada servirão quando tentamos resolver uma situação ou problema, a competência proporciona 

autonomia aos conhecimentos.
64

 Porem, o documento sobre competências específicas é revogado em 

2011, através do despacho nº 17169 de 12 de Dezembro, informando que “(…) continha uma série de 

insuficiências que na altura foram debatidas mas não ultrapassadas (…)”
65

Acrescentando ainda 

“(…) prejudiciais na orientação do ensino(…)”
66

 Menosprezando automatismos de memorização, o 

papel da transmissão de conhecimentos e o elencar entre os objetivos. Atualmente fala-se em metas 

de aprendizagem que se encontram ligadas a “estratégia global de desenvolvimento do currículo 

nacional” estando em acordo com as orientações programáticas da disciplina ou área disciplinar, 

pretende integrar e articular os ensinos básico e secundário garantindo uma maior coerência universal 

para o ensino. Uma vez que o presente relatório de investigação teve como base no seu processo 

aplicativo as competências, um maior ênfase será dado a este assunto. 

 

O conceito de competências não é novo; com uma escola que se torna mais heterogénea, sem 

se modernizar, um mundo competitivo de trabalho que exige pessoas com maior flexibilidade de 

aprendizagens; a divulgação emerge na época de 1960 centrada na formação profissional uma vez 

que a política económica de mercado defendia que os alunos não estavam devidamente preparados 

para o mercado de trabalho, neste contexto associada a uma pedagogia por objetivos.
67

 Que mais 

tarde, autores como Perrenoud afirmaram, que a pedagogia por objetivos não se centrava em saber se 

existia transferência de conhecimentos e se os alunos conseguiriam mobilizar conhecimentos perante 
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 Currículo Nacional do Ensino Básico Competências Essenciais “Introdução”, p:9, acedido em 10 de setembro de 2011, em: 

http://dgidc.min-edu.pt/ensinobasico/index.php?s=directorio&pid=2#  
63

 LE BOTERF, G. (1994). De la compétence, Essai sur un Attracteur Étrange. Paris: Les Éditions D’Organisation; PERRENOUD, Ph. 
(2000). Dez novas Competências para Ensinar. Porto Alegre: Artmed Editora; PERRENOUD, Ph. (2001). Porquê construir competências 
a partir da escola? – Desenvolvimento da autonomia e luta contra as desigualdades. Porto: Asa Editores; ROLDÃO, M.C. (2003). 
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determinadas situações.
68

 Porém, deveremos traçar objetivos para o nosso ensino, mas “pensar em 

função do seu: para quê?”.
69

 

Em 1990 passa a ter uma interpretação diferente que surge nos documentos emanados pela 

OCDE, UE e UNESCO.
70

 No seguimento desta entrada do conceito de competências na educação 

surge o programa definido pela OCDE em 1997: Desenvolvimento e Selecção de Competências – 

Fundações Técnicas e Coceptuais (DeSeCo). Envolvendo um caráter avaliativo através do programa 

PISA (Programme for Internacional Student Assessment)
71

 como forma de fornecer informação 

sobre a gestão da educação e garantir que todos teremos um maior e melhor desempenho num mundo 

competitivo e com grandes variedades de contexto, devido à globalização e às novas tecnologias de 

informação e comunicação. Afirmando que as competências não são apenas conhecimentos ou 

“skills”, trata-se de uma complexidade de saber-fazer, de mobilizar recursos psicossociais incluindo 

atitudes e “skills” para um determinado contexto na vida real de forma a combater os efeitos da 

globalização.
72

 

 

Desde o início da década de 60 ate a atualidade, o termo “competências” tem sido 

amplamente comentado, vários autores explanaram sobre este conceito, observe-se algumas dessas 

definições de apenas alguns autores. 

O “operador competente”
73

  é desta forma que Le Boterf  observa o termo “competência” 

como um processo em que se deve mobilizar conhecimentos conseguindo coloca-los em ação perante 

determinada situação, logo o operador tem de ser capaz de mobilizar conhecimentos durante o 

processo de identificação de um problema, e seguidamente refletir sobre o “porquê” e “como” para 

atingir um resultado. Não se limitando a um saber-fazer repetitivo e limitado é saber mobilizar de 

forma pertinente,
74

 “ela não é da ordem da simples aplicação, mas da ordem da construção.”
75

  

Perrenoud é outro dos autores que muito nos fala sobre competências, contudo difere de Le 

Boterf por não associar as competências ao mundo empresarial,
76

 mas estão de acordo no que 

concerne em associar as competências à capacidade de mobilizar saberes,
77

 logo as competências só 
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são alcançadas através da prática, trabalhar principalmente problemas de modo a saber como aplica-

los. Contudo, quando Le Boterf associa competência a saber-mobilizar, Perrenoud afasta-se dessa 

ideologia afirmando que existem inúmeros recursos mentais associados à mobilização de 

conhecimentos, não se tratando de algo específico, isto é, “(…) ordena-os, relaciona-os, funde-os em 

uma totalidade mais rica do que a sua simples união aditiva.”
78

 O autor pretende, igualmente um 

currículo mais flexível, de forma a garantir uma maior gestão por parte da escola e garantir um menor 

insucesso escolar, ou seja, “(…) escola (…) espaço de educação para a cidadania, e que o currículo 

não é uma soma de matérias a ensinar mas sim um projeto de aprendizagens e de desenvolvimento 

(…)”
79

  onde as competências são o lugar onde se trabalha os saberes através de experiencias 

englobando as diferentes disciplinas do currículo, dando autonomia ao uso do saber. Para este nível 

de uso das competências os professores deverão estar previamente formados, para não garantir o 

insucesso.
80

  

Para a autora Maria do Céu Roldão, “competência (…) saber que se traduz na capacidade 

efectiva de utilização e manejo – intelectual, verbal ou prático – e não conteúdos acumulados 

(…)”
81

, esta noção aproxima-se do conceito de saber-fazer aquando de situações e problemas, em vez 

de ficarmos presos a uma escola tradicionalista em que a memorização emerge e por sua vez nada 

conseguimos fazer com o que se aprendeu. 

No currículo nacional do ensino básico – competências essenciais, na parte introdutória 

refere-se o significado de competência, de um desenvolvimento integrado de conhecimentos, 

capacidades e atitudes de forma a serem usadas não num dado momento mas que possam ser ativadas 

em situações problemáticas, ou seja, existirem estratégias para a apropriação de um conjunto de 

processos fundamentais (não se relacionando com a memorização). Associa ainda a competência à 

literacia ou cultura geral que todos devemos possuir.
82

 

Todas as definições apresentadas convergem para um ajuste dos saberes e o seu uso em 

determinadas situações que podem ser ou não apresentadas em sala de aula, mas que o aluno através 

de uma aprendizagem em uso os consegue mobilizar independentemente das situações que lhe 

surjam. Este desenvolvimento de competências visa o uso de experiencias de aprendizagem tendo de 

partir do aluno igualmente a vontade de descobrir e de usar o que aprendeu e de ser pertinente ao 

ponto de ultrapassar as dificuldades.
83
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As competências apresentam três dimensões estruturais: conhecimentos, capacidades e 

atitudes (também designadas por saber-saber, saber-fazer e saber-ser),
84

devendo estar interligadas 

entre si e desenvolvendo a utilização de conhecimentos em diversas situações. Em consonância com 

as três dimensões, o currículo nacional possui um conjunto de competências consideradas essenciais, 

estando subdividas em competências gerais a desenvolver ao longo de todo o ano letivo e que no 

final dos três anos do ensino básico o aluno seja capaz de as realizar, e as competências específicas 

que se aplicam a cada área disciplinar. As competências essenciais salientam os saberes fundamentais 

para todos os cidadãos. Por sua vez, as competências gerais referem-se ao cerne do desenvolvimento 

do currículo, no seu total são dez e para cada uma existe a operacionalização transversal e específica 

assim como ações a desenvolver pelo professor. Estas dez competências estão de acordo com a Lei 

de Bases do Sistema Educativo, e são: “(1) mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos 

para compreender a realidade e para abordar situações e problemas do quotidiano; (2) usar 

adequadamente linguagens das diferentes áreas do saber cultural, científico e tecnológico para se 

expressar; (3) usar corretamente a língua portuguesa para comunicar de forma adequada e para 

estruturar o pensamento próprio; (4) usar línguas estrangeiras para comunicar adequadamente em 

situações do quotidiano e para apropriação de informação; (5) adotar metodologias personalizadas 

de trabalho e de aprendizagem adequadas a objetos visados; (6) pesquisar, selecionar e organizar 

informação para a transformar em conhecimento mobilizável; (7) adotar estratégias adequadas à 

resolução de problemas e à tomada de decisões; (8) realizar atividades de forma autónoma, 

responsável e criativa; (9) cooperar com os outros em tarefas e projetos comuns; (10) cooperar com 

os outros em tarefas e projetos comuns e relacionar harmoniosamente o corpo com o espaço, numa 

perspetiva pessoal e interpessoal promotora da saúde e da qualidade de vida.”
85

 Através destas 

competências que deverão ser conseguidas/atingidas no final do ensino básico, observamos a 

presença do tema deste relatório, nos seguintes pontos: um, seis e oito, sendo necessário mobilizar 

saberes que são aprendidos em contexto escolar através da pesquisa e organização, seja ela solicitada 

pelo professor ou por iniciativa própria, e posteriormente saber aplicá-los para enfrentar problemas 

no quotidiano; dois e três, de modo a se conseguir fazer entender o aluno deverá usar a linguagem 

própria de cada disciplina e um uso correto da língua materna.  

No campo das competências específicas surgem 14 disciplinas constituintes do currículo, 

sendo este relatório constituído pelas disciplinas de História e Geografia darei apenas destaque a 

estas. 
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As competências específicas de História estruturam-se em três núcleos: tratamento de 

informação/utilização de fontes, compreensão histórica que possui a: temporalidade, espacialidade e 

contextualização e o último núcleo a comunicação em História.
86

 No interior de cada um destes 

núcleos existem competências a serem atingidas ao longo dos três ciclos. Assim as competências 

específicas interligam-se nas gerais e apresentam-se ao longo do 1º, 2º e 3º ciclo de forma a constituir 

um ensino aprendizagem contínuo. Contudo, algumas competências repetem-se ao longo dos ciclos, 

mas adaptadas à complexidade de cada grau de ensino, ou seja, as competências e estratégias usadas 

vão aumentando de complexidade. 

No final do 3º ciclo o aluno competente a História deverá ser capaz de: saber utilizar e 

relacionar noções de multicausalidade, multiplicidade temporal e de relatividade cultural tanto em 

Portugal, como no espaço europeu ou mundial; saber pesquisar e interpretar as fontes criticamente; 

integra e valoriza o património português em consonância com o património mundial, e por último 

manifesta compreensão e respeito por outros povos e culturas diferentes do seu.
87

 Denote-se a 

presença do tema deste relatório: “consciência histórica” na necessidade de formar/preparar os jovens 

para a sua participação num mundo global, através da observação crítica das fontes, conseguir 

valorizar o património arquitetónico e humano. 

No caso do ensino secundário, sendo um aprofundamento do ensino básico, afasta-se em certa 

medida da estrutura apresentada no básico, porém uma vez que o relatório se situou igualmente 

nestes alunos é necessário apresentar a sua estrutura. É composto por três módulos/temas para cada 

ano, neste caso fala-se em finalidades e objetivos, contudo envolve-se igualmente o conceito de 

competência, referindo: “que os conteúdos, por si só, não permitirão promover o desenvolvimento 

das competências consideradas essenciais; necessitando de ser integradas num todo coerente, 

mobilizados através de recursos e de metodologias que se adequem às finalidades e objectivos 

estabelecidos (…)”,
88

 uma vez que a pedagogia interiorizada é construtivista existe a necessidade de 

criar experiências de aprendizagem, de forma a ser útil aos alunos para se tornarem em jovens 

intervenientes na sociedade. Nas finalidades do programa temos: “promover o desenvolvimento de 

competências que permitam a problematização de relações entre o passado e o presente e a 

interpretação crítica e fundamentada do mundo actual; desenvolver a capacidade de reflexão, a 

sensibilidade e o juízo crítico, estimulando a produção e a fruição de bens culturais; fornecer a 

autonomia pessoal e a clarificação de um sistema de valores, numa perspectiva humanista; 

desenvolver a consciência da cidadania e da necessidade de intervenção crítica em diversos 
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contextos e espaços.”
89

 Existe a tentativa de aproximar igualmente estes estudantes ao ensino por 

competências e coloca-los a pensar sobre o que o passado poderá reproduzir no presente. 

 

No âmbito da Geografia agrupa-se em três domínios: a localização, conhecimento dos lugares 

e das regiões e dinamismo das inter-relações entre espaços
90

 que se evidenciam ao longo dos três 

ciclos, apesar de surgir apenas como disciplina autónoma no 3º ciclo.
91

 Também aqui as 

competências se repetem ao longo dos ciclos, aumentando o seu grau de complexidade, conforme a 

criança vai evoluindo intelectualmente e até fisicamente. No final do básico o aluno deverá 

transforma-se num cidadão geograficamente competente sendo capaz de:
92

 integrar no espaço os 

elementos de um lugar, região e Mundo; valorizar a diversidade natural e cultural respeitando-a e 

preservando-a; através de conceitos geográficos saber descrever a localização, distribuição e a inter-

relação entre espaços; saber pesquisar, organizar, analisar tratar a informação e transmitir o que 

observou relativamente a problemas geográficos; uso correto do vocabulário geográfico; uso correto 

de técnicas gráficas como a cartografia; pensar em possíveis soluções sobre problemas mundiais; 

reconhecer a desigual distribuição dos recursos; ser consciente da atividade humana sobre a natureza 

e possuir uma atitude de desenvolvimento sustentável; ser crítico perante as informações transmitidas 

pelos mass media; dar importância ao lugar onde vive e a sua relação com o mundo para desenvolver 

uma consciência de cidadão do mundo.
93

 Ao ser crítico desenvolve a proximidade com o tema deste 

relatório: “consciência geográfica” aplicando os seus conhecimentos gera um maior respeito pelo 

mundo que o rodeia, respeitando diferentes culturas, participando em atividades cívicas de proteção 

ambiental ou cultural. 

Igualmente em Geografia no ensino secundário, apresenta uma estrutura idêntica à de 

História, tendo-se objetivos gerais associados a competências, mas procurando a integração de um 

ensino aprendizagem que permita “colmatar deficientes aquisições de conceitos e competências e, 

por outro lado, para a criação de um momento de descoberta dos alunos, nomeadamente no que se 

referre aos seus hábitos de trabalho, à atitude do aluno perante a escola, em geral e a disciplina em 
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particular.”
94

 Descobertas que permitiram aos alunos interagir com os conteúdos e ter 

posteriormente a capacidade de os usar, esse ensino é conseguido através da observação direta, 

trabalho de campo, observação: de publicações estatísticas, documentação cartográfica e relatórios. 

Após a observação destes materiais é possível existir a construção dossiers temáticos. As finalidades 

do programa de Geografia propõem que os alunos consigam no final: “promover a apetência pelo 

saber/pensar o espaço geográfico e a disponibilidade permanente para a reconstrução crítica do 

próprio saber; desenvolver atitudes que proporcionem a compreensão da relação do Homem com a 

Natureza e o valor das diferentes culturas e sociedades; desenvolver a curiosidade geográfica como 

promotora da educação para a cidadania; desenvolver o sentido de pertença e de atitudes de 

solidariedade territorial, numa perspectiva de sustentabilidade; incentivar a participação nas 

discussões relativas à organização do espaço, ponderando os riscos ambientais e para a saúde 

envolvidos nas tomadas de decisão; proporcionar o aperfeiçoamento da relação interpessoal no 

sentido de coerência, autonomia e confiança em si próprio; e proporcionar o aperfeiçoamento da 

relação interpessoal no sentido da compreensão, da empatia e da solidariedade.”
95

 Pretende-se 

assim gerar um cidadão mais consciencioso para o que o rodeia, através da aprendizagem da 

Geografia. 

 

O desenvolvimento da consciência seja ela em que área do saber for, desenvolve o conceito 

de cidadão ativo perante os problemas que o rodeiam na atualidade e mesmo no futuro. As 

competências específicas para História ou Geografia tratam o tema: “cidadania”, contudo as 

referências a esta palavra são por vezes pouco diretas, como sugeriram os autores Luísa e Cândido 

Freitas
96

, no caso da História apenas menciona o intercâmbio entre instituições políticas, sociais, 

cívicas, culturais e económicas
97

. No caso da Geografia, observam-se referências sistemáticas ao 

desempenho do papel de cidadão como geografo competente e ativo.
98

  

Mas necessitaremos que surja a expressão “cidadania”? Tratando-se a História e Geografia de 

disciplinas diretamente relacionados com a atividade do Homem. No currículo nacional do ensino 

básico – competências essenciais, surgem de facto elementos diretos ou indiretos sobre a prática de 

consciencialização dos nossos alunos. No caso de História, quando lemos: “valoriza elementos do 

património histórico português no quadro do património histórico mundial” ou “respeito por outros 
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povos e culturas”
99

 Este gênero de expressões são desenvolvidas durante todos os ciclos de 

aprendizagem, aumentando o grau de complexidade conforme o aluno vai progredindo (do 1º ao 3º 

ciclo). Implicitamente encontrámos o desenvolvimento de competências ligadas à consciencialização 

cívica. Para o secundário as finalidades apresentam uma maior consciencialização na prática da 

cidadania e da necessidade de intervenção crítica dependendo dos contextos sociais ou espaciais, seja 

confrontar práticas conscienciosas de cidadania do Império Romano com a atualidade, 

desenvolvimento de cidadania ao longo do período das Grandes Guerras ou mesmo a cidadania face à 

globalização.
100

  

Na Geografia de 3º ciclo e secundário, tal como já referimos aquando da exposição sobre as 

suas competências, a expressão cidadania surge sistematicamente, ao invés de História. Este caso 

deverá estar relacionado com a separação da Geografia no 3º ciclo em relação à História, e pelo facto 

de atualmente se desenvolverem práticas ambientais ou ecológicas.  

Num mundo globalizado, em que a economia é individual e a sociedade destruturada, urge 

construir princípios de cidadania em que a escola é o lugar chave para restruturar o mundo social e 

económico. O trabalho do professor será desenvolver durante os temas ou subtemas linhas de 

exploração que integrem elementos conscienciosos. Interessa gerar no espírito dos mais jovens a 

capacidade de saberem criticar o que observam ou escutam, formularem raciocínios próprios e 

desenvolverem práticas de cidadania de início na sua localidade, depois no país e posteriormente de 

âmbito mundial. 

 

É pertinente fazer menção à área não disciplinar de Formação cívica,
101

 com caráter 

transversal no currículo, contendo nas suas aulas conceitos de cidadania provindos de outras áreas 

disciplinares como a História ou a Geografia. “(…) o pressuposto é o de uma presença, nas 

disciplinas escolares como noutras áreas curriculares, de objectivos e conteúdos (…) tendo em vista 

a formação cívica e moral dos jovens, é factor de integração cultural e social e condição essencial 

para a sua formação como cidadãos conscientes e participativos.”
102

 Existe a tentativa de 

interligação entre disciplinas para a promoção de maior consciencialização. Através de elementos 

apreendidos em outras disciplinas garante-se a cidadania, que deverá ser colocada em prática nas 
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aulas de Formação cívica, através da resolução de conflitos criados dentro do espaço escolar ou fora 

dele.
103

 

 

Através de uma gestão flexível do currículo, uma autonomia fornecida às escolas, o uso de 

competências específicas, professores que procuram implementar aulas mais participativas, como se 

evidenciará a consciência histórica e geográfica nos alunos? Consequentemente, durante a 

explanação deste primeiro capítulo observou-se a presença de uma “consciência” tanto histórica 

como geográfica de modo a garantir jovens mais empreendedores e críticos da sociedade e dos seus 

problemas, dando mobilidade às suas aprendizagens.  

Primeiramente, será explanado o que se entende sobre este tema assim como alguns estudos 

efetuados e seguidamente passar-se-á para o estudo de caso deste relatório.  
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2. Consciência Histórica 

 

 
“(…) sem consciência histórica sobre o nosso passado (e antepassados…) não perceberíamos quem somos. Esta 

dimensão identitária - quem somos? - emerge no terreno de memórias históricas partilhadas.”
104

  

 

A memória, a afirmação da identidade e a consciência histórica têm sofrido evoluções durante 

o século XX.  

Existem múltiplas definições de consciência histórica, a título de exemplo apresentam-se as 

principais. Para Rüsen, “(…) a consciência histórica não é idêntica a lembrança. Só se pode falar de 

consciência histórica quando, para interpretar experiências atuais do tempo, é necessário mobilizar 

a lembrança de determinada maneira: ela é transportada para o processo de tornar presente o 

passado mediante o movimento da narrativa.”
105

 

Para Isabel Barca, “(…) implica adquirir um certo sentido do que é a História (…) dominar 

determinadas competências historiográficas, construir uma narrativa consistente (não a narrativa) 

da condição humana (e não apenas do seu país) e reflectir (e agir e intervir?)”
106

, por outro lado 

Marília Gago refere: “(…) a consciência histórica sendo uma experiência consciente e inconsciente 

de relações significativas do presente com o passado(s) e horizontes de expectativa, conjuga o 

cognitivo com o emocional, o empírico e o normativo, e expressa-se narrativamente. Pela 

consciência histórica a profunda-se a orientação do presente e expectativas do futuro com base na 

investigação histórica geradora de múltiplos sentidos do passado.”
107

 Todos os autores tentam partir 

de uma definição própria de consciência histórica, mas tendo como base de fundo Rüsen. Para o 

presente trabalho apresentamos um sentido mais próximo do que se pretendeu investigar. Assim, 

consciência histórica é conhecer o que os nossos alunos sabem face aos seus conhecimentos locais, 

nacionais e mundiais, no âmbito temporal, espacial e contextual, e como interpretam a presença da 

disciplina ao longo do seu percurso escolar, como formadora de uma consciência cívica. 

 Os estabelecimentos de ensino devem cumprir o seu papel como espaços de produção de 

socialização de conhecimentos, implícita ou explicitamente. Contudo por vezes ou quase sempre 

deixam de formar o cidadão crítico e consciente, transformando o sujeito num mero objeto de 

transmissão e difusão da ideologia dominante, ao invés de ser um sujeito ativo e atuante, de forma a 

intervir e mudar as práticas sociais. Ao modificar as práticas sociais e ao intervir perante os 

problemas, os cidadãos passam a desempenhar uma consciência histórica face ao que os rodeia.  
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 Devemos fornecer aos alunos a reflexão, por exemplo, fazê-los compreender quais as 

instituições, atitudes
108

 e modelos sociais que fazem parte de um processo histórico, desencadeando 

nos estudantes ideias estruturadas de como os eventos do passado estão conectados aos do presente. 

É a consequência das decisões tomadas que pode refletir os nossos estigmas políticos, económicos e 

sociais.  

 A reflexão gera o pensamento crítico nos alunos, possibilitando, através da experiência, o uso 

de uma variedade de fontes de informação para alcançar as suas próprias conclusões. Logo, todos 

aqueles que forem previamente munidos da capacidade de pesquisar a informação, avaliar a sua 

fiabilidade e desenvolver interpretações
109

, devem ser capazes de realizar decisões no presente e estar 

aptos a reconhecer o jogo retórico dos outros, ou seja, as lacunas nas conclusões dos outros. Tal 

como já mencionamos, não desejamos fazer germinar marionetes mas sim críticos de uma sociedade 

que vive o presente apoiando-se no passado. Se através dos contributos, reflexivo e crítico, atribuídos 

aos alunos, chegamos ao ponto de ancoragem para a consciência histórica, isto traduz-se em jovens, 

que serão no presente e futuro elementos integrantes numa cidadania com igualdades sociais e 

politicamente participativa. Por conseguinte, é necessário fornecer aos estudantes uma perspetiva 

abrangente da Humanidade.  

 Todavia, perante todo o enriquecimento que a História poderá fornecer aos alunos, temos 

igualmente o papel do Professor e a forma como dinamizará os assuntos tratados. Depende, contudo, 

da consciência que cada um possuirá perante determinados conteúdos, não os transformando em 

simples informações memorizadas para um teste/exame. A questão será que papel deverá o Professor 

apresentar enquanto comunicador do passado, mas igualmente formador de cidadãos conscienciosos? 

Como foi descrito no primeiro capítulo desta primeira parte, o professor deve ele próprio gerir o 

currículo e as suas orientações em função da realidade das turmas, porém deverá apelar sempre que 

possível ao sentido crítico dos alunos e a novas estratégias para o futuro. 

 Contudo, uma questão surge: será que ao fazermos parte de um grande bloco económico, 

político e social, i.e. a União Europeia, poderemos perder a nossa identidade?  

 Discutindo-se em Junho de 1997 na Noruega, aquando do XIXª Conferência Permanente dos 

Ministros Europeus sobre a construção de cidadania democrática europeia interligada ao ensino da 

História, defendiam que os jovens aprendessem “(…) acerca da sua herança histórica, bem como a 

de outras pessoas e nações; adquirirem e praticarem técnicas fundamentais, tais como a capacidade 

para tratarem e analisarem de forma crítica diferentes formas de informação e a capacidade de não 
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se deixarem influenciar por informação preconceituosa e por argumentos irracionais; 

desenvolverem atitudes básicas tais como a honestidade intelectual e rigor, um julgamento 

independente, uma abertura de espírito, a curiosidade, a coragem civil e a tolerância (…)”
110

 

 Provavelmente, a nossa consciência histórica reside no facto de podermos mantê-la mas, 

principalmente, deveremos confrontá-la com a de outros países, ou seja, deveremos ser cidadãos do 

nosso país e participar nele, mas temos a responsabilidade acrescida de sermos igualmente, neste 

século XXI, cidadãos do Mundo. Agindo deste modo, salvaguardamos a nossa identidade.  
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3. Consciência Geográfica 

 

“O ensino de geografia desempenha um papel fundamental na formação e na informação dos futuros cidadão 

acerca de Portugal, da Europa e do Mundo(…)”
111

  

 

 Se a História promove o desenvolvimento de cidadãos mais conscientes, este excerto retirado 

das Orientações curriculares expressa a necessidade de desenvolver no espírito dos mais jovens uma 

consciencialização sobre o mundo que os rodeia, e a Geografia será mais uma das promotoras dessa 

apetência. Esta disciplina abre-nos questões sobre o nosso planeta e sobre fenómenos físicos e 

humanos que nele ocorrem, através da análise das informações, de apresentação de hipóteses e das 

conclusões que se obtenham, proporciona a génese de um cidadão geograficamente competente numa 

inter-relação entre os espaços físico e humano.  

 São reduzidas as referências ao conceito de consciência geográfica. Deste modo para os 

seguintes autores, Foucher, Resende, Calvanti e Callai, consciência geográfica é a “(…) formação da 

consciência espacial dos sujeitos em escolarização: formação da cidadania crítico-participativa, nos 

ambientes de vivência e do cotidiano socioespacial.”
112

 

Em 2002 Wilson redigia o seguinte: “(…) a criação de uma ética universal para o ambiente é 

a única forma da humanidade e o resto da vida terrestre conseguirem passar pelo gargalo em que a 

nossa espécie imprudentemente se meteu.”
113

 

Por outro lado Luísa Silva e Conceição Ferreira afirmam: “A Geografia como disciplina 

integradora do mundo natural e humano desempenha um papel fundamental no conhecimento e 

compreensão da sociedade e planeta em que vivemos (…) o desenvolvimento de uma consciência 

espacial do Mundo, encarado a diferentes escalas, tem que passar pelo estudo das inter-relações 

entre espaço físico e o espaço humano ou melhor, o estudo do Espaço Geográfico.”
114

 No contexto 

deste trabalho pretendemos saber que conhecimentos detêm os nossos alunos sobre a Geografia sobre 

os acontecimentos nacionais e mundiais, a par da integração da disciplina no seu percurso escolar 

como formadora ou não de consciência cívica. 

                                                           
111

 Currículo Nacional do Ensino Básico Competências Essenciais “Geografia”, acedido em 10 de Setembro de 2011, em: 
http://dgidc.min-edu.pt/ensinobasico/index.php?s=directorio&pid=2 
112

 NOGUEIRA, Valdir e CARNEIRO, Sónia (Jan/Abr 2008). “A Educação Geográfica e a Consciência espacial e cidadã”. In Contrapontos, 

8º Volume, nº1, Brasil: Itajaí, p: 86, 87. 
113

 WILSON, E. (2002). O futuro da vida: um estudo da biosfera para a protecção de todas as espécies, inclusive a humana. Rio de 

Janeiro: Campus, p: 61. 
114

 SILVA, Luísa e FERREIRA, Conceição (2000). “O Cidadão Geograficamente competente: competências da Geografia no ensino 

básico” In Infogeo, 15º Volume, Lisboa: Edições Colibri, p: 107 e 108. 

http://dgidc.min-edu.pt/ensinobasico/index.php?s=directorio&pid=2


PARTE I 

36 
 

De início, encontramos uma geografia elitista e positivista, ou seja, o saber trata apenas de um 

aglomerado de informações sobre territórios e povos. Muitas destas aprendizagens centravam-se na 

divulgação de espaços que classes dominantes pretendiam explorar. 
115

 

   

 A partir do II pós-guerra, a Geografia passa a ter um papel importante ligado aos manifestos 

pacifistas. Irá, vagarosamente, ter um papel decisivo no mundo escolar. Na década de 90, assiste-se 

ao incremento rápido das novas tenologias de informação e comunicação e a um mundo cada vez 

mais globalizado
116

 em que a noção de espaço e tempo mudaram, logo “na defesa da presença da 

Geografia nos currículos escolares, a Comissão de Ensino da União Geográfica Internacional 

proclama, em 1992, a Carta Internacional da Educação Geográfica.”
117

 Tendo-se apoiado na Carta 

das Nações Unidas, Declaração Universal dos Direitos do Homem, Constituição da UNESCO, 

recomendações da UNESCO respeitante à educação, declaração dos direitos da criança e em 

numerosos currículos nacionais assim como em declarações sobre a educação geográfica. Tendo 

ainda os professores de fornecer as suas experiências, tal como já havia sido acordado em Helsínquia, 

em 1977.
118

  

 Apesar das iniciativas, a Geografia ainda não questiona, apenas se limitando ao que se 

observa. Todavia, o germinar da mudança começara, tal como em História, no início dos anos 70, 

devido aos inúmeros estudos efetuados no campo do desenvolvimento cognitivo. 

 No Congresso de Geografia de Seúl/Coreia, a Comissão da Educação Geográfica da União 

Geográfica Internacional afirmou a necessidade de existir uma interação entre a diversidade cultural e 

apoio ao ambiente e que estas perspetivas devem ter a sua gênese na educação. 

 Posteriormente, em 2001, a UNESCO publica o que se realizou na 46ª Conferência 

Internacional em Genebra: Aprender a Viver Juntos: será que fracassamos?, interiorizando a 

necessidade de rever a educação, numa renovação curricular, formação contínua para os professores, 

assim como estratégias educativas que veiculem um sentido de responsabilidade para os futuros 

cidadãos.
119
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 Se os professores desencadearem a interrogação nos alunos sobre: a exploração de 

determinados países, relações comerciais injustas, a existência de marginalização, a exploração 

ambiental que desencadeia situações de flagelo ambiental, permitem aos futuros cidadãos uma maior 

consciencialização sobre o mundo em seu redor, ou seja, consciencialização geográfica, contudo esta 

só se observará quando os alunos assumirem o seu papel na sociedade. A pretensão é conseguir 

cidadãos mais participativos, tal como se referiu no primeiro capítulo deste trabalho seja através das 

competências ou das metas de aprendizagem o que se tenta veicular é um espírito crítico e 

empreendedor em relação ao que nos rodeia. No campo geográfico é necessário dar a conhecer o 

nosso próprio espaço (localidade, região) e posteriormente envolver o aluno no espaço exterior,
120

 de 

forma a compreender como os espaços se organizam no particular para o geral e evidenciar como as 

inter-relações têm prejudicado fatores sociais ou ambientais. Formam-se atitudes (tal como referem 

as orientações específicas de geografia e até as gerais) para se desenvolver o cidadão responsável. 

 Contudo, a declaração de Lucerne de 2007, reforça a formação do cidadão consciente com 

base na antiga declaração de 1992, referindo o ingresso nos currículos escolares de geografia a 

importância de se ser sustentável com apoio nas tecnologias de informação e comunicação. 

Destacando os temas: “(…) meio ambiente, água, desenvolvimento rural, consumo sustentável, 

turismo sustentável, entendimento inter-cultural, diversidade cultural, mudanças climáticas, redução 

de desastres, biodiversidade, e a economia de mercado (…)”
121

 Estava aberto o “caminho” para 

“(…) o desenvolvimento de uma consciência crítica (…) permite ao Homem transformar a realidade 

(…) Na medida em que os Homens, dentro da sua sociedade, vão respondendo a desafios do mundo, 

vão temporalizando os espaços geográficos e vão fazendo história pela sua própria atividade 

criadora.”
122

 A consciência geográfica leva o homem a pensar sobre as suas atitudes no contexto 

sociocultural, portanto passa a ter um papel reflexivo e problematizante face ao que o envolve. Para 

esse fim é necessário ter-se um currículo escolar que se oriente para a resolução dos problemas, e por 

sua vez seja flexível de modo a ser possível enraizá-lo junto dos alunos, tornando-os cidadãos 

geograficamente conscienciosos.   
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http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v25n66/a05v2566.pdf
http://igu-cge.tamu.edu/portuguese.pdf
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 Apresentamos a metodologia usada (neste caso o inquérito, uma vez que 

consiste no método e procedimento mais comum de utilização para a recolha de dados); o 

procedimento de aplicação e as limitações que foram surgindo. Ainda nesta parte do trabalho, 

apresentamos a análise dos dados e a sua comparação.  

 

Parte II 
Estudo de Caso: A consciência Histórica e Geográfica nos 
alunos 
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1.  Metodologia e Processamento do Inquérito 

 
“O inquérito pode ser definido como uma interrogação particular acerca de uma situação 

englobando indivíduos, com o objetivo de generalizar”
1
 

 

  

O inquérito foi o instrumento metodológico utilizado para a realização do estudo em causa, 

uma vez que “os inquéritos constituem uma forma rápida e relativamente barata de recolher um 

determinado tipo de informação (…)”
2
 Deste modo, tem-se acesso a um vasto número de indivíduos 

de uma forma rápida. Tem sido um “dos mais usados e abusados instrumentos de recolha de 

informação. Se bem construído, permite a recolha de dados fiáveis e razoavelmente válidos (…).”
3
 O 

presente inquérito foi aplicado a alunos do ensino básico e secundário do sistema público, no ano 

letivo 2010/2011.  

O questionário é composto por 3 páginas, com 17 questões para História e 16 para Geografia. 

Em muitos pontos são similares entre si, variando apenas no conteúdo disciplinar. Apresentam 3 

questões abertas
4
, 3 semiabertas

5
 e 11 fechadas para História e 10 para Geografia.

6
  

 A inserção de questões abertas tem como objetivo o aprofundamento do estudo, neste caso 

direcionado para a consciência/entendimento; este género de questões permite ao sujeito gozar de 

liberdade de resposta, estimulando o pensamento, fator indispensável aos estudos exploratórios. 

Todavia, registe-se a reserva para quem investiga, dada a desvantagem no tratamento da informação, 

isto é, maior dificuldade em: categorizar, interpretar resultados, possível distorção das respostas 

durante a codificação e necessidade de mais tempo para os inquiridos responderem.
7
 Apesar das 

dificuldades, era necessário fornecer liberdade de redação aos alunos para que pudessem, de certa 

forma, expressar o motivo de estudarem História ou Geografia. No fim da resposta aos inquéritos, 

foram aplicadas duas questões de desenvolvimento de ideias. Em História, pretendia-se que os alunos 

conseguissem redigir sobre acontecimentos, épocas e figuras mundiais e portuguesas mais marcantes; 

no caso de Geografia “elementos”
8
 portugueses e mundiais que mais lhes teriam chamado a atenção, 

                                                           
1
 GHIGLIONE, Rodophe e MATALON, Benjamin (2001). O Inquérito: teoria e prática. 4ª edição (trad. Portuguesa), Oeiras: Celta 

Editora, p: 7-8. 
2
 BELL, J. (2004). Como Realizar um Projecto de Investigação. Lisboa: Gradiva, p:3.   

3
 ANDERSON, Gary e ARSENAULT, Nancy (1999). Fundamentals of Educational Research. London: Falmer Press Teachers Libray. 

4
 Em História são as questões: 4;16 e 17. Para Geografia são: 4; 15 e 16. 

5
 Para História são: 5; 6 e 13. No caso da Geografia são: 5; 6 e 12. 

6
 No caso da História são: 1; 2; 3; 7; 8; 9; 10: 11; 12; 14 e 15. Na disciplina de Geografia são: 1; 2; 3; 8; 9; 10; 11; 13 e 14.  

7
 “(…) aqueles que defendem o uso de questões abertas  tendem a preocupar-se mais com o estatuto relativo do inquiridor e do 

inquirido, argumentando que o uso de questões fechadas limita artificialmente o espaço de que este dispõe para se exprimir, 
restringindo as suas respostas àquelas que foram previstas pelo inquiridor. (…) Uma primeira vantagem apontada às questões 
abertas é a de que estas permitem às pessoas inquiridas exprimir-se nas suas próprias palavras.” In MOREIRA, J.M. (2004). 
Questionários: Teoria e prática. Coimbra: Almedina, p: 124. 
8
 No inquérito surge a expressão “acontecimentos” geográficos em vez de “elementos” para se tornar mais fácil para certos alunos 

sem a disciplina responderem ao que se pretendia. 



PARTE II 

40 
 

assim como sobre a inter-relação entre espaços. Ao estabelecer questões com resposta longa no final, 

tinha-se a intenção de terem mais tempo para refletir e ponderar sobre as suas opções. 

 Nas perguntas semiabertas, procurou-se, dentro do possível, que os alunos fornecessem uma 

explicação no decurso de uma determinada opção. Não se pretendia nestes casos respostas alargadas, 

apenas uma indicação. 

 Nas interrogações fechadas, tende-se “a atribuir maior peso à facilidade de tratamento de 

respostas e à clareza de informação (…)”,
9
 entroncando-se com as semifechadas. Em algumas 

recorreu-se a hierarquia de preferências.
10

  

 O questionário ainda teve a necessidade de ser aperfeiçoado na disposição das questões, de 

um grafismo mais apelativo e correções de linguagem e só depois foi realizado o teste piloto. “O 

objetivo de um exercício-piloto consiste em descobrir os problemas apresentados pelo instrumento 

de recolha de informação (…) de modo a que os indivíduos no seu estudo real não encontrem 

dificuldades em responder (…)”
11

Permitimos a todos os respondentes (alunos e até professores) a 

possibilidade de opinar se o questionamento estava ou não percetível, e assim obter informações 

sobre erros que aparentemente não existiam. 

 Foi necessário solicitar ao Diretor da Escola Secundária Inês de Castro a respetiva autorização 

para se aplicar o teste piloto e, depois o inquérito definitivo. 

No dia 24 de Março de 2011, pelas 10:15 da manhã, foi aplicado o inquérito a 2 alunos de 

História do 9º ano e pelas 11: 15 a dois alunos do 12º ano de escolaridade, em simultâneo dois alunos 

de 10º ano com História também o realizavam, em colaboração com outros professores; dois alunos 

de 10º ano e 12º ano de escolaridade sem História efetuavam o mesmo inquérito, mas sem a presença 

de nenhum dos estagiários. No dia 28 de Março de 2011, o inquérito foi aplicado a 2 alunos de 10º 

ano com Geografia, não tendo havido a possibilidade de aplicar aos de 10º e 12º ano de escolaridade 

sem a disciplina, porque não existiu facilidade em contatar com as turmas. 

Deste modo, após o teste, foi necessário proceder a pequenos ajustes de linguagem em algumas 

perguntas, permitindo uma melhor compreensão do mesmo. As alterações mais significativas em 

História foram: a introdução passou a afirmar que todas as questões são de resposta obrigatória; as 

primeiras questões passaram a ser a idade, o sexo e a nacionalidade, o oposto do que se verificou no 

teste piloto; a questão se o aluno gosta ou não de História foi suprimida, uma vez que os alunos de 

12º ano de escolaridade sem História iriam optar pela resposta negativa; na 10ª questão a família 

passou a incluir os avós, primos e outros graus de parentesco; na questão 11ª ao invés de reis e 

rainhas, colocámos monarquias e deixámos um campo para a política; na 13ª decidiu-se que os 

alunos justificariam o motivo da opção.  

