
                      Mestrado em Ensino de Economia e Contabilidade 
 

DISCIPLINA:                              

PLANO DE AULA  

CURSO: Científico‐Humanístico de Ciências Socioeconómicas             ANO(S): 12º       TURMA: I 

DISCIPLINA : ECONOMIA C          
UNIDADE LECTIVA: O desenvolvimento e os Direitos Humanos                SUBUNIDADE: Direitos Humanos – noção, características e evolução 
 
 

 

 
 

Objetivos  Conteúdos  Competências 
específicas 

Atividades 
(resumo) 

Tempo  Métodos/ 
Estratégias 

Recursos  Avaliação 

- Explicitar o conceito 
de Direitos Humanos 
 
Localizar no tempo 
os principais marcos 
no reconhecimento 
dos Direitos Humanos 
 
Explicar as 
características dos 
Direitos Humanos 
 
 

- Noção de 
Direitos 
Humanos 
 
Característica
s dos Direitos 
Humanos 

Refletir sobre os 
aspetos mais 
relevantes da 
economia mundial 
e sobre alguns dos 
problemas da 
atualidade 
na perspetiva dos 
Direitos Humanos  
e compreender a 
necessidade de 
abordagens novas 
e ousadas 
(adaptadas às 
oportunidades e 
realidades da era 
da globalização, 
aos seus novos 
atores e às suas 
novas regras 
mundiais para 
conseguir a 
realização 
universal dos 
Direitos Humanos 
no século XXI). 

- Sumário, objetivos da aula 
 
- Visionamento de um vídeo sobre 
os Direitos Humanos 

 
- Reflexão sobre o vídeo e 
pequena discussão 
(brainstorming) sobre os Direitos 
Humanos. 
 
 

- Apresentação em 
PowerPoint com a exposição 
da matéria (noção de Direitos 
Humanos), intercalado com 
leitura de textos do manual e 
realização de atividade do 
livro (pág. 181). 
 
 

- Realização de atividade sobre a 
Declaração Universal dos Direitos 
do Homem (identificar artigos com 
as frases que lhes serão 

 5 min. 
 

 5 min. 
 
 
 

10 min. 
 
 
 

 
 
25 min. 

 
 
 
 
 

 
 
 

25min. 
 
 
 
 

 
Método 
expositivo 
intercalado com 
o método 
interrogativo 
 

 
- Computador  

Videoprojetor 

- Tela de 
projeção para 
apresentação 
de PowerPoint 

-Quadro 
manual 

- Manual  

- Folha com os 
Direitos 
Humanos e 
respetiva 
atividade. 

 
Avaliação 
diagnóstica: 
questões orais 
sobre a unidade  
 
 
 
Avaliação 
formativa: 
 
 
- Observação da 
motivação, 
empenho e 
participação 
ativa; 
 
- Atitude e 
comportamento 
 
- Respostas dos 
alunos 

Aula nº 101 e 102 22 de abril de 2014                                                                                                        Nº de aulas previstas: (2 x 45 min.)

SUMÁRIO: Direitos Humanos – noção e características. Realização da atividade do livro da página 181. Identificação e análise em grupo de artigos referentes à 
Declaração Universal dos direitos do homem. 
 

ANEXO  A 



                      Mestrado em Ensino de Economia e Contabilidade 
 

DISCIPLINA:                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

entregues), seguido de correção 
em conjunto. 

- Continuação de apresentação 
em PPT sobre as características 
dos Direitos Humanos  

- Síntese (conclusão) dos 
conteúdos lecionados - citações 
de autores como reflexão final. 

 

 
 
 
 
15 min. 
 
 
 
5 min. 

 
 
DESENVOLVIMENTO DA AULA  

- A aula iniciará com a chamada dos alunos, o sumário referente à mesma e definição dos objetivos. (5 minutos) 

- Será visualizado um pequeno vídeo com cerca de 5 minutos com imagens relacionadas com os Direitos Humanos. (5 minutos) 

- O professor fará uma pequena reflexão sobre o vídeo e colocará algumas questões aos alunos sobre o mesmo, escrevendo no quadro manual algumas ideias que 

os alunos vão dizendo até surgir uma noção de Direitos Humanos. (10 minutos) 

- De seguida, o professor realizará uma apresentação em PowerPoint, com a exposição dos conteúdos (noção de Direitos Humanos), intercalado com leitura de 

textos do manual e realização de atividade do livro por toda a turma - pág. 181 (25 minutos). 

- Será entregue a cada aluno, uma folha com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e uma folha com diversas frases, para uma pequena atividade de grupo 

(dois ou três elementos cada). Nessa atividade, terão de ser identificados o (s) artigo (s) referentes a cada frase pelos vários grupos. (20 minutos).  

