
Vais para o 12º ano? 

Vais frequentar os 

cursos de Ciências e 

Tecnologias ou de 

Ciências 

Socioeconómicas ou 

de Artes Visuais? 
Então, esta 

informação é para ti. 

GRUPO DE HISTÓRIA 

Escola Secundária Dr.ª Laura Ayres  

Agrupamento de Escolas Dr.ª Laura Ayres  

Rua do Forte Novo—8125-214 Quarteira  

Tel: 289 301863 * Fax: 289-388541  

 

www.esla.edu.pt  

Farás pesquisas e recolha de informação. 

Organizarás dossiês com informações rele-

vantes e que apresentem múltiplas perspeti-

vas sobre o assunto em estudo. 

Realizarás entrevistas e questioná-

rios recolhendo memórias e valorizando a 

importância destes testemunhos para evitar 

o esquecimento. 

Realizarás documentários, colocando em 

evidência as diferentes perspetivas. Enquan-

to o trabalho decorre, podem ser alojados 

num website de acesso restrito. 

Realizarás apresentações à turma sobre os 

casos selecionados, salientando a localização 

espaciotemporal, o contexto, os intervenien-

tes, o que aconteceu, as consequências na 

época e as que ainda são visíveis nos nossos 

dias. 

Organizarás exposições com materiais pes-

quisados ou elaborados por ti. 

Organizarás e realizarás visitas de estudo a 

espaços da tua freguesia, concelho, região, 

país. 

Produzirás sínteses/textos/ apresenta-

ções em trabalho individual e de pares ou de 

grupo. 

HISTÓRIA, CULTURAS E 

DEMOCRACIA 

E como vais tu estudar? Irás ouvir o 
professor a falar constantemente? E como 

vais ser avaliado? Testes e mais testes? 

Não!  
Nesta disciplina de opção vais confrontar-te 

com métodos de estudo e de avaliação 

Organização 

HISTÓRIA, CULTURAS E DEMOCRACIA 

 
OPTA! VAIS GOSTAR! 



No próximo ano letivo, 2021/2022, poderás 

frequentar uma nova disciplina de opção: HISTÓ-

RIA, CULTURAS E DEMOCRACIA. 

E tu, perguntas:  

- Se quero ser engenheiro, médico, enfermeiro, 

economista, arquiteto, para que quero eu estudar 

História, Culturas, Democracia? 

Todos somos cidadãos e ambicionamos cons-

truir, permanentemente, a nossa identidade indivi-

dual e uma sociedade que corresponda às nossas 

exigências humanistas e democráticas. 

A disciplina de HISTÓRIA, CULTURAS E DEMO-

CRACIA vai ajudar-te a refletir criticamente através 

do diálogo passado/presente, presente/passado. 

Farás perguntas, e procurarás respostas. Terás opi-

nião. Agirás. Só no desenvolvimento da compreen-

são do mundo em que vives, esclarecida pela cons-

ciência histórica, poderás aspirar a construir, indi-

vidual e coletivamente, um mundo melhor. 

A disciplina de HISTÓRIA, CULTURAS E DEMO-

CRACIA vai ajudar-te a construir um futuro de sus-

tentabilidade social, cultural, económica e ambien-

tal, com rejeição de todas as formas de discrimina-

ção e de exclusão social 

A disciplina de HISTÓRIA, CULTURAS E DEMO-

CRACIA vai permitir que alies os conhecimentos 

obtidos na tua área de estudo ao conhecimento 

histórico e às suas metodologias específicas.  

Estudarás os seguintes temas:  

A HISTÓRIA FAZ-SE COM CRITÉRIO – prevê a utili-

zação crítica de fontes diversas e das tecnologias 

de informação e comunicação. Neste tema aplica-

rás as metodologias e instrumentos próprios da 

História que permitem análises rigorosas e susten-

tadas de pontos de vista diferenciados em contex-

tos passados, prevenindo a manipulação ideoló-

gica e promovendo uma cidadania democrática e 

inclusiva. 

“GLOCAL” E CONSCIÊNCIA PATRIMONIAL – po-

tencia a experimentação de técnicas, instrumen-

tos e formas de trabalho diversificados, promo-

vendo intencionalmente, na sala de aula ou fora 

dela, atividades de observação, questionamento 

das realidades próximas e mais distantes numa 

ótica de integração de saberes. Neste tema pode-

rás conhecer a História de Quarteira, de Loulé e 

do Algarve. 

PASSADOS DOLOROSOS NA HISTÓRIA – propõe 

atividades de aprendizagem orientadas para a 

integração e troca de saberes, a tomada de cons-

ciência de si, dos outros e do meio e a realização 

de projetos intra ou extraescolares. Neste te-

ma estudarás a Guerra Colonial e poderás es-

colher outros temas: Guerra Civil Espanhola, 

Nazismo, Gulag soviéticos; a ocupação de Ti-

mor ou outros temas. 

 

 HISTÓRIA E TEMPO PRESENTE – reforça a 

ideia de que os conteúdos da História estão 

associados a situações e problemas presentes 

no quotidiano da vida do aluno ou presentes 

no meio sociocultural e geográfico em que se 

insere, criando - se na escola espaços e tempos 

onde possa intervir livre e responsavelmente. 

Neste tema estudarás conceitos e práticas de 

cidadania na longa duração – permanências e 

mudanças - Grécia Clássica, Roma Antiga, Sé-

culo XVIII, Liberalismo, Ditaduras/Regimes 

democráticos séculos XX/XXI. Estudarás os 

Direitos Humanos. Irás comparar os conceitos 

de cidadania e a sua prática em momentos 

chave da História do Ocidente, de forma a en-

tender que a análise e comparação de realida-

des espaço temporais distintas pode e deve 

ser feita, mas sempre tendo em consideração 

os contextos específicos em que essas realida-

des surgiram e se desenvolveram. Estudarás 

ainda a escravatura e o  tráfico de seres hu-

manos no passado e no presente. 

NOVA DISCIPLINA 

HISTÓRIA, CULTURAS E DEMOCRACIA 