                                                           
9
 Moreira, J., 2004, p: 124. 

10
 Anexo 1, com os respetivos questionários de História e Geografia. 

11
 Idem ibidem, p: 129. 
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Em Geografia, o processo foi idêntico, uma vez que o inquérito é similar ao de História, por 

conseguinte: todas as questões passaram a ser de resposta obrigatória; as questões da idade, sexo e 

nacionalidade passaram para primeiras questões; foi retirada a questão do número de livros existentes 

na habitação e na 10ª questão a família passou a englobar vários graus de parentesco. 

Foram ainda reforçadas as diretrizes em todas as perguntas, com o objetivo de quando o aluno 

lesse as questões soubesse de imediato o pretendido, não necessitando do auxílio do professor, uma 

vez que muitas vezes não haveria presença dos estagiários, nem das professoras cooperantes nas 

turmas, nem os professores eram das respetiva área disciplinar de História e Geografia. 

Todavia, após a aplicação do inquérito e da análise dos resultados sobressaiu uma pequena 

imprecisão em ambos os inquéritos: na 12ª questão do inquérito de Geografia e na 13ª do de História, 

quando se efetuou a pergunta se a disciplina de História ou de Geografia era útil para a Formação 

Cívica, o propósito era estabelecer a relação entre as duas disciplinas e a cidadania, já que os alunos 

têm esta disciplina no seu currículo apenas até ao 9º ano de escolaridade, estando a mesma 

vocacionada para a cidadania. Os alunos do secundário não a possuem,
12

 o que de certo modo 

condicionou as respostas; porém uma grande maioria dos alunos respondeu à mesma, como veremos 

nos capítulos quatro e cinco desta segunda parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Alterado pelo Decreto-Lei nº50/2011 de 8 de Abril, passando os cursos científico-humanísticos com esta disciplina  
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2. Aplicação do Inquérito 

 
“A investigação educativa é uma atividade de natureza cognitiva que consiste num processo 

sistemático, flexível e objetivo do estudo e que contribui para explicar e compreender 

os fenómenos educativos”
13 

 

Após a aplicação do teste piloto e de efetuadas as respetivas alterações aos inquéritos, foram 

aplicados a um universo de 164 alunos, 98 alunos a História e 66 a Geografia.  

O inquérito de História do 9º ano, 10º e 12º ano foi aplicado no dia 7 de Abril de 2011 assim 

como ao 10º ano e 12º ano de escolaridade sem História. Contudo, e para que não gerasse confusão 

entre inquéritos, o de Geografia foi aplicado no dia 12 de Abril de 2011 pelas 16:15, na turma de 10º 

ano de escolaridade e em mais duas turmas de 10º ano e 12º ano sem Geografia (esta última sem a 

disciplina desde o 11º ano). No contexto das turmas de estágio (9º ano e 12º ano de escolaridade em 

História e a turma de 10º ano de escolaridade em Geografia) foi realizada uma pequena introdução no 

início da aula e aplicado de imediato, e não foi apresentada qualquer dúvida durante o 

preenchimento. Nas restantes turmas, os professores tiveram o cuidado de introduzir, igualmente 

informações sobre o que era pretendido e segundo eles também não se manifestaram dúvidas durante 

a realização do mesmo. 

O motivo da aplicação do inquérito apenas no 3º período deveu-se a inúmeros fatores, tais 

como: a falta de tempo durante o 1º e 2º período com as aulas letivas assistidas e a sua conceção, a 

atitude de relutância por parte de alguns professores perante a aplicação do inquérito, desconfiando 

que tal situação poderia ser uma forma de analisar os conhecimentos dos discentes e pondo em causa 

as suas aulas; ou ainda a questão de que tinham pouco tempo para pôr em prática o programa letivo e, 

como tal, solicitaram que os alunos levassem para casa os inquéritos, dificultando posteriormente a 

sua recolha. 

Por conseguinte, a reunião de todos os questionários apenas estaria concluída no dia 23 de 

Maio de 2011. Sucessivamente foram sendo agrupados por anos letivos, aleatoriamente numerados e 

atribuindo-se uma letra aos que tinham História e Geografia e aos que não tinham acrescentou-se a 

essa letra um traço na diagonal.  

Posteriormente, procedeu-se à codificação e introdução de variáveis no programa informático, 

já utilizado na unidade curricular de Investigação Educacional, o SPSS na versão 17.0, avançando 

depois para a formulação de gráficos de barras e sectogramas. 

 

 

 

 

                                                           
13

 COUTINHO, Clara (2005). Percurso da Investigação em Tecnologias educativas em Portugal. Braga: Universidade do Minho, p: 68. 
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3. Análise de Dados de História 

 
“A aprendizagem cresce na experiência ganha a partir da reflexão sobre o passado humano.”

14
 

 

 

Recorde-se as turmas onde se aplicou o inquérito de História: uma turma de 9º ano, outra de 

10º ano e de 12º ano de escolaridade, distribuindo-se por turmas com e sem a disciplina. Os dados 

aqui apresentados seguem a ordem do questionário.
15

  

 

A população situou-se nos 98 indivíduos, sendo a turma de 10º ano com História a mais 

numerosa, com 25 alunos. Porém, a diferença em relação à turma de 9º ano e 10º ano sem História é 

apenas de um aluno; em contrapartida com as turmas de 12º ano a diferença situa-se entre os 15 e 10 

alunos. A turma com menor número de alunos é a de 12º ano sem História com um total de 10 

inquiridos.
16

 

 

No campo das idades, o maior número cabe aos 16 anos com 28 alunos, logo seguida de 21 

alunos com 15 anos. O menor número situa-se entre os 19 e 21 anos de idade.
17

  

Na distribuição das idades pelas turmas, constatou-se que a turma de 9º ano é a que possui 

alunos mais novos entre os 14 e 15 anos, porém nesse mesmo ano 2 alunos têm 16 anos. O 10º ano 

com e sem História regista o maior número de indivíduos com a idade de 16 anos. No 12º ano com 

História, o maior número de alunos tem 18 anos (7) e apresenta um aluno com 21 anos. Por outro 

lado o 12º ano sem História a maioria dos alunos tem entre os 17 e 18 anos.
18

  

 

Quanto ao sexo, a maioria pertence ao sexo feminino, com uma diferença de 20 alunos entre os 

dois grupos.
19

  

Vejamos a distribuição do sexo por turmas. Na sua maioria, todas as turmas têm um maior 

índice de alunos do sexo feminino. Deste modo, no 9º ano existe a diferença de 6 alunos para as 15 

alunas; o caso do 10º ano com História revela uma grande disparidade - 19 raparigas e 6 rapazes -, a 

diferença é de 13 alunos, o que nos leva a refletir sobre o facto de a maioria das jovens seguir o curso 

de humanidades (em consequência da dinâmica demográfica que gera uma maior procura nas 

escolas)
20

, uma vez que em relação ao 10º ano sem História a diferença entre sexos é de 2 alunos. No 

                                                           
14

 GAGO, Marília (Janeiro de 2007). Consciência Histórica e narrativa na aula de História: concepções de professores (dissertação de 

doutoramento em educação). Minho: Universidade do Minho - Instituto de Educação e Psicologia, p: 117. 
15

 Vide anexo nº 1 (questionário de História) e anexo nº 3 (Gráficos de História). 
16

 Vide gráfico 1 (sectograma) – Total de Inquiridos 
17

 Vide gráfico 2 – Inquiridos - Idade.  
18

 Vide gráfico 4 – Distribuição de Idades por Turma. 
19

 Vide gráfico 3 – Inquiridos - Sexo. 
20

 Acedido a 3 de Fevereiro de 2012, em: http://www.prof2000.pt/users/hjco/sechcris/folha04/pg000005.htm e 

http://www.gepe.min-edu.pt/np4/643.html 

http://www.prof2000.pt/users/hjco/sechcris/folha04/pg000005.htm
http://www.gepe.min-edu.pt/np4/643.html
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12º ano com História a diferença entre sexos é mínima, no entanto apesar de existirem mais raparigas 

do que rapazes; apenas no 12º ano sem História temos o oposto: o número de rapazes é superior ao 

das raparigas, com uma diferença de 4 alunas.
21

  

Deste modo, a turma de 10º ano com História é a detentora do maior número de jovens do sexo 

feminino, a turma com menor elementos deste sexo situa-se na de 12º ano sem História. 

Observa-se o sexo feminino em todas as faixas etárias. Os rapazes predominam no grupo dos 

18 anos, havendo 10 alunos com essa idade.
22

 

 

Na questão seguinte, “porque estudas ou estudaste História”, as respostas mais numerosas 

recaem sobre: cultura geral, compreensão da realidade e por fazer parte do ensino obrigatório. Com 

maior percentagem (48,45%) temos a cultura geral, seguida de 23,71% de compreender a realidade. 

Neste caso pode-se dizer que a resposta – “compreender a realidade” -, transmite a noção de que 

apesar de se obter um valor inferior à resposta: “cultura geral”, alguns alunos observam a importância 

da História na compreensão da realidade, isto é, possuem uma consciencialização sobre o que existe 

ao seu redor (mais a frente iremos analisar como se estrutura esse pensamento através das últimas 

questões).
23

 Contudo, não olvidar que o ensino atual centra-se numa maior consciencialização, tenha-

se em consideração a redação da parte I deste trabalho sobre a Lei de Bases do Sistema Educativo, o 

Currículo, as Orientações Curriculares e a gestão flexível que é atualmente transmitida as escolas. 

Decidiu-se distribuir por turmas as respostas obtidas. O 9º ano apresenta três respostas com 

valor semelhante: “ensino obrigatório”, “cultura geral” e “compreender a realidade”. Para o 10º ano 

com História a resposta com maior número é a “cultura geral”; neste caso, para alunos que seguem a 

área foi surpreendente a resposta, tanto mais que os alunos de 10º ano sem História escolheram 

precisamente a mesma resposta. Note-se que em ambas as turmas a diferença entre alunos é de 2 ou 3 

a optarem pela resposta de compreender a realidade.  

No 12º ano de escolaridade com História, a resposta: “compreender a realidade” tem o maior 

número de alunos; por sua vez os alunos de 12º ano sem a disciplina optaram em afirmar que apenas 

serve como cultura geral. No presente caso, nota-se as diferenças de respostas entre alunos de 

diferentes cursos, enquanto no 10º ano ainda não é evidente essa diferença.
24

Por conseguinte, denota-

se um maior número de competências adquiridas ao longo do ensino básico que só voltarão a ser 

evidentes no 12º ano de escolaridade. Contudo, deveria de existir no início do 10º ano uma resposta 

com maior consciencialização sobre o papel da História uma vez que ao longo do ensino básico as 

orientações curriculares gerais e específicas evidenciam essa preocupação. 

                                                           
21

 Vide gráfico 5 – Distribuição de Sexo por Turmas. 
22

 Vide gráfico 6 – Distribuição de Idades por Sexo. 
23

 Vide gráfico 7 – Porque estudas ou estudaste História? 
24

 Vide gráfico e tabela 8 – Distribuição por Turmas “Porque Estudas ou Estudaste História?” 
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Pareceu interessante distribuir as respostas por idades. Os alunos com 15, 16, 17, 18 e 20 anos 

optaram na sua maioria pela resposta: “cultura geral”. Apenas para os alunos com 14 anos a resposta: 

“compreender a realidade” se encontra com maior percentagem.  

A resposta: “compreender a realidade” surge através das várias faixas etárias, mas dispersa.
25

 

Ao distribuir a resposta por sexo constatou-se que em ambos os sexos a resposta maioritária é a 

“cultura geral”. Todavia, quando analisamos a afirmação: “compreender a realidade” é o sexo 

feminino que tem maior percentagem (14,43%) em detrimento do sexo oposto com 9,28%.
26

 

Esta questão mostrou-nos como os alunos observam e entendem a disciplina. Penso que muito 

ainda terá de ser feito para consciencializar os alunos da importância da disciplina, de modo a que 

não se revele apenas em alunos em fase de transição para o ensino superior. Contudo, os resultados 

revelaram-se positivos.
27

 Uma vez que se tem contribuído para um maior esforço por parte dos 

sistemas educativos, áreas disciplinares e professores que garantam nas suas áreas educativas uma 

maior consciencialização dos temas lecionados. 

 

Seguidamente, perguntou-se quais os locais onde os inquiridos fazem as suas pesquisas sobre 

temas históricos, a resposta com maior número incide na não realização de pesquisas, apenas por uma 

diferença de 2 alunos temos outros que afirmam realizarem em vários locais. No entanto, 28 alunos 

definiram o local de pesquisa como sendo a internet. Contudo, se observarmos o número de respostas 

afirmativas sobre os locais de pesquisa (65) elas sobrepõem-se ao número de respostas negativas 

(32).
28

 Na distribuição por turmas pode-se identificar que as turmas com História são as que mais 

pesquisam sobre determinados acontecimentos históricos, isto em oposição com as turmas sem 

História. Todavia, na comparação entre as turmas com a disciplina, é a de 10º ano que revela um 

maior índice de alunos que não pesquisam.
29

 

Não seria de todo despropositado distribuir os dados pelas idades dos alunos, deste modo, as 

idades onde menos pesquisas se realizam são entre os 15 e 16 anos. As pesquisas em internet surgem 

em quase todas as idades (14, 15, 16, 17, 18, 20 e 21
30

) e tem um grande peso em relação às 

pesquisas na biblioteca, demonstra o que se tem afirmado sobre o uso das novas tecnologias entre os 

jovens
31

, ou seja, a internet passa a ter um lugar preponderante em relação à biblioteca.
32

Penso que 

                                                           
25

 Vide gráfico e tabela 9 – Distribuição por Idades “Porque Estudas ou Estudaste História?” 
26

 Vide gráfico e tabela 10 – Distribuição por Sexo “Porque Estudas ou Estudaste História?” 
27

 As turmas de 9º e 12º ano pertencem ao núcleo de estágio. 
28

 Vide gráfico 11 – Locais de Pesquisa de Conhecimentos Mundiais. 
29

 Vide gráfico e tabela 12 – Distribuição por Turmas dos “Locais de pesquisa de Conhecimentos Mundiais” 
30

 Apenas um aluno. 
31

 “Trata-se de um sector que revela uma expansão fortíssima: basta acentuar que os utilizadores da internet, em 1999, seriam 2% e 
em 2001 seriam já 30%. Por outro lado, se analisarmos a evolução de utilização segundo os escalões etários, podemos perceber que 
54% dos jovens entre os 15 e os 19 anos utilizavam a internet em 2000 (subindo para 72% em 2001).” Acedido em 3 de Fevereiro de 
2012, em: http://bocc.ubi.pt/pag/abrantes-jose-carlos-jovens-internet.html  
32

 Vide gráfico e tabela 13 – Distribuição por Idades dos “Locais de Pesquisa de Conhecimentos Mundiais/Históricos” 

http://bocc.ubi.pt/pag/abrantes-jose-carlos-jovens-internet.html
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neste campo, as espectativas foram superadas largamente, em relação às afirmações contidas no 

Currículo
33

 ou nas Orientações Curriculares.
34

 Contudo, existe ainda a preocupação de ensinar os 

alunos a pesquisar no mundo da web, pois a informação é inesgotável e por vezes não fidedigna. 

Por sexo, numa leitura imediata do gráfico temos ambos os sexos a não realizarem pesquisas, 

porém, se reunirmos todas as respostas afirmativas temos o sexo feminino com maior número de 

pesquisas (38 alunas) em relação ao sexo masculino (25 alunos). Numa observação ainda mais 

centralizada na distribuição dos locais de pesquisa são as mulheres as detentoras de maior número de 

pesquisas na internet e em vários locais.
35

 De destacar ainda em ambos os sexos dois alunos 

identificarem a biblioteca como um local de pesquisa. 

 

Inquiriu-se os alunos sobre que “temas históricos” falam. O gráfico obtido permitiu obter os 

seguintes resultados: dos 98 alunos, 30 afirmaram não falar de qualquer tema, 6 referiram falar mas 

não especificaram qual, por outro lado, 21 alunos referiram apreciar falar da História geral do século 

XX e XXI. Além deste tema, outro se segue o das guerras mundiais com 19 alunos. Um único tema 

da História de Portugal é o 25 de Abril com apenas 2 alunos. Por conseguinte, é a História Mundial 

que mais tema de conversa suscita entre os nossos jovens. Não será irrelevante acrescentar que o 

número de respostas afirmativas é superior ao de respostas negativas, deste modo, os alunos 

costumam falar de alguns temas mundiais/históricos.
36

 

Na distribuição por turmas, a maior percentagem de respostas negativas centra-se na turma de 

10º ano com História e nas de 10º e 12º ano sem a disciplina. São os alunos de 9º ano os apreciadores 

da História do século XX e XXI, o 12º ano com História refere a política.
37

 

Dispostas as respostas por idades evidenciou-se que os alunos com idades compreendidas entre 

os 13
38

 e os 17 anos são os que mais apreciam a História geral do século XX e XXI assim como das 

guerras mundiais.
39

 Será necessário acrescentar que o tema Guerras Mundiais predomina nos 

conteúdos de 9º e 12º ano de escolaridade. 

                                                           
33 Ao longo do Currículo encontramos inúmeras referências ao uso da internet seja em História ou Geografia. “No conjunto dos três 

ciclos, tanto quanto possível, dever-se-á utilizar meios informáticos como suporte da comunicação recorrendo a programas de 
processamento de texto e consulta de sítios da Internet que veiculem informação histórico-geográfica.” Currículo Nacional do Ensino 
Básico Competências Essenciais “História”, p: 104, acedido em 10 de Setembro de 2011, em: http://dgidc.min-
edu.pt/ensinobasico/index.php?s=directorio&pid=2 
34

 Encontra-se a referência ao uso informático em todas as orientações de História e de Geografia, seja do básico ou do secundário. 
35

 Vide gráfico e tabela 14 – Distribuição por Sexo dos “Locais de Pesquisa de Conhecimentos Mundiais/Históricos” 
36

 Vide gráfico 15 – O que os Alunos falam sobre Acontecimentos Mundiais/Históricos 
37

 Vide gráfico e tabela 16 – Distribuição por Turmas “O que os Alunos falam sobre Conhecimentos Mundiais/Históricos” 
38

 Apenas existe um aluno com esta idade. 
39

 Vide gráfico e tabela 17 – Distribuição por Idades “O que os Alunos falam sobre Conhecimentos Mundiais/Históricos” 

http://dgidc.min-edu.pt/ensinobasico/index.php?s=directorio&pid=2
http://dgidc.min-edu.pt/ensinobasico/index.php?s=directorio&pid=2
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Por sexo, são as raparigas a apresentar o maior número de respostas negativas em relação ao 

sexo masculino. Para as restantes respostas apresentadas a diferença entre sexos é mínima.
40

 

Contudo, são as mulheres que apresentam uma maior diversidade de temas falados. 

 

Relativamente à “compra de jornais”, se adicionar todos os inquiridos que referiram sim na 

leitura de jornais a percentagem é de 50% em relação aos 48% dos inquiridos que afirmaram não ler, 

deste modo, as percentagens são muito próximas. Por sua vez, os jornais diários são os mais lidos 

com 29%.
41

 

 Repartindo a leitura de jornais por turmas, demonstra-se que em todas as turmas existem 

alunos a não lerem jornais, numa observação mais atenta são as turmas de 10º e 12º ano com e sem 

História que apresentam os valores mais altos de resposta negativa à leitura de jornais. Em relação 

aos jornais diários (uma vez ter-se observado que são os mais lidos) em todas as turmas se registam 

resultados elevados em detrimento dos restantes.
42

 

  Ordenando-se os resultados por idades obteve-se a seguinte ilustração: dos 19 aos 21 não se 

leem jornais nem se referem outros; os diários são os mais lidos entre os 14 e 18 anos; nos 16 anos 

apresenta o número mais elevado de não leitores.
43

 

 Aquando da apresentação por sexo dos resultados, deparou-se com o seguinte: são as 

mulheres maioritariamente
44

 as que menos leem (32) em analogia com os homens. Os diários são 

mais lidos pelo sexo feminino.
45

 

 

 A seguinte questão do inquérito residiu apenas na curiosidade de saber o número de livros que 

cada inquirido sabe ter na sua residência, não se distinguiu se eram livros de História, Geografia, 

Economia, ou dicionários, tudo foi incluído. Deste modo, o maior número de respostas sobressaiu 

entre os 21 e 50 livros para 22 inquiridos, logo seguido de 19 alunos com 51 a 100 livros em sua 

casa. 
46

 

 Distribuídos por turmas, observa-se que em todas elas os alunos referenciam ter vários livros 

nas suas residências. A turma do 10º ano com História com a maior percentagem de alunos a afirmar 

ter até 10 livros.
47

 Nas idades, apresenta-se um gráfico relativamente homogéneo, ou seja, não 

existindo uma grande discrepância entre os valores. Quanto ao sexo, é uma vez mais o sexo feminino 

                                                           
40

 Vide gráfico e tabela 18 – Distribuição por Sexo “O que os Alunos falam sobre Conhecimentos Mundiais/Históricos” 
41

 Vide gráfico 19 – Compra de Jornais. 
42

 Vide gráfico e tabela 20 – Distribuição por Turmas sobre “Compra de Jornais” 
43

 Vide gráfico e tabela 21 – Distribuição por Idades sobre “Compra de Jornais” 
44

 É necessário não esquecer que as mulheres estão em maior percentagem neste inquérito.  
45

 Vide gráfico e tabela 22 – Distribuição por Sexo sobre “Compra de Jornais” 
46

 Vide gráfico 23 – Número de livros que os Inquiridos possuem na residência. 
47

 Vide gráfico e tabela 24 – Distribuição por Turmas do “Número de Livros que os Inquiridos possuem” 
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com maior percentagem referente às diversas quantidades de livros, porém, encontram-se ambos os 

sexos como o mesmo valor para a opção de 21 a 50 livros.
48

  

  

 É necessário promover o interesse sobre a nossa História local pois garante-nos uma maior 

consciência sobre o património que nos rodeia e, por conseguinte, ser-se crítico sobre determinados 

acontecimentos.
49

 Por esse motivo, uma das questões do inquérito era saber os “hábitos de leitura 

sobre a sua cidade, vila ou lugar”. Os resultados foram surpreendentes, pois foram colocadas duas 

questões, uma se o aluno tem por hábito ler informações sobre a sua cidade, vila ou lugar; e outra de 

forma a entender onde os alunos obtêm essa informação sobre a sua localidade. Muitos dos 

inquiridos responderam que não liam sobre a sua localidade, contudo na questão seguinte respondiam 

afirmativamente identificando os locais onde obtêm informação.  

 Para os “hábitos de leitura sobre a sua localidade” 55 dos inquiridos diz não possuir esses 

hábitos em relação com os 43 alunos que afirmam que sim.
50

 Na distribuição por turmas, a de 9º ano, 

10º ano e 12º ano com História a percentagem de respostas negativas é superior às afirmativas. 

Contudo, no 12º ano com História, a diferença entre as respostas é de 3 alunos. Curiosamente, a 

turma de 10º ano sem História possui uma maior percentagem na resposta afirmativa de hábitos de 

leitura sobre a localidade e na turma de 12º ano sem História as percentagens são idênticas em ambas 

as respostas.
51

 Nas idades, é nos 15, 16 e 18 anos que a diferença existe entre as respostas, já nos 17 

anos é superior a percentagem de respostas positivas.
52

 Em relação ao sexo tem-se: no sexo feminino 

a resposta negativa é superior à afirmativa em 11%, no sexo masculino as respostas equiparam-se.
53

 

 Na questão onde se obtém a informação sobre a sua localidade, são os pais e família quem 

transmite aos jovens a informação, a escola, o lugar onde deveria haver uma maior 

consciencialização, localiza-se em 4º lugar.
54

 

 

 De seguida, questionou-se sobre qual o “conteúdo mais apreciado em História”, neste caso os 

alunos no espaço opcional (outros) apenas atribuíram um número e não identificaram qual seria o 

outro período, neste caso 12 alunos escolheram este item. Todavia, e com base no que havíamos já 

                                                           
48

 Vide gráficos e tabelas – 25 e 26 Distribuição por Idades e Sexo do “Número de Livros que os Inquiridos possuem” 
49

 “A localidade tem hoje funções didáticas no ensino da História que devem ser aproveitadas e potenciadas. Este aproveitamento 

torna-se ainda mais evidente quando a nova forma de encararmos os conteúdos históricos exige o sentido prospectivo da cidadania 
nacional ou europeia, sem abdicarmos da inserção no espaço onde habitamos. Trazer a localidade para dentro da sala de aula é 
potenciarmos a formação de cidadãos conscientes, é favorecermos a competência histórica é garantirmos uma função social e 
individual para a História.” In ALVES, Luís Alberto Marques (2006). A História Local como Estratégia para o Ensino da História. Porto: 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, p: 65. 
 http://aleph20.letras.up.pt/exlibris/aleph/a20_1/apache_media/RALHGJDSN596RETRTBNYLTL2LNX7XT.pdf  
50

 Vide gráfico 27 – Hábitos de Leitura sobre a Cidade/Vila/Lugar. 
51

 Vide gráfico e tabela 28 – Distribuição por Turmas dos “Hábitos de leitura dos Inquiridos sobre a sua cidade/vila/lugar” 
52

 Vide gráfico e tabela 29 – Distribuição por Idades dos “Hábitos de leitura dos Inquiridos sobre a sua cidade/vila/lugar” 
53

 Vide gráfico e tabela 30 – Distribuição por Sexo dos “Hábitos de leitura dos Inquiridos sobre a sua cidade/vila/lugar” 
54

 Vide tabela 31 – Distribuição dos Locais onde os Alunos encontram Informações sobre as suas localidades.  

http://aleph20.letras.up.pt/exlibris/aleph/a20_1/apache_media/RALHGJDSN596RETRTBNYLTL2LNX7XT.pdf
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identificado no gráfico 15
55

 em que os alunos preferiam “falar” sobre acontecimentos da História 

geral do século XX e XXI, assim como sobre as guerras mundiais, nesta questão a resposta recai 

sobre esse mesmo tema: as “guerras” com 28,6%; seguindo-se o conteúdo de “aventureiros e 

descobridores” com 14,3%; com o mesmo valor temos a resposta os “outros” e a “arte” com 13,2%.
56

 

 

 Para os “períodos históricos
57

 mais apreciados” temos o inverso, é o mundo antigo o 

suscitador de interesse por parte dos alunos (40), a Idade Contemporânea apresenta 38 inquiridos, a 

diferença é mínima. Os temas sobre as Guerras e História Geral do Século XX e XXI tiveram sempre 

valores mais elevados, é necessário não olvidar que neste caso havia a possibilidade de optar por 

mais do que uma época. Observe-se na distribuição por turmas, o primeiro sobre o “o que os alunos 

falam sobre conhecimentos mundiais/históricos” (tabela 16) e o dos “períodos históricos mais 

apreciados” (tabela 34). 

 

 Na tabela 16, evidenciamos que são 11 alunos do 9º ano os apreciadores da História Geral do 

século XX e XXI. Por outro lado na tabela 34 a turma divide-se entre Mundo Antigo e Idade 

Contemporânea, enquanto na tabela 16 nenhum aluno desta turma (9ºano) optou por redigir algo 

próximo de: Mundo Antigo ou Civilizações Antigas. No 10º ano com História, existiu apenas um 

aluno a fazer referência às civilizações antigas, se observarmos o resultado nos “períodos mais 

apreciados” este é superior, ou seja, 10 alunos optam pelo mundo antigo. Mas se anexarmos as 

guerras com a História do século XX (11), conseguimos de certa forma identificar os alunos que 

optam pela Idade Contemporânea (16). A maior discrepância surge no 10º ano sem História em que 

nenhum aluno refere civilizações antigas ou mundo antigo, mas nos “períodos mais apreciados” 

temos 13 alunos a apreciarem esta época. Nos alunos de 12º ano com História encontramos uma 

ligeira diferença entre os valores mas não são significativos, no caso do 12º ano sem História, 

encontram-se mais alunos a apreciar a Idade Contemporânea. 

 Este caso levou a refletir sobre certos alunos não saberem evidenciar as épocas, não se 

pretende extrapolar para lá da leitura do gráfico, contudo durante a entrega dos questionários alguns 

alunos nos inquiriram sobre qual a época atual. Deste modo, quando os alunos redigiram livremente 

no início do questionário o que mais apreciavam falar, não tiveram em conta as épocas históricas, 

posteriormente confrontados com esses mesmos períodos a dúvida instaurou-se.
58

 

 

                                                           
55

 Vide gráfico 15 – Distribuição das Respostas: “o que os alunos falam sobre conhecimentos mundiais/históricos” 
56

 Vide tabela 32 – Conteúdos mais apreciados em História. 
57

 Vide tabela 33 – Períodos Históricos mais Apreciados. 
58

 Recorde-se no início desta segunda parte o que se redigiu sobre as questões abertas e fechadas, vide nota de rodapé nº 7.  
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 Uma das questões que serviu a este trabalho trata-se da “relação entre a formação cívica e a 

História”. Neste caso, dividiu-se as opções dos alunos em 3 tipos: os alunos que apenas referiram sim 

e não sem especificar o motivo da sua resposta; os que mencionaram sim/não associados à expressão 

de cidadania e os que apontam outras hipóteses como: continuação das aulas ou apoio aos alunos 

(alimentação, sexualidade, etc). 

 Deste modo, o gráfico apresentou-se com maior índice (27) para a resposta “sim/cidadania”. 

Contudo, existiram 2 alunos a referir que a formação cívica em nada se poderia relacionar com a 

História no campo da cidadania.
59

 Neste caso poder-se-ia concluir que alguns alunos observam a 

História e a Formação Cívica como áreas que se relacionam entre si através do conceito de cidadania, 

recorde-se anteriormente no gráfico sobre “Porque Estudas História”
60

 23 alunos referiram 

compreender a realidade, existe aqui uma proximidade de ideias. 

 Dispondo os resultados por turmas, foi o 9º ano e o 12º ano com História que obteve o maior 

número de respostas “sim/cidadania”, não é de estranhar estes resultados pois tratavam-se das turmas 

de estágio, como veremos na 3ª parte os elementos aplicados a estas turmas permitiriam uma maior 

consciencialização histórica. No caso do 12º ano sem História, apesar de um valor mínimo em 

relação às restantes respostas, a cidadania é a que detém o valor mais alto.
61

  

 Todavia a turma de 9º ano apresenta a mesma percentagem (9,18%) para a resposta 

“sim/cidadania” e para a resposta “não/outras interpretações”, poderão estes resultados significar que 

uma nova abordagem aos conteúdos históricos deverá ser realizada na aula de formação cívica e 

inclusive na de História. Porém, recorde-se que no início desta segunda parte afirmou-se que a 

presente questão poderia levar a um determinado condicionamento, poderá ter sido esse o motivo que 

desencadeou dois tipos de resposta no 9º ano? Nas idades, o gráfico reporta-nos para as idades 

compreendidas entre os alunos do 9º e os do 12º ano de escolaridade
62

, como sendo os mais elevados. 

Contudo, os alunos de 10º ano com História responderam que uma disciplina em nada se relaciona 

com a outra, e por esse motivo entre as idades de 15 e 16 anos os valores da resposta negativa surgem 

mais elevados.
63

 

 Quando distribuídas as respostas por sexo, 18 mulheres responderam “sim/cidadania” e os 

homens apenas 9. Apesar de se ter uma maior percentagem de mulheres no inquérito, denote-se que 

no presente caso não é significativo uma vez as respostas do sexo masculino se terem repartido por 

outras formas de resposta.
64
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 Vide gráfico 35 – A Utilidade da História na Formação Cívica. 
60

 Gráfico 7.  
61

 Vide gráfico e tabela 36 – Distribuição por Turmas da “Utilidade da História em Formação Cívica” 
62

 É necessário não olvidar que os alunos com História do 12º ano de escolaridade apresentam idades entre os 19 e 21 anos como se 

verificou no gráfico 4. 
63

 Vide gráfico e tabela 37 – Distribuição por Idades da “Utilidade da História em Formação Cívica” 
64

 Vide gráfico e tabela 38 – Distribuição por Sexo da “Utilidade da História em Formação Cívica” 
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 Todo o processo de entender a História como uma forma de consciência cívica, relaciona-se 

com a forma de lecionação da aula, se a planifica para que certos elementos sejam destacados, por 

conseguinte a relação entre o passado e o presente origina uma maior consciência nos nossos alunos 

para o futuro. Partindo deste princípio questionou-se os alunos sobre “o que sucede na aula de 

História”, neste caso possuíam várias informações e poderiam optar por mais do que uma opção.
65

 

 Se a população alvo se estimou nos 98 inquiridos, a opção mais escolhida por uma grande 

maioria foi: “observam fontes históricas” com 90 alunos. A discussão sobre diferentes ideias sobre o 

que sucedeu no passado apenas 50 alunos a referiram, a participação em atividades de grupo e visitas 

de estudo foi a que recebeu menor número de referências.  

 Neste caso, a exploração de fontes em sala de aula é de suma importância, ela é fundamental 

para o desenvolvimento dos conhecimentos históricos, “as fontes históricas são todo o material, 

instrumento ou ferramenta, símbolo ou discurso intelectual, que tem origem humana, através do qual 

se pode inferir algo acerca de uma determinada situação social no tempo.”
66

, isto é, o que a fonte 

representa ou nos pretende mostrar só é conseguido quando a interrogamos, ou como diria Marc 

Bloch “os textos ou os documentos arqueológicos, mesmo os aparentes mais claros e mais 

complacentes, não falam senão quando sabemos interrogá-lo”.
67

 Esta análise irá desenvolver um 

espírito crítico e construtivo do passado, mas igualmente no presente o aluno poderá saber distinguir 

o que é uma simples opinião de uma informação e saber questioná-la, e acima de tudo confrontar 

diversos tipos de fontes. Neste campo cabe ao professor atribuir as “ferramentas” necessárias aos 

seus alunos para que estes consigam durante o seu percurso escolar tornar-se mais conscienciosos 

sobre a forma crítica de questionar as fontes que estão perante si.  

 

 Por se tratar de um mestrado bidisciplinar decidiu-se questionar os alunos sobre o facto de 

usarem “mapas na aula de História”, o próprio Currículo elucida-nos sobre o tema: “Manuseamento 

de plantas/mapas de diferentes naturezas e escalas e realidades representadas (políticos, 

geográficos, climáticos, históricos, económicos, religiosos...)”
68

 O intuito é o de saber observar e 

elaborar mapas, e saberem localizar os fenómenos em estudo, é a relação entre espaço e tempo. 

Assim, 87 dos inquiridos referiu usar mapas nas suas aulas de História, mas 11 referiram que nunca o 

usaram.
69

 Optando por distribuir por turmas observou-se que de uma forma geral todas as turmas 

numa esmagadora maioria afirmaram usar mapas em História, todavia, a de 9º ano e 12º ano de 
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 Vide sectograma 39 – O que sucede na aula de História dos Inquiridos?, e gráfico 40 para a distribuição por turmas. 
66

 ARÓSTEGUI, Julio (2006). Pesquisa Histórica e método. São Paulo: EDUSC, p: 490. 
67

 BLOCH, Marc (2001). Apologia da História: ou o oficio de Historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zarah Editor, p:79. 
68 Currículo Nacional do Ensino Básico Competências Essenciais “História”, p: 101, acedido em 10 de Setembro de 2011, em: 

http://dgidc.min-edu.pt/ensinobasico/index.php?s=directorio&pid=2 
69

 Vide sectograma 41 – Uso de mapas em História. 

http://dgidc.min-edu.pt/ensinobasico/index.php?s=directorio&pid=2
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escolaridade
70

 todos os elementos da turma concordaram que usam mapas nas suas aulas, ao invés a 

de 10º ano com História apresentou 5 alunos a afirmarem que não usam mapas o mesmo número se 

verificou na turma de 10º ano sem História.
71

 

 

 A última fase do inquérito apresenta duas questões de resposta aberta, foram reunidas todas as 

respostas apresentadas pelos alunos, de certa forma algumas são similares entre si, permitindo 

introduzi-las no programa informático e construir gráficos.  

 A questão número 16 contempla três respostas, ou seja, acontecimentos históricos mundiais, 

figuras históricas mundiais e a explicação de optarem por determinado acontecimento. Por 

conseguinte, iremos iniciar a nossa redação sobre quais os acontecimentos históricos, e de seguida 

comparar os mesmos por turmas, idades e sexo. 

 Obtiveram-se 24 respostas para os acontecimentos históricos mundiais, as com maior votação 

e com uma diferença mínima entre elas são: 2ª Guerra Mundial (16), seguida de Guerras Mundiais 

(15) e por último os Descobrimentos (14)
72

. Recordemos estas mesmas respostas surgidas no gráfico 

15 sobre “o que os alunos falam sobre conhecimentos históricos”
73

, todavia, como detinham de maior 

liberdade de escrita surgiram maior número de respostas. Contudo, no gráfico dos “períodos 

históricos” (33) tendo sido o mundo antigo detentor de maior número de preferências, no presente 

gráfico para a pergunta 16 o mundo antigo apenas recebeu opção de sete alunos. Observe-se de 

seguida os 3 gráficos entre si:  
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 As presentes turmas pertencem ao núcleo de estágio, não pretendo afirmar que as restantes turmas não tiveram docentes 

eficientes, apenas que nestas houve um trabalho acrescido, como se visualizará na parte terceira deste relatório.  
71

 Vide gráfico 42 – Distribuição por Turmas do 2Uso de mapas em História” 
72

 Vide gráfico 43 – Acontecimentos Históricos Mundiais mais Relevantes referidos para os Inquiridos. 
73

 Vide nesta segunda parte os comentários estabelecidos ao gráfico 15, assim como ao gráfico 33. 
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Na distribuição por turmas dos “acontecimentos históricos mundiais”,
74

 são as turmas de 9º 

ano e 10º ano sem História que apresentam os valores mais altos para o tema as Guerras Mundiais, o 

10º ano com História e ambas as turmas de 12º ano apresentam valores mais elevados para o tema 

específico: 2ª Guerra Mundial. Poder-se-á dizer que ambos os temas são similares, contudo esta 

diretiva em separar as respostas, surge no âmbito de ser o mais fidedigno possível em relação ao que 

os alunos mencionaram, ou seja, nem todos redigiram guerras mundiais, mas sim optaram por 

mencionar a guerra que para eles fora mais relevante. 

 Caso peculiar encontrou-se na turma de 10º ano com História, um aluno confrontou-nos com 

a opção de uma 3ª guerra mundial. Serve apenas este comentário como curiosidade, sobre alguns 

elementos redigidos pelos nossos alunos. 

De referir ainda a presença portuguesa através dos descobrimentos para os acontecimentos 

mundiais, é de facto importante observar este registo uma vez que a nossa História faz parte 

integrante da História Mundial. 

 Repartindo os temas pelas idades visualizou-se o seguinte: os de 14 e 15 anos preferiram os 

descobrimentos; dos 16 em diante situaram a sua preferência entre as guerras mundiais e a 2ª guerra 

mundial.
75

 

 Separando por sexos, evidenciou-se que o sexo feminino recai sobre as guerras mundiais (10) 

e é o sexo masculino quem faz a distinção entre a 2ª guerra mundial (11).
76

 

 Deve-se ainda mencionar que neste caso dos acontecimentos mundiais 10 alunos riscaram 

este espaço, outros afirmaram: não saber o que responder, não se recordar de nada, não apetecer e 

outros escreveram a expressão “nada”. Desta forma, colocou-se no gráfico a expressão “nada” 

atribuída a estes alunos. 

  

 Para as “figuras mundiais”, temos os alunos que nada escreveram (que já observamos 

anteriormente nos acontecimentos mundiais) e os que apesar de terem redigido um acontecimento 
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 Vide tabela 44 – Distribuição por Turmas dos “Acontecimentos Históricos Mundiais” 
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 Vide tabela 45 – Distribuição por Idades dos “Acontecimentos Históricos Mundiais” 
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  Vide tabela 46 – Distribuição por Sexo dos “Acontecimentos Históricos Mundiais” 
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mundial e de o não exemplificarem, acrescentaram uma figura mundial. Anexando os alunos que 

redigiram “nada” e que simplesmente não colocaram uma figura mundial, temos uma esmagadora 

maioria de 70 inquiridos, em relação aos 28 alunos que escreveram. Deste modo a figura com alguma 

relevância é Hitler (16), seguida de Bin Laden (4).
77

 

 Através da apresentação dos resultados por turma, evidencia-se que de um modo geral todos 

os alunos de todas as turmas não apresentaram uma figura histórica mundial, todavia é a turma de 10º 

ano com História que apresenta o resultado mais elevado (anexando “nada” com sem figura), seguida 

da turma de 10º ano sem História. Se nos centrarmos nas figuras históricas, é a turma de 9º ano e 10º 

ano com História que optam pela personagem Hitler, seguida da turma de 10º ano sem História com 

os alunos a escolher Bin Laden. Nas turmas de 12º ano com e sem História, apenas um aluno 

escolheu Hitler.
78

 

 Em todas as idades encontramos a maior percentagem para a figura histórica: Hitler.
79

 Na 

distribuição por sexo, tanto o feminino como o masculino apresentam o maior número para esta 

figura histórica marcante da 2ª Guerra Mundial.
80

 

 Por conseguinte, uma vez mais os gráficos estabelecem paralelismo entre si sobre o que os 

alunos mais falam, os conteúdos mais apreciados na disciplina, os acontecimentos que consideram 

mais marcantes, e por fim a figura histórica, tudo nos reporta para a Idade Contemporânea, período 

das grandes guerras mundiais e seus líderes, ou talvez o que esteja mais presente na memória dos 

alunos ou o que é mais divulgado pela memória coletiva. 