- No final, será realizada uma correção com as respostas dos vários representantes dos grupos, moderada pelo professor. (5 minutos) 

- O professor concluirá a apresentação em PPT com as características dos Direitos Humanos. (15 minutos) 

- A aula ficará concluída com uma pequena síntese de todos os conteúdos transmitidos na sessão, onde serão analisadas em conjunto citações de alguns autores 
como reflexão final. (5 minutos) 
 



                      Mestrado em Ensino de Economia e Contabilidade 
 

DISCIPLINA:                              

PLANO DE AULA 

CURSO: Científico‐Humanístico de Ciências Socioeconómicas             ANO(S): 12º       TURMA: I 

DISCIPLINA : ECONOMIA C          
UNIDADE LECTIVA: O desenvolvimento e os Direitos Humanos                SUBUNIDADE: Direitos Humanos – noção, características e evolução 
 
 

 

 
 

Objetivos  Conteúdos  Competências 
específicas 

Atividades 
(resumo) 

Tempo  Métodos/ 
Estratégias 

Recursos  Avaliação 

- Caracterizar as 
diferentes gerações 
de Direitos Humanos 
 
 
- Justificar a 
necessidade de um 
Entendimento 
integrado dos direitos 
das diferentes 
gerações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Problematizar a 
universalidade dos 
Direitos Humanos 
face à diversidade 
cultural das 
sociedades 

- Evolução 
dos Direitos 
Humanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A 
universalidad
e dos Direitos 
Humanos 

 
 
 
 
Refletir sobre os 
aspetos mais 
relevantes da 
economia mundial 
e sobre alguns dos 
problemas da 
atualidade 
na perspetiva dos 
Direitos Humanos  
e compreender a 
necessidade de 
abordagens novas 
e ousadas 
(adaptadas às 
oportunidades e 
realidades da era 
da globalização, 
aos seus novos 
atores e às suas 
novas regras 
mundiais para 
conseguir a 

- Sumário, objetivos da aula 
 
-Brainstorming sobre a aula 
anterior (noção e características). 

- Apresentação de vídeo e 
comentário (questões sobre o 
mesmo) 

-Apresentação em 
PowerPoint com a exposição 
da matéria (evolução dos 
D.H) 
 
- Atividade (análise do dossiê 
das págs. 184 e 185 do 
manual). 
 
 
 

- Continuação de apresentação 
em PPT (Universalidade dos 
Direitos Humanos  

- Trabalho de grupo – pesquisa e 

 5 min. 
 

10 min. 
 
 

10 min. 
 
 
 

 
15 min. 
 
 
 
15 min. 
 
 
 
 
 
10 min. 
 
 
 
 
20 min. 

 
Método 
expositivo 
intercalado com 
o método 
interrogativo 
 

 
- Computador  

Videoprojetor 

- Tela de 
projeção para 
apresentação 
de PowerPoint 

-Quadro 
manual 

- Manual  

- Jornais 
   
- Folhas de 
trabalho 

 
Avaliação 
diagnóstica:  
 
questões orais 
sobre a unidade  
 
 
 
Avaliação 
formativa: 
 
 
- Observação da 
motivação, 
empenho e 
participação 
ativa; 
 
- Atitude e 
comportamento 
 
- Respostas dos 
alunos 
 
- Trabalhos de 

Aula nº 103 e 104 5 de Maio de 2014                                                                                                        Nº de aulas previstas: (2 x 45 min.)

SUMÁRIO: Direitos Humanos – evolução e universalidade. Resolução da atividade 1 do manual. Pesquisa e análise em grupo de artigos do jornal. 
 
 

ANEXO  B 



                      Mestrado em Ensino de Economia e Contabilidade 
 

DISCIPLINA:                              

 
 

realização 
universal dos 
Direitos Humanos 
no século XXI). 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

análise de notícias em jornais 
relacionadas com os Direitos 
Humanos, seguido de reflexões 
sobre as noticias analisadas.  

- Síntese da aula. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
5 min. 
 
 

grupo 

 
 
DESENVOLVIMENTO DA AULA  

- A aula iniciará com a chamada dos alunos, o sumário referente à mesma e os conteúdos e objetivos da aula (5 minutos) 

- Na continuação da aula anterior, o professor fará uma pequena revisão de alguns conteúdos da subunidade (Brainstorming), questionando os alunos sobre os 
mesmos, escrevendo no quadro manual algumas ideias sobre a aula anterior. (10 minutos) 

- Visualização de vídeo (5 minutos), e respetiva reflexão em conjunto com algumas questões sobre a evolução dos direitos humanos que servirá como ponte para a 
introdução dos conteúdos da aula. (5 minutos) – Total: (10 minutos) 

- De seguida, o professor realizará uma apresentação em PowerPoint com os objetivos da aula, a exposição dos conteúdos (15 minutos).  
 