  

 Nas “explicações”,
81

 obteve-se 10 alunos sem terem redigido “nada”, e sem explicação foram: 

19 que apesar de terem redigido o acontecimento e por vezes figura histórica, não explicaram o 

motivo da sua opção, um total de 29 alunos nada frisaram. Seguidamente tem-se, 23 alunos a 

afirmarem: “porque gostam”. Observando com determinado cuidado o gráfico as respostas que 

poder-se-á identificar como sendo de uma consciencialização histórica são: contributo para o mundo 

(2); evitar os erros do passado (10) e mudança de mentalidades (2). Os alunos apenas mencionaram 

estas frases, não as explicaram como se desejaria, contudo a expressão “evitar os erros do passado” 

aproxima-se do intuito deste trabalho. Em análise com o gráfico 7 as 23 respostas obtidas no 

“compreender a realidade” aqui são diminutas, e se comparássemos ainda com o gráfico 35 (a 

formação cívica e a História) em que 27 alunos disseram “cidadania”, agora parece-nos muito 

distante em valores esse mesmo género de resposta. 
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 Vide gráfico 47 – Figuras Históricas Mundiais mais relevantes para os Inquiridos.  
78

 Vide tabela 48 – Distribuição por Turmas das “Figuras Históricas Mundiais”   
79

 Vide tabela 49 – Distribuição por idades das “Figuras Históricas Mundiais”  
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 Vide tabela 50 – Distribuição por sexo das “Figuras Históricas Mundiais”  
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 Vide gráfico 51 – Explicações sobre os Acontecimentos Mundiais Históricos.  
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 Aquando da distribuição por turmas, a de 9º ano apresenta o maior valor para a resposta 

“porque gosta”, para a resposta “evitar erros do passado” surge em terceiro lugar; para o 10º ano com 

História, é a turma que maior valor possui sem explicação (10), para “evitar erros do passado” surge 

em quarto lugar com 2 alunos; na turma de 10º ano sem História por diferença de um aluno em 

relação á turma com História detém o primeiro lugar “sem explicação”, e nenhum aluno redigiu 

evitar os erros do passado. Na turma de 12º ano com História, o maior número de alunos optou por 

dizer “avanços sociais, políticos e económicos” seguida de “evitar erros do passado”, no 12º ano sem 

a disciplina apenas dois alunos elegeram que a história será um contributo para evitar os erros do 

passado. 

 Cabe ainda acrescentar, o facto de todos os alunos da turma de 9º ano terem contribuído com 

uma explicação. Por sua vez, ambas as turmas de 12º ano apenas um aluno a redigiu.
82

       

 Se no gráfico de idades nos centrarmos na resposta “evitar os erros do passado” ela recai nas 

seguintes idades, 14, 17 e 18 anos, portanto o correspondente ás turmas de 9º e 12º ano de 

escolaridade.
83

 Em ambos os sexos encontra-se o mesmo valor (5) para a resposta “evitar os erros do 

passado”.
84

 Estamos perante turmas de final de ciclo em que determinados conhecimentos estão mais 

presentes no seu raciocínio e igualmente tem maior número de competências desenvolvidas. 

  

 A última questão do inquérito, transporta o aluno ao espaço português, era pretendido que 

evoca-se um acontecimento e figura histórica portuguesa e fornece-se uma explicação.  

 No caso dos “acontecimentos portugueses” em paralelismo com os “acontecimentos 

mundiais”, 19 alunos não responderam á questão, ou seja, menor percentagem em relação aos 

acontecimentos mundiais. Em grande destaque no gráfico sobressai a epopeia portuguesa: os 

descobrimentos, com 46 alunos (46,94%). Segue-se a escolha do “25 de Abril” por 12 jovens.
85

 Por 

conseguinte, estes são os dois grandes temas que os alunos optaram. Recorde-se que anteriormente 

no gráfico 15 (“o que os alunos falam sobre conhecimentos mundiais”) 2 alunos haviam optado pelo 

25 de Abril, denote-se ainda o facto de alguns alunos (14) nos acontecimentos mundiais terem optado 

igualmente pelos descobrimentos.
86

 

 Na distribuição por turmas
87

 e por idades
88

 o maior valor surge associado aos descobrimentos 

portugueses, com exceção da turma de 10º ano sem História pois neste caso os alunos nada 
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 Vide tabela 52 – Distribuição por Turmas das “Explicações sobre os Acontecimentos Históricos Mundiais” 
83

 Vide tabela 53 – Distribuição por Idades das “Explicações sobre os Acontecimentos Históricos Mundiais” 
84

 Vide tabela 54 – Distribuição por Sexo das “Explicações sobre os Acontecimentos Históricos Mundiais” 
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 Vide gráfico 55 – Acontecimentos Portugueses mais relevantes para os Inquiridos. 
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 Vide gráfico 43 – Acontecimentos Históricos Mundiais mais relevantes para os Inquiridos. 
87

 Vide tabela 56 – Distribuição por Turmas dos “Acontecimentos Portugueses” 
88

 Vide tabela 57 – Distribuição por Idades dos “Acontecimentos Portugueses”  
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mencionaram. Por sexo, são as mulheres que menos escreveram, contudo em ambos os sexos a 

maioria cabe aos descobrimentos.
89

  

 

 No gráfico das “figuras portuguesas”, a maioria dos alunos nada registou, assim a 

percentagem de “nada” e “sem figura” somadas apresenta o seguinte valor: 61,23% ou seja 60 alunos 

de 98 não apresentaram uma menção.    

 Todavia, apesar de existirem várias figuras marcantes portuguesas registadas apenas por um 

aluno, duas sobressaíram Salazar (10) e D. Afonso Henriques (9).
90

 Será nestas duas personagens que 

se irá dar uma maior enfoque na distribuição por turmas, idades e sexo. 

 A turma de 9º ano apenas um aluno para cada uma das figuras históricas (Salazar e D. Afonso 

Henriques); na turma de 10º ano com História maior número (7) de alunos registou a figura de D. 

Afonso Henriques; na turma de 10º ano sem História apenas dois alunos referiram Salazar; na turma 

de 12º ano com História apenas três alunos identificaram Salazar e um aluno apenas na turma de 12º 

ano sem a disciplina o identificou.
91

  

 Nas idades
92

 a figura de Salazar surge em quase todas as faixas etárias, geralmente apontada 

por dois alunos. Na distribuição por sexo,
93

 tanto a imagem de Salazar como de D. Afonso Henriques 

surge em Ex quo para ambos os sexos. Todavia é de referir o facto de terem sido as mulheres a 

apresentar um maior número de figuras históricas portuguesas.  

 

 Novamente os nossos alunos não nos ofereceram explicações
94

 sobre os temas escolhidos, 

com 40,43%, ou seja, 39 alunos
95

, quase metade dos inquiridos não respondeu á questão. Contudo 

27,55% (27 alunos) referiram que foram momentos de glória para o povo português. De facto existe a 

consciência de um período áureo para o nosso povo, ligado ao período dos descobrimentos.
96

 

 Das inúmeras respostas fornecidas, duas despertaram interesse apesar do número reduzido de 

alunos a evidencia-la: mudança de mentalidade e contributo para o mundo. 
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 Vide tabela 58 – Distribuição por Sexo dos “Acontecimentos Portugueses”   
90

 Vide gráfico 59 – Figuras Históricas Portuguesas mais relevantes para os Inquiridos. 
91

 Vide tabela 60 – Distribuição por Turmas das “Figuras Históricas Portuguesas”  
92

 Vide tabela 61 – Distribuição por Idades das “Figuras Históricas Portuguesas”  
93

 Vide tabela 62 – Distribuição por Sexo das “Figuras Históricas Portuguesas”  
94

 Vide gráfico 63 – Explicações sobre os Acontecimentos Históricos Portugueses. 
95

 Anexando: “nada” e “sem explicação”. 
96

 Frase retirada do inquérito: 9º ano “escolheria os descobrimentos porque apesar de não ser a matéria que mais gosto de falar acho 

que é o acontecimento mais importante de Portugal pois na altura liderou o mundo e deu início ao que conhecemos hoje.”; 10º ano 
com História: “Os descobrimentos portugueses porque nesta época Portugal fez grandes feitos a nível mundial e porque também era 
o dono do Mundo.”; 10º ano sem História: “Descobrimentos. Vasco da Gama. Foi o acontecimento mais importante para o nosso 
país.”; 12º ano com História: “No caso português acho que relembraria o período dos descobrimentos. Além de achar ser um período 
interessante, acabo por mostrar que Portugal deu o seu contributo ao mundo. Apesar de achar que após isso fizemos muito pouco 
mais.”; 12º ano sem História: “Optaria por referenciar as grandes descobertas via marítima, destacar os navegadores  pela sua 
coragem e determinação para que fosse possível tantos feitos.” Vide anexo nº 2 – Conteúdos de alguns inquéritos de História. 
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 Na distribuição por turmas, surge em segundo lugar (se unirmos “nada” e “sem figura” como 

primeiro lugar) a expressão glória em quase todas as turmas, com exceção da turma de 10º ano sem 

História que opta pela resposta: “porque gosta”.
97

  

 Nas idades,
98

 a distribuição é uniforme, isto porque, se encontra por todas as turmas a mesma 

opção de resposta. No sexo,
99

 são as mulheres as que mais responderam “glória”. 

 Terminada a leitura dos gráficos obtidos através do inquérito, a conclusão imediata alcançada 

é de um longo percurso ainda a ser percorrido tanto para os alunos de História como dos que a 

terminam no 9º ano. A maioria dos alunos sabe o porquê da disciplina, usam as fontes em sala de 

aula, conhecem a função de cidadania no âmbito da disciplina, apenas de uma forma negativa se 

registou que aquando de identificação de acontecimentos mundiais ou nacionais as respostas nem 

sempre foram as desejadas, o mesmo se registando para as explicações. De facto, pensou-se em 

resultados menos favoráveis à consciência histórica, poderemos afirmar que alguns alunos observam 

a presente disciplina como um prolongamento à compreensão da realidade, assim como uma 

aproximação à cidadania. São os trabalhos de análise de fontes tidos em sala de aula e da formulação 

do pensamento crítico que desencadeiam nos alunos uma maior apetência para uma 

consciencialização do seu país mas igualmente do resto do mundo. 
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 Vide tabela 64 – Distribuição por Turmas das “Explicações sobre os Acontecimentos Históricos Portugueses” 
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 Vide tabela 65 – Distribuição por Idades das “Explicações sobre os Acontecimentos Históricos Portugueses” 
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 Vide tabela 66 – Distribuição por Sexo das “Explicações sobre os Acontecimentos Históricos Portugueses” 



PARTE II 

58 
 

4. Análise de Dados de Geografia 

 

 
“(…) a Geografia escolar assume capital relevância na formação da consciência espacial-cidadã(…)”

100
 

 

A aplicação do inquérito de Geografia pretendeu abarcar turmas com e sem a disciplina, de 

forma a poder-se realizar uma comparação mais assertiva entre dados. Por conseguinte, as turmas 

foram: uma de 10º ano com Geografia e uma de 10º e 12º ano sem a disciplina, contudo esta última 

tivera a disciplina até ao 11º ano. A leitura dos dados
101

 segue a ordem do inquérito. 

 

A população de inquiridos foi de 66 indivíduos, a turma de 10º ano com Geografia apresenta 31 

alunos
102

, a de 10º ano sem a disciplina com 22 e por último a de 12º ano igualmente sem Geografia 

residiu nos 13 inquiridos. Deste modo, a turma com maior número de alunos é a de 10º com 

Geografia, e a menor a de 12º ano.
103

 Temos observado que no 12º ano as turmas tornam-se menores, 

facto ocorrido igualmente em História.
104

 Provavelmente, por se afirmar que se tratam de áreas com 

pouca saída profissional ou por fazerem parte de um ramo comum em outros cursos, como é o caso 

do curso de economia.
105

 

 

 Decidiu-se distribuir os inquiridos por idades, o gráfico resultante ofereceu a leitura de maior 

percentagem para os alunos com 16 anos de idade logo seguida dos de15 anos. Trata-se de alunos 

jovens uma vez que estamos a trabalhar com turmas de 10º ano e por sua vez os alunos de 12º ano 

serem em menor número mas com idades superiores, assim, apenas um aluno tem 19 anos e dois tem 

20.
106

 Tendo presente o gráfico da distribuição das idades por turmas, constatou-se o que já se referiu 

que as turmas de 10º ano possuem os alunos mais jovens ao invés da de 12º ano, tendo esta o maior 

número de alunos com 18 anos.
107

 

  

 A diferença entre sexos reside no maior número de raparigas que de rapazes, a diferença é de 

18,18%.
108

 A diferença é mínima, mas mostra a presença significativa do sexo feminino nas escolas. 

No gráfico sobre o sexo por turma, deparou-se que a turma sem Geografia e a de 12º ano sem a 

disciplina, com um número relativamente aproximado entre sexos. A de 12º ano com uma ligeira 
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 Acedido a 6 de Fevereiro de 2012, em: http://www.agb.org.br/XENPEG/artigos/GT/GT4/tc4%20(50).pdf p:3 
101

 Vide anexo nº 1 (Inquérito de Geografia) e anexo nº 4 (Gráficos de Geografia). 
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 Convêm auferir que a turma de estágio do 10º ano por ser uma turma demasiadamente pequena por fazer parte de um outro 

curso possuía de início 12 alunos, na altura deste inquérito apenas 6 compareceram. Anexou-se outra turma para poder ter 
expressão para o trabalho. 
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 Vide gráfico 1 – Inquiridos – Total (Geografia). 
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 Vide gráfico 1 – Inquiridos – Total (História). 
105

 Acedido a 23 de Julho de 2012, em: http://www.dgidc.min-edu.pt/ensinosecundario/index.php?s=directorio&pid=2&letra=G 
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 Vide gráfico 2 – Inquiridos – Idade. 
107

 Vide gráfico 4 – Distribuição de Idades por Turmas. 
108

 Vide gráfico 3 – Inquiridos – Sexo.  

http://www.agb.org.br/XENPEG/artigos/GT/GT4/tc4%20(50).pdf
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diferença 8 raparigas para 5 rapazes e a de 10º ano sem Geografia possui uma discrepância bastante 

acentuada entre sexos, com uma diferença de 12 alunos (5 rapazes) para as 17 raparigas 

existentes.
109

A de Geografia apresente mais rapazes (17) que raparigas (14).  

 Decidiu-se ainda distribuir as idades por sexo, por conseguinte, com a idade de 15 anos 

encontram-se os sexos com a mesma percentagem (12,12%); nos 16 anos as mulheres são superiores 

ao número de rapazes com uma diferença de 7 alunos; nos 17 anos são novamente elas a grande 

maioria; na escala dos 18 anos encontram-se próximos com os rapazes a serem mais apenas pela 

diferença de um; apenas existe um aluno com 19 anos e na faixa etária dos 20 são do sexo 

feminino.
110

 

 

 A questão seguinte inquere os alunos sobre se sabem “porque estudam ou estudaram 

Geografia”, obteve-se 12 tipos de resposta, a mais redigida pelos alunos foi: “saber sobre o mundo” 

(19), seguida de “cultura geral” (11). Contudo, sete alunos responderam que não sabiam o motivo de 

a estudarem e 4 simplesmente não responderam.
111

 Apenas, dois alunos referiram que poderia 

auxiliar no futuro. Deste modo, as respostas obtidas prendem-se com o conhecimento memorizado e 

não através do que a disciplina poderá contribuir para a sua participação como cidadãos no futuro. 

 Na distribuição por turmas, em todas elas a percentagem maior cabe ao: saber sobre o mundo. 

Com exceção do 10º ano com Geografia em que o “saber sobre o mundo” se encontra em Ex quo 

com a resposta: cultura geral. Porém, os dois alunos que forneceram a resposta: auxiliar no futuro, 

um pertence à turma de 10º ano com Geografia e o outro à turma de 12º ano sem geografia (não 

olvidar que esta turma teve Geografia durante o 10º e 11º anos).
112

 Na repartição por idades, a ideia 

expressa pelos alunos “saber sobre o mundo” surge em todas as faixas etárias com o máximo de 

alunos. Com exceção da idade de 17 anos em que optaram por outras formas de resposta: “cultura 

geral” e “localizar países e climas”. Analisando o caso da resposta, “auxiliar no futuro” as idades são: 

17 e 18 anos.
113

 

 Apresentando as opiniões por sexo, observa-se em ambos a maior percentagem para a ideia 

“saber sobre o mundo”. No caso de “auxiliar no futuro” a opinião foi fornecida pelo sexo 

feminino.
114

 

 

 No caso dos “locais de Pesquisa de Conhecimentos Geográficos”, os estudantes, revelaram 

que na sua maioria não realizam pesquisas. Unidas as respostas positivas, ter-se-ia 25 para 40 
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 Vide gráfico 5 – Distribuição de Sexo por Turmas. 
110

 Vide gráfico 6 – Distribuição por Idades por Sexo. 
111

 Vide gráfico 7 – Porque estudas ou estudaste Geografia? 
112

 Vide tabela 8 – Distribuição por Turmas “Porque estudas ou estudaste Geografia?” 
113

 Vide tabela 9 – Distribuição por Idades “Porque estudas ou estudaste Geografia?” 
114

 Vide tabela 10 – Distribuição por Sexo “Porque estudas ou estudaste Geografia?” 
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inquiridos que afirmam não pesquisar. Porém, a resposta seguida mais votada é “sim/internet” com 

19 alunos.
115

 Novamente a presença das novas tecnologias no ensino, tal como outrora se havia 

sugerido na Carta Internacional da Educação Geográfica, atualmente com grande divulgação e por 

vezes com algum exagero na sua utilização. 

 Na repartição das opiniões por turmas, verificou-se que o 10º ano com Geografia apresenta: a 

internet como a resposta mais elevada, que contem todas as restantes formas de resposta, ou seja, as 

restantes turmas apenas disseram ora que não pesquisavam ou que o fariam através da internet.
116

 

 Nas idades observou-se, que os alunos de 15 e 16 anos apresentam a percentagem mais 

elevada de respostas negativas sobre as pesquisas, logo seguida de internet; porém com 17 anos a 

resposta maioritária recai no uso das novas tecnologias (7); nos 18 anos as opiniões mais elevadas 

recaem em não pesquisar (6), seguida de dois alunos que preferem internet e livros.
117

 

 Por sexo, encontra-se em ambos os sexos as opiniões mais elevadas para a não pesquisa e se o 

fizessem seria através do computador. Seguidamente identificou-se que são as mulheres as que mais 

referiram não realizar pesquisas (24) em relação ao sexo masculino (14).
118

 

 

 Seguidamente questionou-se os alunos “sobre que assuntos geográficos falavam”, dos 66 

inquiridos uma esmagadora maioria afirmou não falar de qualquer assunto ou tema de Geografia 

(48).
119

 Todavia, distribuindo por turmas
120

 os resultados são: na turma de 10º ano com Geografia, 

apesar de terem fornecido o maior número de opiniões para a pergunta, dos 31 alunos 20 

responderam negativamente, e apenas três identificaram que costumam falar de desastres naturais, 

dois sobre localizações e com apenas um aluno escolheram: clima, localizações/clima e vários temas 

(não especificando nenhum em concreto). A turma de 10º ano sem Geografia: igualmente com um 

elevado número de respostas negativas (19), os restantes alunos afirmaram falar de: desastres naturais 

e localizações. Por último, a turma de 12º ano sem Geografia: tal como nas restantes turmas a maioria 

respondeu negativamente, e os restantes estudantes: três identificaram localizações e um mencionou 

os desastres naturais. Por conseguinte, retirando a coluna de respostas negativas a segunda resposta 

mais referida foi: localizações seguida de desastres naturais. 

 Em todas as idades a distribuição é idêntica à das turmas, ou seja, todas as idades apresentam 

não gostarem de falar sobre temas geográficos. Todavia, o tema “desastres naturais” tem a sua maior 

percentagem nos alunos com 16 anos.
121

 Por sexo, são as raparigas as detentoras da maioria das 
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 Vide gráfico 11 – Locais de Pesquisa de conhecimentos Geográficos. 
116

 Vide gráfico e tabela 12 – Distribuição por Turmas dos “Locais de Pesquisa de Conhecimentos Geográficos” 
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 Vide tabela 13 – Distribuição por Idades dos “Locais de Pesquisa de Conhecimentos Geográficos”  
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 Vide tabela 14 – Distribuição por Sexo dos “Locais de Pesquisa de Conhecimentos Geográficos” 
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 Vide gráfico 15 – O que os Alunos falam sobre Conhecimentos Geográficos.  
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 Vide tabela 16 – Distribuição por Turmas sobre “O que os Alunos falam de Conhecimentos Geográficos” 
121

 Vide tabela 17 – Distribuição por Idades sobre “O que os Alunos falam de Conhecimentos Geográficos” 
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respostas negativas (29) em relação aos rapazes (19), e em ambos os sexos a localização e os 

desastres naturais apresentam relativamente o mesmo valor.
122

 

 

 Na sequência do inquérito, tentou-se saber “onde costumam pesquisar os alunos sobre um 

lugar desconhecido?”, a esmagadora maioria respondeu que o faria na internet (42). Porém, 19 alunos 

disseram que não iriam pesquisar, 4 referiram que sim mas não esclareceram onde, e apenas um falou 

em GPS.
123

 

 Por turmas, todas elas evidenciaram que prefeririam pesquisar via internet. Todavia, a turma 

de 10º ano sem Geografia as respostas: “não” e “sim/internet”, aproximam-se e foi esta a única turma 

a ter um aluno a falar de GPS.
124

 Também nas idades se encontra a maior percentagem de estudantes 

voltados para a pesquisar através do computador.
125

 Na referência ao GPS tratou-se de um aluno de 

15 anos. Por sexo, são as mulheres as detentoras da maioria de pesquisa por internet (23) em relação 

ao sexo masculino (19). No caso do GPS sabemos que se trata de uma aluna com 15 anos.
126

 

 Comparando este gráfico com o 11 (Locais de Pesquisa de Conhecimentos Geográficos), 

temos novamente as novas tecnologias com grande tendência entre os jovens, e igualmente é o sexo 

feminino o detentor da maioria. Contudo, a pergunta sendo feita de forma diferente influenciou de 

certa forma os nossos jovens, uma vez que o número de respostas negativas diminuiu 

consideravelmente, ou seja, no gráfico 11 tinha-se 40 alunos com resposta negativa e no atual gráfico 

19 temos apenas 19 alunos a afirmar que não pesquisariam. Comparem-se as seguintes tabelas:  

 

 

 Nas turmas evidencia-se novamente a de 10º ano com Geografia com os resultados mais 

elevados, por sua vez nas respostas negativas na primeira tabela a turma de 10º ano com a disciplina 

equipara-se em resultados à turma de 12º ano, no último gráfico é a segunda em respostas negativas.  

 Por conseguinte, numa questão diferente as respostas aproximaram-se mas o número de 

respostas negativas diminuiu.  
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 Vide tabela 18 – Distribuição por Sexo sobre “O que os Alunos falam de Conhecimentos Geográficos” 
123

 Vide gráfico 19 – Onde Costumam Pesquisar sobre um Lugar Desconhecido.  
124

 Vide tabela 20 – Distribuição por Turmas “Onde os Alunos costumam Pesquisar sobre um Lugar Desconhecido” 
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 Vide tabela 21 – Distribuição por Idades “Onde os Alunos costumam Pesquisar sobre um lugar Desconhecido” 
126

 Vide tabela 22 – Distribuição por Sexo “Onde os Alunos costumam Pesquisar sobre um Lugar Desconhecido” 
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 O uso de mapas em viagens está a cair em desuso, graças às novas tenologias, através de uma 

simples questão inquirimos os jovens sobre o seu uso. Evidenciou-se que 37 alunos ainda usam 

mapas nas suas viagens. Mas por uma diferença de 8 alunos temos os inquiridos a afirmar que não 

usam. Por conseguinte, equiparam-se os valores entre respostas.
127

 Distribuindo por turmas os 

resultados, a de 10º ano com a disciplina resultou numa maior percentagem de alunos com resposta 

negativa, mesmo em relação às restantes turmas. Por sua vez, a turma de 10º ano sem Geografia, 

obteve o mesmo resultado para ambas as respostas; no 12º ano tem-se o não com maior índice (8), 

mas por uma diferença mínima (3) em relação à resposta positiva (5).
128

 

 

 Seguidamente perguntou-se aos alunos, se tinham “hábitos de leitura sobre a sua cidade, vila 

ou lugar”, no questionário colocamos apenas a opção de responderem sim ou não, os resultados 

obtidos são muito próximos, ou seja, pela diferença de apenas 2 alunos, o sim com 32 alunos e o não 

com 34. Por conseguinte, tal como o uso dos mapas em viagens ou como falar de assuntos 

geográficos, também aqui os “hábitos de leitura” sobre a sua localidade tem respostas muito 

equiparadas entre o sim e o não.
129

 Apresentando os dados por turmas, apenas a turma de Geografia 

apresentou o “sim” como a resposta mais elevada, as restantes turmas o “não” é superior, contudo é 

quase insignificante os resultados, em todas elas encontramos a diferença de um aluno entre as 

respostas sim e não.
130

 Nas idades
131

 observou-se, que entre os 15 e 16 anos existe um maior número 

de alunos a não ter hábitos de leitura sobre o seu lugar de residência, seguidamente nas idades 

seguintes os resultados são o oposto. Na repartição por sexo, as mulheres são as que mais se 

informam (22), no entanto nos homens temos uma proximidade de valores entre as respostas, ou seja, 

a diferença entre o sim e o não é de apenas 3 alunos.
132

 

 

 Solicitou-se aos alunos que nos indicassem como conseguiam as informações sobre a sua 

localidade, neste campo tinham a possibilidade de optar por mais do que uma resposta, com a maioria 

das respostas negativas na resposta anterior, pensou-se que não iriam responder, contudo todos 

responderam, caindo-se em contradição com o que se observara anteriormente. Os resultados obtidos 

recaem tal como já havíamos visualizado nos gráficos 11 e 19, em que as pesquisas são na maioria 

realizadas através da internet, nesta resposta a percentagem mais elevada recai igualmente na internet 

seguido dos pais e família.
133
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 Vide gráfico 23 – Uso de Mapas em Viagens.  
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 Vide gráfico 24 – Distribuição por Turmas do “Uso de Mapas em Viagens” 
129

 Vide gráfico 25 –Hábitos de Leitura sobre a Cidade/Vila/Lugar. 
130

 Vide gráfico 26 – Distribuição por Turma dos “Hábitos de Leitura sobre a sua Cidade/Vila/Lugar” 
131

 Vide gráfico 27 – Distribuição por Idades dos “Hábitos de Leitura sobre a sua Cidade/Vila/Lugar” 
132

 Vide gráfico 28 – Distribuição por Sexo dos “Hábitos de Leitura sobre a sua Cidade/Vila/lugar” 
133

 Vide tabela 29 –Locais de Obtenção das Informações sobre a sua Localidade. 
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 Repartindo as opiniões pelas turmas
134

 é a turma de 10º ano com Geografia que apresenta o 

valor mais alto para o uso da internet, aliás já se tinha visualizado o mesmo para os gráficos 

anteriores (12 e 20). 

  

 Questionou-se os estudantes sobre quais os conteúdos mais apreciados, tinham a hipótese de 

selecionar “outro” e redigir qual, contudo alguns (7) selecionaram este e item e nada redigiram, 

ficando-se sem saber o que mais gostavam. Observando a tabela o Ambiente foi o que mais escolhas 

teve em primeiro lugar (11), seguido do clima (9), mas 11 alunos nada preencheram.
135

  

 Compare-se os resultados tidos no gráfico7, nenhum aluno mencionou o fator ambiental, 

poder-se-á julgar que a expressão usada “auxiliar no futuro” possa estar relacionada com o ambiente? 

No gráfico 15 (assuntos que os alunos falam sobre conhecimentos geográficos) não surge a menção 

ao ambiente. 

 

 Na continuação da observação dos gráficos sobre o inquérito, surge agora a questão da 

“utilidade da Geografia na Formação Cívica”. Como é de conhecimento comum, esta disciplina deixa 

de existir a partir do 9º ano de escolaridade, mas os conhecimentos de cidadania deverão manter-se. 

Assim, as respostas foram ordenadas por “não” com e sem explicação, e o mesmo para o “sim” e 

seguidamente as restantes respostas segundo o que os inquiridos referiram. Por conseguinte,
136

 a 

maioria dos inquiridos (18) afirmou que a Formação Cívica em nada se relaciona com a Geografia, 

porem não existiu nenhuma explicação, segue-se o sim (13) mas igualmente sem explicações. 

Observe-se agora as respostas relacionadas com o “não”: 9 estudantes afirmaram que a Geografia não 

se relaciona com a Formação Cívica e 2 escreveram que a Geografia não é importante. Para o “sim” 

as respostas foram mais diversificadas; 9 opinaram sobre a “relação com a cultura geral”, 7 referiram 

para sermos “cidadãos mais conscientes”, 2 para que haja uma “proteção ambiental” e por último 

com apenas um aluno: “proteção ambiental e clima”; “censos”; “falar do nosso país” e “dificuldades 

dos países”.  

 Neste caso a maioria das respostas afasta-se do conceito de cidadania, são poucos os alunos a 

fornecerem uma explicação plausível. No entanto, aqui a ideia consciencialização aproximam-se dos 

gráficos 31 (com a escolha prioritária de Ambiente) e o gráfico 7 (com a expressão “auxiliar no 

futuro). Neste gráfico de relacionamento com a Formação cívica denota-se um maior número de 

respostas repartidas por várias expressões, mas que se interligam entre si para a consciencialização de 

um futuro melhor. 
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 Vide tabela 30 – Distribuição por Turmas dos “Locais de Obtenção das Informações sobre a sua Localidade” 
135

 Vide tabela 31 –Conteúdos mais Apreciados em Geografia. 
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 Vide gráfico 32 – O Auxílio da Geografia na Formação Cívica. 
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 Aquando da distribuição por turmas,
137

 o resultado é: a turma de 10º ano com Geografia com 

a resposta “não” sem explicação a mais alta em relação as restantes turmas, e para a resposta “a 

Geografia não tem um papel importante”, cabe a ambas as turmas de 10º ano. Atendendo às 

respostas: “proteção ambiental” e “cidadãos mais conscienciosos”, em relação à primeira resposta 

apenas um aluno de ambas as turmas de 10º ano o frisaram; para a segunda resposta é a turma de 12º 

ano de escolaridade que apresenta o maior número de respostas (5), por sua vez na turma de 10º ano 

sem a disciplina dois alunos igualmente a mencionaram. Será aqui de estranhar a turma de Geografia 

não ter elaborado este tipo de associações. 

 Dispostas agora por idades, e focalizando-nos na resposta: “proteção ambiental” esta situa-se 

apenas entre os 16 e 17 anos, para “cidadãos mais conscienciosos” verificou-se entre os 16 e 20 

anos.
138

 Não olvidemos que estas são respostas minoritárias. 

 Por sexo, a “proteção ambiental” foi fornecida pelo sexo masculino, no caso dos “cidadãos 

mais conscienciosos” distribui-se equitativamente por ambos os sexos. Devemos ainda frisar que em 

ambos os sexos na resposta “não sem explicação” se encontram com a mesma percentagem de 

inquiridos.
139

 

 

 A sala de aula é o lugar de ensino-aprendizagem, inquirimos os estudantes sobre o que 

sucedia nas suas aulas. Podendo estes escolher mais do que uma opção. Os resultados obtidos foram: 

a maior percentagem para o uso de livros e fichas de trabalho (25%), seguindo-se com 24,12% a 

observação de mapas, aparelhos e documentos, com margem próxima (23,25%) temos o escutar o 

Professor falar sobre os assuntos geográficos. As menos cotadas são: discutir diferentes ideias sobre 

determinados assuntos; participação em atividades de grupo e visitas de estudo e por último 

visionamento de filmes sobre determinados acontecimentos.
140

 Não se pretende extrapolar para além 

da leitura dos gráficos, contudo parecem tratar-se de aulas mais vocacionadas para o uso do manual 

escolar, escutar as opiniões dos professores em vez de discutirem ideias entre si. Poderá este fator 

estar relacionado com as respostas menos cívicas por parte destes alunos? Só em futuras observações 

a outras turmas se poderá obter uma conclusão mais plausível.  

 Na repartição de respostas pelas turmas temos: a turma de Geografia com maior número a 

todas as opções atribuídas e por sua vez a turma de 12º ano possui os resultados mais baixos.
141

 

  

 Do mesmo modo que se questionou em História sobre o uso da Geografia, nestes inquéritos 

perguntou-se se nas aulas de Geografia se a disciplina de História era usada. Uma vez que a 
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 Vide gráfico e tabela 33 – Distribuição por Turmas do “Auxílio da Geografia na Formação Cívica” 
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 Vide gráfico e tabela 34 – Distribuição por Idades do “Auxílio da Geografia na Formação Cívica” 
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 Vide gráfico e tabela 35 – Distribuição por Sexo do “Auxílio da Geografia na Formação Cívica” 
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 Vide sectograma e gráfico 36 – O que sucede na Sala de Aula dos Inquiridos? 
141

 Vide gráfico 37 – Distribuição por Turmas “O que sucede em Sala de Aula dos Inquiridos” 
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interdisciplinaridade deve existir nas escolas, de forma a garantir que o conteúdo de todas as áreas 

disciplinares se relacionam entre si. Por conseguinte, apenas um aluno não respondeu e os restantes 

38 responderam afirmativamente e 27 responderam não. Apesar de não ser uma diferença muito 

significativa, o uso da disciplina de História em Geografia tem sido usada supõem-se com alguma 

frequência.
142

  

 Na distribuição por turmas em todas encontramos a resposta “sim” com maior cotação, porem 

a turma de 10º ano sem Geografia apresenta valores muito próximos.
143

 

 

 Por último, as perguntas de resposta aberta permitindo aos alunos explanar sobre os seus 

conhecimentos
144

, solicitava-se numa primeira parte que falassem de um “acontecimento geográfico 

mundial” marcante e explicassem o motivo da escolha, por sua vez a última questão inquiria sobre 

“um acontecimento geográfico português” e igualmente oferecessem uma explicação. As respostas 

apresentadas nos gráficos foram as redigidas pelos alunos, tentou-se dentro do possível não 

desvirtuar as suas opiniões, por isso se obteve um gráfico com inúmeras opções. Comecemos pela 

questão geográfica mundial, onde se obteve 18 tipos de resposta, a grande maioria dos estudantes 

nada respondeu (27), nesse espaço encontramos traços na diagonal, assim como manifestarem o 

desagrado em faze-lo. Dentro das opiniões mais escolhidas temos o “tsunami” com 11 alunos, segue-

se com o mesmo valor (4 alunos) “atividades económicas” e “desastres naturais”. No caso dos 

proteção ambiental ou problemas ambientais apenas um aluno o referiu e 2 referiram extinção de 

espécies.
145

 

 Veja-se nas turmas a disposição das respostas, é bem visível a enorme percentagem em todas 

as turmas dos alunos que “não” responderam, contudo a de Geografia foi a que teve maior 

percentagem, apesar de ser a turma mais numerosa. Por outro lado, esta mesma turma não registou a 

resposta mais alta para “tsunami”, mas sim para as atividades económicas e os dois alunos que 

mencionaram “extinção de espécies” pertencem à mesma turma. Todavia, a turma a registar 

“problemas ambientais” foi a de 10º ano sem Geografia.
146

 

 Nas idades evidenciou-se que foram os alunos entre os 15 e 17 anos que mais falaram sobre o 

“tsunami”, para os “desastres mundiais” e “problemas ambientais” são alunos com a idade de 16 

anos.
147
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 Vide gráfico 38 – Resultado do Uso da História em Geografia. 
143

 Vide gráfico 39 – Distribuição por Turmas do “Uso da História em Geografia” 
144

 Vide anexo nº 2 – Conteúdo de alguns Inquéritos de Geografia. 
145

  Vide gráfico 40 – Acontecimentos Geográficos Mundiais mais relevantes para os Inquiridos.  
146

 Vide tabela 41 – Distribuição por Turmas dos “Acontecimentos Geográficos Mundiais”  
147

 Vide tabela 42 – Distribuição por Idades dos “Acontecimentos Geográficos Mundiais”  
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 Observando a tabela por sexo, depara-se com o facto de terem sido as mulheres a 

mencionarem “tsunami” (10 para um do sexo masculino). Os “desastres mundiais” são na sua 

maioria pertença do sexo masculino e a resposta “problemas ambientais” referida por uma aluna.
148

 

 Para as “explicações dos acontecimentos geográficos mundiais”, temos os mesmos 27 alunos 

que nada mencionaram e 16 outros que apenas referiram o seu interesse mas não explicaram.
149

 

Obteve-se apenas 10 explicações tendo sido a mais alta “necessidade de apoio”
150

 com 4 estudantes. 

Contudo 2 alunos referiram “consciência cívica”.  

 Por turmas observou-se, que a turma que menos explicações forneceu foi a de 10º ano sem a 

disciplina, a de 10º ano com Geografia foi a única a mencionar “consciência cívica”.
151

 

 Na tabela das idades os alunos com 16 anos foram os que menos esclarecimentos deram.
152

 

Aquando da distribuição por sexo, são elas quem menos esclarecem, porem para a resposta com 

explicação maioritária foi fornecida igualmente pelo sexo feminino, assim como o esclarecimento 

“consciência cívica”.
153

 

 

 Para os “acontecimentos geográficos portugueses”, verificou-se que 31 inquiridos “nada” 

disseram ou simplesmente riscaram o espaço. Concretamente com resposta temos; 11 respostas 

dentro delas destacam-se: 19 alunos a mencionarem que o “terramoto de Lisboa” foi o acontecimento 

geográfico mais marcante em Portugal.
154

 Dispondo pelas turmas os resultados, e retirando o “nada” 

a restante percentagem situa-se no “terramoto de Lisboa”, tendo sido a turma de 10º ano sem a 

disciplina apresenta maior percentagem.
155

  

 Em todas as idades encontramos a referência maioritária ao sismo de Lisboa, 
156

na 

distribuição por sexo, são as raparigas as que mais vezes referiram “terramoto de Lisboa” (13), uma 

vez que o sexo masculino apenas apresentou 6 casos.
157

 

 Para as “explicações” apresentou-se os mesmos 31 indivíduos sem terem registado nada, que 

havíamos verificado anteriormente para os acontecimentos geográficos mundiais, e 17 apenas 

mencionaram o acontecimento e não explicaram o motivo da sua escolha. Seguidamente tem-se 6 
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 Vide tabela 43 – Distribuição por Sexo dos “Acontecimentos Geográficos Mundiais”  
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 Vide gráfico 44 –Explicações sobre os Acontecimentos Geográficos Mundiais.  
150

 Esta necessidade de apoio, centra-se no caso do Tsunami e do apoio ás vítimas, poderemos considerar este uma forma de 

consciência. 
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 Vide tabela 43 – Distribuição por Turmas das “Explicações sobre os Acontecimentos Geográficos Mundiais” 
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 Vide tabela 45 – Distribuição por Idades das “Explicações sobre os Acontecimentos Geográficos Mundiais” 
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 Vide tabela 46 – Distribuição por Sexo das “Explicações sobre os Acontecimentos Geográficos Mundiais” 
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 Vide gráfico 48 – Acontecimentos Geográficos Portugueses mais relevantes para os Inquiridos. 
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 Vide tabela 49 – Distribuição por Turmas dos “Acontecimentos Geográficos Portugueses”  
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 Vide tabela 50 – Distribuição por Idades dos “Acontecimentos Geográficos Portugueses”  
157

 Vide tabela 51 – Distribuição por Sexo dos “Acontecimentos Geográficos Portugueses” 
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tipos de respostas (um numero inferior aos acontecimentos mundiais), as mais cotadas e com a 

mesma percentagem (9,09%) são: “marco histórico” e “tomar precauções”.
158

 

 Colocando de parte no gráfico “nada” e “sem explicações”, temos as turmas de 10º ano a 

incidirem sobre “tomar precauções”, por outro lado “marco histórico” foi a opção da turma do 12º 

ano de escolaridade.
159

 

 Dentro das idades, “tomar precauções” com maior índice aos 15 anos, o “marco histórico” nos 

16 e 20 anos
160

, nos 17 a preferência é dizer “porque gosta”.
161

 Na tabela de referência para ambos os 

sexos, “tomar precauções” apresenta o mesmo número (3), mas são as raparigas que detém maior 

número na resposta “marco histórico”.
162

 

 

 Por conseguinte, a forma de consciencialização da disciplina fica muito ausente da estrutura 

mental destes alunos, são uma ínfima parte dos inquiridos que o refere, veja-se o exemplo destes 

últimos gráficos e tabelas em que a explicação é difícil de obter. Refira-se ainda a falta de hábitos de 

leitura e a elevada percentagem de pesquisas na Internet. Esta é uma leitura imediata, porem são 

necessários novos estudos para que se possam retirar ilações mais assertivas.  
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 Vide gráfico 52 – Explicações sobre os Acontecimentos Geográficos Portugueses.  
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 Vide tabela 53 – Distribuição por Turmas das “Explicações sobre os Acontecimentos Geográficos Portugueses” 
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 Na casa dos 20 anos apenas existem 2 alunos.  
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 Vide tabela 54 – Distribuição por Idades das “Explicações sobre os Acontecimentos Geográficos Portugueses” 
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 Vide tabela 55 – Distribuição por Sexo das “Explicações sobre os Acontecimentos Geográficos Portugueses” 
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5. Comparação entre dados 

 

“(…) a História é analisada pelos geógrafos  em função das marcas que deixou na estruturação do espaço.”
163

 

 

Neste sexto capítulo da segunda parte, proceder-se-á a uma leitura comparativa entre os dados 

de ambas as disciplinas, para que não se torne fastidiante a leitura decidiu-se elaborar uma tabela 

onde surgirão comentários sobre as ilações tiradas a partir da observação dos gráficos anteriormente 

analisados. 