- Posteriormente, será realizada uma leitura, análise de alguns gráficos e quadros referentes ao manual dos alunos - dossiê das págs. 184 e 185 do manual. (15 
minutos) 
 
- Conclusão da apresentação em PPT sobre a Universalidade dos Direitos Humanos (10 minutos)  

- Será realizada uma pequena atividade de grupo, em que o professor distribuirá um jornal diferente por cada grupo de alunos de dois ou três elementos, já 
constituídos), onde estes terão que encontrar notícias referentes aos Direitos Humanos. Durante o exercício, o professor vai circulando por todos os alunos no 
sentido de prestar ajuda ou tirar algumas dúvidas que possam surgir. (15 minutos). Finda a qual, far-se-á uma reflexão sobre a universalidade dos Direitos Humanos 
tendo em conta as várias noticias analisadas pelos alunos. (5 minutos). Total: (20 minutos) 

- A aula ficará concluída com uma pequena síntese de todos os conteúdos transmitidos na sessão. (5 minutos) 
 



                      Mestrado em Ensino de Economia e Contabilidade 
 

DISCIPLINA:                              

PLANO DE AULA 

CURSO: Científico‐Humanístico de Ciências Socioeconómicas             ANO(S): 12º       TURMA: I 

DISCIPLINA : ECONOMIA C          
UNIDADE LECTIVA: O desenvolvimento e os Direitos Humanos                SUBUNIDADE: Economia e Justiça Social – o direito ao desenvolvimento 
 
 

 

 
 

Objetivos  Conteúdos  Competências 
específicas 

Atividades 
(resumo) 

Tempo  Métodos/ 
Estratégias 

Recursos  Avaliação 

- Problematizar a 
universalidade dos 
Direitos Humanos 
face à diversidade 
cultural das 
sociedades. 

 
- Identificar o conceito 
de justiça social 
com o princípio de 
igualdade de 
oportunidades. 
 
 
 
 
Relacionar direito 
ao desenvolvimento 
com justiça social à 
escala global 
 
 

-A 
Universalidad
e dos Direitos 
Humanos 
 
 
 
 
- Desigualda- 
des e Justiça 
Social à 
escala global 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Refletir sobre os 
aspetos mais 
relevantes da 
economia mundial 
e sobre alguns dos 
problemas da 
atualidade 
na perspetiva dos 
Direitos Humanos  
e compreender a 
necessidade de 
abordagens novas 
e ousadas 
(adaptadas às 
oportunidades e 
realidades da era 
da globalização, 
aos seus novos 
atores e às suas 
novas regras 
mundiais para 
conseguir a 
realização 
universal dos 
Direitos Humanos 
no século XXI). 

- Sumário, objetivos da aula 
 
- Brainstorming referente à última 
aula. 

- A Universalidade dos Direitos 
Humanos (atividade 1, pág.186) 

 

-Apresentação em 
PowerPoint ou Prezi com a 
exposição da matéria 
(Desigualdades e justiça 
social). 
 
 

 
- Atividade - Estudo de Caso: 
“O Sem-Abrigo” (vídeo). 
Estudo de Caso: Discussão 
de ideias e conclusões. 
 
 

- Apresentação em PPT ou Prezi: 

 5 min. 
 

10 min. 
 

 
 
20 min. 

 
 
 
 

15 min.   
 
 
 
 
 
 
20 min. 
 
 
 
 
 
10 min. 
 

 
Método 
expositivo 
intercalado com 
o método 
interrogativo 
 

 
- Computador  

Videoprojetor 

- Tela de 
projeção para 
apresentação 
de PowerPoint 

-Quadro 
manual 

- Manual  

 

 
Avaliação 
diagnóstica: 
questões orais 
sobre a unidade  
 
 
 
Avaliação 
formativa: 
 
 
- Observação da 
motivação, 
empenho e 
participação 
ativa; 
 
- Atitude e 
comportamento 
 
- Respostas dos 
alunos 
 
- Trabalhos da 
aula

Aula nº 105 e 106 6 de Maio de 2014                                                                                                        Nº de aulas previstas: (2 x 45 min.)

SUMÁRIO: A Universalidade dos Direitos Humanos. Resolução da atividade 1, página 186 do manual. 
Desigualdades e Justiça Social à escala global. Estudo de caso: “O Sem-abrigo”. Introdução  
ao estudo dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Atividade-síntese sobre os conteúdos das últimas aulas. 

ANEXO  C 



                      Mestrado em Ensino de Economia e Contabilidade 
 

DISCIPLINA:                              

- Os 
Objetivos do 
Desenvolvime
nto do Milénio 
(ODM) 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ajuda ao Desenvolvimento.  

- Dinâmica: ”Quem quer ser 
Solidário?” (Conclusões sobre os 
conteúdos transmitidos na aula). 

 

 

 

 

 

 

10 min. 
 
 
 
 
 

 
 
DESENVOLVIMENTO DA AULA  

- A aula iniciará com a chamada dos alunos, o sumário referente à mesma e os conteúdos e objetivos da aula (5 minutos) 

- O professor fará um pequeno Brainstorming, questionando os alunos sobre os conteúdos referentes à aula anterior, escrevendo no quadro manual algumas ideias 

dos alunos para dar ligação com o início da aula. (10 minutos). 

- A Universalidade dos Direitos Humanos – resolução de grupo sobre a atividade 1, pág.186, seguido de correção no quadro manual (20 minutos) 

- Será realizada uma apresentação em PowerPoint ou Prezi com a exposição da matéria (Desigualdades e justiça social). (15 minutos) 

- Será visualizado um pequeno vídeo para dar início ao “Estudo de Caso: O Sem-abrigo”. (7:30 minutos) 

- Serão discutidas algumas ideias e colocadas algumas questões para reflexão sobre o filme que os alunos acabaram de ver e, por fim, serão retiradas conclusões 

(12:30 minutos) 

- Apresentação em Prezi ou PPT sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. (10 minutos) 

- Atividade: “Quem quer ser solidário?” em relação aos conteúdos da matéria referente às últimas aulas, bem como à aula em questão. Os alunos serão questionados 
pelo professor com respostas de escolha múltipla. Servirá para ver se os alunos conseguiram atingir os objetivos propostos nas últimas aulas. (10 minutos) 
 
 
 
  



                      Mestrado em Ensino de Economia e Contabilidade 
 

DISCIPLINA:                              

PLANO DE AULA 

CURSO: Científico‐Humanístico de Ciências Socioeconómicas             ANO(S): 12º       TURMA: I 

DISCIPLINA : ECONOMIA C          
UNIDADE LECTIVA: O desenvolvimento e os Direitos Humanos                SUBUNIDADE: Economia e justiça social – o direito ao desenvolvimento 
 
 

 

 
 

Objetivos  Conteúdos  Competências 
específicas 

Atividades 
(resumo) 

Tempo  Métodos/ 
Estratégias 

Recursos  Avaliação 

Problematizar a 
ajuda ao 
desenvolvimento 
como forma de 
promover o direito ao 
desenvolvimento 
 
Explicitar 
obstáculos internos e 
externos à eficácia da 
ajuda ao 
desenvolvimento 
 
Relacionar o direito 
ao desenvolvimento 
com justiça social à 
escala local/regional 
 
Explicar em que 
medida a pobreza 
pode conduzir à 
exclusão social 
 
Exemplificar 
políticas de combate 
à exclusão social 

-Ajuda ao 
desenvolvime
nto 
 



Obstáculos 
internos e 
externos à 
eficácia da 
ajuda ao 
desenvolvime
nto 
 



Exclusão 
social 
 


Solidarieda
de social 

- Refletir sobre os 
aspetos mais 
relevantes da 
economia mundial 
e sobre alguns dos 
problemas da 
atualidade 
na perspetiva dos 
Direitos Humanos; 
 
  - Compreender a 
necessidade de 
abordagens novas 
e ousadas 
(adaptadas às 
oportunidades e 
realidades da era 
da globalização, 
aos seus novos 
atores e às suas 
novas regras 
mundiais para 
conseguir a 
realização 
universal dos 
Direitos Humanos 

- Chamada, Sumário, objetivos da 
aula 
 
- Realização de um Role Play 
sobre o tema: justiça social 

 
- Apresentação em 
PowerPoint com a exposição 
da matéria (ajuda ao 
desenvolvimento), intercalado 
com leitura de textos do 
manual e análise do dossiê 
(pág. 197). 
 
 

 

- Realização de: “Jogo de 
palavras” – síntese da aula  

 

10 min. 
 

  
 30min. 