 Comparações entre Disciplinas 

Total de Inquiridos » Maior número na História uma vez que apresenta mais duas turmas, 

uma de 9º e mais uma de 12º ano de escolaridade. 

» E as restantes turmas aproximam-se em termos de valores. 

Idades » As idades equiparam-se uma vez os níveis de escolaridade serem 

próximos (10º e 12º anos para ambas as disciplinas). 

» A turma de 12º ano com História é que detém o aluno mais velho 

com 21 anos. 

Sexo » Na distribuição dos inquiridos por sexo, as mulheres têm a maior 

percentagem. 

» Aquando da distribuição por turmas, a de Geografia têm mais 

rapazes do que a de História do mesmo ano (10º ano).  

» As raparigas são as mais velhas em ambas as disciplinas. 

O porquê da disciplina » A Geografia foi a que apresentou uma maior variedade de respostas.  

» Em História apenas 1 aluno não sabe o motivo da disciplina e 

pertence ao 10º ano sem a disciplina. Em Geografia registaram-se 7 

alunos, 4 são do 10º ano com a disciplina e 3 são do 10º ano sem 

Geografia. 

» Na Geografia 4 não responderam, em História todos responderam. 

» A opção “cultura geral” é a primeira opção em História, em 

Geografia é a 2º mais referenciada. 

» Como “ensino obrigatório” responderam 25 alunos em História e 5 

em Geografia. 

» Ambas as disciplinas tiveram alunos a fazer referência à 

consciencialização que as disciplinas possam auferir, na História 

uniformalizada na expressão “compreender a realidade”, em Geografia 
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“auxiliando no futuro” e “influência do Homem no meio”, porem estas 

não foram as mais redigidas pelos alunos. Em História ficou em 3º 

lugar e em Geografia em 4º lugar. 

» Por sexo, em ambas as disciplinas se registou que foram as raparigas 

a dar o maior número de respostas. 

Locais de pesquisa de 

conhecimentos 

históricos e geográficos 

» Ambas as disciplinas observou-se que os alunos na maioria não 

realizam pesquisas. 

» Como segunda opção, as respostas dos inquiridos recaíram nas 

pesquisas efetuadas na internet, isto para ambas as disciplinas. 

» A turma de 9º ano a História foi a que apresentou maior variedade de 

opções ou de “locais de pesquisa”. A Geografia foi a de 10º ano com a 

disciplina. 

» Para ambas as disciplinas são as raparigas as que menos pesquisas 

realizam. 

» São elas as detentoras do maior número de respostas para: “internet”. 

O que os alunos falam 

sobre conhecimentos 

geográficos e históricos 

mundiais 

» O maior número de alunos optou pelo “não” realizarem pesquisas, 

isto para ambas as disciplinas. 

» Os de História apresentaram maior número de temas, mas temos 

mais inquiridos nesta área. 

» A maior percentagem em História recai na História do século XX e 

para Geografia são as localizações. 

» Na distribuição por turmas, a de Geografia em todas as turmas a 

resposta mais elevada foi “não”. Em História duas turmas se 

destacaram por não terem optado em maioria pelo “não”, os temas 

foram: História Geral do Século XX e XXI (9º ano) e política (12º ano 

com História). 

Hábitos de Leitura 

sobre a 

Cidade/Vila/Lugar 

» Em História existe uma maior discrepância entre os que não realizam 

(55) pesquisas e os que a efetuam (43), em relação à Geografia (esse 

valor é diminuto entre o “sim” (32) e o “não” (34). 

» Contudo esta discrepância poderá relacionar-se com o maior número 

de inquiridos a História. 

» Na disposição dos resultados por turmas, em História é a turma de 

10º ano sem a disciplina a ter maior percentagem de “sim” (13,27% em 

relação a 11,22%), a de 12º ano sem a disciplina apresenta o mesmo 

valor para ambas as respostas (5,10%). As restantes turmas o “não” é a 
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resposta mais elevada. 

» Em Geografia é o 10º ano com a disciplina a assinalar maior 

percentagem para o “sim” (24,24%), mas a diferença em relação ao 

“não” é de 1%. 

» A diferença reside no facto de serem as turmas sem a disciplina que 

mais pesquisam, no caso particular da História. 

Onde encontram a 

informação sobre a sua 

Cidade/Vila/Lugar 

» O uso da Internet é o que possui mais percentagem, tal como se 

verificou nos “locais de pesquisa” também nesta questão o número de 

respostas ficou em primeiro lugar para ambas as disciplinas. 

» Em 2º lugar os “pais” são igualmente a fonte de informação para 

ambas as disciplinas. 

» A “escola” surge em 4º lugar para a História e Geografia. 

A utilidade da História 

e Geografia na 

Formação Cívica 

» Maior variedade de respostas em Geografia. 

» O “não” sem explicar em Geografia teve maior percentagem que em 

História. 

» Igualmente em ambas as disciplinas se registou uma percentagem 

elevada de alunos a responderem “sim” sem explicar o motivo. 

» A História com a maior percentagem em relação à Geografia sobre o 

conceito de relação entre a História e a Formação Cívica. 

» Se reunirmos as respostas de Geografia: “proteção ambiental e 

censos”; “proteção ambiental” e “cidadãos mais conscienciosos”, 

(15,39%) observamos a presença de uma consciencialização, mas 

mesmo reunindo estas respostas, a História possui mais alunos a 

interligarem a disciplina à ideia de consciência (27,55%). 

» Em ambas as disciplinas são os alunos mais velhos a referirem 

princípios de cidadania. 

Acontece em Sala de 

Aula 

» Mais análise de fontes em História do que em Geografia. 

» Uso mais sistemático do manual e de fichas de trabalho em 

Geografia. 

» O escutar o professor em História surge em 2º lugar e na Geografia 

em 3º. 

Uso da História e da 

Geografia em ambas as 

disciplinas 

» Observou-se que o “uso de mapas” em História é basicamente 

unanime por todas as turmas. 

» Em Geografia o uso da História é igualmente unanime por todas as 

turmas, mas apenas um aluno não respondeu. 
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Acontecimentos 

Mundiais Históricos ou 

Geográficos 

» O maior número de alunos a “nada” mencionar pertence a Geografia. 

» Conseguiram-se mais respostas em História do que em Geografia. 

» Em ambas as disciplinas existiram alunos a escolher o tema: 

“Guerras Mundiais”. 

Explicações dos 

Acontecimentos 

Mundiais Históricos ou 

Geográficos 

» Por uma diferença de 3 alunos a disciplina de Geografia teve menos 

alunos a não explicar os acontecimentos, do que em História. 

» Em História mais alunos referiram que gostam do que em Geografia 

(não olvidar que o número de alunos inquiridos é superior em 

História). 

» São os de História que possuem maiores valores sobre uma 

consciência mundial. 

Acontecimentos 

Portugueses Históricos 

ou Geográficos 

» Para o caso de acontecimentos portugueses, maior número de alunos 

em Geografia (31) que nada mencionaram, em relação à História (14). 

» Em ambas as disciplinas existiram alunos a redigirem sobre o 

“Terramoto de Lisboa”.  

Explicações dos 

Acontecimentos 

Portugueses Históricos 

e Geográficos 

» Unindo os valores de “nada” e “sem explicação” é a Geografia a 

detentora de maior número de alunos a nada mencionar (48), em 

História temos 39. 

» O maior número de alunos a referir a expressão “que gosta” foi em 

História. 

» É na História que os alunos atribuem uma maior consciência cívica 

as suas explicações, isto porque em Geografia poucos alunos referiram 

explicações para o que haviam redigido anteriormente. 

 

Estes são alguns dos elementos comparativos entre as disciplinas dentro do que foi possível 

extrair da leitura dos gráficos. Não se pretende afirmar que os alunos de determinada disciplina são 

mais ou menos conscienciosos, a ilação é dar a conhecer o universo de conhecimentos dos alunos. 

Tal como se referiu na primeira parte deste trabalho, procurou-se conhecer a consciencialização dos 

alunos de História, sobre o contexto temporal, contextual e espacial mundial e nacional, assim como 

a sua opinião sobre o carácter cívico da disciplina e o porquê da mesma na área de estudos. O mesmo 

para a disciplina de Geografia.  

Darei início à III parte deste relatório com o objetivo de proporcionar elementos ativos para o 

desenvolvimento do conceito de consciencialização: visita/saída de estudo e aulas. A escolha destas 

atividades relaciona-se com o facto de terem elementos mais significativos de consciencialização 

local, nacional e mundial. 
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 Esta parte do trabalho é constituída por uma breve abordagem acerca da 

importância das planificações e dos critérios que devem ser tidos em consideração na sua 

elaboração, as planificações elaboradas a longo, médio e curto prazo e as atividades realizadas 

antes e após a aplicação do inquérito (aulas e saída/visita de estudo que foram pertinentes 

para a dinamização do conceito de consciência para ambas as disciplinas). 

 

Parte III 
Atividades 
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1. Planificar é construir e desconstruir a preparação da aula 

 
“A planificação será sempre o marco de referência necessário para o professor verificar até onde 

chegou e o que lhe falta ainda alcançar.” 
1
 

 

 Nesta última parte do trabalho, dar-se-á destaque à planificação, assunto iniciado na primeira 

parte do presente relatório, aquando da gestão flexível do currículo
2
, porque o professor é “o 

configurado do currículo”.
3
 Neste capítulo e nos seguintes, expor-se-á alguns elementos sobre o 

conceito de planificação, assim como os planos anuais, de unidade, de aula e de visita/saída de estudo, 

elaborados no decurso do estágio que contiveram momentos de consciência histórica ou geográfica.  

Assim, o professor concretiza “com a sua actuação prática, essas previsões (…) ele realiza a 

síntese geral (programa), do situacional (programação escolar) e do contexto imediato (o contexto da 

aula e os conteúdos específicos ou tarefa).”
4
 Neste seguimento, os planos são uma continuação do 

currículo e igualmente da gestão flexível proporcionada pela escola, isto é, a escola deve conhecer o 

seu contexto escolar (o espaço em que está envolvida, quem são os alunos que chegam ao seu espaço). 

Através desse conhecimento, deve construir o Plano Educativo de Escola, que seguidamente será 

tratado pelos departamentos disciplinares gerando o Plano Curricular de Escola. Por sua vez os 

conselhos de turma elaboram o Projeto Curricular de Turma. Todos estes documentos servirão para 

fazer nascer posteriormente os planos de longo, médio e curto prazo. 

  

 A planificação está intimamente ligada ao professor, ou seja, apresenta as suas ideias no que 

concerne ao ensino que deseja aplicar, por exemplo: “na perspectiva construtivista a planificação 

passa pela criação de ambientes estimulantes que propiciem actividades que não são à partida 

previsíveis (…) isto pressupõe prever actividades que apresentem os conteúdos de forma a tornarem-

se significativos e funcionais para os alunos (…).”
5
 Portanto, os planos apresentam uma estrutura 

própria, dependendo do que o professor deseja realizar com os seus alunos. É evidente que uma 

pedagogia desafiante para o aluno irá estimulá-lo ao invés de um sistema memorista/tradicionalista.
6
 A 

planificação
7
 não é mais do que determinar as estratégias a implementar perante uma determinada 

                                                           
1
 PROENÇA, Maria Cândida (1990). Ensinar/Aprender História – questões de didáctica aplicada. Lisboa: Livros Horizonte, p: 150. 

2
 Parte I, p:8. 

3
 LEITE, Carlinda (2002), p: 89 e 90. 

4
 ZABALZA, Miguel A. (2000). Planificação e desenvolvimento curricular na escola. Porto: Edições Asa, p: 46. 

5
 BRAGA, Fátima e outros. (2004). Planificações novos papéis, novos modelos. Porto: Edições Asa, p:  27. 

6
 O atual sistema de ensino pressupõe “um modelo pedagógico por competências, o processo ensino-aprendizagem avança 

significativamente: ultrapassa a fase de repetição do que se deu na aula (ensino tradicional/método expositivo) e vai para além da fase 
de desenvolvimento de capacidades (pedagogia por objectivos) em busca da resolução de problemas em contexto e da integração dos 
adquiridos (domínio das competências).” In BARREIRA, Aníbal e MENDES, Moreira (2006). Sinais da História 7º ano 3º ciclo do Ensino 
Básico – Dossiê ProfAsa. Porto: Edições Asa, p: 87. 
7
 Para a autora Maria Helena Ramalho, “são conceitos interligados mas distintos”, a planificação não é mais do que o processo de 

decisões para o ensino-aprendizagem, enquanto o plano é o documento escrito com o resultado das decisões tomadas. In RAMALHO, 
Maria Helena (2007) “A geografia no 3º Ciclo do Ensino Básico e as possibilidades de rentabilização do conceito de ‘paisagem’”. In 
Revista da Faculdade de Letras – Geografia –, Porto: Universidade do Porto, II Série, Volume I, p:68.  
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turma, mas não se trata de algo estático: não servirá igualmente para todas as turmas (pois estas 

possuem determinadas caraterísticas), e a aula deve “acontecer”
8
. Assim, a aula flui de acordo com as 

diretrizes que nos vão sendo fornecidas pelos alunos/turma, logo o professor não deve ficar dependente 

do seu plano. 

Por conseguinte planificar permite ao professor estabelecer regras, atividades, métodos de 

lecionar o pretendido, mas não deve ficar “dependente” dos planos que realiza. Zabalza
9
 fala-nos de 

três formas que os professores definiram para a necessidade de planificação: para garantir uma maior 

segurança no trabalho que vão realizar, uma espécie de “rede” que nos ampara nas quedas; saber os 

temas/unidades a serem ensinados, as atividades que se poderiam associar, assim como estabelecer o 

tempo necessário; e os que afirmaram ser importante para saber quais as “estratégias de atuação” a 

desenvolver para a sua aula (atividades, avaliação, organização de alunos). 

No meu caso a necessidade de planificar permitiu-me estabelecer uma organização/fio condutor 

sobre o que iria lecionar, tempo disponibilizado, como os lecionaria, atividades a desenvolver, os 

momentos de avaliação e refletir sobre todos estes elementos para as turmas/alunos em causa. As aulas 

eram repartidas entre mim e o colega de estágio, os temas/subtemas lecionados em História ou 

Geografia não possuem uma interrupção, ou seja, interligam-se. Por esse motivo era necessário 

planificar de forma continua, assim como as atividades, para não gerar na turma um corte abrupto uma 

vez que cada professor possui a sua própria forma de ensino. Este processo de planificar, não serve 

apenas para o estágio mas para toda a carreira letiva do professor. Contudo, a flexibilidade com que 

deve ser tratado deverá estar sempre presente. 

 Deste modo a planificação serve para o professor se “orientar” no seu processo de lecionação, 

mas não se dirige apenas a ele: os alunos e os pais vêem-na como o que foi aprendido e os que faltam 

aprender; e a escola permite conhecer todos os elementos disciplinares e interligá-los entre si 

(interdisciplinaridade entre grupos de docência). Mas nunca esquecendo que o plano está ligado ao 

currículo e ao programa da disciplina, que por sua vez deverá ter em conta o espaço onde irá ser 

aplicado, ou seja, os materiais que a escola disponibiliza para uso do professor e aluno determinam as 

estratégias que o professor poderá ou não aplicar. No meu caso, a escola Secundária Inês de Castro 

encontrava-se em restruturação e as salas não possuíam de início certos materiais, tendo dificultado 

algumas aulas iniciais [por exemplo, a aula de Geografia de que mais à frente falarei não teve o 

recurso ao projetor multimédia, tendo de se recorrer a outros meios. Contudo, a aula foi pensada para o 

que existia]. Outro fator espacial centra-se com o meio que envolve a escola, “não se pode ensinar do 

mesmo modo na aldeia ou na cidade”
10

, por esse motivo deve-se em primeira análise abordar o meio 

em que a escola está inserida, ou seja, conhecer o contexto educativo escolar 

                                                           
8
 PROENÇA, Maria C. (1990), p: 149. 

9
 ZABALZA, Miguel A. (2000), p: 49. 

10
 PROENÇA, Maria C. (1990), p: 151. 
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 Em termos temporais temos os planos a longo, médio e curto prazo, que vão analisando do 

geral para o particular os temas. Comecemos pela de longo prazo, “ (…) a gestão dos diversos 

conteúdos de ensino pelo tempo disponível para a sua leccionação. Contudo, não se trata apenas de 

uma simples divisão dos conteúdos pelos tempos previstos (…)”
11

. Com isto, a autora pretende frisar 

que o mais importante não é a distribuição dos tempos letivos pelos conteúdos
12

, é claro que devemos 

saber gerir o nosso tempo, mas devemos acima de tudo geri-lo através de outras atividades que 

queiramos trabalhar com os nossos alunos, visitas/saídas de estudo, atividades de pesquisa, avaliações 

e até mesmo as competências específicas que os alunos devem atingir. 

 O plano a médio prazo, mais não é do que o plano específico para uma unidade didática
13

, este 

é segundo muitos autores o plano mais importante, “(…) bem elaborado, pode substituir a 

planificação a curto prazo (uma aula)”
14

 Este plano deve conter conteúdos, competências específicas, 

experiências de aprendizagem, tempos letivos, atividades e avaliação. Contudo, muitos outros grupos 

disciplinares ou professores optam por introduzir um maior número de elementos permitindo quase o 

desaparecimento do plano a curto prazo, e só existindo quando existem estratégias especiais.
15

  

 A curto prazo ou de aula, “(…) esquematizam o conteúdo a ser ensinado, as técnicas 

motivacionais a serem exploradas, os passos e actividades específicas preconizadas para os alunos, os 

materiais necessários e os processos de avaliação.”
16

 Torna-se um plano mais pormenorizado, 

procurando enquadrar elementos mais específicos, como: sumário; novos conceitos a serem 

apreendidos pelos alunos; competências específicas a atingir para determinado tema; estratégias usadas 

como fichas, textos, gráficos, mapas se são distribuídas pelo professor ou fazem parte do manual; 

exercícios a realizar; momentos específicos de avaliação; materiais necessários e até mesmo os tempos 

para cada atividade. Muitos dos planos observados não têm todos estes critérios, o importante é existir 

“uma correcta articulação horizontal entre todos o seus elementos e uma articulação vertical ou 

sequencial inteligível”
17

, pois cada professor fará os seus planos de acordo com a sua metodologia. 

Contudo, para o desenvolvimento de competências sejam elas essenciais ou transversais, deve existir a 

formulação de situações-problema com maior ou menor complexidade. Estes problemas desencadeiam 

no aluno a mobilização de saberes, que através da orientação fornecida pelo professor na leitura e 

interpretação de fontes conseguem estabelecer um raciocínio. 

                                                           
11

 PROENÇA, Maria C. (1990), p: 151. 
12

 Os conteúdos podem ser temáticos (temas/subtemas – é o saber-saber), procedimentais (procura que o aluno consiga desempenhar 

uma função – é saber-fazer) e atitudinais (a forma como se age perante o saber e o fazer – é o saber-ser).  
13

 “(…) uma unidade corresponde a um grupo de conteúdos e de competências associadas que são percebidas como um conjunto 

lógico.” ARENDS, Richard (1999). Aprender e Ensinar. Lisboa: Mc Graw-Hill, p: 59 e 60. 
14

 PROENÇA, Maria C. (1990), p: 154. 
15

 Idem ibidem. 
16

 ARENDS, Richard (1999), p: 59. 
17

 PROENÇA, Maria C. (1990), p: 155. 
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 Passemos à apresentação da estrutura dos planos a longo, médio e curto prazo na sequência do 

estágio efetuado.  

O plano anual de História de 9º e 12º anos foi construído entre mim e o meu colega 

conjuntamente com a Professora Coordenadora Cooperante Alcina Ramos, tendo por base o contexto 

educativo
18

, Projeto Educativo de Escola
19

, Projeto Curricular de Escola
20

 e por fim o Projeto 

Curricular de Turma
21

, este último tendo por base os projetos curriculares anteriores, ou seja, a turma 

de 9º ano vinha sendo direção de turma da Professora Alcina Ramos desde o 7º ano de escolaridade, ao 

invés a turma de 12º ano não era sua direção de turma mas conhecia todos os alunos assim como os 

Projetos Curriculares de Turma desenvolvidos.  

Ao contrário do plano anual de Geografia que apresenta vários elementos sobre o PEE, PCE e 

PCT, neste caso são suprimidos e são consultados apenas quando necessário. A construção dos planos 

anuais apenas diferem nos cabeçalhos, o de 9ºano torna-se mais pormenorizado por se tratar da direção 

de turma, no restante são totalmente idênticos. Apresenta-se uma grelha onde se dispuseram os temas e 

subtemas segundo o estipulado pelo Ministério da Educação,
22

 tempos letivos para os 3 períodos, 

competências gerais, competências específicas a desenvolver no uso do tratamento da 

informação/utilização de fontes, compreensão histórica e comunicação em história associando-se 

competências gerais mais significativas para cada uma das competências específicas (tratamento de 

informação/utilização de fontes; compreensão histórica e comunicação em História),
23

 em último a 

forma avaliativa ao longo do ano letivo.  

 

A médio prazo para História tanto de 9º como de 12º ano, surge o plano de unidade didática 

efetuado para cada módulo ou unidade
24

 (trata-se de observar os temas principais ao pormenor) que se 

vai trabalhar e encontra-se sujeito a alterações, no decurso da evolução da turma. Surge-nos de início o 

                                                           
18

 Além do que ficou expresso na página 11 da introdução deste relatório, devo acrescentar que elementos sobre material geográfico e 

sobre a comunidade na altura não foram fornecidos por a escola se encontrar a ser remodelada.  
19

 A escola esteve em reestruturação no ano letivo 2009/2010 e tendo-se prolongado para 2011, pretendia-se responder ao contexto 

educativo em que está inserida para uma melhor formação dos seus discentes. Os seus princípios orientadores são: “Acolher, Preparar 
e Formar para vida” com o intuito de tornar todos os seus alunos e formandos socialmente mais ativos, através de um ensino com 
aprendizagens úteis e vocacionado para um mercado exigente. Nos seus objetivos gerais estabeleceu-se promover o sucesso escolar; 
reduzir a taxa de abandono escolar; valorizar a diversidade formativa; contribuir para a melhoria das aprendizagens. Logo, as suas 
prioridades educativas ou linhas orientadoras são: promover condições facilitadoras da formação integral dos alunos e promotoras do 
seu sucesso, apostando na diversidade formativa, na promoção de atividades culturais e de enriquecimento curricular como forma de 
desenvolver e/ou consolidar competências; fazer da escola um espaço dinamizador e potenciador da promoção sociocultural da 
comunidade; as principais metas para o triénio 2008/2011: Redução da taxa de abandono escolar em 10%; Diminuição do insucesso 
escolar em 10%; Redução das ocorrências de indisciplina, dentro e fora da sala de aulas, em articulação com os projetos curriculares de 
turma (PCT); aumento da participação do EE/PAIS e outros agentes educativos em toda a vivência escolar.  
20

 Em tudo semelhante ao PEE. 
21

 Informaram-nos que se encontravam em reformulação. 
22

 Ministério da Educação, Departamento de Organização Básica (1999 – 4ª edição). Programa de História/Plano de Organização do 

Ensino-Aprendizagem do Ensino Básico 3º Ciclo. Volume II, Lisboa: Ministério da Educação. 
23

 Anexos 5 e 7, Plano anual do 9º ano e de 12º ano de História. 
24

 No caso dos 9º anos utiliza-se a designação de unidade e para o 12º ano de módulo. 
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título da unidade/módulo
25

 (neste caso foram usados os planos das unidades que permitiram a criação 

de aula com consciência histórica). Composto por uma grelha com: os temas/subtemas (através destes 

temas surgiram os planos de aula); tempos letivos (número de aulas para o módulo ou unidade); 

competências específicas (composto pelos grandes núcleos que estruturam o saber em História – 

tratamento de informação/utilização de fontes, compreensão histórica e comunicação em História – 

seguindo-se as competências gerais para cada uma das competências específicas); experiências e 

aprendizagem (propondo-se algumas das ideias que irão fazer parte dos planos de aula) e a avaliação 

(surgindo mais especificado do que no plano anual).  

O plano de unidade possui quase sempre na última folha uma bibliografia, que foi por nós 

usada e algumas das obras poderão servir para que os alunos as consultem, como forma de trabalho de 

pesquisa. 

Para os planos de aula, usou-se um modelo mais pormenorizado, mas idêntico para ambos os 

anos letivos. Surge um cabeçalho com ano/turma, aula, duração, professor e data. Por baixo surge uma 

tabela com o sumário, situação-problema
26

 (será de início um problema que terá resolução no final da 

aula), questões orientadoras (permitem desconstruir a situação-problema no decurso da aula) e 

conceitos a apreender. Seguidamente passa para o desenvolvimento da aula, competências a serem 

tratadas dentro do tratamento da informação/utilização de fontes, na compreensão em História e na 

Comunicação em História. A par destes itens surge ainda: explicação resumida do tema em causa, 

objetivos ou indicadores de aprendizagem, estes indicam o que o aluno deverá conseguir atingir em 

determinada questão orientadora. Por último, a avaliação que poderá ser através de uma ficha, de um 

exercício, de intervenções pertinentes ao longo da aula. Por vezes contém uma pequena bibliografia no 

final. 

 

No caso da Geografia o plano anual
27

 apresenta uma estrutura diferente do que se observou em 

História, possui uma capa onde se específica os intervenientes do plano e o título. Igualmente a 

Professora Coordenadora Cooperante Conceição Abreu conhecia os alunos que formaram a turma do 

10º ano de escolaridade, tornando-se fácil a realização do plano. 

O plano é composto por vários documentos: o guião de ciclo, o roteiro anual, o plano anual 

(com elementos sucintos sobre: contexto educativo, PEE, PCE e PCT), as linhas metodológicas 

estruturantes e o plano anual para a turma. 

                                                           
25

 Anexos 5 e 7, Plano de Unidade Didáctica 9º ano (unidade I) e 12º ano (módulo 9). 
26

 “(…) os saberes e as capacidades só são mobilizados se (…) obedecer a certos requisitos. Com efeito, a situação problema deve: 
corresponder a uma necessidade (problema a resolver); colocar um desafio (obstáculo a ultrapassar); ser reconhecida como útil em 
termos de conhecimento da realidade ou do investimento.” BARREIRA, Aníbal e MOREIRA, Mendes (2004). Pedagogia das Competências 
da teoria à prática. Porto: Asa Editores, p: 26. 
27

 Anexos 6, Plano anual de Geografia. 
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No guião de ciclo surgem as competências específicas para o 10º e 11º ano de escolaridade 

tendo por base o que foi emanado pelo ministério da educação
28

, assim como o guião temático
29

 ao 

longo desses dois anos formando-se um itinerário principal e secundário de lecionação possível. Neste 

caso, optou-se pela formulação de uma lógica integradora entre os dois anos, ou seja, um ciclo de 

conhecimentos que não se quebra entre si. 

Constituiu-se o Roteiro anual específico para o 10º ano de escolaridade, neste caso surge em 

pormenor as unidades temáticas a desenvolver, tendo por base as orientações divulgadas pelo 

ministério da educação assim como os materiais educativos (manual; experiencias educativas 

partilhadas entre os professores da escola e os alunos). Apresenta um roteiro principal e alternativo. 

Com forma integradora tal como se observou no guião temático, mas agora apenas para os temas do 

10º ano. 

O plano anual de 10º ano contém informação mais precisa sobre o universo escolar, dando a 

conhecer o contexto educativo onde se realizaram as aulas, assim como o que tem sido desenvolvido 

no PEE, no PCE e PCT de forma a englobar esses elementos nas futuras aulas. Constituindo-se o plano 

para a turma em causa, desenvolveu um tema central ou agregador dando coerência ao que irá ser 

aprendido, o título escolhido foi: Portugal no Centro do Mundo
30

. Em torno deste tema central 

agregador vão surgindo os três saberes, isto é, conteúdos: temáticos (dentro de cada tema os subtemas), 

procedimentos e atitudinais. Surgem dispostos de forma circular/integradora, garantindo o realizado no 

guião de ciclo e no roteiro anual do 10º ano. Apresenta-se, igualmente, a carga letiva para cada 

conteúdo, assim como a ordem de leitura com numeração romana. No caso dos conteúdos 

procedimentais e atitudinais, eles vão-se alterando conforme o tema em causa, mas na sua maioria 

repetem-se para que se possam desenvolver e consolidar. No caso dos procedimentos tornam-se 

sequenciais de unidade para unidade, mas o seu grau de complexidade vai sendo cada vez mais 

exigente.  

Em muitos planos surgem as competências a desenvolver em cada unidade ou tema. No 

presente caso decidiu-se apresenta-las especificamente aquando da construção do plano de unidade 

(médio/curto prazo). 

Seguidamente apresentam-se as linhas metodológicas estruturantes que se devem seguir, isto é, 

“o(s) caminho(s) a trilhar para o desenvolvimento das ditas competências em torno dos conteúdos 

                                                           
28

 MARTINS, Maria Odete (coord.) (2001). Programa de Geografia A – 10º e 11º ou 11º e 12º anos – Curso Cientifico Humanísticos de 
Ciências Socioeconómicas e de Ciências Sociais e Humanas – Formação Específica. Lisboa: Ministério da Educação Departamento do 
Ensino Secundário. Acedido a 10 de Setembro de 2011 e a 4 de Setembro de 2012, em: http://www.dgidc.min-
edu.pt/index.php?s=notfound&path=data/.../geografia_a_10_11.pdf 
29

 Devido à maior flexibilização permitida pelo currículo, o professor estruturar diversas formas o ensino-aprendizagem, logo os temas 

e subtemas podem ser tratados de diferentes formas: científico, relacionando-se com a lógica temática; de complexidade, segundo o 
desenvolvimento cognitivo dos alunos; e integrador. In RAMALHO, Maria Helena (2007), p: 62. No presente caso tentou-se tanto 
quanto possível uma lógica equilibrada entre estas três formas.  
30

 A escolha deste título relaciona-se com os temas e subtemas a serem lecionados, ou seja, o programa de 10º ano fala-nos de 

Portugal no contexto Europeu e até Mundial. 

http://www.dgidc.min-edu.pt/index.php?s=notfound&path=data/.../geografia_a_10_11.pdf
http://www.dgidc.min-edu.pt/index.php?s=notfound&path=data/.../geografia_a_10_11.pdf
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selecionados.”
31

 No caso deste plano o caminho para o desenvolvimento do tema foi: um ensino por 

descoberta sempre que possível, proporcionando um diálogo vertical e horizontal entre todos os 

participantes, ou seja, um ensino direcionado para as competências, apesar de este ano escolar (10º 

ano) não apresentar especificamente um roteiro/guia para o uso das competências, falando mais em 

objetivos e finalidades, contudo a flexibilidade fornecida ao professor permite-nos gerir a forma mais 

eficaz de apresentar os conteúdos aos alunos.  

 

No plano de unidade de geografia
32

 é igualmente realizado para todas as unidades que se irão 

trabalhar, encontra-se sujeito a restruturações. O modelo aqui usado foi o da aula com consciência 

geográfica (Recursos do Subsolo). 

No início deste plano tem-se a referência às unidades didáticas anteriores e posteriores ao tema 

que vai ser tratado. Seguidamente as condições de partida (perfil dos alunos, condições 

materiais/documentais, condições espaciais e tempos letivos). Todos estes elementos permitem 

assegurar de que forma as situações educativas poderão ser trabalhadas, isto é, “conjunto de recursos e 

de limitações de que temos conhecimento quando pensamos na unidade em questão.”
33

 

Surgem as competências e objetivos a serem trabalhados na unidade em causa, apresentam-se 

três colunas, a primeira com as competências específicas a desenvolver no 10º ano e publicitadas pelo 

Ministério da Educação
34

, na segunda coluna surgem as competências específicas para a unidade em 

particular e posteriormente na última coluna a operacionalização das competências, ou seja, 

competências específicas ajustadas ao subtema em causa. 

Seguidamente apresenta-se a situação educativa central/agregadora, tratando-se de um tema 

centralizador usado em toda a unidade didática, os alunos familiarizam-se com a situação educativa o 

que lhes permite construir o seu saber ao redor do tema central. Neste caso, foi sentida dificuldade em 

se conseguir construir um tema em que os alunos se identificassem, desse modo, esteve em aberto até 

se conhecer melhor o desempenho da turma. Após esse conhecimento, sabendo que apreciavam 

viagens, mistério e aventura. Usando a ideia de Júlio Verne na sua obra Viagem ao Centro da Terra, 

uma vez que falamos de recursos do subsolo, o tema agregador foi: Viagem ao Centro dos recursos do 

subsolo português. 

O desenvolvimento das situações educativas
35

 está de acordo com a unidade que se irá tratar e 

da aplicação das competências, por conseguinte trata-se de “como promover o seu desenvolvimento – 

competências –, tendo em conta ‘o quê’ (conteúdos) e ‘com quê’ (meios e tarefas).”
36

. São 

                                                           
31

 RAMALHO, Maria Helena, (2007), p: 70. 
32

 Anexo 6, elementos para a aula de Geografia de 10º ano, plano de unidade. 
33

 RAMALHO, Maria Helena (2007), p: 74. 
34

 MARTINS, Maria Odete (coord.) (2001). 
35

 Anexo 6, elementos para a aula de Geografia de 10º ano (plano de unidade). 
36

 RAMALHO, Maria Helena (2007), p: 76. 
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desenvolvidos um número de situações educativas pertinentes ao tema a tratar. Neste caso 

desenvolveram-se três situações. Trata-se de uma preparação do ponto de partida para os futuros 

planos de aula, pois cada uma dessas situações poderá ser uma aula. Aliás cada situação inclui: 

estratégias, anexando-se a referência de conteúdos atitudinais, procedimentais, temáticos (subtemas da 

unidade) e avaliativos. Englobando-se ainda as competências específicas e operacionais, que estão de 

acordo com o desenvolvido anteriormente na construção da unidade didática. Apesar das situações 

educativas sofrerem alterações, não surgiu referência à interligação entre consciência geográfica e o 

tema, isto porque de início essa ideia não estava presente. Ela acabaria por ser desenvolvida durante o 

plano de aula e até mesmo durante a própria aula em si. Aqui se denota a flexibilidade de saber gerir a 

aula e adaptá-la aos interesses de alunos e professores. 

No auxílio da construção das situações educativas, temos os mapas conceptuais, trata-se de 

uma representação esquemática dos conteúdos temáticos, tenta-se trabalhar os conceitos. O conceito da 

unidade é inscrito no topo e segue-se de forma hierarquizada os conceitos abrangentes no topo e os 

mais elementares na base (escritos em maiúsculas). Estes conceitos ligam-se entre si por linhas, onde 

surgem expressões escritas em minúsculas de forma a criar frases. O esquema deve ser lido de forma 

descendente.
37

 

 Nos planos de aula de Geografia, temos de início uma folha de rosto ou apresentação com a 

unidade didática, o tema, ano, turma, aula nº, professor, data, sumário provável e conceitos. Segue-se 

os objetivos e competências em que se cruzam os três saberes (saber, fazer e ser), por sua vez os 

conteúdos dão ao observador elementos mais concretos sobre: temáticos, procedimentais e atitudinais. 

Recorde-se que existe interligação entre: plano anual, plano de unidade e situações educativas. Criam-

se os momentos didáticos descrevendo-se a aula em si, este inclui ainda os materiais a usar. Para certos 

momentos didáticos escolhidos temos a justificação dos mesmos, ou seja, porque foram escolhidos 

determinados momentos para a turma. Segue-se uma bibliografia de apoio. 

 

Todos os planos de História ou de Geografia estiveram abertos a alterações e sofreram-nas no 

decurso da nossa aprendizagem ao longo do estágio, de acordo com a evolução das turmas. Por vezes 

os próprios alunos encaminharam a aula e tive de ser mais flexível, desanexando-me dos planos. O 

mesmo sucedeu com os planos que irei apresentar seguidamente na III parte do relatório. Os motivos 

para a escolha destes planos de aula e visita/saída de estudo relacionam-se diretamente com os 

objetivos do relatório, uma maior consciencialização sobre conhecimentos/elementos geográficos e 

históricos, locais, nacionais e mundiais. E consequentemente um entendimento sobre as disciplinas. 

Pode-se entender esta última parte como um contexto de referência para futuras aulas.  
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 RAMALHO, Maria Helena (2007), p: 76. 
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2. Visita/Saída de Estudo relativa às duas áreas Disciplinares 

 

“A visita de estudo permite realizar um ensino activo (…) contribuindo para 

uma aprendizagem integradora da realidade.”
38

 

 

 Será pertinente desde já referir a diferença na designação fornecida a atividade de levar os 

alunos a ter uma aula num local diferente da sala de aula. Não me cabe neste trabalho expressar qual a 

mais correta, apenas referir que certos autores utilizam ora a expressão visita ora saída de estudo.  

  A visita/saída de estudo motiva o aluno pela saída do ambiente tradicional de sala de aula, mas 

não deverá ser observada como um simples passeio, trata-se efetivamente de uma aula ativa, que foi 

previamente pensada e planeada entre professores e até alunos, de modo a colocar o aluno perante os 

conhecimentos e garantir uma formação no espírito de observação, crítico, pesquisa, preservação do 

património, e social.  

 A presente atividade poderá servir como: motivação, quando se inicia uma unidade didática; 

esclarecer ou complementar conhecimentos durante uma unidade didática, e neste caso o aluno pode 

praticar conhecimentos já adquiridos; e o fechar de uma unidade didática, o ponto de partida é o ponto 

de chegada, onde o aluno concretiza, sintetiza e avalia os seus conhecimentos.
39

  

 Por conseguinte, a visita/saída de estudo permite ao aluno desenvolver as suas competências 

(saber, fazer e ser) de forma integradora. No currículo do ensino básico para o 3º ciclo e secundário 

surgem para ambas as disciplinas a referência a este tipo de experiências educativas.
40

 

   

 A atividade havia sido planeada aquando da execução do plano anual de História
41

 e Geografia, 

o objetivo de executar uma visita de estudo no início do primeiro período, foi conseguir uma maior 

interação entre professores e alunos, ou seja, darmo-nos a conhecer. Uma vez que as professoras 

coordenadoras cooperantes conheciam bem as turmas, existiu a necessidade de nós estagiários 

interagirmos com as turmas e as professoras, uma forma lúdica de nos conhecermos e lecionarmos 

alguns conteúdos. Foi neste passeio que renasceu a ideia já aplicada no primeiro ano de mestrado
42

 

sobre a consciência histórica e agora com a introdução da consciência geográfica. A escolha da cidade 

de Amarante foi devido a: encontrar-se relativamente perto da escola e conter os elementos históricos e 

geográficos para os conteúdos que se estavam a lecionar. Na área de História enquadrando-se o Museu 
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 PROENÇA, Maria C. (1990), p: 137. 
39

 PROENÇA, Maria C. (1990), p: 138. 
40

 Para o Básico: Currículo Nacional do Ensino Básico Competências Essenciais “Geografia”, p:120, acedido em 19 de Setembro de 2012, 

em: http://dgidc.min-edu.pt/ensinobasico/index.php?s=directorio&pid=2; Currículo Nacional do Ensino Básico Competências 

Essenciais “História”, p: 98, acedido em 19 de Setembro de 2012, em: http://dgidc.min-
edu.pt/ensinobasico/index.php?s=directorio&pid=2 Para o Secundário: MENDES, Clarisse (Coord.) (2001), p: 23, 24, 26, 27, 30, 36, 40, 
46 e MARTINS, Maria Odete (coord.) (2001), p: 14. 
41

 Anexos 5 e 7, plano anual de História de 9º e 12º ano.  
42

 Como já referi na introdução. 

http://dgidc.min-edu.pt/ensinobasico/index.php?s=directorio&pid=2
http://dgidc.min-edu.pt/ensinobasico/index.php?s=directorio&pid=2
http://dgidc.min-edu.pt/ensinobasico/index.php?s=directorio&pid=2
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Amadeo de Souza Cardoso no âmbito do programa de 9º e 12º ano de escolaridade sobre a sociedade e 

cultura em mudança no século XX, uma forma de colocar os alunos perante as obras de arte 

portuguesas para o referente período. Em Geografia
43

 os alunos do 10º ano aproveitariam para 

aprofundarem o conhecimento sobre a Bacia Hidrográfica do Douro, destacando-se o afluente Tâmega, 

conteúdo que é tratado na unidade “recursos naturais”. Contudo, todas as turmas beneficiaram do 

conhecimento obtido em História ou Geografia, um meio de aceder a nossa cultura local
44

e interligá-la 

no âmbito nacional e internacional, garantindo-se a motivação pela História local.
45

 O aluno aprende o 

saber-saber, no âmbito nacional, construindo o seu saber-ser como cidadão ativo e saber-fazer/agir 

quando se encontra posteriormente perante um dilema de análise de sala de aula ou na sua 

comunidade. 