 
 
 

 
30 min. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
20min. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Método 
interrogativo 
 
   
 
 
 
método 
expositivo 
intercalado com 
método 
interrogativo   
 

 
- Computador 

  

- Videoprojetor 

- Tela de 
projeção para 
apresentação 
de PowerPoint 

 

-Quadro 
manual 

 

- Manual  

 

 
Avaliação 
diagnóstica: 
questões orais 
sobre a unidade  
 
 
 
Avaliação 
formativa: 
 
- Role Play, Jogo 
e exposição da 
matéria através 
da:  
- Observação da 
motivação, 
empenho e 
participação 
ativa; 
 
- Atitude e 
comportamento; 
 
- Respostas dos 
alunos. 

Aula nº 107 e 108 12 de maio de 2014                                                                                                        Nº de aulas previstas: (2 x 45 min.)

SUMÁRIO: Ajuda ao desenvolvimento: tipos de ajuda Pública ao Desenvolvimento. Situação atual de Ajuda.  
Obstáculos à eficácia da ajuda ao desenvolvimento: responsabilidades dos países doadores e responsabilidades dos países recetores. Análise do dossiê da 
página 197 do manual. Role Play sobre a exclusão social. 

ANEXO  D 



                      Mestrado em Ensino de Economia e Contabilidade 
 

DISCIPLINA:                              

 
 
 

no século XXI). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
DESENVOLVIMENTO DA AULA  

- A aula iniciará com a chamada dos alunos, o sumário referente à mesma e definição dos objetivos (10 minutos). 

- Será realizada uma simulação, em que vários alunos assumirão um papel de um personagem (um sem-abrigo, uma grávida, uma criança, um velho, um deficiente, 

um bombeiro e um médico), mas só três desses alunos poderão ser salvos por um avião da guerra. Os alunos terão que esgrimir argumentos no sentido de se 

chegar à conclusão de quem poderá ser salvo. O resto da turma seria o piloto e teria de escolher qual das personagens salvaria. O professor é o mediador e fará 

uma conclusão no fim da atividade conjuntamente com os alunos (30minutos). 

- De seguida, o professor realizará uma apresentação em PowerPoint, com a exposição dos conteúdos (Ajuda ao desenvolvimento), intercalado com leitura de textos 

do manual e análise do dossiê do livro - pág. 197 (30 minutos). 

- No final da aula, será realizada uma atividade lúdica: “Jogo de palavras”. Neste jogo os alunos terâo de acertar determinadas palavras e pedirem letras até 

chegarem à conclusão sobre a palavra final; após acertarem terão de dizer em que consistirá essa palavra. Ex: exclusão social. Para isso, os alunos serão divididos 

por quatro filas, sendo que um aluno de cada uma dessas filas só poderá escolher apenas uma letra. Na ronda seguinte, os alunos que já tiverem pedido a letra não 

se poderão repetir. Para acertar na palavra apenas poderá responder um dos alunos da fila que tiver pedido as letras e, no final, se não souberem a resposta darão a 

vez às outras equipas para estas responderem (20 minutos). 
 



                      Mestrado em Ensino de Economia e Contabilidade 
 

DISCIPLINA:                              

PLANO DE AULA 

CURSO: Científico‐Humanístico de Ciências Socioeconómicas             ANO(S): 12º       TURMA: I 

DISCIPLINA : ECONOMIA C          
UNIDADE LECTIVA: O desenvolvimento e os Direitos Humanos   SUBUNIDADE: Economia e Cidadania – o direito à não discriminação e a um completo desenvolvimento humano 
 
 

 

 
 

Objetivos  Conteúdos  Competências 
específicas 

Atividades 
(resumo) 

Tempo  Métodos/ 
Estratégias 

Recursos  Avaliação 

- Distinguir 
discriminação positiva 
de discriminação 
negativa 
 
Exemplificar 
situações de 
discriminação 
negativa 
 
Inventariar medidas 
de combate à 
discriminação 
 
Problematizar 
medidas de 
discriminação positiva 
 
Relacionar 
discriminação com 
cidadania 
 
Expor o conceito de 
Desenvolvimento 
Humano 
 

Discriminação 
positiva 
 


Discriminaç
ão negativa: 
- étnica 
- económica 
- religiosa 
- de género 
 






Cidadania 
 


Desenvolvi
mento 
Humano 

- Refletir sobre os 
aspetos mais 
relevantes da 
economia mundial 
e sobre alguns dos 
problemas da 
atualidade 
na perspetiva dos 
Direitos Humanos; 
 
  - Compreender a 
necessidade de 
abordagens novas 
e ousadas 
(adaptadas às 
oportunidades e 
realidades da era 
da globalização, 
aos seus novos 
atores e às suas 
novas regras 
mundiais para 
conseguir a 
realização 
universal dos 
Direitos Humanos 

- Sumário, objetivos da aula 
 
 
 
- Realização de ficha de trabalho 
(grupos de dois elementos) 
referente aos conteúdos já 
lecionados do módulo. 

 
 

- Apresentação em 
PowerPoint com a exposição 
da matéria (Economia e 
Cidadania), intercalado com 
leitura de textos e quadros do 
manual. 
 
 

 

- Realização de Debate: “Prós e 
Contras” sobre o tema: 
Discriminação de género”. 

 5 min. 
 

 
 
30 min. 

 
 
 

 
 
 
 
20 min. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
35min. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Método 
expositivo e 
método 
interrogativo 
 

 
- Computador  

Videoprojetor 

- Tela de 
projeção para 
apresentação 
de PowerPoint 

-Quadro 
manual 

- Manual  

- Fichas de 
trabalho 

 
Avaliação 
diagnóstica: 
questões orais 
sobre a unidade  
 
 
 
Avaliação 
formativa: 
 
- Ficha formativa; 
 
- Observação da 
motivação, 
empenho e 
participação 
ativa; 
 
- Atitude e 
comportamento; 
 
- Respostas dos 
alunos. 

Aula nº 109 e 110 13 de maio de 2014                                                                                                        Nº de aulas previstas: (2 x 45 min.)

SUMÁRIO: Ficha de trabalho. Economia e Cidadania: Noção de discriminação.  
Desenvolvimento Humano: O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Pequeno debate sobre discriminação de género. 

ANEXO  E 



                      Mestrado em Ensino de Economia e Contabilidade 
 

DISCIPLINA:                              

Relacionar 
Desenvolvimento 
Humano com Direitos 
Humanos 
 
 

no século XXI). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
DESENVOLVIMENTO DA AULA  

- A aula iniciará com a chamada dos alunos, o sumário referente à mesma e definição dos objetivos (5 minutos) 

 

- Será realizada uma ficha de trabalho formativa dividida por vários grupos de dois elementos. Finda a qual, será realizada a correção onde um aluno de 

cada grupo (eleito entre eles como porta-voz) lerá a sua resposta. O professor vai moderando as respostas até que se corrijam todas as respostas em 

conjunto (30 minutos). 

 

- De seguida, o professor realizará uma apresentação em PowerPoint, com a exposição dos conteúdos (Economia e Cidadania), intercalada com questões, 

leitura de textos e análise de gráficos do manual (20 minutos). 

 

- A aula ficará concluída com uma pequeno debate: Prós e Contras sobre o tema: “Discriminação de género”. A turma será dividida em dois, de um lado, os 

rapazes, do outro lado, as raparigas. Cada aluno(a) defenderá o seu género. As questões serão lançadas pelo professor, que fará a moderação e terminará 

o debate com uma conclusão que servirá de síntese final (35minutos). 
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Guião do vídeo – Boas ações (aula do dia 22/04/2014) 

Pequena síntese: 

O  vídeo  retrata  uma  série  de  acontecimentos  em  cadeia  (boas  ações)  e  tem  como 
principal objetivo demonstrar que não custa nada fazer o bem ao nosso semelhante, e 
que  uma  boa  ação  gera  outra,  formando  um mundo melhor.  Procura mostrar  que 
todas  as pessoas  têm  os mesmos direitos  independentemente da  sua  raça,  género, 
idade ou posição social. 

 

Finalidades/Objetivos da atividade: 

A introdução deste vídeo na aula tem por base os seguintes objetivos:  

‐  Sensibilizar  dos  alunos  para  o  tema  (unidade)  que  irá  ser  abordado  nas  próximas 
aulas,  servindo  ainda  como  um  pequeno  brainstorming  sobre  a  noção  de  Direitos 
Humanos. 

‐  Reconhecer  as  histórias  do  vídeo  como  um  fator  de  enquadramento  social  e 
relacioná‐las com o contexto social subjacente. 

‐Compreender a  importância destas ações e saber analisá‐las de forma correta tendo 
em conta o tema dos Direitos Humanos 

 

Atividade/trabalho na aula: 

Após a projeção do vídeo, serão colocadas aos alunos as seguintes questões: 

‐ O que retrata o vídeo? 

‐ Qual a principal mensagem do vídeo? 

‐ Tendo em conta a visualização do filme que acabaram de ver, conseguem ter alguma 
ideia sobre o que são os Direitos Humanos? 

 
 
Avaliação: A avaliação desta atividade terá por base a participação no debate e será 
assinalada numa Grelha / ficha de registo de observação direta. 
 