 Para a organização do passeio foi necessário: contactar via internet e telefonicamente com o 

museu Amadeo de Souza-Cardoso, como a empresa de camionagem de modo a saber honorários; 

seguidamente realizaram-se fichas informativas para os encarregados de educação com as 

competências a serem tratadas no âmbito da visita, o valor que os alunos deveriam trazer e a respetiva 

autorização.
46

 Ainda se acrescentou uma data limite para a entrega dos valores e da autorização. 

Durante este processo pensou-se ainda no roteiro que se apresentaria aos alunos, de forma a garantir 

que se trata de uma aula e não de apenas de um divertimento.  

 O roteiro germinou de uma ideia conjunta, mas existiu a necessidade de nos auxiliarmos 

enquanto colegas de estágio, enquanto um procura entrar em contacto com as instituições, prepara as 

fichas informativas e as recolhe e prepara aulas para serem observadas, o outro procura realizar o que 

consegue. A ideia de um livrinho básico mas com atividades era ideia assente entre nós. Decidiu-se 

colocar no início a localização geográfica da cidade, do seu município, relevo e bacia hidrográfica e no 

fim os interesses históricos sobre a evolução da cidade, do museu e suas obras de arte. O quebra-

cabeças estava instaurado: como fazer o livrinho? O que seria importante colocar? Lembro-me de 

passar inúmeras horas frente a livros e internet, para descobrir elementos mais significativos e 

fidedignos, para a construção do guia. Selecionei obras de geografia e história sintéticas
47

 para me 

auxiliarem na construção do roteiro.
48

 O tema “Todos a Amarante” significa todas as turmas de estágio 

                                                           
43

 Os alunos de 9º ano apesar de não serem do núcleo de estágio de Geografia, utilizaram os temas tratados para as revisões do 8º ano. 
44

 “Ao pormos os alunos em contacto com referentes conhecidos, proporcionamos-lhe uma relação íntima com o passado que se traduz 
numa melhor compreensão empática dos fenómenos históricos.” PROENÇA, Maria C. (1990), p: 143. 
45

 “Trazer a localidade para dentro da sala de aula é potenciarmos a formação de cidadãos conscientes, é favorecermos a competência 

histórica é garantirmos uma função social e individual para a História.” ALVES, Luís A. (2006). “A História local como estratégia para o 
ensino da História”. In Estudos em homenagem ao Professor Doutor José Marques. Volume 3, Porto: Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, p: 65. 
46

 Vide anexo 4 (elementos para a visita de estudo), na secção 4 – Documento distribuído aos Encarregados de Educação. 
47

 Aa. Vv. (1993). À Descoberta de Portugal. Lisboa: Selecções do Reader’s Digest; MANUEL, Alexandre (dir.) (s.d.). Grande Enciclopédia 

do Conhecimento. Volume 1, Lisboa: Círculo de Leitores e Jornal de Notícias; CARMO, Barbara Palla e (2006). As Mais Belas Igrejas de 
Portugal. Volume 1, Paço de Arcos: Edimpresa Editora; Aa. Vv. (1989). Enciclopédia Geográfica. Mem Martins: Selecções do Reader’s 
Digest; MACHADO, José Pedro; MATOS, Joaquim e HENRIQUES, José Neves. (1992). Dicionário Enciclopédico de Língua Portuguesa. 
Volume 1, Lisboa: Publicações Alfa. 
48

 Anexo 4, elementos para a vista de estudo. 
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a participar na atividade.
49

 Na primeira folha, apresenta-se o brasão da cidade com a sua localização e 

descrição. Existe a atividade de contar o número de freguesias do município de Amarante. Na página 

seguinte, a atividade seria encontrar a cidade do Porto e Amarante e traçar o percurso que a camioneta 

iria fazer, logo deviam estar com atenção ao percurso. Nas páginas 3 e 4, surgem-nos os elementos de 

geografia sobre o relevo e o tipo de curso de rio, muitos deles lecionados nas aulas tanto de 9º como de 

10º ano. Procurou-se que os alunos através dos documentos fornecidos dessem as respostas. Nas 

páginas 5 e 6, rede e bacia hidrográfica, vale do Tâmega e demografia, os alunos do 9º ano 

conseguiram rapidamente realizar esta atividade em relação aos do 10º ano, isto segundo o que 

apuramos durante a visita e na recolha dos livrinhos.
50

 Nesta atividade o objetivo era observar o vale 

que estava perante nós. 

 Nas páginas seguintes inicia-se o percurso histórico, nas páginas 7 e 8 apresentou-se um mapa 

da cidade, assim como algumas indicações e questões sobre a história local (o nome dos habitantes de 

Amarante foi o que mais entusiasmo suscitou, chegando os alunos a perguntar na rua o nome 

específico dos habitantes). Decidiu-se que deveriam praticar o uso do mapa, tendo de indicar e pintar 

com referências o que era solicitado (ponte de São Gonçalo e museu). Nas páginas seguintes (9 a 14), 

apresentou-se a vida do autor Amadeo de Souza-Cardoso e do Museu (uma das atividades era escrever 

em que período tinha iniciado e terminado a 1ª Grande Guerra, foi interessante o auxilio dos de 9º e 

12º ano aos de 10º que alguns não se recordavam). No final da página 14 deram-se algumas indicações 

aos alunos, pois iriam estar dentro do museu. Das páginas 15 a 17 a atividade realizou-se dentro do 

museu, era necessário escolher segundo as correntes artísticas apresentadas uma obra de arte e registar 

o autor, tema e ano (observou-se uma grande interajuda entre turmas). Na última página, os alunos 

usaram os seus dotes artísticos e tentaram reproduzir uma das obras que tinham apreciado (foi motivo 

de algum riso pois muitos não o conseguiram fazer). 

 Na contra capa colocou-se o nome da escola, dos professores e o contato da escola, por vezes 

necessário para alguma emergência. Na altura da distribuição anexamos o número dos nossos 

telemóveis. 

 Tentou-se desenvolver um roteiro/guia que fosse: fácil de transportar, por isso teve o tamanho 

A5; apelativo no seu conteúdo e conseguisse despertar o interesse nos alunos, por isso aplicou-se cor e 

uma distribuição homogênea das atividades. Contudo, na altura da impressão a escola não conseguiu 

imprimir a cores, por falta de financiamentos’. 

  

 No dia anterior à atividade, na aula História e Geografia preparam-se os alunos de 9º, 10º e 12º 

ano, dando-lhes as diretrizes do que iriam observar e registar. Contudo, as aulas de Geografia de 10º 
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 Exceto a turma de 8º ano que aqui não tinha lugar na inserção dos conteúdos temáticos. 
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 Os livrinhos foram recolhidos no final da visita, não para fins avaliativos mas apenas para nos darem a indicação de quem tinha 

realizado o quê. 
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ano e de História de 12º ano referentes a saída/visita de estudo foram trabalhadas pelas respetivas 

professoras cooperantes. Por conseguinte, a aula de História de 9º ano terá aqui destaque uma vez que 

foi por mim realizada.  

 Observando-se o plano de aula
51

 do dia 17/11/2010, não existiu um corte com a aula anterior só 

por se tratar de uma visita de estudo, continuou a existir nas experiências de aprendizagem o elo de 

ligação com a aula anterior, sobre os assuntos “Loucos Anos 20” e “mass media”, isto inserido no 

subtema: sociedade e cultura num mundo em mudança.  

 A situação-problema apresentada aos alunos foi: ousada e rebelde no início e angustiante 

depois, assim nos surge a arte da primeira metade do século XX. Porquê? Como resposta criaram-se 

duas questões-orientadoras pertinentes que foram surgindo ao longo da aula. Para auxiliar os alunos na 

resposta às questões-orientadoras e interpretação da arte, foi distribuído um jornal (este recurso ao 

jornal na sala de aula surgiu logo nas primeiras aulas como forma de os estimular nos seus três saberes 

– saber-saber, saber-fazer e saber-ser) com as indicações de como os alunos deveriam observar as 

obras de arte (pois será este o contexto de aula e igualmente da visita de estudo) e com imagens de 

pinturas do próprio museu. Pretendia-se no tratamento de informação/utilização da informação de 

fontes: que conseguissem encontrar as diferenças nos documentos iconográficos antes e depois da 

primeira Guerra Mundial; na compreensão em História: relacionar essas diferenças com os 

acontecimentos vividos nas épocas em questão e já lecionados, e integrar os nomes das correntes 

artísticas; por último na comunicação em História: estabelecer comunicação oral utilizando sempre que 

possível os conhecimentos adquiridos com o vocabulário específico da aula e das anteriores. 

 Após a leitura do jornal, partiu-se a descoberta das obras de arte. Através do manual, foram-se 

estabelecendo comparações em diálogo horizontal e vertical à medida que se registavam as diferenças, 

estabeleciam-se as associações de correntes artísticas. Alguns alunos, observando o jornal distribuído 

com as pinturas do museu, que no dia seguinte iriam visitar, começaram o preenchimento rápido das 

correntes artísticas. Passou-se então à elaboração do jornal e à sua correção. A aula terminaria com a 

passagem de um vídeo, contudo os 45m foram rápidos e não existiu tempo para o visualizar. Porém, os 

conteúdos mais significativos para o desenvolvimento das atividades que iriam ser propostas durante o 

passeio, estavam alicerçados. Assim como algumas indicações necessárias para a realização do 

passeio: uso de chapéu-de-chuva, calçado confortável, almoço e lanche, cuidados a ter dentro do 

museu para se ser um cidadão consciente nas suas atitudes. É claro que todas estas indicações já 

haviam sido discutidas na aula de Formação Cívica. 
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 Anexo 4, plano de aula de História 9º ano. 
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 No dia seguinte realizava-se a visita/saída de estudo de História e Geografia a Amarante (18 de 

Novembro de 2010), iniciando-se às 8:00 horas. O percurso
52

 desdobrou-se em duas etapas. De início, 

observou-se o Museu de Sousa Cardoso e as suas obras, assim como a história do próprio edifício 

associado à história da localidade. Dos variados elementos observados, destacou-se o interesse pela 

recuperação e conservação das obras patentes e do edifício. Numa segunda fase, os alunos com os 

professores procederam à observação do curso do rio Tâmega, observando-se o tipo de vale e a 

importância do mesmo na localidade. Foi referido os cuidados a ter com a paisagem natural. 

Infelizmente esta etapa da viagem não foi tão gratificante como se desejaria, o outono fez-se sentir 

através de chuva intensa, dificultando a apresentação do vale do Tâmega. A chegada ao resinto escolar 

ocorreu por volta das 18.00 horas. 

  

  Após o evento, elaborou-se uma avaliação de forma a ser possível identificar os elementos 

positivos e negativos do evento. O questionário apresentado foi simples e direto, para que os alunos 

pudessem de forma rápida atribuir uma classificação entre 1 - 5 (em baixo ficha distribuída). Foram 

feitos alguns esclarecimentos sobre o que se pretendia efetivamente. 

 

 Da análise das fichas, construíram-se gráficos comparativos entre as turmas, conseguindo-se ter 

uma perceção ampla de como os alunos observaram a visita de estudo.  

 Em primeiro lugar, solicitou-se aos alunos que identificassem a importância do tema
53

 para os 

conteúdos que estavam a tratar em aula ou que seriam posteriormente analisados. 

 Atingiram-se as três últimas classificações, destacando-se maior incidência no nível 4 para 

todos os anos, mas em particular para o 9º ano de escolaridade. O Nível 3 e 5 são quase equitativos, 

pois varia entre os 3 e 4 alunos, no entanto o 10º ano não surge no nível 3. Deste modo, as turmas 

                                                           
52

 É necessário acrescentar, que este não era o percurso inicial organizado, uma vez que o próprio roteiro começa pela Geografia, mas 

devido a fatores meteorológicos foi alterado. 
53

 Vide Anexo 4 (elementos para a visita de estudo) na secção 6 – gráficos obtidos a partir da ficha de avaliação sobre a visita de estudo 

de História e Geografia, gráfico nº1. 
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consideraram importante o conteúdo temático tratado durante a visita/saída em relação ao que estavam 

ou iriam aprender em sala de aula. 

 

 Posteriormente, pretendia-se que tivessem sentido a consciencialização da preservação do 

espaços
54

 que visitaram, assim como a sua preservação futura. As classificações rondam os níveis do 

tema anterior, destacando-se maior evidência entre os níveis 4 e 5, repare-se o 9º ano e o 10º ano 

apresentam metade da turma entre os valores 4 e 5, apenas o 12º atribui em maioria o nível 5. 

 A mensagem sobre a preservação ou consciencialização para estes espaços arquitetónicos que 

se pretendeu transmitir foi de caráter positivo. 

 

 Sobre as obras observadas
55

 estimava-se que os alunos de História (9º e 12º) fossem os únicos 

intervenientes, uma vez que o conteúdo temático se resportava as aulas de História. Contudo o 10º ano 

participou, afirmando ter aprendido mais sobre a arte e o seu significado. 

 Nas obras observadas, os  três últimos níveis foram os mais escolhidos. Contudo, as turmas 

dividiram-se entre os últimos níveis (4 e 5). 

 Uma vez mais uma apreciação positiva.  

 

 Desejava-se constatar o interesse que o museu lhes causara.
56

 Se as obras de arte estavam bem 

localizadas e referênciadas e se seria um local a visitar com a família. 

 Analisa-se que no 9º ano quase metade da turma se localizou entre os níveis 4 e 5. O mesmo 

não acontecendo com o 10º ano que na sua maioria lhe atribui a classificação de 5. O 12º ano a maioria 

avalia com 4. 

 

 Nos esclarecimentos fornecidos aos alunos pela parte geográfica do vale do Tâmega e 

igualmente de História,
57

 neste caso não existiu a possibilidade de alongar mais os conteúdos devido 

ao estado do tempo. Contudo os resultados apresentados pelos alunos são razoáveis. 

 A turma de 9º ano divide-se entre os três últimos níveis, mas a sua maioria situa-se no 4º nível. 

A turma de 12º ano tem o mesmo comportamento. A de 10º ano varia entre o 4º e 5º, com maior 

incidência para o último nível. 

 

 O guião ou o roteiro
58

 difundido pelos alunos e já aqui mencionado pormenorizadamente, na 

altura de ser distribuído aos alunos presenciou-se que as cópias não tinham qualidade, ou seja, a preto 
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 Vide Anexo 4, Secção nº 6, gráfico 2. 
55

 Vide Anexo 4, Secção nº 6, gráfico 3. 
56

 Vide Anexo 4, Secção nº6, gráfico 4. 
57

 Vide Anexo 4, Secção nº6, gráfico 5. 
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e branco o roteiro perdeu qualidade e também o interesse. Um documento bem definido e atractivo 

torna-se mais apelativo para exercitar os conhecimentos adquiridos ao longo do evento. Mas, por parte 

da escola, não existiu a possibilidade de ser impresso a côres, devido a problemas de financiamento.  

 Neste caso, apenas um avaliou com  nível 2, no entanto a maioria situa-se no nível 4, por 

exemplo na sua esmagadora maioria o 10º ano avaliou de 4.  

 

 As relações interpessoais
59

 entre os próprios alunos e entre alunos/professores é algo a destacar 

pois serve para conhecer problemas existentes na turma. Entre os professores/alunos uma forma de 

pensarmos como deveremos atrair os alunos para os nossos conteúdos e amizade. Por conseguinte, 

temos: um aluno do 9º ano avaliou com 3, os restantes na sua esmagadora maioria apresentam o nível 

5, significa que existe uma boa relação entre os alunos, até mesmo com elementos das outras turmas.  

 

Apesar de não conhecerem o núcleo de estágio mostraram-se afáveis connosco e deixaram que 

participassemos nas suas atividades. De facto este ensino/convívio permitiu-nos conhecer melhor a 

turma e eles a nós, passando a exisitir  desde este momento maior interação entre nós e os alunos.
60

 

 Os resultados situaram-se entre os níveis 4 e 5, para o 9º e 12º ano, recaindo a maioria no nível 

5. O 10º ano apresentou uma esmagadora maioria no 5º nivel. 

  

 O último tema a ser avaliado, a forma como se tinha organizado a saída/visita de estudo,
61

 

tendo os níveis oscilado entre o 4 e 5 de forma muito homogénea. Apesar de existirem alunos do 9º e 

12º ano a classificar de 3. 

 

 Os totais de avaliação por turma
62

 permitiram-nos observar distanciamentos e aproximações 

entre elas. No nível 2 apenas um aluno do 9º ano nos atribuiu classificação; na classificação de nível 3 

o 9º ano e 12º ano aproximam-se havendo a diferença entre 4 alunos. Para a avaliação do nível 4 temos 

o 9º ano com maior referência, seguido do 12º ano e só depois o 10º ano. No nível 5 destaca-se 

novamente o 9º ano de escolaridade, por sua vez o 10º e 12º ano quase que se aproximam na sua 

atribuição classificativa.  
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 Vide Anexo 4, Secção nº 6, gráfico 6. 
59

 Vide Anexo 4, Secção nº 6, gráfico 7. 
60

 Vide Anexo 4, secção nº 6, gráfico 8. 
61

 Vide Anexo 4, Secção nº6, gráfico 9. 
62

 Vide Anexo 4, Secção nº6, gráfico 10. 
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No gráfico seguinte apresentamos os totais gerais atribuídos a cada classificação e a nossa 

leitura é de que o evento se encontra avaliado para os níveis 4 e 5, ambos com a mesma percentagem. 

 

Por conseguinte, a visita e os conteúdos tratados apresentam uma classificação positiva. Mas 

como nem tudo é números, solicitamos aos alunos que nos redigissem uma pequena composição sobre 

este evento. Os alunos em causa pertencem á turma do 9º ano, a escolha não teve qualquer critério 

definido, apenas saber se os mais jovens tinham apreciado ou não a visita de estudo. Dos textos lidos, 

uma frase sobressaiu “visita de estudo molhada, visita abençoada”, de facto chovera bastante nesse 

dia, e quase todos o referem. Todavia, não foi por esse motivo que não se divertiram, alguns referem 

que aproveitaram o facto para conviverem ainda mais uns com os outros.  

 É curioso referir a frase usada pela maioria dos alunos, “pôr em prática alguma matéria sobre 

arte que demos nas últimas aulas de História”, assim como a referência a aspectos geográficos de 

Amarante, que não lhes eram directamente destinados mas que acabaram por aprender através do 

pequeno guião e de explicações por nós efectuadas. De certo modo, o guião foi importante para a 

exploração do conhecimento geogáfico e histórico da região.  

 

 As visitas/saídas de estudo garantem aos alunos um espaço diferente de aprendizagem e onde 

põem em prática e até descobrem novos conceitos para os conteúdos lecionados em sala de aula. Neste 

caso foi uma aula positiva, mas certamente que no futuro um maior cuidado com o roteiro será algo a 

ter em consideração, infelizmente não esteve em nosso poder alterar esta situação. Mas ter cuidado de 

escolher imagens mais escuras para poderem sobressair no caso de serem fotocopiados em preto e 

branco, é uma consideração a tomar.  

 No campo da consciência histórica e geográfica denotou-se aprendizagem na formação dos 

nossos futuros cidadãos, sobre o seu património local. Observem-se os resultados obtidos no inquérito 

na parte II sobre a formação cívica para as turmas de 9º, 10º e 12º ano. 
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3. Aula de História (9º ano) 

 

“Neste tipo de ensino, o aluno é chamado a um contacto concreto e activado  

com a noção de fonte histórica”
63

 

 

 A aula teve lugar no dia 21/02/2011 (2º período) com uma duração de 90 minutos e dirigida aos 

alunos de 9º ano de escolaridade. O tema da unidade: Da grande depressão à 2ª Guerra Mundial, com o 

subtema: Regimes ditatoriais na Europa (a ditadura Salazarista em Portugal). É necessário salientar 

que os conteúdos temáticos sobre os regimes ditatoriais na Europa vinham sendo trabalhados em aulas 

anteriores.
64

 O presente tema permitia trabalhar a consciencialização dos alunos face ao que se 

desenvolveu na época com a atualidade.  

 A sala de aula havia sido previamente alterada: colocação na porta de entrada das quinas de 

Portugal; nas paredes laterais da sala cartazes sobre a mocidade portuguesa e as lições de Salazar; por 

cima do quadro as fotografias do Presidente do Concelho (Salazar), dos Presidentes da República 

(Carmona; Craveiro Lopes e Américo Tomás) e no centro a cruz de Cristo.
65

 Existia ainda um 

ponteiro, régua grossa, as orelhas de burro e livros da época que foram circulando pela sala durante o 

decorrer da aula. Enquanto os alunos entravam na sala escutava-se o hino da mocidade portuguesa e 

em simultâneo era distribuída a letra da música.  

 Só a sala de aula suscitou inúmeras questões e curiosidade por parte dos alunos, principalmente 

o ponteiro e as orelhas de burro, foram devidamente explicados os elementos que ali estavam expostos. 

 A situação-problema foi apresentada: O salvador da pátria diz: “Tudo pela Nação, nada contra 

a Nação.” (Salazar), para entender a frase e permitir aos alunos construírem o saber-saber, foram 

surgindo ao longo da aula três questões orientadoras.
66

 

 As competências a desenvolver foram: tratamento de informação/utilização de informação de 

fontes, saber interpretar elementos iconográficos (sala de aula)
67

 documentos escritos
68

 (letra da 

música divulgada assim como excertos apresentados no manual e o decálogo) e o visionamento de um 

vídeo; para a compreensão em História, explicar através de conceitos apreendidos nas aulas anteriores 

e no decorrer da mesma o desenvolvimento político, económico antes e durante o regime do Estado 

Novo; por último a comunicação em História, através do desenvolvimento da comunicação oral e 

escrita observar se os alunos apreenderam determinados conceitos para a construção do saber-saber 

através do saber-fazer. As experiências de aprendizagem irão permitir desenvolver nos alunos 
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 PROENÇA, Maria C. (1990), p: 56. 
64

 Regime Estalinista, Italiano, Alemão. 
65

 Vide Anexo 5, elementos expostos em sala de aula. 
66

 Vide Anexo 5, plano de aula de História 9º ano (21/02/2011). 
67

 Vide Anexo 5, secção nº 8, elementos expostos em sala de aula. 
68

 Vide Anexo 5, secção nº 7, textos usados em aula. 
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competências, saber-saber a interpretar, observar e analisar usando os conceitos, no saber-fazer realizar 

uma ficha ou mesmo participar oralmente nas atividades em sala de aula; no saber-ser perante os 

elementos expostos confrontar os alunos com a atualidade e mesmo o seu comportamento na 

realização da atividades solicitadas oralmente ou por escrito (avaliativo). Não pretendo ser demasiado 

simplista ao dividir os assuntos por saberes, isto é, os saberes misturam-se entre si, o aluno que saiba 

interpretar aprende um saber, e quando solicitado interpretar em outro contexto devera saber-fazer e 

saber-ser no espaço que o rodeia. 

 Pretende-se com uma aula desta dimensão trabalhar não apenas conceitos mas igualmente o 

respeito pelos valores democráticos, ou seja, “(…) tudo deve ser equacionado no sentido de lhes 

promover a capacidade de interpretação crítica e fundamentada do mundo actual, de desenvolver a 

consciência da cidadania na sua dimensão nacional e universal (…)”
69

  

 Passemos agora à exploração da aula, pois a organização e sequência das estratégias e recursos 

são importantes para a sua dinamização: 

1. Observação da Sala de aula com os alunos escutando a música do hino da mocidade e lendo a 

mesma através do recurso distribuído. 

Perguntas direcionadas: (de acordo com o desenvolvimento da turma) 

a)O que vos chama mais a atenção? 

b)Para que serviria uma régua tão pesada e ponteiro? 

c)Para manter a disciplina através do uso da__________(qual o nome que temos dado aos regimes 

estudados até hoje) 

d)Conheces algumas das figuras históricas por cima do quadro?
70

 

e)Olhando para a imagem dos meninos da mocidade portuguesa, reconheces o gesto?
71

 

f)Quais os regimes totalitários que conheces? (passagem para as ideias tácitas) 

2. Levantamento das ideias tácitas: (registo no quadro) 

Perguntas direcionadas: 

a)Em Itália quem foi o protagonista? 

b)Na Alemanha o protagonista? 

c)Hoje iremos falar do regime totalitário em que país? 

d)Recordas-te como deixamos Portugal na década de 20? 

3. Registo no quadro da Situação-problema
72

  

4. Visualização de uma curta-metragem (solicita-se aos alunos que registem no caderno diário os 
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 ALVES, Luís Alberto M. (2001). “O Estado da História – Ensino”. In Revista da Faculdade de Letras – História. III Série, Volume 2, Porto: 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto, p: 28. 
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 Vide Anexo 5, secção nº 8, elementos expostos em sala de aula. 
71

 Vide Anexo 5, Secção nº8, elementos expostos em sala de aula. 
72

 Vide Anexo 5, Plano de aula (21/02/2011). 
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elementos mais significativos da visualização pois irão ser usados ao longo da aula – muitos dos 

seus registos serão apontados no quadro)
73

 

5. Abertura da 1ª Questão Orientadora: Quais os fatores que levaram Salazar ao poder nos anos 30? 

(registo no quadro) 

Exploração – vídeo e documento do manual 

a)Estás de acordo com a informação registada no filme sobre o período dos anos 20 em Portugal? 

Como se vivia? O que existiu politicamente? 

b)Quem se tornou presidente da República? 

c)Quem chamou para Ministro das Finanças? 

b) No filme qual a frase mais repetida por Salazar? 

c)”Não discutiremos” o que? E porquê? 

Observação do documento: “os alicerces do estado”
74

 

a)Em leitura silenciosa sublinhar as ideias relacionadas com crise e desordem. 

b)Os documentos que acabaste de ler tratam-se de documentos históricos ou historiográficos? 

Justifica a resposta 

c)Que sublinhaste? 

e)Em que medida se aproximam essas expressões com o que observaste no filme? 

d)Salazar era Ministro das ________ 

e)Para obter capital que realizou Salazar? (direcionado para a atualidade que se passa no país) 

f)O que fez aos gastos públicos? (chamada de atenção para a atualidade) 

g)O que conseguiu Salazar para as finanças? 

h)Como era chamado Salazar na nossa situação problema? Porque? 

i)Devido a essa recuperação financeira qual o cargo que passa a ocupar? Recordas-te do filme? 

i)Como se responde a esta questão orientadora? 

6. Abertura da 2ª Questão Orientadora: Como se caraterizava o Estado Novo? 

Exploração – Das imagens em sala e dos documentos do manual 

Observação do Esquema sobre a Constituição de 1933
75

 

a)O poder executivo é representado por quem? 

b)Vai nomear quem? 

c)Que outro poder gere o governo? 

d)Os poderes estão ligados ou separados entre si? 

e)Como se encontram os poderes na atualidade? 
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 Durante o visionamento da curta-metragem, surgiram algumas questões por parte dos alunos, tal como: a comparação entre a voz e 

roupa de Salazar e os dirigentes autoritários que haviam estudado. 
74

 Vide Anexo 5, secção nº 7, textos usados em aula. 
75

 Vide Anexo 5, secção nº 7, textos usados em aula. 



PARTE III 

92 
 

f)Logo a constituição de 1933 é autoritária ou democrática? 

Observação da figura de Salazar e Carmona no cimo do quadro 

a)Porque estão as fotografias de Salazar e Carmona no cimo do quadro? 

b)Que designação tem Salazar na situação-problema? 

c)Se é “Salvador da Pátria” como reage a sociedade a esta figura? 

d)Recorda o que aprendeste em outros estados autoritários, sobre a figura do chefe. 

Observação do documento: “O corporativismo”
76

 

a)Um dos alunos pode ler em voz alta, pede-se para encontrarem no texto uma definição de 

corporativismo 

b) O documento que acabaste de ler trata-se de documentos históricos ou historiográficos? Justifica 

a resposta 

c)Encontra na sala elementos que simbolizem o corporativismo. 

Observação do documento: “O colonialismo do Estado Novo”
77

 

a)Procura na sala um elemento marcante em que Portugal apareça como um grande país. 

b)O que faz parte de Portugal?  

c)Essas terras ainda são nossas colónias? (Tornaram-se o quê?)  

d)Ler em silêncio o documento, e encontrar uma definição para colonialismo 

e) O documento que acabaste de ler trata-se de documentos históricos ou historiográficos? Justifica 

a resposta 

f)O que deve a nação portuguesa desempenhar? 

g)Como se chamam os domínios ultramarinos? 

h)Para que necessitamos desses domínios ultramarinos? 

i)O que entendes por Corporativismo? 

Recordar o filme 

a)Uma das frases proferidas por Salazar foi: “Não discutiremos a Pátria e a sua História” 

b)O que é motivo de orgulho para os portugueses na sua história? 

c)Qual outro regime autoritário preservava os seus valores nacionais? 

d)Encontra na música distribuída onde se evoque o amor à Pátria. 

e)Qual a resposta a esta questão orientadora em 5 palavras? 

7. Abertura da 3ª Questão Orientadora: De que modo Salazar exerceu o poder autoritário e 

conservador? 

a)O que se escreveu na questão orientadora anterior será ou não uma forma de exercer o poder? 

Porque? 
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 Vide Anexo 5, secção nº 7, textos usados em aula. 
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 Vide Anexo 5, secção nº7, textos usados em aula. 
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Observação da sala de aula e recordar o filme 

a)No cartaz “A Hora é Nossa”, os jovens saúdam quem? 

b)Que faixas etárias encontras no cartaz? 

c)Existem elementos de ambos os sexos? 

d)Que significa a “Hora é Nossa”? 

e)No filme que outros elementos repressivos existiam? 

f)Porque seria necessário o uso repressão? 

g)Encontras atualmente elementos repressivos em Portugal?  

h)Responde á questão orientadora, usando os conceitos apreendidos. 

i)Então porque se diz : “Tudo pela Nação e Nada contra a Nação” 

j)Distribuição de uma ficha com decálogo para realização no final da aula e terminar como 

atividade em casa. 

k)Distribuição de uma ficha informativa sobre as lições e vida de Salazar. 

  

 Estes foram alguns elementos que decorreram ao longo da aula, e que permitiram pensar sobre 

um país que viveu uma ditadura face à atualidade, assim como a sua inserção nos estados totalitários 

europeus. Por vezes, certos elementos do plano foram alterados de acordo com o decorrer da aula. 

Todos os alunos participaram na resposta à ficha de trabalho,
78

 tendo sobressaído nas diferenças entre 

a atualidade as expressões como: a repressão, o medo, a obrigação e fim da liberdade.  

Optou-se por uma aula de 9º ano como poderia ter sido a de 12º ano, a forma de lecionação é 

semelhante. Neste caso, residiu apenas no facto de ter existido uma narrativa-explicativa acompanhada 

visualmente de elementos explicativos dos acontecimentos da época. No caso da aula de 12º ano
79

, o 

tema abordado foi o de uma China a “duas velocidades”, que se torna “líder” do mercado mundial e 

vai desencadeando uma descentralização das empresas da Europa e dos EUA para este país. A 

consciencialização centrou-se no “medo” económico que se sente pela China e da sua abertura ao 

mundo. Incluiu-se ainda o âmbito social (Massacre de Tiananmen e direitos humanos), económico 

(abertura a uma economia de mercado) e político (integração de Macau e de Hong Kong).  

Existem por vezes contextos em que é possível apelar à consciencialização dos alunos, na sua 

maioria podemos fazê-lo contudo o tempo em sala de aula torna-se por vezes escasso.  
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 Vide Anexo 5, ficha de trabalho. 
79

 Vide Anexo 7, elementos de História 12º ano, plano de aula (9/05/2011). 
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4. Aula de Geografia (10º ano) 

 

“(…) tornar clara e atraente uma aula e a estabelecer com os alunos uma forma íntima 

e despretensiosa de convívio (…)” 
80

 

 

 A aula de Geografia decorreu no dia 10/01/2011 (2º período) com uma duração de 90 minutos, 

a unidade didática: Recursos do Subsolo com o subtema: As áreas de exploração dos recursos 

minerais.
81

 É necessário não olvidar o que já foi redigido no início deste capítulo, ou seja, o tratamento 

da unidade didática com a situação educativa central/agregadora: Viagem ao Centro dos Recursos do 

Subsolo português, assim como as situações educativas. Para a presente aula observe-se a situação 

educativa nº1: caraterísticas geomorfológicas do território português e a sua exploração industrial.
82

 

 Pretendia-se que os alunos no seu saber-saber conseguissem referir os recursos mais 

importantes do subsolo português, como localizar as unidades geomorfológicas de Portugal, saber 

descreve-las e relacionar a localização dos recursos do subsolo com a formação das unidades 

geológicas. Associando ao saber-saber o saber-fazer através da leitura e interpretação de mapas, 

esquemas e textos, assim como o uso da linguagem geográfica já aprendida assim como a nova 

linguagem que estava a ser ensinada, saber elaborar um esquema síntese dos conceitos (mapas 

conceptuais). Para que os dois anteriores saberes funcionem, os alunos no seu saber-ser tem de 

demonstrar interesse, curiosidade, cooperação, reflexão e comunicabilidade com pertinência.
83

  

 Esta aula permitiu observar a ação do Homem na superfície terrestre na extração dos recursos 

do subsolo, e refletir sobre o que poderá ser feito para minimizar essa ação. Passemos a apresentação 

da aula: 

1. Tratando-se da introdução a uma nova unidade, realizou-se uma viagem através de acetatos
84

 sobre 

o que irão encontrar nesta unidade didática.  

Levantamento de ideias tácitas (elo de ligação): 

a)Qual o tema anterior estudado? 

b)Que recursos poderá o Homem explorar? 

2. Projeção da entrada de uma Mina 

a)Que te sugere esta imagem? 

b)Que recursos poderemos aqui encontrar? 

c)Esses recursos encontram-se à superfície ou no subsolo? 

                                                           
80

 RIBEIRO, Orlando (2012). O Ensino da Geografia. Porto: Porto Editora, p: 5.   
81

 Vide Anexo 6, elementos para a aula de Geografia de 10º ano, plano de aula. 
82

 Vide Anexo 6, plano de unidade. 
83

 Compare-se o plano de aula com: plano anual em relação aos aspetos atitudinais, assim como nas situações educativas. (vide anexo 

6) 
84

 Por falta de projetor recorreu-se a outras formas de apresentação, uma vez que a escola se encontrava na altura em reestruturação 

e de requalificação. 
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d)Como se apelida a nossa nova unidade? 

Interligação com a situação educativa agregadora (viagem ao centro dos recursos do subsolo, 

imaginando as viagens de Júlio Verne) 

Projeção da mina da Panasqueira e do Tema
85

 

Projeção do Interior de uma Mina e de uma Pedreira
86

 

a)Quais as diferenças entre as duas imagens? 

b)Em ambas as imagens existe uma concentração em determinado lugar de uma riqueza geológica 

e morfológica, estamos perante uma jazida.(conceito) 

c)Que se entende por geológico e morfológico? (consoante a opinião dos alunos construir uma 

definição) 

e)Conheces os locais destas imagens? Já visitaste alguns destes locais? Identifica-os no mapa 

distribuído. (deram-se orientações aos alunos de forma a conseguirem encontrar os locais, uma vez 

que os nomes não surgiam especificamente no mapa de Portugal Continental) 

Projeção de Minas abandonadas seguindo-se um enquadramento do abandono da Mina da Orada 

a)Que te sugerem ambas as imagens? 

b)Como se encontram os solos ao seu redor? 

d)Que impactos ambientais poderão ter? 

e)De que modo contribuirias para uma maior consciencialização ambiental? 

- Conclusão: Que iremos estudar? 

3. Distribuição de uma ficha com as unidades geomorfológicas da Península Ibérica
87

 

a)Uma vez tratar-se de conteúdos aprendidos em anos anteriores, deixamos os alunos 

individualmente conseguirem encontrar as respostas (solicitei ainda a indicação da era geológica e 

da idade em que vivemos)
88

 

b)Seguidamente solicita-se aos alunos que recorram aos antigos manuais que se encontram 

dispostos numa mesa para que os consultem e corrijam o seu trabalho 

c)Fornecimento de respostas através de acetatos. 

4. Distribuição de um mapa de Portugal Continental com as suas unidades geomorfológicas.
89

 

a)Os alunos através das unidades geomorfológicas da Península Ibérica tentam identificar o 

Maciço antigo, assim como as orlas sedimentares e bacia do Tejo e Sado 

5. Distribuição de uma ficha que permite a correção do exercício anterior, solicitando aos alunos a 

pesquisa nos manuais dispostos em sala de aula, assim como o uso das suas próprias palavras.
90

 

                                                           
85

 Vide Anexo 6, secção nº 6, acetatos usados em aula. 
86

 Idem ibidem. 
87

 Idem ibidem. 
88

 Na sua maioria os alunos não conseguiram responder a estas duas questões, afirmando que não se recordavam do que haviam 
aprendido. 
89

 Vide Anexo 6, ficha de trabalho. 
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6. Distribuição de dois mapas, um com referência a localização de rochas e outro aos minérios. 

a)Distribuição de um exercício, em que os alunos fazem o paralelismo entre as unidades 

geomorfológicas de Portugal e os mapas sobre as rochas e minérios. Tentando identificar essas 

mesmas rochas e minérios nas unidades geomorfológicas aprendidas.  

b)Tinha solicitado para que a correção fosse novamente em pesquisa, mas como demoraria muito 

tempo a pesquisarem corrigimos oralmente e com projeção em acetato. 

c)Perante imensos lugares de exploração (como muitos alunos referiram) como se poderia exercer 

um plano de recuperação futuro destes espaços?
91

 (para resposta a este item foi registado no quadro 

um esquema) 

e)Que deverá ser feito antes do início de uma exploração? 

f)Quais os aspetos que deveremos ter em conta numa proteção ambiental? 

g)Que se entende por património Geomineiro? 

h)Que locais conheces por essa designação? – Projetou-se novamente a imagem da mina de São 

Domingos e Orada. 

i)Observa no teu mapa de Portugal Continental onde localizaste a Mina de São Domingos e nos 

mapas de rochas e minérios encontra o que era aqui explorado. 

7. Apresentou-se um mapa conceptual dos conteúdos apresentados em sala de aula.
92

 

a)Correção feita oralmente e seguido de projeção.
93

 

A aula conteve em si alguns momentos de consciência geográfica. No início, havia-se pensado 

em trabalhar apenas o subtema de problemas causados pela extração mineira na aula seguinte e existiu 

a necessidade de alterar esse plano. Confirmando-se uma vez mais que o professor, quando entra no 

espaço de aula, tem de estar consciente que tem pessoas pensantes do outro lado e por vezes o rumo 

que havia pensado pode ser alterado. Tem de existir essa flexibilidade de gestão. Neste caso, a 

abordagem inicial sobre o assunto despertou a curiosidade e levou alguns alunos aquando da 

exploração da aula sobre as inúmeras jazidas fazer a questionar sobre o tema.  

 A consciência geográfica não se centra apenas na questão ambiental mas em todo o processo 

que o Homem desenvolve no cimo da crusta terrestre.  

 Na aula seguinte, falou-se na caracterização e evolução das principais indústrias extrativas, 

novamente da questão ambiental e na segurança a ter nestes locais de exploração uma vez que à data se 

falava do incrível resgate dos mineiros chilenos subterrados a 5 de Agosto de 2010. 

                                                                                                                                                                                                      
90

 Vide Anexo 6, ficha de trabalho. 
91

 No fim a aula vocacionou-se para uma temática mais conscienciosa, este assunto não surge no plano de aula efetivo, pois só teria 

lugar na aula seguinte, quando se fala nas indústrias extrativas. Vide anexo 6, plano da aula 12/01/2011. 
92

 Vide Anexo 6, mapa concetual apresentado em sala de aula para preenchimento. 
93

 No fim existe sempre uma projeção devido a conceitos ainda recentes para os alunos o que lhes permite ter a certeza do que 

escreveram. Note-se ainda, que alguns alunos demoram mais tempo a redigir e a assimilar conceitos, a presença de uma projeção com 
o exercício corrigido torna-se mais fácil no seguimento da correção.  
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Considerações Finais 

 
“Um mundo de igualdade é um mundo de paz…Mas tudo, tudo passará pela educação”

 1
 

 

 Esta frase reporta-nos ao início deste estudo em que se abordou o facto de a escola procurar ter 

uma dupla função: a social e a pessoal. Encontramos neste estudo a inserção social do estudante para 

que seja a nível pessoal um cidadão participativo e construtivo de um futuro com melhores resultados. 

Este relatório pretendeu analisar dentro de uma diminuta amostra, qual a consciencialização 

que os alunos têm pelas disciplinas de História e Geografia, isto é, porque estudaram ou estudam estas 

disciplinas, o que leem e se o fazem, se tem por hábito informar-se sobre a sua localidade, se as 

disciplinas se relacionam com a parte cívica, e mesmo conhecer os acontecimentos ou elementos que 

para si foram marcantes a nível mundial e nacional. Estas duas disciplinas/áreas que no Currículo 

Nacional do Ensino Básico e Secundário se destacam como as promotoras para o desenvolvimento do 

papel ativo do cidadão, desejar saber se esse desenvolvimento tem sido garantido, era o meu intuito. 

Apesar dos inúmeros estudos elaborados em torno deste tema, mais especificamente para a História e 

não tanto para a Geografia, decidi mesmo assim continuar com o projeto. De início, mais centralizado 

na História. Com a continuação acabei por envolver a Geografia no tema, por não se tratar da minha 

área de formação inicial, senti que pudessem surgir algumas dificuldades na execução do trabalho. 

Mas prossegui. 

 Porém, utilizar apenas os alunos de estágio era um campo de “observação” redutor e pouco 

comparativo. Decidi anexar a este universo alunos que não tinham ambas as disciplinas ou que 

haviam terminado as mesmas ora no 9º ano ora no 10º ano. Deste modo alargou-se o número de 

indivíduos a serem inquiridos. Incluindo para a História a turma de 9º ano, 10º ano com e sem a 

disciplina e o mesmo para o 12º ano. Em Geografia, o 10º ano com e sem a disciplina e um 12º ano 

que tinha tido a disciplina até ao 11º ano. Se me disserem que mesmo assim é demasiadamente 

restrito o universo em análise, é um facto, mas é através de casos particulares que poderemos 

extrapolar para casos mais abrangentes, e até pensar no que tem sido elaborado nesta escola e mudar 

se for o caso. Para mim permitiu-me pensar mais sobre a História e a Geografia como disciplinas 

formadoras de cidadãos, desencadeou uma observação diferente para as aulas, isto é, pensar a forma 

de consciencializar os meus alunos, criar situações plausíveis de discussão e interligar sempre que 

possível os conhecimentos locais, nacionais e até mundiais. 

Ao distribuir os resultados por gráficos analisei de que forma as competências essenciais 

apontadas no currículo para este tema tem sido tratadas ou trabalhadas e como estas informações são 

retidas pelos alunos. Antes de passar a algumas conclusões, friso que num outro contexto educativo os 

resultados obtidos poderão ser diferentes dos que se observaram. 

                                                           
1
 GUTMAN, Claude (2003). Rua de Paris. Porto: Ambar, p: 58. 



 

98 
 

Neste caso, verificou-se que existem mais raparigas em História do que em Geografia, um 

facto que está certamente relacionado com os cursos, ou seja, a Geografia é parte opcional em certos 

cursos.
2
  

No porquê de estudar as respetivas disciplinas, em História apenas um aluno não sabe o 

motivo da disciplina, cabe à Geografia o maior número de alunos a não saber porque a estuda. Muitos 

observam a disciplina como obrigatória, apenas porque faz parte integrante do currículo. Resposta 

como “cultura geral” é a mais referenciada para ambas as disciplinas. Os alunos espraiam-se entre 

respostas, e quando nos afirmam: “compreender a realidade”, “ não repetir erros do passado” ou 

“influência do Homem sobre o meio”, encontramos aqui elementos de consciencialização, mas são 

escassos redutos. 

Observando-se em particular as turmas onde lecionei, a História de 9º ano divide as respostas 

entre “cultura geral” e “compreender a realidade”, de estranhar a de 12º ano com História apenas 

referir “cultura geral” na sua maioria. Ao invés temos o 12º ano sem História com maior percentagem 

na afirmação “compreender a realidade”. Em Geografia de 10º ano apenas referiu “cultura geral” e 

“saber sobre o mundo”. 

Quanto a leituras, os nossos jovens parecem não as apreciar. No entanto, a internet, esse novo 

meio de comunicação é o mais usado para as pesquisas e leituras locais, nacionais ou mundiais, uma 

vez que o currículo do básico afirma a necessidade do uso das novas tecnologias. São amplamente 

usadas pelos nossos jovens, mas terão eles consciência de que nem tudo o que aparece é fidedigno? 

Esta pergunta teria certamente lugar em outro trabalho. Todavia, são uma minoria os que leem e se 

dirigem à biblioteca. Este panorama é geral em todas as turmas sejam de Geografia ou de História. É 

algo que deverá ser colmatado. 

Na utilidade da História e da Geografia na formação cívica, muitos afirmam não ter 

associação, e outros referem “sim” sem explicar o motivo. A História com maior percentagem de 

respostas ligadas ao conceito de cidadania, o oposto de Geografia. Denota-se amplamente a divisão 

entre as turmas (9º e 12º ano) no caso de História entre as respostas “sim. Cidadania”, “sim. Sem 

explicar” e “não. Outras interpretações”. No caso de Geografia a turma de 10º ano situa-se entre 

“não” e o “sim” com valores equitativos.  

Na última fase do inquérito, várias formas de resposta foram fornecidas: deixarem em branco; 

riscarem o espaço; responderem apenas a uma das questões; e responderem sem explicar. O motivo 

pode-se prender com inúmeros fatores, não saberem, o inquérito estar a ser longo, ou não se 

recordarem de momento de nenhum “acontecimento” ou “elemento”. Este desempenho verificou-se 

em todas as turmas de uma forma geral. 

                                                           
2
 Vide parte II aquando da análise de dados de Geografia. 
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Ao longo da leitura interpretativa dos gráficos fui constando que uma maioria dos alunos: não 

lia com atenção as perguntas e não conhecia ou não se recordava de certos conceitos. Refiro-me, no 

caso da História, aos períodos históricos, e nos hábitos de leitura sobre a sua localidade. Entre turmas, 

admirei o facto das que não tinham a disciplina responderem acertadamente ao que se pretendia. Por 

outro lado, as turmas com a disciplina foram as que apresentaram maior variedade de respostas para 

qualquer tema. 

 Entendo que um longo trabalho tem de ser elaborado no âmbito da consciencialização, saber 

desencadear nos alunos o pensamento sobre os problemas do passado face à atualidade é uma 

preocupação, seja no âmbito histórico ou geográfico. Por esse motivo, no final deste relatório se 

apresenta uma visita/saída estudo ao Vale do Tâmega e Museu Amadeu Sosa Cardoso. Inserindo-se 

no âmbito da História, a consciencialização sobre o espaço do museu, obras, importância da história 

local face à história mundial; no campo da consciência Geográfica: a importância do vale do Tâmega 

na região, a sua bacia e rede hidrográfica e elementos demográficos, assim como a preservação da 

paisagem natural. Acrescento, ainda, que os conhecimentos apresentados aos alunos não foram 

estanques, isto é, não se dirigiram apenas aos de História e de Geografia, ambas as turmas 

privilegiaram da aprendizagem. Complementado a visita/saída de estudo com os acontecimentos 

ocorridos em sala de aula, pois este é o espaço ativo de desenvolvimento e construção de 

competências, a aula é pensada em função dos materiais existentes (no caso de Geografia a aula foi 

elaborada com acetatos), mas acima de tudo dos alunos, pois os nossos jovens têm pensamentos 

próprios, convém preparar a aula a pensar nos seus conhecimentos, de forma a estruturá-los. As 

presentes aulas apresentam uma narrativa-explicativa e visualmente apelativa de acontecimentos e 

tentando fomentar o ensino-aprendizagem e problematização da sala de aulas, em olvidar o espaço 

local e global e o elencar das competências específicas de História e da Geografia. O nosso objetivo 

foi consciencializar os alunos sobre conhecimentos/elementos e saber como agir perante eles, 

tornando-os observadores críticos, empreendedores e cooperantes, permitindo que observem estas 

disciplinas como fomentadoras de civismo e não apenas como áreas de “cultura geral” ou “saber 

sobre o mundo”.  

Após várias leituras deste relatório, apercebi-me da necessidade de, em trabalhos futuros, 

proceder a algumas alterações: diminuição do número de questões no inquérito, pois pareceu 

exaustivo para os alunos; alterar a questão número 12 de ambos os inquéritos, questionando 

diretamente se os alunos observam as disciplinas como cívicas e porquê, parecendo-me que os alunos 

associaram apenas ao conceito de Formação Cívica como disciplina; anexar uma turma de 9º ano aos 

inquiridos de Geografia, de forma a obter mais elementos investigativos para esse ano e poder 

relacionar as disciplinas entre si.  
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Dever-se-á continuar a proceder a formas investigativas para compreender como a consciência 

histórica ou geográfica tem evoluído nos nossos alunos face aos seus conhecimentos locais, nacionais 

e mundiais, no âmbito temporal, espacial (localização, conhecimento dos lugares e regiões e 

dinamismo das inter-relações entre espaços) e contextual, assim como interpretam a presença das 

disciplinas ao longo do seu percurso escolar, como formadoras de uma consciência cívica. 

Apesar da flexibilidade que o currículo proporciona, os tempos letivos para os professores são 

muito diminutos, tem de existir trabalho de casa que nem sempre se consegue realizar. Uma vez que 

estas são as disciplinas da consciencialização, porque não se formar um guia próprio para cada 

localidade
3
 para que o professor consiga introduzir no que irá lecionar, elementos de raciocínio 

consciencioso aplicado às aulas dentro dos manuais ou criados separadamente, recursos com 

narrativas sejam elas históricas ou geográficas, em jornais, livros, filmes e até através das novas 

tecnologias de informação. O professor já deixou há muito de ser um simples expositor de assuntos, 

ele apresenta os conteúdos como “material de investigação”. Explora as ideias tácitas dos alunos e 

reformula ou aprofunda essas ideias; formula desafios; propõem tarefas de relação entre diferentes 

fontes; as aulas são variadas e não monótonas; e leva-se o aluno a refletir sobre o que aprenderam, 

seja oralmente ou de forma escrita. Mas nem tudo se recorda aquando da preparação de um plano a 

longo, médio ou curto prazo, e também não existem número de aulas suficientes para colocar tudo em 

prática.  

Se tivermos algum apoio seja através de manuais, separatas agregadas aos manuais escolares e 

mesmo espaços informáticos com recursos, ficaremos mais conscientes do que poderemos realizar 

com os nossos alunos e certamente estarão a criar uma geração mais consciente dos seus atos.  

 

                                                           
3
 Para História (livro que já não se encontra no mercado): ALVES, Luís Alberto e SOUSA, Laura (Coord.) (2004). Rumos da 

cidadania Patrimonial – A localidade na História do Século XIX ao Século XX. Porto: Edições Asa. Para Geografia, não 
encontrei nenhum livro com problemas ecológicos locais, apenas elementos muito dispersos por vários manuais.  
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Anexo 1 
Inquéritos de História e Geografia 
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INQUÉRITO    
 
 O presente inquérito relaciona-se com um estudo a realizar para a Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto. O objectivo será observar o que os alunos entendem ou entenderam pela área 

disciplinar de História e como esta disciplina poderá influenciar a nossa consciência futura. 

Relativamente às perguntas que a seguir se apresentam não existem respostas certas ou erradas. 

 Os dados recolhidos são anónimos e confidenciais. Se tiveres alguma dúvida pede a nossa 

colaboração ou a do teu Professor. Não te esqueças de responder a todas as questões. 

1 - Idade? _________ 
 
2 - Sexo: 

 Feminino                                               

 Masculino 
 
3 - Nacionalidade? 

 Português  / Portuguesa                                             

 Outra_________________ 
 
 
4 - Sabes porque estudas/estudaste História? 
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
5 - Costumas fazer pesquisas sobre Conhecimentos Mundiais relacionados com o passado? 

 Sim. Onde? _____________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 Não. 
 
6 - Falas com os teus pais ou amigos sobre Conhecimentos Mundiais actuais ou passados? 

 Sim. Dá exemplos? ____________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 Não. 
 
7 - Em tua casa compra-se regulamente o jornal? 

 Sim. Qual o jornal ou jornais? ______________________________________________________________________________ 

 Não. 
 
8 - Quantos livros tens, mais ou menos, em tua casa? 

 até 10      de 11 a 20     de 21 a 50    de 51 a 100   de 101 a 200   de 200 a 400        

 mais de 500 
 
9 - Tens por hábito ler informações sobre a tua cidade/vila/lugar? 

 Sim. 

 Não. 
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10 - Onde obténs as informações sobre a tua localidade? 

 Pais 

 Família (avós, primos, tios…) 

 Colegas 

 Escola  

 Jornais 
 

 Internet 

 Livros ou Enciclopédias 

 Filmes 

 Outro ________________________ 
 

 
11 - Que conteúdos da disciplina de História mais aprecias? (coloca por ordem decrescente de 
preferência de 1 a 9) 

 Guerras  

 Monarcas 

 Aventureiros e Descobridores 

 Vida quotidiana  

 Arte 

 Culturas  

 Política  

 Desenvolvimento do comércio, indústria e agricultura 

 Outro_________________________________________________________________________________________________ 
 
12 - Qual o período histórico com que mais te identificas? (podes assinalar mais do que uma opção) 

 Mundo Antigo (Egipto, Grécia, Roma) 

 Idade Média  

 Idade Moderna 

 Idade Contemporânea 
 
13 - Pensas que a disciplina de História poderá ser útil para a Formação Cívica?  

 Sim 

 Não 
Porquê? / Porque não? ____________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
14 - O que normalmente acontece/aconteceu na tua aula de História? (podes assinalar mais do que 
uma opção) 

 Ouvem o professor falar sobre o passado 

 Discutem diferentes ideias sobre o que aconteceu no passado 

 Observam as fontes históricas (documentos, imagens, mapas) 

 Vêem-se filmes sobre acontecimentos do passado 

 Usam o livro e fichas de trabalho 

 Participam em actividades de grupo e visitas de estudo 
 
15 - Na tua aula de História usam-se/usavam-se mapas, para localizares certos países ou 
acontecimentos históricos? 

 Sim 

 Não 
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16 - Se tivesses de falar a alguém sobre acontecimentos mundiais mais significativos, que época e figuras 
históricas optarias? Explica o motivo da tua escolha. (podes optar por mais do que uma época) 
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
17 - No caso de falares sobre Portugal, que época e figuras históricas optarias? Explica o motivo da tua 
escolha. (podes optar por mais do que uma época) 
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

OBRIGADA, PELA TUA PARTICIPAÇÃO. 
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INQUÉRITO    
 
 O presente inquérito servirá como estudo para a Faculdade de Letras do Porto, aliás ele surge 

no âmbito de outros estudos já realizados. O objectivo será observar o que os alunos entendem ou 

entenderam pela disciplina de Geografia e como esta disciplina poderá influenciar a nossa 

consciência futura. 

 Os dados são anónimos. Em caso de dúvida solícita a nossa colaboração ou a do teu 

Professor. Tenta ser o mais sincero(a) nas tuas respostas, e são todas de resposta obrigatória. 

1 - Qual a tua idade? _________ 
 
2 - Sexo: 

 Feminino                                               

 Masculino 
 
3 - Qual a tua nacionalidade? 

 Português  / Portuguesa                                             

 Outra_________________ 
 
 
4 - Sabes porque estudas/estudaste Geografia? 
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
5 - Costumas fazer pesquisas sobre Conhecimentos Geográficos? 

 Sim. Onde? _____________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 Não. 
 
6 - Falas com os teus pais ou amigos sobre Conhecimentos Geográficos? 

 Sim. Dá exemplos? ____________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 Não. 
 
7 - Quando não conheces um lugar costumas pesquisar sobre ele? 

 Sim. Onde? ______________________________________________________________________________ 

 Não. 
 
8 - Costumas usar mapas nas tuas viagens? 

 Sim. 

 Não. 
 
9 - Tens por hábito ler informações sobre a tua cidade/vila/lugar? 

 Sim. 

 Não. 
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10 - Onde obténs as informações sobre a geografia da tua localidade? 

 Pais 

 Família (avós, primos, tios…) 

 Colegas 

 Escola  

 Jornais 
 

 Internet 

 Livros ou Enciclopédias 

 Filmes 

 Outro ________________________ 
 

 
11 - Que conteúdos mais aprecias em Geografia? (coloca por ordem decrescente de preferência de 1 
a 10) 

 Clima 

 População 

 Relevo 

 Actividades Económicas 

 Mobilidade 

 Conhecimento de lugares e regiões 

 Ambiente 

 Contrastes de Desenvolvimento 

 Transportes 
 Outro_________________________________________________________________________________________________ 
 
12 - A Geografia poderá auxiliar a disciplina de Formação Cívica?  

 Sim 

 Não 
Porquê? / Porque não? ____________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
13 - O que acontece/aconteceu na tua aula de Geografia? (podes assinalar mais do que uma opção) 

 Ouvem o professor falar sobre os assuntos geográficos 

 Discutem diferentes ideias sobre determinados assuntos 

 Observam mapas, aparelhos e documentos 

 Vêem-se filmes sobre acontecimentos geográficos 

 Usam o livro e fichas de trabalho 

 Participam em actividades de grupo e visitas de estudo 
 
14 - Na tua aula de Geografia costuma-se/costumava-se falar de História para explicar alguns assuntos? 

 Sim 

 Não 
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15 - Se tivesses de falar a alguém sobre acontecimentos geográficos mundiais mais significativos, que 
optarias? Explica o motivo da tua escolha. (podes optar por mais do que uma época) 
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
16 - No caso de falares sobre Portugal, qual o conhecimento geográfico que escolherias? Explica o 
motivo da tua escolha. (podes optar por mais do que uma época) 
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 

OBRIGADA, PELA TUA PARTICIPAÇÃO. 
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Anexo 2 
Conteúdo de Alguns Inquéritos – três exemplares para 
cada disciplina 
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1. Alguns Inquéritos de História 
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2. Alguns Inquéritos de Geografia
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Anexo 3 
Gráficos de História 
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1. Inquiridos - Total 

 

2. Inquiridos - Idades 

 

3. Inquiridos - Sexo 
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4. Distribuição de Idades por Turmas 

 

5. Distribuição de Sexo por Turmas 

 

6. Distribuição de Idades por Sexo 

 



136 
 

 

7. Porque estudas ou estudaste História? 

 

8. Distribuição por turmas “Porque estudas ou estudaste História?” 
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9. Distribuição por Idades “Porque estudas ou estudaste História?” 

 

 

10. Distribuição por Sexo “Porque estudas ou estudaste História?” 
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11. Locais de Pesquisa de Conhecimentos Mundiais 

 

12. Distribuição por Turmas dos “Locais de Pesquisa de Conhecimentos Mundiais” 
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13. Distribuição por Idades dos “Locais de Pesquisa de Conhecimentos Mundiais” 

 

 

14. Distribuição por Sexo dos “Locais de Pesquisa de Conhecimentos Mundiais” 
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15. O que os alunos Falam Sobre Conhecimentos Mundiais/Históricos 

 

16. Distribuição por Turmas “O que os alunos falam sobre Conhecimentos Mundiais/Históricos” 
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17. Distribuição por Idades “O que os alunos falam sobre Conhecimentos Mundiais/Históricos” 

 

 

18. Distribuição por Sexo “O que os alunos falam sobre Conhecimentos Mundiais/Históricos” 
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19. Compra de Jornais 

 

20. Distribuição por Turmas sobre “Compra de Jornais” 
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21. Distribuição por Idades sobre “Compra de Jornais” 

 

 

22. Distribuição por Sexo sobre “Compra de Jornais” 
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23. Número de Livros que os Inquiridos Possuem na Residência 

 

24. Distribuição por Turmas do “Número de Livros que os Inquiridos Possuem” 

 

 

25. Distribuição por Idades do “Número de Livros que os Inquiridos Possuem” 
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26. Distribuição por Sexo do “Número de Livros que os Inquiridos Possuem” 

 

 

27. Hábitos de Leitura sobre a Cidade/Vila/Lugar 
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28. Distribuição por Turmas dos “Hábitos de Leitura Sobre a sua Cidade/Vila/Lugar” 

 

 

29. Distribuição por Idades dos “Hábitos de Leitura Sobre a sua Cidade/Vila/Lugar” 

 

 

30. Distribuição por Sexo dos “Hábitos de Leitura Sobre a sua Cidade/Vila/Lugar” 
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32. Conteúdos mais Apreciados em História 

 

 

33. Períodos Históricos Mais Apreciados  

 

 

 

 

31. Locais de Obtenção das Informações sobre a sua 

Localidade 

  Respostas 

  Nº % 

informação1
a
 Pais 60 17,3% 

Família 56 16,1% 

Colegas 29 8,4% 

Escola 47 13,5% 

Jornais 40 11,5% 

Internet 65 18,7% 

Livros ou Enciclopédias 24 6,9% 

Filmes 22 6,3% 

Outros 4 1,2% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 
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34. Distribuição por Turmas dos “Períodos Históricos Mais Apreciados” 

 

35. A Utilidade da História na Formação Cívica 

 

36. Distribuição por Turmas da “Utilidade da História na Formação Cívica” 
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37. Distribuição por Idades da “Utilidade da História na Formação Cívica” 

 

 

38. Distribuição por Sexo da “Utilidade da História na Formação Cívica” 
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39. O que Sucede na Aula de História dos Inquiridos? 

 

40. Distribuição por Turmas do que “Sucede na Aula de História” 

 

41. Uso de Mapas em História 
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42. Distribuição por Turmas do “Uso dos Mapas em História” 

 

43. Acontecimentos Históricos Mundiais Mais Relevantes para os Inquiridos 

 

44. Distribuição por Turmas dos “Acontecimentos Históricos Mundiais” 
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45. Distribuição por Idades dos “Acontecimentos Históricos Mundiais” 

 

46. Distribuição por sexo dos “Acontecimentos Históricos Mundiais” 

 

47. Figuras Históricas Mundiais Mais Relevantes para os Inquiridos 
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48. Distribuição por Turmas das “Figuras Históricas Mundiais” 

 

49. Distribuição por Idades das “Figuras Históricas Mundiais” 

 

50. Distribuição por Sexo das “Figuras Históricas Mundiais” 

 

51. Explicações Sobre os Acontecimentos Históricos Mundiais 
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52. Distribuição por Turmas das “Explicações Sobre os Acontecimentos Históricos Mundiais” 

 

53. Distribuição por Idades das “Explicações Sobre os Acontecimentos Históricos Mundiais” 

 

54. Distribuição por Sexo das “Explicações Sobre os Acontecimentos Históricos Mundiais” 

 

55. Acontecimentos Portugueses Mais Relevantes para os Inquiridos 
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56. Distribuição por Turmas dos “Acontecimentos Portugueses” 

 

57. Distribuição por Idades dos “Acontecimentos Portugueses” 

 

58. Distribuição por Sexo dos “Acontecimentos Portugueses” 

 

59. Figuras Portuguesas Mais Relevantes para os Inquiridos 
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60. Distribuição por Turmas das “Figuras Portuguesas” 

 

61. Distribuição por Idades das “Figuras Portuguesas” 

 

62. Distribuição por Sexo das “Figuras Portuguesas” 

 

63. Explicações Sobre os Acontecimentos Históricos Portugueses 
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64. Distribuição por Turmas das “Explicações Sobre os Acontecimentos Portugueses” 

 

65. Distribuição por Idades das “Explicações Sobre os Acontecimentos Portugueses” 

 

66. Distribuição por Sexo das “Explicações Sobre os Acontecimentos Portugueses” 
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Anexo 4 
Gráficos de Geografia 
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1. Inquiridos - Total 

 
 

2. Inquiridos - Idades 

 
 

3. Inquiridos - Sexo 
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4. Distribuição de Idades por Turmas 

 

5. Distribuição de Sexo por Turmas 

 

6. Distribuição de Idades por Sexo 
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7. Porque Estudas ou Estudaste Geografia? 

 

8. Distribuição por Turmas “Porque Estudas ou Esudate Geografia?” 

 
 

9. Distribuição por Idades “Porque Estudas ou Estudaste Geografia?” 

 
 

10. Distribuição por Sexo “Porque Estudas ou Estudaste Geografia?” 
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11. Locais de pesquisa de Conhecimentos Geográficos 

 
12. Distribuição por Turmas dos “Locais de Pesquisa de Conhecimentos Geográficos” 

 

 
 

13. Distribuição por Idades dos “Locais de Pesquisa de Conhecimentos Geográficos” 

 
 

14. Distribuição por Sexo dos “Locais de Pesquisa de Conhecimentos Geográficos” 
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15. O que os Alunos Falam sobre Conhecimentos Geográficos 

 

16. Distribuição por Turmas sobre “O que os Alunos falam sobre Conhecimentos Geográficos”  

 

 
 

17. Distribuição por Idades sobre “O que os Alunos falam de Conhecimentos Geográficos” 
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18. Distribuição por Sexo sobre “O que os Alunos falam de Conhecimentos Geográficos” 

 
 

19. Onde costumam Pesquisar Sobre um Lugar Desconhecido? 

 
 

20. Distribuição por Turmas “Onde Costumam Pesquisar sobre um Lugar Desconhecido” 

 

 
 

21. Distribuição por Idades “Onde Costumam Pesquisar sobre um Lugar Desconhecido” 
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22. Distribuição por Sexo “Onde Costumam Pesquisar sobre um Lugar Desconhecido” 

 
 

23. Uso de Mapas em Viagens 

 
24. Distribuição por Turmas do “Uso de Mapas em Viagem” 

 
25. Hábitos de Leitura sobre a Cidade/Vila/Lugar 
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26. Distribuição por Turmas dos “Hábitos de Leitura sobre a sua Cidade/Vila/Lugar” 

 

 
 

27. Distribuição por Idades dos “Hábitos de Leitura sobre a sua Cidade/Vila/Lugar” 

 

 

 
 

28. Distribuição por Sexo dos “Hábitos de Leitura sobre a sua Cidade/Vila/Lugar” 
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29. Locais de Obtenção das Informações sobre a sua Localidade 

 
 

30. Distribuição por Turmas dos “Locais de Obtenção das Informações sobre a sua Localidade” 

 
 

31. Conteúdos mais Apreciados em Geografia 
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32. O Auxílio da Geografia na Formação Cívica 

 
 

33. Distribuição por Turmas do “Auxílio da Geografia na Formação Cívica” 

 

 
 

34. Distribuição por Idades do “Auxílio da Geografia na Formação Cívica” 
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35. Distribuição por Sexo do “Auxílio da Geografia na Formação Cívica” 

 

 
 

36. O que Sucede na Aula de Geografia dos Inquiridos? 
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37. Distribuição por Turmas “O que Sucede na Aula de Geografia” 

 
 

38. Uso da História em Geografia 

 
 

39. Distribuição por Turmas do “Uso da História em Geografia” 
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40. Acontecimentos Geográficos Mundiais mais relevantes para os Inquiridos 

 
 
 

41. Distribuição por Turma dos “Acontecimentos Geográficos Mundiais” 

 
 

42. Distribuição por Idades dos “Acontecimentos Geográficos Mundiais” 
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43. Distribuição por Sexo dos “Acontecimentos Geográficos Mundiais” 

 
 

44. Explicações Sobre os Acontecimentos Geográficos Mundiais 

 
 

45. Distribuição por Turmas das “Explicações sobre os Acontecimentos Geográficos Mundiais” 

 
 

46. Distribuição por Idades das “Explicações sobre os Acontecimentos Geográficos Mundiais” 
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47. Distribuição por Sexo das “Explicações sobre os Acontecimentos Geográficos Mundiais” 

 
 

48. Acontecimentos Geográficos Portugueses mais referidos pelos Inquiridos 

 
 

49. Distribuição por Turmas dos “Acontecimentos Geográficos Portugueses” 

 
 

50. Distribuição por Idades dos “Acontecimentos Geográficos Portugueses” 
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51. Distribuição por Sexo dos “Acontecimentos Geográficos Portugueses” 

 
 

 

52. Explicações sobre os Acontecimentos Geográficos Portugueses 

 
 

53. Distribuição por Turmas das “Explicações sobre os Acontecimentos Geográficos Portugueses” 

 
 

54. Distribuição por Idades das “Explicações sobre os Acontecimentos Geográficos Portugueses” 

 
 

55. Distribuição por Sexo das “Explicações sobre os Acontecimentos Geográficos Portugueses” 
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Anexo 5 
Elementos para a Visita de Estudo 
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Disciplina: História 
Ano: 9º 
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Página 1 de 2 

 

Unidade: I – A EUROPA E O MUNDO NO LIMIAR DO SÉCULO XX 
 

 
Temas/Conteúdos 

 

 
Tempos 
Lectivos 
(45 m) 

 
Competências Específicas 

 
Experiências de 
Aprendizagem  

 
Avaliação 

 I1 - Hegemonia e declínio da 
influência europeia 

-Imperialismo e colonialismo: a 
partilha do mundo 
- As exigências do crescimento 
industrial e a corrida às áreas de 
influência 
- Os impérios coloniais europeus 
nos finais do século XIX 
-A 1ª Grande Guerra  
- Rivalidade económica e 
nacionalismos; a política de 
alianças 
- O primeiro conflito à escala 
mundial 
- Uma paz precária: o novo mapa 
politico mundial; a Sociedade das 
Nações. 
- As transformações económicas 
do após-guerra no mundo 
ocidental 
- O fim da supremacia europeia 
- O modelo americano: produção 
de massa e crescimento 
acelerado 
- A frágil prosperidade dos anos 
20 
 I2 – Portugal: da 1ª República 
à ditadura Militar 

-Crise e queda da monarquia 

 
12 

Tratamento da informação/utilização de 
fontes:  
(G1,2,3,5 e 6) Competências gerais 

 Seleccionar informação diversa e adequada 
aos conteúdos em estudo. 

 Interpretar diferentes fontes (escritas e 
iconográficas) com mensagens diversificadas. 

 Utilizar procedimentos da metodologia 
específica da História: pesquisar, seleccionar 
e organizar a informação face à 
problematização colocada. 

 Formular hipóteses de interpretação de factos 
históricos. 

 Pesquisa orientada na Internet. 

 Realizar trabalhos simples de pesquisa, sobre 
os conteúdos abordados. 

Compreensão histórica:  
(G1,2,3,5,6 e 7) 
-Temporalidade 

-Espacialidade 
-Contextualização 
Comunicação em História  
(G1 a G10) 

 Redigir  textos (narrativos, sínteses, 
relatórios) precisando o vocabulário específico  

 Comunicar oralmente e/ou participar em 
debates, painéis  temáticos 

Produzir documentação histórica (gravuras, 
mapas, frisos cronológicos) 

-Elaboração/ análise / comparação 
de mapas, que permitam localizar 
os impérios coloniais europeus; 
-Percursos de expedições 
portuguesas e europeias, no 
continente africano; 
-Os territórios portugueses em 
África, depois de Conferência de 
Berlim; 
-As fases do conflito mundial e a 
nova situação política da Europa e 
do próximo Oriente após a guerra; 
-Leitura de relatos de expedições 
portuguesas no continente africano 
no século XIX, e de documentos 
sobre a participação de Portugal na 
1ª guerra mundial; 
- Análise de gráficos e de quadros, 
que evidenciem, entre outros 
aspectos, as perdas humanas na 1ª 
Guerra Mundial e as modificações 
económicas do pós-guerra; 
- Visionamento de filmes que 
evoquem aspectos da colonização 
europeia em África, na 1ª guerra 
Mundial. 
 
 

 

- Grelhas de 
observação 

 
-Prova de avaliação 
 
-Pequeno trabalho 
de pesquisa 
 
-visita de estudo 
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- O clima de crise: o 
descontentamento das classes 
médias e do operariado 
- A revolução republicana 
- A 1ª República 
- Realizações e dificuldades da 
acção governativa 
-A reacção autoritária e a ditadura 
militar 
I3 – Sociedade e Cultura num 
Mundo em Mudança 

- Sociedade e Cultura num 
mundo em mudança 
- Mutações na estrutura social e 
nos costumes 
- Os novos caminhos da ciência 
- Ruptura e inovação nas artes e 
na literatura e nascimento de uma 
nova arquitectura 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Os temas e conteúdos apresentados encontram-se como o estipulado pelo Ministério da Educação no programa de História/ Plano de Organização do 

Ensino-Aprendizagem- vol II, do Ensino Básico 3º Ciclo, 4ª edição. 

 



PLANO DE AULA 

Ano/Turma ____9ºA___  Aula Nº ___14/15___  Duração     45      minutos   Data __17__/__11__/2010_ 

Sumário As grandes rupturas na arte antes e depois da 1ª Guerra, com pinturas existentes no Museu Souza Cardoso (motivação). 

Situação - problema Ousada e rebelde no início e angustiante depois, assim nos surge a arte da primeira metade do século XX. Porquê? 

Questões Orientadoras 

1. Quais os movimentos artísticos surgidos no início do século XX? 

2. De que modo o pós-guerra influenciou a arte? 

 

Competências Conteúdos 
Objectivos/Indicadores 

de Aprendizagem 

Experiências de 

Aprendizagem 
Avaliação 

Tratamento da 

Informação/ 

Utilização da 

informação de fontes 

Interpretar 

documentos 

iconográficos, antes 

da 1ª Guerra e após a 

mesma 

Compreensão em 

História 

Relacionar as 

correntes artísticas 

com os 

acontecimentos 

vividos. 

Comunicação em 

História 

Desenvolver a 

comunicação oral, 

utilizando os conceitos 

apreendidos 

Elaborar sínteses 

precisando o 

vocabulário específico 

e relacionando dados 

TEMA I – A EUROPA E O MUNDO NO LIMIAR DO 

SÉCULO XX 

I.3 Sociedade e cultura num Mundo em Mudança 

-  Na primeira década do século XX a arte conheceu 

várias fases (fauvismo, cubismo, futurismo e 

abstraccionismo) exprimindo-se de forma 

revolucionária e ousada. Depois da 1ª Guerra, as 

inquietações e angústias manifestam-se surgindo 

novas correntes artísticas (expressionismo, 

dadaísmo e surrealismo). 

1. Interpretar as 
características das 
obras de arte no 
período antes da 1ª 
Guerra Mundial. 
 
2. Explicar de 
que modo o pós-
guerra contribuiu 
para novas formas 
de expressão 
artística. 

0. Elo de ligação com as 

aulas anteriores, 

através dos “Loucos 

Anos 20” e os “Mass 

Media”. 

1. Observação e análise 

dos documentos 

iconográficos nº 1, 2, 

3, 4, 5, de forma a que 

os discentes 

evidenciem as 

diferenças entre as 

diferentes correntes 

artísticas. 

1.1.  Paralelismo com 

quadros do Museu 

Amadeo Souza 

Cardoso, para que os 

alunos identificar 

algumas obras. 

2. Observação e análise 

dos documentos 

iconográficos nº 2, 3, 5 

da página 65 do 

. observação 

directa sobre o 

domínio de 

conhecimentos 

anteriores (saber e 

saber ser) 

 

 

. observação sobre 

a forma de inter-

acção (saber ser) 

 

 

 

 

. análise do saber 

fazer  

 

 

 

 



históricos manual. 

2.1. Visualização 

de uma pequena 

curta metragem 

sobre Amarante e 

o Museu Amadeo 

de Souza Cardoso. 

 



 
 
 
 
 

OBSERVAR AS PINTURAS E OUTRAS OBRAS ARTÍSTICAS COM OLHOS DE VER 
 

 

As Dicas que deves seguir são: 
 

1º TEMA: 
 

Todas as obras artísticas têm temas específicos fornecidos pelos autores. Em certas ocasiões quase que não 
necessitarás de ler o tema, mas em muitos casos tens de recorrer á sua leitura. Contudo, deverás sempre ler 

o tema. Nunca te esqueças que todas as obras de arte contam uma história. 
 

2º TÉCNICA: 
 

Os materiais usados, a forma como foi pintado, esculpido ou construído, denota um período histórico, que 
devemos ter em atenção e dessa forma torna-se mais fácil conhecer a época em questão, devido á sua 

inovação técnica. 
 

3º SIMBOLISMO: 
 

A linguagem simbólica é muito usada pelos pintores. Geralmente é entendida pelo público, mas em certas 
ocasiões temos de estudar o quadro em pormenor, isto porque, certos simbolismos fazem parte de uma 

sociedade de uma determinada época. 
 

4º ESPAÇO E LUZ 
 

O artista procura recriar uma representação do mundo em seu redor, não nos esqueçamos que se trata 
muitas das vezes de superfícies planas, havendo a necessidade de criar profundidade e até mesmo um 

ilusão, a luz e a dimensão da tela auxiliam o artista a criar esse ambiente de ilusão óptico. 
 

5º ESTILO HISTÓRICO 
 

Cada período da História cria elementos específicos a serem representados. Por exemplo: antes ou depois de 
uma Guerra as formas de representação alteram-se, o que nos permite identificar a que período pertencem 

as obras. 
 

6º INTERPRETAÇÃO PESSOAL 
 

Todas as obras artísticas possuem inúmeras interpretações, contudo nós próprios podemos fornecer uma 
determinada interpretação. 

 
 
 

 

DIRECÇÃO: Alcina Ramos 
Coordenador: Sofia Vidal 
Adjunto: André Sousa 

O JORNAL QUE SERVE O LEITOR 
EDIÇÃO PARA A VISITA AO MUSEU 

17/11/2010 

 



 

O GRITO DAS CORES QUE PODERÁS ENCONTRAR NO MUSEU 
 

Amadeo de Souza-Cardoso. Brut. 1917 

 
Corrente artística: _____________________ 

 Amadeo de Souza-Cardoso. Cavaleiros. 
1913 

 
Corrente artística: ______________ 

Amadeo de Souza-Cardoso.Figura Negra.1915 

  
Corrente artística: _______________________ 

 Guilherme Santa-Rita. Cabeça.1910 

 
Corrente artística: ______________ 

 
 
 
 
               



 

 

 

 

 

As competências específicas das disciplinas mencionadas, articulam-se com as competências gerais 

(G1,G2,G5,G6,G8,G9,G10) 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER EM HISTÓRIA 

TRATAMENTO DA 
INFORMAÇÃO/ 
UTILIZAÇÃO DA 

INFORMAÇÃO DE 
FONTES (C1) 

COMPREENSÃO 
HISTÓRICA 

(TEMPO, ESPAÇO, 
CONTEXTUALIZAÇÃO) 

(C2) 
 

COMUNICAÇÃO 
EM HISTÓRIA 

(C3) 
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TEMÁTICAS ABORDADAS 

Em História 

9º ANO E 12º ANO – Ruptura e inovação nas artes e na literatura 

Em Geografia 

10º ANO – Bacias hidrográficas 

 

 

 

 

Data: 18 de Novembro        Saída prevista: 8 Horas    Chegada prevista: 18 Horas 

Locais a visitar: Museu Amadeo de Souza-Cardoso e visita pela cidade (vale do Tâmega) 

Custo da viagem: 8 Euros 

 

 
A 

Localização 
 

 

O Conhecimento dos Lugares e Regiões 

O Dinamismo das 
Inter-Relações Entre 

Espaços 
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COMPETÊNCIAS A  DESENVOLVER EM GEOGRAFIA 



Para que tudo decorra dentro da normalidade, é importante que tenhas em atenção as seguintes 

recomendações: 

 Ser pontual; 

 Respeitar as indicações dos professores, do motorista, dos funcionários e guias dos locais a serem 

visitados; 

 Trazer vestuário cómodo e prático; 

 Nunca te separes do grupo; 

 O almoço será em grupo. Traz o farnel 

 

 

Professores responsáveis: 

Núcleo de Estágio de História e Geografia 

 

 

      

Alcina Ramos (orientadora pedagógica)       Conceição Abreu (orientadora pedagógica) 

 

 

            André Sousa (estagiário)                                    Sofia Vidal (estagiaria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Eu, _____________________________________________________encarregado de educação do(a) 

aluno(a) ____________________________________________, Nº_____, turma_____ do ____ ano, 

autorizo o meu educando a participar na visita de estudo a Amarante no dia 18 Novembro de 2010, 

organizada pelo núcleo de estágio de História e Geografia da Escola Secundaria Inês de Castro 

 

Vila Nova de Gaia, ____ de _____________________de 2010 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Escola Secundária Inês de Castro 

 
  22 777 27 200 

Estagiários Sofia Vidal e André Sousa 
Professoras Alcina Ramos e Conceição Abreu 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Localização 
Cidade Portuguesa que pertence ao distrito do Porto, região Norte e 

subregião do Tâmega. É sede de município com 301,4 km², subdividido em ___ 
(conta o número de freguesias no mapa nº1) freguesias.  