Pode  ver  o  vídeo  em:  http://awebic.com/pessoas/como‐uma‐boa‐acao‐pode‐ser‐
contagiosa/ 

Tempo: 5: 45 

ANEXO  F 
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Guião do vídeo “Bomba atómica” (aula do dia 05/05/2014) 

 

Pequena síntese: 

O vídeo retrata uma série de acontecimentos durante o final da 2ª Guerra Mundial que 
iriam culminar no  lançamento das bombas atómicas sobra Hiroshima e Nagasaki, e a 
consequente tragédia daí desencadeada, nomeadamente milhares de mortos, feridos 
e uma destruição do mundo que não voltou a ser o mesmo.  

 

Finalidades/Objetivos da atividade: 

A introdução deste vídeo na aula tem por base os seguintes objetivos:  

‐ Sensibilizar os alunos para a  importância da evolução dos Direitos Humanos que  irá 
ser abordado na aula, servindo ainda como um elo de ligação para introduzir o tema. 

‐ Reconhecer a história do vídeo como um fator de enquadramento social e relacioná‐
las com o contexto social subjacente. 

‐Compreender  a  importância  destes  atos,  saber  analisá‐los  de  forma  correta, 
relacioná‐los com a evolução dos Direitos Humanos atá aos nossos dias. 

 

Atividade/trabalho na aula: 

Após a projeção do vídeo, serão colocadas aos alunos algumas questões relacionadas 
com os seguintes itens: 

‐ O que retrata o vídeo? 

‐ Qual a principal mensagem do vídeo? 

‐ Tendo em conta a visualização do filme que acabaram de ver, conseguem relacionar 
estes  atos  com  a  importância  crescente  da  proteção  dos  direitos  humanos  na 
atualidade? 

 
Avaliação: A avaliação desta atividade terá por base a participação no debate e será 
assinalada numa Grelha / ficha de registo de observação direta. 
 

Tempo: 5: 45 

ANEXO  G 
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ANEXO H 

Guião do vídeo “O Sem-Abrigo” (7:30) aula do dia 06/05/2014      

Pequena  síntese: O  vídeo  retrata  o  dia‐a‐dia  de  um  “sem‐abrigo”  na  Rua  de  Santa 
Catarina na cidade do Porto. Este vídeo serve para demonstrar a pobreza existente um 
pouco por todo o mundo e de como este problema não é de fácil resolução tendo em 
conta as desigualdades sociais existentes na sociedade atual. 
 

Finalidades/Objetivos da atividade: 

A introdução deste vídeo na aula tem por base os seguintes objetivos:  

‐  Sensibilizar os alunos para a  importância do  tema  “Desigualdades e  Justiça  Social” 
que irá ser abordado na aula, servindo ainda como análise de um “Estudo de Caso”. 

‐  Reconhecer  esta  história  de  vida  como  um  fator  de  enquadramento  social  e 
relacioná‐las com o contexto social subjacente. 

‐ Compreender a importância de atos solidários na questão das desigualdades sociais, 
reconhecer a existência de casos semelhantes e saber analisá‐los de forma correta no 
mundo atual. 

‐ Reconhecer a  igualdade dos Direitos Humanos para todos, não esquecendo os mais 
pobres, garantindo assim, a realização do direito ao desenvolvimento. 
 

Atividade/trabalho na aula: 

Após a projeção do vídeo, serão colocadas aos alunos algumas questões relacionadas 
com os seguintes ítens: 

‐ O que retrata o vídeo? 

‐ Que causas poderão estar na origem deste tipo de situações? 

‐ Que tipo de ajudas/soluções propõe para casos de “sem‐abrigo”? 

‐ Tendo em conta a visualização do filme que acabaram de ver, conseguem relacionar 
este tipo de situações com a importância crescente da proteção dos direitos humanos 
na atualidade? 

‐ Qual o tipo de direito (s) que estão subjacentes a este caso?  

‐ Qual a mensagem final do vídeo?   

Avaliação: A avaliação desta atividade terá por base a participação no debate e será 
assinalada numa Grelha / ficha de registo de observação direta. 



ANEXO I



Sumário

Lição nº 101 e 102

‐ Direitos Humanos – noção e características

‐ Realização da atividade do livro da página 181.

‐ Identificação e análise em grupo de artigos referentes à 
Declaração Universal dos direitos do homem.



CONTEÚDOS

 Noção de Direitos Humanos

 Características dos Direitos 
Humanos



OBJETIVOS

 Explicitar o conceito de Direitos Humanos

 Localizar no tempo os principais marcos no 
reconhecimento dos Direitos Humanos

 Explicar as características dos Direitos Humanos





O que são os Direitos Humanos?