 
. O município é limitado a norte pelo município de Celorico da Beira, a 

nordeste por Mondim de Basto, a leste por Vila Real e por Santa Marta de 
Penaguião, a sul por Baião, Marco de Canaveses e Penafiel, a oeste por Lourosa e a 
noroeste por Felgueiras. Observa o mapa nº2. 

 

No mapa nº3 descobre a cidade do Porto e Amarante. De seguida traça o 
percurso entre ambas as cidades. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa nº1 

Mapa nº2 

Mapa nº3                                    Escala: 1:1 400 00 

 
N 

 
N 

 
N 



Geograficamente 
 O concelho é fortemente marcado pelo relevo. É o maior concelho do 
distrito do Porto, tendo cerca de 29 000 hectares de superfície (transforma os 
hectares em km² _______). Atravessado pelo rio __________ (no mapa nº3 e 4, 
descobre o nome do rio). Amarante está rodeado de várias serras, a do 
___________ com 1450 metros, a serra da ____________________. (para obteres 
as respostas observa o mapa nº4). 
 O solo é maioritariamente formado por granito, com predomínio da biotite, 
existindo ainda zonas xistosas. 

 

 
 
 

O Tâmega 
 

 O Tâmega nasce em Verín (Galiza), Espanha, a sua nascente encontra-se a 
960m, tem um comprimento de 145 Km e desagua no _______________ (observa o 

mapa nº5). Possuí os seguintes afluentes, Rio Odres e Rio Ovelha. Assim, o Tâmega 
em relação ao Douro é um ____________________. 
 Entra em Portugal pelo concelho de Chaves. Sempre orientado para 
sudoeste, passa perto de Vidago, serve de fronteira entre os distritos de Braga e Vila 
Real, banha Mondim de Basto, entrando depois no distrito do Porto em 
_______________________ e _________________________ (compara com os 
vários mapas fornecidos). 

 
 

Mapa nº4 

Mapa nº5 



 
 Os mapas 5 e 6 possuem cientificamente um nome próprio, sabes qual é? 
_____________________________.  
 
 Para curiosidade, a área da bacia em Portugal é de 2649,224km² e a área da 
bacia em Espanha é de 659,932km², o que perfaz um total de 3309,157km². 

 

 Distingue entre bacia e rede hidrográfica? _______________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

Os Vales 
Que tipo de vales observaste no rio Tâmega? ______________________________ 
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Demografia 
 
 Observando a tabela da população do concelho de Amarante a que 
conclusões rápidas chegas? 
 

 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

E COMO A HISTÓRIA SE ENCONTRA DE MÃOS DADAS COM DA GEOGRAFIA 

VAMOS AGORA FORNECER-TE ALGUNS ELEMENTOS HISTÓRICOS SOBRE ESTA 

CIDADE. 

Mapa nº6 

 
N 



 

 

 

 

 

 

História da Cidade 
 

 Segundo alguns autores a cidade é habitada desde o tempo da Idade da 

Pedra, onde certamente viveriam na Serra da Aboboreira. Contudo a sua 

importância surge com a chegada de São Gonçalo (1187-1259) um peregrino que 

percorreu Roma e Jerusalém. Aqui se fixou e talvez mandado erguer a ponte sobre o 

rio Tâmega. 

 Depois da morte de S. Gonçalo (que se tornou o orago da cidade) recebe 

muitas peregrinações, e o nosso rei D.João III ordena a construção do Mosteiro de 

São Gonçalo no século XVI (figura nº1). 

 Corria o ano de 1763 (diz qual o século para esta data ___________), 

quando inúmeras cheias destruíram a antiga ponte, tendo sido necessário construir 

outra, que se mantém nos dias de hoje. 

 No século XIX, Napoleão entra em Portugal, e Amarante foi incendiada e 

destruída. Mas os ______________________(que nome dás aos habitantes de 

Amarante?) foram corajosos e conjuntamente com o General Silveira fizeram frente 

aos franceses no episódio conhecido como Defesa da Ponte de Amarante. O General 

Silveira recebeu a condecoração de Conde de Amarante e a vila recebeu o colar da 

Ordem Militar da Torre e Espada (pela sua defesa militar). A vila foi então restaurada 

devido às invasões francesas. 

 Com as reformas liberais do século________ (sabes quando foram?) foi  

reorganizada administrativamente. 

 Durante o século XX, os seus naturais como Amadeo de Souza-Cardoso e 

Teixeira Pascoaes deram grande apogeu cultural. 

 A 8 de Julho de 1985, Amarante adquiriu o estatuto de cidade. Á quantos 

anos foi?____________ 

 

Interpreta o mapa nº7 - Planta da cidade: 
  

1. Pinta a ponte de São Gonçalo. 
2. Traça o caminho que tomamos para o museu. 
3. Desenha uma estrela onde se localiza o museu. 

Mapa nº7 - PLANTA DA CIDADE 



 

 
 
______________________________________________________ 
Coloca a legenda na imagem, de que igreja se trata? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ponte sobre o rio Tâmega 

 

Quem foi Amadeo de Souza-Cardoso? 

 Nasceu em Mafamude, freguesia de Mancelos de Amarante, a 14 de 
Novembro de 1887 e faleceu em Espinho, a 25 de Outubro de 1918. Apesar de ter 
tido uma vida curta, a sua obra tornou-se imortal. 
 Pintor português, precursor da arte moderna, tendo seguido o caminho dos 
artistas europeus vanguardistas da época. Frequentou o curso de Arquitectura na 
Academia de Belas Artes de Lisboa em 1905, tendo interrompido para ir viver para 
Paris, de forma a ter contacto com as correntes artísticas da época: impressionismo, 
expressionismo e cubismo. A partir deste momento dedica-se totalmente á pintura, 
tendo dado mais ênfase á caricatura. 
 Em 1910, realiza uma viagem até Bruxelas. No ano seguinte expõem 
trabalhos no Salon dês Indépendants, em Paris, as suas obras evidenciam 
aproximação as vanguardas da época dos autores como: Modigliani, Brancusi e Gris. 
 Em 1913, participa numa exposição com oito trabalhos nos Estados Unidos 
da América, no Armony Show. Regressa nesse ano a Portugal, e teve a ousadia de 
realizar duas exposições, uma no Porto e outra em Lisboa. 
 Em 1914, encontrou-se em Madrid com Gaudí, mas é surpreendido com o 
início da 1ª Guerra Mundial (quando se iniciou e terminou a Guerra? 
_____________). Regressou então a Portugal, iniciou uma carreira de 
experimentação de novas formas de expressão, tendo pintado com grande 
entusiasmo, e em 1916 expõem no Porto 114 obras, com o título “abstraccionismo”, 
tendo algumas causado escândalo. 
 Decide iniciar-se na nova corrente em voga, o cubismo e expressionismo, 
experimentando novas técnicas, como colagens e outras formas de expressão 
plástica. 
 Em 25 de Outubro de 1918, falece vítima de pneumonia em Espinho. Com 
que idade faleceu o autor? _____________________. 
 
 
 

 
 
 

Fig.1 



 
 

 
 

 
A sua obra é caracterizada por:  

                   » Paisagens exóticas com estilizações prodigiosas. 
       » Aspectos decorativos e surpreendentes com 
desenhos cubistas que transmitem: elegância, mistério, 
imaginação, emoção, poesia e simbolismo. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 



Museu Amadeo Souza-Cardoso 
 

O Museu Amadeo de Souza Cardoso, outrora Biblioteca – Museu Municipal 
de Amarante, foi fundado, em 1947, pelo Dr. Albano Sardoeira, visando reunir 
materiais respeitantes à História Local e lembrar artistas e escritores nascidos em 
Amarante: António Carneiro, Amadeo de Souza Cardoso, Acácio Lino, Manuel 
Monterroso, 0 Abade de Jazente, António Cândido, Teixeira de Pascoaes, Augusto 
Casimiro, Alfredo Brochado, Ilídio Sardoeira, Agustina Bessa Luís, Alexandre Pinheiro 
Torres… 
 Contudo a história revela outro pormenor, o museu está instalado no 
Convento Dominicano de S. Gonçalo de Amarante, construção empreendida ao 
longo dos sécs. XVI-XVIII, o Museu foi progressivamente ocupando alguns desses 
espaços, sucessivamente qualificados até ao projecto revalorização de arquitectura, 
de 1980, de sentido moderno, do arquitecto Alcino Soutinho, com a reconstituição 
dos dois claustros, desvirtuados pela demolição do corpo que os separava, realizada 
em meados do século XIX. 

 
Claustro do Museu 

 

 

 

Interior do museu 

 

 

 

AGORA QUE VAIS ENTRAR NO MUSEU, TEM EM ATENÇÃO O SEGUINTE: 

» RESPEITA O ESPAÇO FAZENDO SILÊNCIO 

»NÃO CORRER 

»NÃO COMER 

»SE TIVERES DÚVIDAS COLOCA QUESTÕES MAS DE FORMA CORRECTA E 

ORDENADA 

»NÃO TOCAR NAS OBRAS DE ARTE 

»ESTAR SEMPRE COM O GRUPO 

»A PARTIR DE AGORA USA O QUE APRENDESTE NAS AULAS: 

-OBSERVA O TEMA; TÉCNICA, SIMBOLISMO; ESPAÇO E LUZ; ESTILO HISTÓRICO E 

INTERPRETAÇÃO PESSOAL 

 

 

 
 
 
 

Fig.2 

Fig.3 



Vamos agora observar com atenção as obras de arte 
IDENTIFICA: 

1. Uma obra fauvista: 

Autor:__________________________________________________ 

Tema:__________________________________________________ 

Ano:____________________________________________________ 

2. Duas obras cubistas: 

1ª OBRA: 

Autor: __________________________________________________ 

Tema: __________________________________________________ 

2ª OBRA: 

Autor: __________________________________________________ 

Tema: __________________________________________________ 

Anos de realização: _________________________________________ 

3. Uma obra futurista: 

Tema: ____________________________________________________ 

Autor: ____________________________________________________ 

Ano: _____________________________________________________ 

Interpretação pessoal da obra: ________________________________ 

4. Uma obra abstraccionista: 

Autor: ____________________________________________________ 

Tema: ____________________________________________________ 

Ano: _____________________________________________________ 

Cores :____________________________________________________ 

Simbolismo: _______________________________________________ 

Interpretação pessoal da obra: ________________________________ 

5. Duas expressionistas: 

1ª OBRA: 

Autor: ____________________________________________________ 

Tema: ___________________________________________________ 

Ano: _____________________________________________________ 

Técnica usada: _____________________________________________ 

2ª OBRA:  

Autor: ____________________________________________________ 

Tema: ___________________________________________________ 

Ano: _____________________________________________________ 

Simbolismo: _______________________________________________ 

6. Uma surrealistas: 

Tema: _____________________________________________________ 

Autor: _____________________________________________________ 

Ano: _______________________________________________________ 

Simbolismo: ________________________________________________ 

Que pretende representar o autor: ______________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Interpretação Pessoal: _______________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 



 ~ 

 

 

Para terminar a tua actividade pelo museu, escolhe uma obra ao teu 

gosto e tenta reproduzi-la. 
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6. Gráficos Obtidos a partir da Ficha de Avaliação do Evento da Visita de Estudo de História e 

Geografia 
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Anexo 6 
Elementos para a Aula de História de 9º ano 

 
 
 



*Os temas e conteúdos apresentados encontram-se como o estipulado pelo Ministério da Educação no programa de História/ Plano de 

Organização do Ensino-Aprendizagem- vol II, do Ensino Básico 3º Ciclo, 4ª edição. 

Plano Anual 
 

 DEPARTAMENTO DAS CIÊNCIAS 

SOCIAIS E HUMANAS 

HISTÓRIA- 9º Ano 

Ano Lectivo: 2010-2011 
 

 

 

 

  
 

 1º Período  
20/09/10 a 17/12/10 

(13 semanas)? 

 2º Período 
04/01/11a 26/03/10 ? 

      (14 semanas) 

 3º Período 
12/04/11 a 18/06/11? 

       (7 semanas) 

TOTAL 

Aulas Previstas 12  12  6 30 

Apresentação 1     1 

Avaliação 8  8  8 24 

Avaliação  
Diagnóstica/Recuperação Pedagógica 

3  1  1 5 

Trabalho de Investigação  
(Escrita (Re)criativa, Pesquisas Históricas, 

Visita de Estudo) 

2     2 

Progressão de Conteúdos 28  24  21 73 

 
Conteúdos/Temas 

 

 
Tempos 
Lectivos 

 
Competências Gerais 

 
Competências Específicas 

 
Avaliação 

TEMA I – A EUROPA E O MUNDO 

NO LIMIAR DO SÉCULO XX 

I.1 Hegemonia e declínio da 

influência europeia 

 

I.2 Revolução Soviética  

 
12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

G1 – Mobilizar saberes culturais, 
científicos e tecnológicos para 
compreender a realidade e para 
abordar situações e problemas do 
quotidiano.sar. 

G2 – Usar adequadamente 
linguagens de diferentes áreas do 
saber cultural, científico e 
tecnológico para se expressar. 

G3 – Usar correctamente a língua 
portuguesa para comunicar de 

Tratamento da informação/utilização 
de fontes:  
    
(G1,2,3,5 e 6) 
 Seleccionar informação diversa e 

adequada aos conteúdos em estudo. 
 Interpretar diferentes fontes 

(escritas e iconográficas) com 
mensagens diversificadas. 

 Utilizar procedimentos da 
metodologia específica da História: 

 
 
 
Diagnóstica 
 
 
 
 
 
 
Formativa 

 

 



*Os temas e conteúdos apresentados encontram-se como o estipulado pelo Ministério da Educação no programa de História/ Plano de 

Organização do Ensino-Aprendizagem- vol II, do Ensino Básico 3º Ciclo, 4ª edição. 

 

1.3 Portugal: da 1.ª República à 

Ditadura Militar 

I.4 Sociedade e cultura num 

mundo em mudança 

TEMA J – DA GRANDE 
DEPRESSÃO À II GUERRA 

MUNDIAL 

J.1As dificuldades económicas 

dos anos 30 

J. 2Entre a ditadura e a 

democracia 

J.3 A II Guerra Mundial 

TEMA K – DO SEGUNDO APÓS-
GUERRA AOS ANOS 80 

K.1 O mundo saído da guerra 

K.2 As transformações do mundo 

contemporâneo 

K.3 Portugal: do autoritarismo à 

democracia 

OS DESAFIOS CULTURAIS DO 
NOSSO TEMPO 
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6 
 
 
 
 
 

forma adequada a para estruturar 
pensamento próprio. 

G4 – Usar línguas estrangeiras para 
comunicar adequadamente em 
situações do quotidiano e para 
apropriação de informação. 

G5 – Adoptar metodologias 
personalizadas de trabalho e de 
aprendizagem adequadas a 
objectivos visados. 

G6 – Pesquisar, seleccionar e 
organizar informação para a 
transformar em conhecimento 
mobilizável. 

G7 – Adoptar estratégias adequadas 
à resolução de problemas e à 
tomada de decisões. 

G8 – Realizar actividades de forma 
autónoma, responsável e criativa. 

G9 – Cooperar com outros em 
tarefas e projectos comuns. 
G10– Relacionar harmoniosamente 
o corpo com o espaço, numa 
perspectiva pessoal e interpessoal 
promotora da saúde e da qualidade 
de vida. 

pesquisar, seleccionar e organizar a 
informação face à problematização 
colocada. 

 Formular hipóteses de interpretação 
de factos históricos. 

 Pesquisa orientada na Internet. 
 Realizar trabalhos simples de 

pesquisa, sobre os conteúdos 
abordados. 
 
 

Compreensão histórica:  
 
(G1,2,3,5,6 e 7) 
 
-Temporalidade 
-Espacialidade 
-Contextualização 
 
Comunicação em História  
 
(G1 a G10) 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumativa 
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Unidade: J - DA GRANDE DEPRESSÃO Á SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
 

 
Temas/Conteúdos 

 

 
Tempos 
Lectivos 
(45 m) 

 
Competências Específicas 

 
Experiências de 
Aprendizagem  

 
Avaliação 

 J1-As grandes crises do 

capitalismo nos anos 30 

- A grande crise do capitalismo. 

A crise de 1929. 

-A Mundialização da Crise. 

- As soluções para a Crise – A 

Resposta dos Estados Unidos da 

América. 

 J2-Regimes Ditatoriais na 

Europa 

- A Revolução Soviética – Da 

Rússia dos Czares à Rússia dos 

Sovietes 

- A Construção da URSS – a 

acção de Lenine (1917 – 1924) 

- A Era Estalinista (1928 – 1953) 

- O Regime Fascista em Itália 

- O Fascismo, uma Ditadura 

Totalitária 

- O Nazismo na Alemanha 

- O Totalitarismo Nazi 

-Portugal, A Ditadura Salazarista 

– A Edificação do Estado Novo. 

 J3A 2ª Guerra Mundial 
-As causas da 2ª Guerra Mundial 

- As fases da 2ª Guerra Mundial 

- O Apogeu do domínio Alemão 

 

 

12 

Tratamento da informação/utilização de 

fontes:  

(G1,2,3,5 e 6) Competências gerais 

 Seleccionar informação diversa e adequada 

aos conteúdos em estudo. 

 Interpretar diferentes fontes (escritas e 

iconográficas) com mensagens diversificadas. 

 Utilizar procedimentos da metodologia 

específica da História: pesquisar, seleccionar e 

organizar a informação face à 

problematização colocada. 

 Formular hipóteses de interpretação de factos 

históricos. 

 Pesquisa orientada na Internet. 

 Realizar trabalhos simples de pesquisa, sobre 

os conteúdos abordados. 

Compreensão histórica:  

(G1,2,3,5,6 e 7) 

-Temporalidade 

-Espacialidade 

-Contextualização 

Comunicação em História  

(G1 a G10) 

 Redigir textos (narrativos, sínteses, relatórios) 

precisando o vocabulário específico  

 Comunicar oralmente e/ou participar em 

debates, painéis temáticos 

-A grande crise do capitalismo nos 

anos 30 e a intervenção do estado 

na economia. 

- Análise de mapas relativos aos 

territórios da Rússia Czarista e à 

URSS em 1922. 

- Elaboração e análise de barras 

cronológicas com os principais 

momentos da Revolução Socialista 

Soviética. 

-Leitura e análise de textos 

doutrinários e/ou críticos ou ainda 

obras literárias sobre a Revolução 

Soviética. 

-A era Estalinista na Rússia. 

-Regimes ditatoriais na Europa. 

- Os regimes fascistas e nazi. 

-Portugal: a ditadura salazarista. 

- A 2ª Guerra Mundial 

- O desenvolvimento do conflito. 

-Os caminhos da paz. 

 

 

 

 

 

 

- Grelhas de 

observação 

 

-Pequenos trabalhos 

de pesquisa 

 

-trabalhos de 

consolidação dos 

assuntos 

 

-Prova de avaliação 
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e Japonês 

- A derrota alemã e o 

aniquilamento do Japão 

- Consequências da 2ª Guerra 

Mundial 

- A Procura de uma Paz 

Duradoura – A ONU  

Produzir documentação histórica (gravuras, 

mapas, frisos cronológicos) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                       PLANO DE AULA 

Ano/Turma: 9º  Aula Nº: 7ª (2º Período)  Duração: 90 minutos  Professora Cooperante: Alcina Ramos   Estagiária: Sofia Vidal Data: 21_/02/2011 

Sumário A ditadura salazarista em Portugal. 

Situação - problema O salvador da Pátria diz: “Tudo pela Nação, nada contra a Nação” Salazar 

Questões Orientadoras 

1. Quais os factores que levaram Salazar ao poder nos anos 30? 

2. Como se caracterizava o Estado Novo? 

3. De que modo Salazar exerceu o poder autoritário e conservador? 

Conceitos 

Constituição de 1933; culto ao chefe; nacionalismo; Mocidade Portuguesa; corporativismo e colonialismo 

 

Competências Conteúdos 
Objectivos/Indicadores 

de Aprendizagem 

Experiências de 

Aprendizagem 
Avaliação 

Tratamento da 

Informação / 

Utilização da 

informação de 

fontes 

Interpretar 

documentos escritos, 

iconográficos e 

vídeo. 

 

Compreensão em 

História 

Explicar o 

desenvolvimento 

político e económico 

do Estado Novo em 

Portugal. 

 

Comunicação em 

História 

TEMA J 2- DA GRANDE DEPRESSÃO 

Á SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

J.2. Regimes ditatoriais na Europa 

 

No início da década de 1930 a Europa 

viveu uma “Grande Depressão”, um 

período de crise económica e de agitação 

social. Esta situação favoreceu o 

aparecimento de regimes autoritários. 

Face às dificuldades em superar a crise, 

desenvolveu-se a ideia de que apenas 

governos fortes e autoritários seriam 

capazes de repor a “ordem” na Europa. A 

década de 30 ficou assim marcada pelo 

triunfo das ditaduras na Europa. 

Na Itália instalou-se o fascismo, na 

Alemanha o nazismo, em outros países 

formaram-se governos ditatoriais 

autoritários e conservadores, como foi o 

caso do Estado Novo em Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Identificar os 

principais problemas 

existentes em 

Portugal 

(económicos, 

políticos e sociais) 

MOTIVAÇÃO:  
Observação da 

transformação da sala da 

sala de aula para o período 

do Estado Novo sobre o 

Hino da Mocidade 

Portuguesa. 

Após a Situação-problema 

observação de uma curta-

metragem sobre as 

características do Estado 

Novo. 

 

1.Interpretação da curta-

metragem e paralelismo 

entre os documentos nº 3 e 

1 da pág. 108 e 109, de 

modo a que os alunos 

evidenciem a necessidade 

de uma nova mudança. 

 

 

 

 

 

 

Observação directa 

centrada na 

participação oral e 

qualidade das 

intervenções. 

 

 

Feedback 

avaliativo de modo 

a observar o quer já 

foi apreendido em 

aulas anteriores. 

 

 



Desenvolver a 

comunicação oral e 

escrita, utilizando os 

conceitos 

apreendidos. 

 

Capítulo a ser tratado: O Estado Novo 

foi um regime instaurado por Salazar a 

partir da Constituição de 1933.  

A ditadura Salazarista caracterizou-se por 

uma intervenção do Estado na economia e 

na sociedade, por um regime de partido 

único (União Nacional) pela formação de 

um estado autoritário, repressivo, 

corporativista, nacionalista e colonialista. 

Um dos suportes do regime salazarista foi 

a polícia política (PIDE) e os principais 

instrumentos de defesa e propaganda do 

regime o Secretariado da Propaganda 

Nacional, a Legião Portuguesa e a 

Mocidade Portuguesa. 

O acto colonial definiu uma política 

colonial centralizada, constituindo um dos 

pilares do Estado Novo. 

Muitas das características do Estado Novo 

assemelham-se à ditadura fascista italiana. 

para a ascensão de 

Salazar ao poder. 

 

2. Explicar como se 

desenvolveu a 

politica empreendida 

pelo Estado Novo. 

 

 

 

3. Caracterizar o 

regime 

implementado por 

Salazar durante o seu 

período governativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Observação e 

interpretação dos 

elementos iconográficos 

em sala de aula, assim 

como da curta-metragem, 

leitura dos documentos nº 

3 e 5 da pág. 111, para que 

os alunos compreendam a 

estrutura política do 

Estado Novo. 

 

3.Análise do documento 

distribuído o decálogo do 

Estado Novo, através da 

realização de três 

exercícios, de forma a 

compreenderem a 

autoridade implementada 

por Salazar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realização de um 

exercício 

distribuído. 

 

Grelha de 

observação a nível 

do saber ser e saber 

fazer. 

 

 

 

 

 
Bibliografia: 

BARREIRA, Aníbal e MOREIRA, Mendes (2009), Sinais da História 9 - História 9º ano 3º ciclo do Ensino Básico, Porto, Edições Asa. (manual adoptado). 

MATTOSO, José (cons) (2008), História Nove - Parte 1, Lisboa, Lisboa Editora. 

DELOUCHE, Frédèric (colab) (1992), História da Europa, Lisboa, Edições Minerva. 

BRIGGS, Asa (cons) (1999), Enciclopédia da História Universal - Acontecimentos e personalidades que moldaram o mundo, Lisboa, Selecções do Reader’s 

Digest. 

 



  
                                                 ANO LECTIVO 2010/2011 

 

                                  Ficha de Actividades 
             9ºANO 

      Nome:____________________________________________________ Nº:______ Turma:_______ 
 

 

 
 

1. Identifica, no texto, três exemplos de autoritarismo aplicados pelo Estado Novo 
 

2. Mostra, em que medida este decálogo é conservador.  
 

3. Redige, um pequeno comentário sobre as diferenças políticas do passado e as actuais. 



Sofia Vidal 21.02.2011 

                                          ANO LECTIVO 2010/2011 
 

PARA SABER MAIS… 

GRAÇAS À RESTAURAÇÃO 
FINANCEIRA, INICIADA EM 

1928, OS TÍTULOS O 
ESTADO E A MOEDA 

PORTUGUESA FORTES 
PELA MODELAR 

ADMINISTRAÇÃO E PELAS 
RESERVAS DE OURO, SÃO 

HOJE DOS MAIS 
ACREDITADOS DO 

MUNDO.  

ONDE ERAM ESCALVADOS 
OS MONTES, RESSEQUIDOS 

OS CAMPOS E 
INTRANSITÁVEIS OS 

CAMINHOS, JÁ 
REVERDECEM PINHAIS, 

BRILHAM LOURAS SEARAS E 
MAGNÍFICAS ESTRADAS 

CORTAM PORTUGAL DE LÉS 
A LÉS. 

EM CONTRASTE COM O ZERO 
DA FORÇA ARMADA, A QUE 

OS PARTIDOS A HAVIAM 
REDUZIDO, O ESTADO NOVO 

ASSEGURA, EM TODOS OS 
CAMPOS, COM OS MAIS 

EFICIENTES MEIOS TÉCNICOS, 
A DEFESA DA NAÇÃO E DO 

IMPÉRIO. 

 

NÃO HAVIA PORTOS QUE 
SATISFIZESSEM AS 

EXIGÊNCIAS DA ECONOMIA 
NACIONAL OU QUE AO 
MENOS SERVISSEM DE 

APOIO Á RUDE FAINA DOS 
NOSSOS PESCADORES.

ESTÁ A CONSTRUI-LOS O 
ESTADO NOVO, E JÁ OS 

MAIORES 
TRANSATLÂNTICOS DO 

MUNDO PODEM ACOSTAR 
AOS CAIS DE PORTUGAL.

DO ABANDONO DOS 
SERVIÇOS PÚBLICOS, E 
DAS RUÍNAS, SINAIS DE 

DESORDEM E DE 
MISÉRIA, O ESTADO 
NOVO, AO MESMO 

TEMPO QUE EDIFICA, 
FAZ RENASCER O 

PATRIMÓNIO 
HISTÓRICO E ARTÍSTICO 

DA NAÇÃO.  

COM O ESTADO 
NOVO 

CORPORATIVO 
INICIA-SE UMA 

ERA DE TRABALHO 
E JUSTIÇA SOCIAL.

 
 
 



Sofia Vidal 21.02.2011 

 
CONHECE A VIDA DE SALAZAR. 

 
In Factos e Figuras Importantes do Século XX, Público, pág.29, 2000. 

 



208 
 

6. Letra do Hino da Mocidade Portuguesa 

      
              
 
                 Ano Lectivo 2010/2011 

Hino da Mocidade Portuguesa 
Lá vamos cantando e rindo  

Levados levados sim  

Pela voz do som tremendo  

Das tubas clamor sem fim  

Lá vamos que o sonho é lindo  

Torres e torres erguendo  

Clarões, clareiras abrindo  

Alva de luz imortal  

Que roxas névoas despedaçam  

Doiram os céus de Portugal  

Querer querer e lá vamos  

Tronco em flor estende os ramos  

À mocidade que passa  

Cale-se a voz que turbada  

já de si mesmo, se espanta.  

Cesse dos ventos, a infâmia  

ante a clara madrugada,  

em nossas almas nascida.  

E por ti, ó Lusitânia,  

corpo de Amor, Terra Santa.  

Pátria, serás celebrada  

e por nós, serás erguida.  

Erguida ao alto da Vida.  

Lá vamos, cantando e rindo 

 

Sofia Vidal 16.02.2011 
 
7. Textos Observados no Manual (BARREIRA, Aníbal e MOREIRA, Mendes (2009). Sinais da 

História 9 – História do 9º ano 3º Ciclo do Ensino Básico. Porto: Edições Asa, p: 108, 109 e 111) 
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8. Elementos Expostos em Sala de Aula 

 
Bandeira de Portugal, Ponteiro, Mapa de Portugal, Mapa das Colónias, Mocidade Portuguesa, 

Manuais escolares e Presidentes da República 
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Ponteiro, Mapa de Portugal, Mapa das Colónias, Mocidade Portuguesa, Manuais escolares e 

Presidentes da República  

 
Livros escolares da época (Estado Novo) 
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Cartazes sobre a Mocidade Portuguesa 

 
Cartaz sobre a Propaganda Nacional e Lições de Salazar 
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Salazar, Cruz de Cristo e os Presidentes da República 
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Anexo 7 
Elementos para a Aula de Geografia de 10º ano 

 
 
 



PLANIFICAÇÃO ANUAL 
 

Mestrado em Ensino de História e Geografia do EB e do ES 
Núcleo de Estágio 

Coordenadora Cooperante: Professora Conceição Abreu 
Coordenadora da FLUP: Professora Felisbela Martins 
Estagiários: Sofia Vidal e André Sousa 

http://inescastro.nonio.uminho.pt/file.php/1/outros/logo_esic.jpg


Guião de Competências 
Guião Temático 

Competências Específicas   10º e 11º anos                             

1 Utilizar correctamente os conceitos geográficos 

2 Localizar lugares, Portugal na Europa e no Mundo 

3 Descrever interpretar situações geográficas 

4 Ler e interpretar mapas e plantas de várias escalas, utilizando legenda, 
a escala e as coordenadas geográficas 

5 Identificar situações problemáticas relativas ao espaço geográfico 

6 Realizar pesquisas documentais sobre a distribuição irregular dos 
fenómenos naturais e humanos a nível nacional 

7 Discutir aspectos geográficos dos lugares/regiões do território 
nacional, recorrendo a programas de TV, filmes, notícias de imprensa 
escrita, livros e enciclopédias. 

8 Participar, através da procura e da apresentação de soluções 
fundamentadas, na resolução de problemas espaciais 

9 Rentabilizar técnicas de expressão gráfica e cartográfica, 
desenvolvidas ao longo do processo de aprendizagem 

10 Reconhecer a necessidade de mudança de escala de análise na 
compreensão do espaço geográfico 

11 Sistematizar dados, dando-lhes coerência e organizando-os em 
categorias na procura de modelos explicativos de organização do 
território 

12 Utilizar tecnologias da Informação e Comunicação, nomeadamente os 
meios informáticos, telemáticos e vídeo 

13 Reconhecer a importância do ordenamento do território no atenuar 
das desigualdades de desenvolvimento 

A POSIÇÃO DE 
PORTUGAL NA 

EUROPA E NO MUNDO 

A POPULAÇÃO 
UTILIZADORA DE 

RECURSOS E 
ORGANIZADORA DE 

ESPAÇOS 

OS RECURSOS 
NATURAIS DE QUE A 
POPULAÇÃO DISPÕE: 

USOS, LIMITES E 
POTENCIALIDADES 

OS ESPAÇOS 
ORGANIZADOS PELA 

POPULAÇÃO 

A POPULAÇÃO, COMO 
SE MOVIMENTA E 
COMO COMUNICA 

A INTEGRAÇÃO DE 
PORTUGAL NA UNIÃO 

EUROPEIA: NOVOS 
DESAFIOS, NOVAS 
OPORTUNIDADES  

LEGENDA: 

10º ano 11º ano 
Itinerário principal 

Itinerário secundário 

procura que 
procura nos 

origina 
influência 

ajudam 

evidencia 

evidencia 

suporta 

constituí 

origina 

gera uma  

desenvolve 
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O TERRITÓRIO 
PORTUGUÊS 

A POPULAÇÃO 

EVOLUÇÃO E 
DIFERENÇAS 
REGIONAIS 

UMA 
DISTRIBUIÇÃO 
DESIGUAL NO 
TERRITÓRIO 

RECURSOS 
NATURAIS 

RIQUEZAS 
NATURAIS 

SUBSOLO 
RADIAÇÃO SOLAR 

HÍDRICO 
MARÍTIMOS 

USOS 
LIMITES 

POTENCIALIDADES 
suporta 

que tem 

e 

utilizadora de 

que são 

do(a) ou dos 

apresentam 

dentro do 

LEGENDA: 

Roteiro Principal 

Roteiro Alternativo 

têm 

constitui 

faz parte 

inserem-se 

são 

que são 

apresentam 

gera uma 

http://inescastro.nonio.uminho.pt/file.php/1/outros/logo_esic.jpg


CONTEXTO EDUCATIVO 
 

Meio Envolvente: A Escola Secundária Inês de Castro, fica situada na freguesia de Canidelo, concelho de Vila Nova de Gaia. A freguesia de Canidelo, tem assumido um papel essencial, tornando-a assim num pólo 
dormitório da cidade do Porto. Esta freguesia caracteriza-se pela existência de um fraco tecido industrial, um espaço urbano descentralizado e um elevado crescimento económico demográfico. Em 2001 tinha 
uma população de 23.737 e actualmente a estimativa de população é de mais de 40 mil habitantes.  
A Escola Secundária de Canidelo, criada pela portaria 406/80 de 15 de Julho, iniciou as suas actividades a 17 de Novembro de 1985, com vinte turmas, num total de 688 alunos. Passou uma década e, no ano 
lectivo de 1996/97, elegeu como patrono a figura histórica de Inês de Castro, pois que, “segundo a opinião de Montalvão Machado, D. Pedro e D. Inês devem ter vivido no Paço de Canidelo, desde o início de 1352 
até ao fim de 1353 e aí deve ter nascido a Infanta D. Beatriz, sua filha”. 
É uma escola pública que lecciona o 3º ciclo do Ensino Básico (60%) o Ensino Secundário, com percurso regular, os Cursos Qualificantes (Cursos de Educação e Formação - CEF, Cursos de Educação e Formação de 
Adultos – EFA-, Unidades de Formação de Curta Duração – UFCD –, Cursos Profissionais) e é sede de um Centro de Novas Oportunidades (CNO) com Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências. 
Desde 2006 é escola T.E.I.P. 
Material Geográfico: De momento não nos foi possível obter estes elementos, pelo facto da escola se encontrar em remodelação. 
 
Comunidade Escolar: Pelo facto de se encontrar em remodelação os dados apresentados na página da internet http://www.esic.pt/# encontram-se desactualizados. 

 

 

PROJECTO EDUCATIVO DE ESCOLA 
A Escola iniciou o seu projecto de reestruturação o ano lectivo de 2009/2010, de modo a conseguir responder ao contexto educativo e para uma melhor 
formação dos seus discentes. 
Princípios Orientadores: A  frase de ordem na ESIC é: “Acolher, Preparar e Formar para vida” com o intuito de tornar todos os seus alunos e formandos 
socialmente mais activos, através de um ensino com aprendizagens úteis  e vocacionado para um mercado exigente.   
Objectivos gerais: Promover o sucesso escolar; Reduzir a taxa de abandono escolar; Valorizar a diversidade formativa; Contribuir para a melhoria das 
aprendizagens.  
Prioridades Educativas/Linhas Orientadoras:  
 - Promover condições facilitadoras da formação integral dos alunos e promotoras do seu sucesso, apostando na diversidade formativa, na 
promoção de actividades culturais e de enriquecimento curricular como forma de desenvolver e/ou consolidar competências; 
 - Fazer da escola um espaço dinamizador e potenciador da promoção sócio-cultural da comunidade; 
                             - Principais Metas para o triénio 2008/2011: Redução da taxa de abandono escolar em 10%; Diminuição do insucesso escolar em 10%; 
Redução das ocorrências de indisciplina, dentro e fora da sala de aulas, em articulação com os projectos curriculares de turma (PCT); Aumento da 
participação do EE/PAIS e outros agentes educativos em toda a vivência escolar.  

 
PROJECTO CURRICULAR DE ESCOLA 

Após a sua consulta, nada acrescenta relativamente ao Projecto Educativo de Escola, segundo a planificação que iremos apresentar. 
 

PROJECTO CURRICULAR DE TURMA 
Em reformulação. 
 

http://www.esic.pt/
http://inescastro.nonio.uminho.pt/file.php/1/outros/logo_esic.jpg


 

 

 

Daremos mais evidência ao ensino por descoberta para as nossas aulas, tanto quanto possível. 

Fazendo com que os alunos construam o seu próprio conhecimento, ao proporcionar aulas em que os alunos 

participem de forma activa através de diálogo vertical e horizontal e orientado pelo professor. 

Ao aplicar-se uma aprendizagem por descoberta, pretendemos colocar aos alunos uma série de actividades para que 

eles possam obter o seu próprio conhecimento. Por conseguinte, pretende-se que o aluno seja 

receptor/emissor dos conteúdos apreendidos de forma a que essa aprendizagem tenha impacto significativo no 

desenvolvimento do seu carácter afectivo. O objectivo é que a disciplina de geografia tenha na formação 

pessoal e social do aluno o impacto que lhe permita desenvolver atitudes de respeito, tolerância, solidariedade 

e valores essenciais para compreender a sociedade actual. 
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Atenção 
Comunicabilidade 

Cooperação 
Reflexão 

 

Atenção 
Comunicabilidade 

Cooperação 
Reflexão 

Curiosidade 
 

Atenção 
Comunicabilidade 

Cooperação 
Reflexão 

 

Expressão verbal e escrita 
Leitura e interpretação de 

mapas, fotografias, 
videogramas ou outro 
material audiovisual 

 Pesquisa documental 
(atlas, livros, enciclopédias, 

mapas, internet) 
 cálculo de indicadores 

 

Atenção 
Comunicabilidade 

Cooperação 
Reflexão 

 

Atenção 
Comunicabilidade 

Cooperação 
Reflexão 

 

Atenção 
Comunicabilidade 

Cooperação 
Reflexão 

 

Expressão verbal e escrita 
Leitura e interpretação de 

mapas, fotografias, 
videogramas ou outro 
material audiovisual 

 

CARGA LECTIVA 
Nº de Blocos: 1ºP - 36 

; 2ºP - 40 ; 3ºP - 25  

PORTUGAL 

NO CENTRO DO 

MUNDO  

0.A POSIÇÃO DE PORTUGAL NA 
EUROPA E NO MUNDO 

»a constituição do território 
nacional 

»a posição geográfica de Portugal 
continental e insular 

»a inserção de Portugal em 
diferentes espaços 

A POPULAÇÃO: EVOLUÇÃO E 
DIFERENÇAS REGIONAIS 

»a evolução da população na 2ª 
metade do séc.XX 

»as estruturas e comportamentos 
socio-demográficos 

»os principais problemas socio-
demográficos 

»o rejuvenescimento e a 
valorização da população 

A DISTRIBUIÇÃO DA 
POPULAÇÃO PORTUGUESA 

»os condicionantes da 
distribuição da população 

»os problemas na 
distribuição da população 

RECURSOS DO SUBSOLO 
»as áreas de exploração dos recursos 

minerais 
»a exploração e distribuição dos recursos 

energéticos 
»os problemas na exploração dos recursos 

do subsolo 
»novas perspectivas de exploração e 

utilização dos recursos do subsolo RADIAÇÃO SOLAR 
»a variabilidade da radiação 

solar em Portugal continental e 
insular 

»a distribuição da temperatura 
no território nacional 

»a valorização da radiação solar 

RECURSOS HÍDRICOS 
»a especificidade do clima 

português 
»as disponibilidades hídricas 

»a gestão dos recursos hídricos 

RECUROS MARÍTIMOS 
»as potencialidades do litoral 

»a actividade piscatória 
»a gestão do espaço marítimo 
»a rentabilização do litoral e 

dos recursos marítimos 

V(10) 

III(4
) V

II
(1

5
) 

Atenção 
Comunicabilidade 

Cooperação 
Reflexão 

 

Expressão verbal e escrita 
Leitura e interpretação de 

mapas, fotografias, 
videogramas ou outro 
material audiovisual 

 cálculo de indicadores 
 tratamento gráfico 

 

Expressão verbal e escrita 
Leitura e interpretação de 

mapas, fotografias, 
videogramas ou outro 
material audiovisual 

  Pesquisa documental 
(atlas, livros, enciclopédias, 

mapas, internet) 
 

Legenda: 

Atitudinais 
Temáticos 

Procedimentais 
 

Expressão verbal e escrita 
Leitura e interpretação de 

mapas, fotografias, 
videogramas ou outro 
material audiovisual 

 

Expressão verbal e escrita 
Leitura e interpretação de 

mapas, fotografias, 
videogramas ou outro 
material audiovisual 

 Pesquisa documental 
(atlas, livros, enciclopédias, 

mapas, internet) 
 

Expressão verbal e escrita 
Leitura e interpretação de 

mapas, fotografias, 
videogramas ou outro 
material audiovisual 

 Pesquisa documental 
(atlas, livros, enciclopédias, 

mapas, internet) 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/EU-Portugal.svg
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GEOGRAFIA – PLANO DE UNIDADE – 10º ANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condições de partida 

 

 
Perfil dos alunos 

 

Os alunos são empenhados nas tarefas 

solicitadas, seja em grupo ou 

individualmente. Denota-se algumas 

dificuldades na compreensão de alguns 

assuntos. No entanto as aulas no modelo de 

ensino por descoberta são significativas 

para estes alunos, mas sempre com o 

auxílio do professor. 

Condições materiais/ Documentais  

 

A escola encontra-se em remodelação, e por 

esse motivo: 

»é necessário realizar as marcações para os 

projectores, colunas e retroprojectores com 

uma semana de antecedência 

»são omissos das salas de aula, telas brancas 

para uma projecção mais eficiente assim como 

suportes para fixar os mapas 

»a Biblioteca ainda não se encontra em 

funcionamento, dificultando as pesquisas em 

livros, manuais, enciclopédias, atlas sobre os 

assuntos leccionados 

Condições espaciais 

 

A sala de aula está disposta em filas e os alunos 

dispostos dois a dois por carteira. 

Tempos lectivos 

 3 blocos de 90 minutos 

Unidade Didáctica anterior: 

 

A DISTRIBUIÇÃO DA 

POPULAÇÃO PORTUGUESA 

 

TEMA: 

1.2.2. Os Problemas da Distribuição 

da população 

 

PROCURA Unidade Didáctica: 

 

 RECURSOS DO SUBSOLO 

 

TEMA: 

2.1.1. As áreas de exploração dos 

recursos minerais 

 

COMPREENDEM Unidade Didáctica seguinte: 

 

RECURSOS DO SUBSOLO 

 

TEMA: 

2.1.2. A exploração e 

distribuição dos recursos 

energéticos 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETÊNCIAS E OBJECTIVOS: 

Competências Específicas a Desenvolver 

no 10º ano: 

1.Utilizar correctamente os conceitos geográficos  

2.Localizar lugares, Portugal na Europa e no Mundo  

3.Descrever interpretar situações geográficas  

4.Ler e interpretar mapas e plantas de várias escalas, utilizando 

legenda, a escala e as coordenadas geográficas 

5.Identificar situações problemáticas relativas ao espaço 

geográfico  

6.Realizar pesquisas documentais sobre a distribuição irregular 

dos fenómenos naturais e humanos a nível nacional  

7.Discutir aspectos geográficos dos lugares/regiões do território 

nacional, recorrendo a programas de TV, filmes, notícias de 

imprensa escrita, livros e enciclopédias.  

8.Participar, através da procura e da apresentação de soluções 

fundamentadas, na resolução de problemas espaciais  

9.Rentabilizar técnicas de expressão gráfica e cartográfica, 

desenvolvidas ao longo do processo de aprendizagem  

10.Reconhecer a necessidade de mudança de escala de análise 

na compreensão do espaço geográfico 

11.Sistematizar dados, dando-lhes coerência e organizando-os 

em categorias na procura de modelos explicativos de 

organização do território  

12.Utilizar tecnologias da Informação e Comunicação, 

nomeadamente os meios informáticos, telemáticos e vídeo 

13.Reconhecer a importância do ordenamento do território no 

atenuar das desigualdades de desenvolvimento 

 

Situação educativa central/ agregadora 

 

Viagem ao Centro dos Recursos do Subsolo Português 

De forma construtiva os alunos iniciaram a viagem ao centro dos conhecimentos sobre os recursos do subsolo.  

Operacionalização de Competências: 

 
O1.Conhecer os recursos do subsolo português 

O2.Conhecer a localização geográfica dos principais 

centros de exploração  

O3.Relacionar a distribuição geográfica dos recursos 

minerais com as unidades geomorfológicas do território 

português 

O4.Compreender os principais condicionalismos na 

exploração dos recursos do subsolo 

O5.Compreender os principais problemas com que se 

debate a indústria extractiva portuguesa e os seus 

impactos ambientais 

Competências a Desenvolver na Unidade: 

1.Utilizar correctamente os conceitos geográficos  

3.Descrever interpretar situações geográficas  

5.Identificar situações problemáticas relativas ao espaço 

geográfico  

6.Realizar pesquisas documentais sobre a distribuição irregular 

dos fenómenos naturais e humanos a nível nacional  

7.Discutir aspectos geográficos dos lugares/regiões do território 

nacional, recorrendo a programas de TV, filmes, notícias de 

imprensa escrita, livros e enciclopédias.  

10.Reconhecer a necessidade de mudança de escala de análise 

na compreensão do espaço geográfico 

11.Sistematizar dados, dando-lhes coerência e organizando-os 

em categorias na procura de modelos explicativos de 

organização do território  

 



Conteúdos SITUAÇÕES EDUCATIVAS  

 

Avaliação 

do processo e do 

produto 

 

Atitudinais 

 

Procedimentais 

 

Temáticos 

 

Situação 1 : Características geomorfológicas do território português e a sua 

exploração industrial. 

 

0 Atenção 

 

1 

Comunicabilidade 

 

 

2Cooperação 

 

 

3Reflexão 

 

 

4Curiosidade 

Expressão oral e 

escrita 
 
 
Utilização de 

vocabulário 

geográfico 
 
 

Observação 

directa  
 
Observação 

indirecta 
 
 
Leitura e 

interpretação de 

imagens, 

gráficos, textos e 

mapas 
 
 
Observação e 

interpretação de 

mapas  
 
Exploração e 

construção de 

esquemas síntese 
 
 

 
 

 

Unidades geomorfológicas 

do território português 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A indústria extractiva 

 

 

 

 

Minerais Metálicos 

Minerais não Metálicos 

Rochas Industriais e 

Ornamentais 

 

 

 

 

 

 

Recursos Hidrominerais 

 

Os conteúdos sobre as próximas aulas é dado a conhecer aos alunos, através da 

visualização de imagens e mapas em acetatos. 

É distribuída uma ficha onde os alunos irão á descoberta das características 

geomorfológicas de Portugal, tentando recordar o que aprenderam em anos 

anteriores. 

De seguida, através de manuais dispostos em sala de aula irão construir o seu 

conhecimento, procurando inter-ligar a geomorfologia com os minerais e rochas 

característicos e as indústrias mineiras mais presentes. 

0;1;2;3;4;      
Competências: 1;3;6;7;11; O1;O2;O3 

 

 

 

 

Avaliação do 

Processo 

procedimental 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação do 

processo Atitudinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação do 

Trabalho de Grupo 

 

Situação 2 : A exploração e aplicação dos minérios e rochas 

 

Através da leitura de gráficos sobre a exploração e aplicação actual dos minérios 

e rochas os alunos irão proceder ao registo de várias conclusões, que 

apresentaram á turma, e serão corrigidos gradualmente. Realização de um debate. 

 

0;1;2;3;4;      
Competências: 1;3;7;10;11;O2;O3;O4;O5 

 

 

Situação 3 : Exploração e aplicação dos Recursos hidrominerais 

 

Os alunos em grupo irão explorar sobre de águas termais, nascente e minerais. 

Posteriormente cada grupo ao apresentar o seu trabalho, irá ser alvo por parte de 

outro grupo de perguntas, ou seja, uma espécie de entrevista. Desta forma irão 

cruzar informação de modo a construir o seu saber. 

 

0;1;2;3;4;     
Competências:1;3;6;7;11;O1;O2;O4; 

Nota: as situações educativas poderão sofrer alterações dependendo do desenvolvimento da turma. 





              
 

                               

PLANO DE AULA 2010/2011 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE DIDÁCTICA:  Recursos do Subsolo        

TEMA: 2.1.1. As áreas de exploração dos recursos minerais 

                              

ANO:  10º    TURMA: G      AULA Nº: 1ª aula da Estagiária Sofia Vidal     DATA: 10/01/2011 

 

SUMÁRIO (provável): As unidades geomorfológicas e as principais formações geológicas em Portugal Continental. 

 

CONCEITOS: Maciço Antigo ou Hespérico; Orlas Sedimentares; Bacias do Tejo e Sado; xistos; calcários; mármores; areias; minérios 

metálicos; minérios não-metálicos; rochas industrias e ornamentais. 



 

 

 

CONTEÚDOS  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

OBJECTIVOS E COMPETÊNCIAS : 

TEMÁTICOS : 

1.Unidades geomorfológicas do território 

português: 

-Maciço Antigo ou Hespérico 

-Orlas Sedimentares 

-Bacias do Tejo e Sado 

2.Formações geológicas em Portugal 

-xisto, calcário, mármore, areias, arenitos 

3.Diversidade dos materiais 

-metálicos, não-metálicos, rochas industriais e 

ornamentais 

4.Principais unidades de exploração no país 

PROCEDIMENTAIS: 

1.Expressão oral e escrita 

2.Uso de vocabulário geográfico 

3.observação indirecta 

4.Leitura e interpretação de imagens, gráficos, 

textos e mapas 

5.Observação e interpretação de mapas 

6.Exploração e construção de mapas conceptuais 

 

 

ATITUDINAIS: 
1.Atenção 

2.Comunicabilidade 

3.Cooperação 

4.Reflexão 

5.Curiosidade 

 

SABER: 

 1.Referir os recursos mais importantes do subsolo 

português 

2.Localizar as unidades geomorfológicas de Portugal 

3. Descrever a formação das unidades 

geomorfológicas. 

4.Relacionar a localização dos recursos do subsolo 

com a formação das unidades geomorfológicas 

 

 

SABER FAZER: 

1.Interpretar mapas, esquemas e textos 

2.Usar correctamente a linguagem geográfica 

3.Elaborar esquemas síntese 

 

 

SABER SER: 

1.Demonstrar interesse e curiosidade pelas 

tarefas/actividades desenvolvidas na aula 

2.Demonstrar cooperação com os colegas e professor 

 

 



 

MOMENTOS DIDÁCTICOS: 

0.Entrada na sala de aula e respectiva chamada dos alunos. 

1.Introdução da nova unidade sobre os Recursos do subsolo, através de imagens em acetato das minas de Neves Côrvo, Panasqueira, Orada e Pedreira de Vila Viçosa 

2.Distribuição de uma ficha com os elementos mais significativos da aula (unidades geomorfológicas, formações geológicas e principais unidades de exploração) 

2.1.Os alunos individualmente tentam realizar sem apoio os exercícios, com o intuito de recordar algumas matérias apreendidas. 

2.2.De seguida os exercícios serão resolvidos através da descoberta em dicionários de geografia, manuais escolares de geografia, livros de geografia.  

2.3.A pesquisa far-se-á em primeiro lugar pelas unidades geomorfológicas (Maciço  Antigo  ou Hespérico, Orlas Sedimentares e Bacias do Tejo e Sado), em segundo sobre 

as formações geológicas; em terceiro pela diversidade dos recursos minerais (metálicos, não-metálicos, rochas ornamentais e industriais); por último as principais unidades 

de exploração  

3.Correcção da ficha através de um diálogo horizontal e vertical e análise de situações específicas sobre as unidades geomorfológicas, formações geológicas, diversidade dos 

materiais e unidades de exploração 

4.Com o apoio do Professor os alunos tentam preencher os espaços em branco do mapa conceptual que está a ser projectado no quadro, de forma a organizar as ideias 

apreendidas. 

5.Fecho da aula com o Sumário.  

 

MATERIAIS: 

Quadro branco, canetas azul e preta, retroprojector, fichas, observar a bibliografia para os livros usados em aula 

JUSTIFICAÇÃO DAS ESCOLHAS:  

1.O professor sempre que se inicia uma nova unidade didáctica/módulo deverá fazer uma breve contextualização dos assuntos que irão ser tratados, de modo a mobilizar 

conhecimentos. 

2.3.A tentativa de descoberta dos elementos das unidades geomorfológicas, formações geológicas, diversidade dos materiais e as principais unidades de exploração, 

desencadeia no aluno uma consolidação dos assuntos 

3.A correcção da ficha através de um diálogo horizontal e vertical permite explicar conteúdos e esclarecer dúvidas que  foram surgindo durante a descoberta feita pelos 

alunos e fornecer pistas para a elaboração de futuras pesquisas. 

4.A construção de um mapa conceptual é a forma de organizar o que se aprendeu ao longo da aula. 



 

 

BIBLIOGRAFIA: 

Usado em Sala de Aula: 

RODRIGUES, Arinda e BARATA, Isabel (2007), Geografia A 10º ano - Manual Escolar -, Texto Editores, Porto. 

BAUD, Pascal; BOURGEAT, Serge; BRAS, Catherine (1999), Dicionário de Geografia, Plátano Edições Técnicas, Lisboa. 

GARRIDO, Dulce e COSTA, Rui (2006), Dicionário Breve de Geografia, Editorial Presença, Queluz de Baixo. 

PEREIRA, Consultora Ana Ramos (1994), Terra Planeta Espectacular, Edições do Reader’s Digest, Lisboa. 

Lobato, Cláudia, Geografia 10º ano – Manual Escolar – Areal Editores, Porto 

 



 
 
 
 
 
 
 

A ficha deve ser realizada a lápis 
 
 

1. Para iniciar a nossa viagem terás de ordenar os mapas que representam a formação da unidades 
geomorfológica da Península Ibérica.  
 
1.1. Nos rectângulos escreve as diferentes fases da sua formação: 
1ª a mais antiga 
2ª a intermédia 
3º a mais recente 
 

 

 

 
   

 
 
 

  

ERA PRIMÁRIA ERA SECUNDÁRIA ERA TERCIÁRIA 

 
 
1.2. Liga, através de setas, as Eras Geológicas aos mapas correspondentes. 

 
1.3. Só por curiosidade sabes em que Era Geológica te encontras? __________________________________ 
 
1.4. Coloca um certo na Idade em que julgas viver. 
 

Idade Média  

Idade Contemporânea Superior  

Idade Moderna  

Idade Contemporânea  

Idade do Ferro  

Idade Contemporânea Inferior  

Idade do Cobre  

 
Vamos agora corrigir o trabalho que realizaste. Observa o s mapas projectados no quadro. O que estiver 
incorrecto corrige com uma caneta preta, azul ou vermelha. 
 

 
 
 
 

FICHA DE VIAGEM E DESCOBERTA AOS RECURSOS DO SUBSOLO 
 

Nome:_____________________________________________ Turma:_______ Ano:_____ 
Data:____/_____/_____ 



2. Observa o seguinte Mapa nº1 de Portugal Continental. 

 
2.1. Com base nas figuras da Península Ibérica do exercício nº1, tenta agora identificar no mapa nº1 de 

Portugal Continental o Maciço Antigo ou Hespérico. Pinta o respectivo espaço com teu lápis. 
2.2. Continuando a observar o mapa de Portugal Continental e da Formação da Península Ibérica, desenha 

traços sobre onde pensas localizar-se a Orla Sedimentar. 
2.3. Por último saberias localizar as Bacias Sedimentar do Tejo e Sado. Pinta umas bolinhas. 
2.4. Faz a legenda. 

 

 

Maciço Antigo 

Orlas Sedimentares 

Bacia do Tejo e Sado 



 

Estará o exercício correcto?  
 
 Na sala tens vários livros, desloca-te até eles. 
 
1º) Procura num manual escolar (pode ser o teu), ou um dicionário. 
2º) No índice procura Recursos do Subsolo ou Recursos Hídricos, nele tenta encontrar um mapa de Portugal 
Continental nº1 idêntico ao que surge no exercício nº2. 
3º) Com caneta vermelha, azul ou preta corrige o que fizeste. 
4º) Agora tenta responder as seguintes perguntas, pesquisando em dicionários ou manuais, o seguinte: 
 
4.1) Como se define este mapa de Portugal Continental em linguagem geográfica (observa os mapas nos manuais)? 
Ou se quiseres que nome darias ao mapa? ___________________________________________________________ 
 
 

4.2) Justifica o nome atribuído ás seguintes Unidade geomorfológica (USA PALAVRAS TUAS) 
 
 
4.2.1. Maciço Antigo: ____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
4.2.2. Orla Sedimentar: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Observa os mapas geológicos que se seguem de Portugal continental com a distribuição das várias rochas e 

minérios. 
 
                                            

 
Mapa nº2 de Portugal Continental da Localização das rochas. 
 
 

 



 



Mapa nº3 de Portugal Continental da Localização dos minérios 

 
3.1. Quais as rochas e minérios que atribuirias ás unidades geomorfológicas? Preenche o seguinte quadro. 

 Maciço Antigo ou Hespérico Orlas Sedimentares Bacias do Tejo e Sado 

Rocha    

Minério    

Rocha    

Minério    

Rocha    

Minério    

Rocha    

 
 

3.2. Das rochas e minérios que escolheste e identificaste, separa-os quanto ás suas características: 

Minérios Metálicos Minérios Não Metálicos Rochas Industriais Rochas Ornamentais 

    

    

    

    

    

    

    

 
 
Mas estarão os exercícios correctos? 
 

Novamente desloca-te á mesa com os livros. 
 
1º) Procura um livro que penses que te dá as respostas. 
Escreve o nome do livro:___________________________________________________________________ 
 
2º) Procura por minérios metálicos, minérios não metálicos, rochas ornamentais e rochas industriais, observa onde 
se localizam, se não conseguires procura sempre por Recursos do Subsolo ou Geológico/geologia. 
3º) Com caneta vermelha, azul ou preta corrige o que fizeste. 
 
4º) Agora tenta responder as seguintes perguntas, pesquisando em dicionários ou manuais, o seguinte: 
 
4.1) Define minério metálico (procura num dicionário e usa palavras tuas)? ___________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
4.2) Define rochas industriais (procura num dicionário e usa palavras tuas)? ___________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 



 

Mapa nº4 de Portugal Continental 
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6. Acetatos Utilizados em Aula 

RECURSOS DO SUBSOLO 
 
 

 
 

 

 
Entrada de uma mina 

 
 Panasqueira 
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Campina de Cima  
 

 
Vila Viçosa 
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São Domingos 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Orada 
 



238 
 

UNIDADES GEOMORFOLÓFICAS 
 

 

A - Maciço Hespérico 
ou Antigo 
 
B - Orlas Sedimentares 
 
C - Bacia do Tejo e 
Sado 
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Mapa Conceptual 
Recursos do Subsolo 

Recursos do Subsolo 

Unidades geomorfológicas 

  Bacias  

  

Metálicos    Industriais 

Caulino Xistos 

Sofia Vidal 

localizam-se nas 

que se dividem 
em 

havendo 

podendo ser podendo ser 
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Mapa Conceptual 
Recursos do Subsolo 

Recursos do Subsolo 

Unidades geomorfológicas 

Maciço Hespérico ou Antigo Orlas Sedimentares Bacias do Tejo e Sado 

Minérios Rochas 

Metálicos Não Metálicos Ornamentais  Industriais 

Volfrâmio 

Cobre 

Ferro Sal-gema 

Feldspato 

Caulino 

Mármore 

Granito 

Xistos 

Calcários 

Argilas 

Areias 

Sofia Vidal 

localizam-se nas 

que se dividem 

havendo 

podem ser podem ser 



              
 

                               

PLANO DE AULA 2010/2011 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE DIDÁCTICA:  Recursos do Subsolo        

TEMA: 2.1.1. As áreas de exploração dos recursos minerais 

                              

ANO:  10º    TURMA: G      AULA Nº: 2ª aula da Estagiária Sofia Vidal     DATA: 12/01/2011 

 

SUMÁRIO (provável):.Correcção dos trabalhos sobre as formações geológicas e inicio do estudo da indústria extractiva. 

 

CONCEITOS: xistos; calcários; mármores; areias; minérios metálicos; minérios não-metálicos; rochas industrias e ornamentais. 

Alguns problemas da indústria portuguesa. 



 

 

 

CONTEÚDOS  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

OBJECTIVOS E COMPETÊNCIAS : 

TEMÁTICOS : 

1.Formações geológicas em Portugal 

-xisto, calcário, mármore, areias, arenitos 

2.Diversidade dos materiais 

-metálicos, não-metálicos, rochas industriais e 

ornamentais 

3.Principais unidades de exploração no país 

4.Compreender a evolução, estruturas de 

produção e evolução das exportações da 

indústria extractiva. 

PROCEDIMENTAIS: 

1.Expressão oral e escrita 

2.Uso de vocabulário geográfico 

3.observação indirecta 

4.Leitura e interpretação de imagens, gráficos, 

textos e mapas 

5.Observação e interpretação de mapas 

6.Exploração e construção de mapas conceptuais 

 

 

ATITUDINAIS: 
1.Atenção 

2.Comunicabilidade 

3.Cooperação 

4.Reflexão 

5.Curiosidade 

 

SABER: 

1.Relacionar a localização dos recursos do subsolo 

com a formação das unidades geomorfológicas 

2.Localizar as principais indústrias extractivas 

3.Caracterizar a evolução da indústria extractiva em 

Portugal Continental 

 

 

SABER FAZER: 

1.Interpretar mapas, esquemas e textos 

2.Usar correctamente a linguagem geográfica 

3.Elaborar esquemas síntese 

 

 

SABER SER: 

1.Demonstrar interesse e curiosidade pelas 

tarefas/actividades desenvolvidas na aula 

2.Demonstrar cooperação com os colegas e professor 

 

 



 

MOMENTOS DIDÁCTICOS: 

0.Entrada na sala de aula e respectiva chamada dos alunos. 

1.Elo de ligação com os conteúdos leccionados na aula anterior, de modo a que os alunos recordem o que foi aprendido. 

2.Correcção da ficha, sobre as formações geológicas e as principais indústrias extractivas, através de um diálogo horizontal entre Professor e alunos. 

3.Identificação dos minérios metálicos e não metálicos, rochas industriais e ornamentais, com a visualização de amostras em sala de aula. 

4.Análise do valor de produção da indústria extractiva, evolução da estrutura de produção e evolução dos valores de exportação, através de gráficos para cada uma das 

situações. 

4.1. Através de pequenos questionários feitos pelo professor os alunos vão respondendo, de forma a construírem elementos que os ajudem a construir o conhecimento sobre 

a indústria extractiva. 

4.2. As suas conclusões são registadas no quadro e são passadas para os seus cadernos diários. 

5.Debate de ideias sobre o que poderá surgir no futuro para a indústria extractiva. 

6. Fecho da aula com o Sumário. 

 

MATERIAIS: 

Quadro branco, canetas azul e preta, fichas, projector 

JUSTIFICAÇÃO DAS ESCOLHAS:  

1.O elo de ligação construído pelos alunos permite-lhes recordar o que aprenderam ao longo da última aula. 

2.A correcção da ficha permite: 

2.1.saber quem os realizou 

2.2.corrigir e explicar o que os alunos fizeram e porque motivo está errado (caso existam) 

4.A análise de gráficos é de grande importância, o aluno observa e através de perguntas simples e direccionadas pelo Professor, vai-se construindo o saber. 

4.1. O registo das ideias que os alunos proferem é importante de forma a sintetizarem as ideias. 

5.O debate permite-lhes construir ideias próprias e até tomar soluções para o assunto que neste caso é a indústria extractiva. 



 

 

BIBLIOGRAFIA: 

Usado em Sala de Aula: 

RODRIGUES, Arinda e BARATA, Isabel (2007), Geografia A 10º ano - Manual Escolar -, Texto Editores, Porto. 

BAUD, Pascal; BOURGEAT, Serge; BRAS, Catherine (1999), Dicionário de Geografia, Plátano Edições Técnicas, Lisboa. 

GARRIDO, Dulce e COSTA, Rui (2006), Dicionário Breve de Geografia, Editorial Presença, Queluz de Baixo. 

PEREIRA, Consultora Ana Ramos (1994), Terra Planeta Espectacular, Edições do Reader’s Digest, Lisboa. 

 



 

247 
 

 

 

 

 

 

Anexo 8 
Elementos de História de 12º ano 
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Plano Anual 
 

 DEPARTAMENTO DAS CIÊNCIAS 

SOCIAIS E HUMANAS 

HISTÓRIA- 12º Ano 

Ano Lectivo: 2010-2011 
 

 

 

 

  
 
 

 1º Período  
20/09/10 a 17/12/10 

(13 semanas) 

 2º Período 
04/01/11a 26/03/11  

      (14 semanas) 

 3º Período 
12/04/11 a 9/06/11 

       (7 semanas) 

TOTAL 

Aulas Previstas 39  42  21 102 

Apresentação 1      

Gestão de Conteúdos e Avaliação 38  33  21 95 

 
Conteúdos/Temas 

 

 
Tempos 
Lectivos 

 
Competências Gerais 

 
Competências Específicas 

 
Avaliação 

1º Período 
Módulo 7 

1. AS TRANSFORMAÇÕES DAS 

PRIMEIRAS DÉCADAS DO 
SÉCULO XX. 
1.1. Um novo equilíbrio global. 
1.2. A implantação do marxismo 
– leninismo na Rússia: a 
construção do modelo soviético 
1.3 – A regressão do 
Demoliberalismo. 
1.4- Mutações nos 
comportamentos e na 
culturalistas. 
 
1.5 – Portugal no 1º pós-guerra. 
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G1 – Mobilizar saberes culturais,  

científicos e tecnológicos para 
compreender a realidade e para 
abordar situações e problemas do 
quotidiano 

 

. 

G2 – Usar adequadamente 
linguagens de diferentes áreas do 
saber cultural, científico e 
tecnológico para se expressar. 

 

 

Tratamento da informação/utilização 
de fontes:  
    
(G1,2,3,5 e 6) 
 
 Seleccionar informação diversa e 

adequada aos conteúdos em estudo 
 
. 

 Interpretar diferentes fontes 
(escritas e iconográficas) com 
mensagens diversificadas. 
 

 Utilizar procedimentos da 

 
 
 
Diagnóstica 
 
 
 
 
 
 
Formativa 
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2. O AGUDIZAR DAS TENSÕES 
POLÍTICAS E SOCIAIS A PARTIR 
DOS ANOS 30. 
 
2.1 – A grande depressão e o 
seu impacto. 
2.2- As opções totalitárias. 
2.3 – A resistência das 
democracias liberais. 
2.4- A dimensão social e política 
da cultura. 
2.5- Portugal e o Estado Novo. 
 
 
3. A DEGRADAÇÃO DO 
AMBIENTE INTERNACIONAL. 
 
 
- A irradiação do fascismo no 
mundo. 
-As hesitações face à guerra civil 
de Espanha; a aliança contra o 
imperialismo do eixo nazi-
fascista; a mundialização do 
conflito. 
 

2º Período 
Módulo 8 

1. NASCIMENTO E AFIRMAÇÃO 

DE UM NOVO QUADRO 
GEOPOLÍTICO. 
1.1 – a reconstrução do pós-

guerra. 

1.2- O tempo da Guerra-fria – a 

consolidação de um mundo 

bipolar 

1.3 – A afirmação de novas 
potências. 
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G3 – Usar correctamente a língua 
portuguesa para comunicar de 
forma adequada a para estruturar 
pensamento próprio. 

 

. 

G4 – Usar línguas estrangeiras para  
Comunicar adequadamente em  
Situações do quotidiano e para 
apropriação de informação. 
 
 

G5 – Adoptar metodologias 
personalizadas de trabalho e de 
aprendizagem adequadas  aos 
objectivos visados. 

 

 

G6 – Pesquisar, seleccionar e 
organizar informação para a 
transformar em conhecimento 
mobilizável. 

 

 

G7 – Adoptar estratégias adequadas 
à resolução de problemas e à 
tomada de decisões. 

metodologia específica da História: 
pesquisar, seleccionar e organizar a 
informação face à problematização 
colocada. 

 

 
 Formular hipóteses de interpretação 

de factos históricos. 
 

 Pesquisa orientada na Internet. 
 

 
 Realizar trabalhos  de pesquisa, 

sobre os conteúdos abordados. 
 
 

Compreensão histórica:  
 
(G1,2,3,5,6 e 7) 
 
 
 
 
-Temporalidade 
-Espacialidade 
-Contextualização 
 
 
 
Identificar multiplicidade de factores 
e a relevância da acção de indivíduos 
ou grupos, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumativa 
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1.4 – O termo da prosperidade 
económica: origens e efeitos. 

 
2. PORTUGAL DO 
AUTORITARISMO À 
DEMOCRACIA. 
2.1 – Imobilismo político e 
crescimento económico do pós-
guerra a 1974. 

2.2 – Da Revolução à 
estabilização da Democracia. 

2.3 – O significado internacional 
da revolução portuguesa. 

 
3. AS TRANFORMAÇÕES 
SOCIAIS E CULTURAIS DO 
TERCEIRO QUARTEL DO 
SÉCULO XX. 
- - A importância dos pólos 
culturais anglo-americanos. 

- A evolução dos media. 

- As alterações na estrutura 
social e nos comportamentos 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

G8 – Realizar actividades de forma 
autónoma, responsável e criativa. 

 

 

G9 – Cooperar com outros em 
tarefas e projectos comuns, e 
intervir de forma critica na resolução 
de problemas ambientais e de 
sustentabilidade quer a nível 
regional quer a nível mundial. 
 
 
 
G10– Relacionar harmoniosamente 
o corpo com o espaço, numa 
perspectiva pessoal e interpessoal 
promotora da saúde e da qualidade 
de vida. 
 
 

relativamente a fenómenos históricos 
circunscritos no tempo e espaço. 
 
 
 
 
Situa e caracteriza aspectos 
relevantes de história de Portugal, 
europeia e mundial. 
 
 
 
 
Analisar textos historiográficos , 
identificando a opinião do autor e 
tomando-a como uma interpretação 
susceptível de revisão. 
 
 
 
 
 
 
Distingue e articula dinâmicas e 
analogias ou especificidades, quer de 
natureza temática, quer de natureza 
Temporal, regional ou local 
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3º Período 

(Módulo 9) 

1. O FIM DO SISTEMA 
INTERNACIONAL DA 
GUERRA FRIA E A 
PERSISTÊNCIA DA 
DICOTOMIA NORTE-SUL. 
 
1.1 – O colapso do bloco 
soviético e a reorganização do 
mapa político da Europa de 
Leste. Os problemas de 
transição para a economia de 
mercado. 
1.2 – Os pólos de 
desenvolvimento económico 
 1.3 – Permanência de focos de 
tensão em regiões periféricas. 

2. A VIRAGEM PARA UMA 
NOVA ERA. 

2.1 – Mutações sociopolíticas e 
novo modelo económico. 
 2.2 – Dimensão da ciência e da 
cultura no contexto da 
globalização. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
21 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicação em História  
 
(G1 a G10) 
 
Elaborar e comunicar com correcção 
linguística, sínteses de assuntos 
estudados. 
 
 
Utilizar de forma adequada  
A terminologia específica da 
disciplina 
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3. PORTUGAL NO NOVO 
QUADRO 
INTERNACIONAL. 

3.1 – A integração 
europeia e as suas 
implicações 

3.2 – As relações com os 
países lusófonos e com a 
área ibero – americana. 

 

 

 

Nota : os temas 

sublinhados são 

estruturantes. 
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Unidade: Módulo 9  
 O Fim do Sistema Internacional da Guerra Fria e a Persistência da Dictomia Norte-Sul 

 

 
Temas/Conteúdos 

 

 
Tempos 
Lectivos 
(90 m) 

 
Competências Específicas 

 
Experiências de 
Aprendizagem  

 
Avaliação 

Alterações geoestratégicas, 
tensões políticas e 
transformações socioculturais no 
mundo actual 
1 O fim do sistema internacional 
da Guerra Fria e a persistência 
da dicotomia Norte-sul 
1.1 O colapso do bloco 

soviético e a reorganização 
do mapa político da Europa 
de Leste. Os problemas de 
transição para a economia 
de mercado. 

1.2 Os pólos de 
desenvolvimento 
económico 

2 A viragem para a outra era 
2.1 Mutações sociopolíticas 

e novo modelo 
económico 

2.2 Dimensões da ciência e da 
cultura no contexto da 
globalização 

3 Portugal no novo quadro 
internacional 

18 Tratamento da informação/utilização de 
fontes:  
(G1,2,3,5 e 6) Competências gerais 

 Seleccionar informação diversa e adequada 
aos conteúdos em estudo. 

 Interpretar diferentes fontes (escritas e 
iconográficas) com mensagens diversificadas. 

 Utilizar procedimentos da metodologia 
específica da História: pesquisar, seleccionar 
e organizar a informação face à 
problematização colocada. 

 Formular hipóteses de interpretação de factos 
históricos. 

 Pesquisa orientada na Internet. 

 Realizar trabalhos simples de pesquisa, sobre 
os conteúdos abordados. 

Compreensão histórica:  
(G1,2,3,5,6 e 7) 
-Temporalidade 

-Espacialidade 
-Contextualização 
Comunicação em História  
(G1 a G10) 

 Redigir textos (narrativos, sínteses, relatórios) 
precisando o vocabulário específico  

 Comunicar oralmente e/ou participar em 
debates, painéis temáticos 

Produzir documentação histórica (gravuras, 

- Recuperação / mobilização  
aprendizagens mais significativas 
do pós – guerra 
  
- Análise e cruzamento de fontes 
diversificadas  
 
-trabalho de grupo / pares para a 
resolução de exercícios. 
 
-elaboração de glossário 
 
-visionamento de produtos 
multimédia diversificado sobre a 
época em estudo. 
 
Construção de esquemas 
conceptuais. 
 
-construção de esquemas síntese 
em grande grupo, a partir do 
trabalho de fontes, 
 
- Produção de textos síntese, 
individuais a partir de fontes  
 
 

 

- Grelhas de 
observação 

 
-Prova de avaliação 
escrita. 
 
-Pequeno trabalho 
de pesquisa 
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mapas, frisos cronológicos) 

 
BIBLIOGRAFIA: 
Beaud, M. (1992). História do Capitalismo de 1500 aos Nossos Dias. Lisboa: Teorema. 
Coelho, M. B. (1989). Portugal. O Sistema Político e Constitucional, 1974-1987. Lisboa: Instituto de Ciências Sociais da 
Universidade de Lisboa. 
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                                                       PLANO DE AULA 

Ano/Turma: 12  Aula Nº: 5ª Duração: 90 minutos  Professora Cooperante: Alcina Ramos Estagiário: Sofia Vidal Data: 09/05/2011 

Sumário Modernização e abertura da China à economia de Mercado. 

Situação - problema Um país, dois sistemas. Porquê? 

Questões Orientadoras 

1. Que medidas tomou a China na economia e sociedade dos anos 80? 

2. De que modo se transferiram dois enclaves para o poder da China? 

Conceitos 

Revolução Cultural; Mao Tsé-Tung; Bando dos Quatro; Deng Xiaoping; reformas económicas - política de mercado; quatro modernizações; Tian 

Anmen; Hong Kong e Macau 

 

Competências Conteúdos 
Objectivos/Indicadores 

de Aprendizagem 

Experiências de 

Aprendizagem 
Avaliação 

Tratamento da 

Informação / 

Utilização da 

informação de 

fontes 

• Participar na 

selecção de 

informação 

adequada ao tema 

em estudo. 

• Formular hipóteses 

de interpretação de 

factos históricos. 

Compreensão em 

História 

Explicar a 

necessidade de 

abertura da China a 

um novo modelo 

económico e a 

MÓDULO 9 - ALTERAÇÕES 

GEOESTRATÉGICAS, TENSÕES 

POLÍTICAS E TRANSFORMAÇÕES 

SOCIOCULTURAIS 

 

Unidade 1 - O fim do Sistema 

Internacional da Guerra Fria e a 

Persistência da dicotomia Norte-Sul 

 

No curto espaço de tempo que vai de 1985 a 

1991, a história mundial sofreu modificações 

profundas: a Guerra Fria terminou de forma 

inesperada, as democracias populares 

europeias aboliram o comunismo, as duas 

Alemanhas fundiram-se num só Estado e a 

URSS desintegrou-se, deixando os Estados 

0.Mobilização de 

conhecimentos 

adquiridos ao longo das 

últimas aulas. 

 

 

 

1. Identificar as 

alterações ocorridas 

durante os anos 80 

na China no âmbito 

económico e social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVAÇÃO: 

Visualização de uma curta-

metragem sobre a 

modernização da China e a 

entrada de Hong Kong e 

Macau. 

 

1.Interpretação da curta-

metragem e feedback com 

as últimas aulas e 

paralelismo através da 

leitura e análise dos 

documentos nº76, da 

pág.61 e nº 78 da página 

62, de forma que os alunos 

identifiquem a politica 

desenvolvida na economia 

e sociedade chinesa. 

 

 

Elaboração de um 

pequeno esquema 

síntese. 

 

Observação directa 

centrada na 

participação oral e 

qualidade das 

intervenções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



integração de Hong 

Kong e Macau 

dentro da sua 

jurisdição. 

Comunicação em 

História 

Desenvolver a 

comunicação oral e 

escrita, utilizando os 

conceitos 

apreendidos. 

Unidos sem concorrente ao lugar de 

superpotência mundial. Entretanto a Europa 

tenta afirmar-se como potencia. A par dos 

EUA e da EU novos países procuram a 

industrialização -os NPI, na zona do Pacífico e 

Ásia vemos nascer a ASEAN e as relações 

regionais entre os países asiáticos, formando o 

Arco do Pacífico. 

Capítulo a ser tratado: Por morte de Mao 

Tsé-tung em 1976, Hua Kuofeng, Ministro 

da Segurança Pública, sucedeu-lhe, mas a 

partir de 1978 afirmou-se como Homem 

chave da nova situação Deng Xiaoping, 

primeiro-vice-primeiro-ministro. Esta 

evolução culminou em Junho de 1981 ao 

ser substituído Hua Guofeng como 

Presidente do Partido Comunista, por Hu 

Yaopang, homem de confiança de Deng 

Xiaoping. A China entra numa via de 

abertura ao Ocidente, aplicando uma 

política de mercado nas regiões costeiras. 

Em 1987, Chao Tzuyang, partidário das 

reformas e da abertura ao estrangeiro, 

substitui Hu Yaopang. Acentuou-se a 

melhoria das relações tanto com a URSS 

(sobretudo após a retirada das tropas do 

Afeganistão) e com o Ocidente (acordos de 

Hong Kong e Macau).  

Mas os desejos de reformas na vida 

política e social da China, associado a 

problemas com a inflação, procuraram um 

aumento da agitação estudantil, que 

2. Caracterizar a 

necessidade de 

transferência de 

Hong Kong e Macau 

para a tutela da 

China. 

 

 

 

2.Análise e interpretação 

dos documentos 85 e 86 da 

página 65 do manual, para 

que os alunos caracterizem  

politicamente e 

economicamente a 

transferência dos dois 

enclaves (Hong Kong e 

Macau) para a tutela da 

China. 

 

 

Realização de um 

pequeno exercício 

sobre as 

semelhanças e 

diferenças entre os 

dois processos de 

integração. 

 

 

Grelha de 

observação a nível 

do saber ser e saber 

fazer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



culminou nas grandes manifestações da 

Praça de Tiananmen (Junho de 1989) e 

numa repressão sangrenta. A China entrou 

numa fase em que procura manter a 

abertura ao exterior de maneira mais 

controlada. Jiang Zemin, novo secretário-

geral do Partido Comunista, substitui Dian 

Xiaoping na chefia da Comissão Militar. 

A China economicamente avança para uma 

cooperação económica asiática - o Arco do 

Pacífico, entrando em competição com os 

EUA e EU. 
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