 São os direitos que todas as pessoas , sem exceção, têm 
graças à sua condição humana, de forma a viverem em 
liberdade e dignidade. 

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos da 
Organização das Nações Unidas afirma que todos os 
seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 
em direitos, dotados de razão e de consciência e 
devem agir uns para com os outros em espírito de 
fraternidade.



Direitos Humanos: Características 

Interdependência 

Inalienabilidade

Indivisibilidade 

Universalidade



Não podem ser cedidos ou retirados a ninguém.

Os Direitos Humanos são:

Universais

Inalienáveis

Indivisíveis

Interdependentes

• Pertencem a todas as pessoas, qualquer que seja a 
sua condição social, género, etnia, religião ou 
nacionalidade.

• Todos os direitos são importantes e necessários, 
não se podendo hierarquizar.

• Os direitos humanos estão inter‐relacionados.



Refletir …
“Por um mundo onde sejamos socialmente 
iguais, humanamente diferentes e totalmente livres.”

“Não lutamos por integração ou por separação. 
Lutamos para sermos reconhecidos como 
seres humanos.”

“ Não há nada mais trágico neste mundo do que 
saber o que é certo e não fazê‐lo. Que tal mudarmos
o mundo começando por nós mesmos?”

Rosa Luxemburgo

Malcolm X

Luther King



4.1 Direitos Humanos – características e evolução
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ANEXO J



Sumário
Lição nº 103 e 104 

‐ Direitos Humanos – evolução e universalidade.

‐ Resolução da atividade 1 do manual.

‐ Pesquisa e análise em grupo de artigos do jornal.



CONTEÚDOS

 Evolução dos direitos humanos

 A universalidade dos direitos humanos



OBJETIVOS
 Caracterizar as diferentes gerações de Direitos 
Humanos.

 Problematizar a universalidade dos Direitos Humanos 
face à diversidade cultural das sociedades.

 Justificar a necessidade de um Entendimento 
integrado dos direitos das diferentes gerações.



Evolução dos Direitos Humanos
Direitos de 1ª geração (Individuais)

Civis e Políticos

Voto

Manifestação

Reunião

Liberdade de Expressão



 Direitos de 2ª geração (industrialização)

Económicos, Sociais e 
Culturais

Educação

Segurança Social

Trabalho

Greve



 Direitos de 3ª geração  (nova perspetiva)

Direitos coletivos

Desenvolvimento

Paz

Qualidade do ambiente

Usufruto do património 
da Humanidade



Convenções – Direitos Humanos
 Convenção  Internacional para Todas as Formas de 
Discriminação Racial

 Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação Contra as Mulheres



 Convenção  Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou 
Punições Cruéis , Desumanos ou Degradantes

 Convenção sobre os Direitos da Criança



A universalidade dos direitos 
humanos

Os diretos humanos  são válidos para todas as religiões, 
etnias, géneros, idades ou regimes políticos em questão.

Apesar de ser já muito antiga, a luta contra todas as 
formas de discriminação está muito longe do seu fim.



Crianças ‐ soldado
 No mundo, milhões de crianças (América Latina,
África, Ásia) lutam em guerras e conflitos armados. A
maioria das crianças‐soldado encontra‐se no
continente africano.

 Segundo a ONU, existem mais de 100.000 crianças que 
atuam como soldados, sobretudo no Uganda, Libéria, 
República Democrática do Congo e Sudão. 



Pena de morte
Segundo a Amnistia Internacional, mais de 2/3 dos países
no mundo já aboliram a pena de morte, na lei ou na
prática(um total de 148 países).

50 países ainda não aboliram esta forma cruel, desumana e
degradante de punição.



PARA REFLETIR…



4.2 Economia e Justiça 
Social

O direito ao desenvolvimento 
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ANEXO K



Sumário

Lição nº105 e 106

• A Universalidade dos Direitos Humanos. Resolução da atividade 1, página
186 do manual.

• Desigualdades e Justiça Social à escala global. Estudo de caso: “O Sem-
abrigo”.

• Introdução ao estudo dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio.

• Atividade-síntese sobre os conteúdos das últimas aulas.



Conteúdos 

• A Universalidade dos Direitos Humanos

• Desigualdades e justiça social à escala global

• Os Objetivos do Desenvolvimento do Milénio (ODM)



Objetivos

• Problematizar a universalidade dos Direitos Humanos face à diversidade
cultural das sociedades.

• Identificar o conceito de justiça social com o princípio de igualdade de
oportunidades

• Relacionar direito ao desenvolvimento com justiça social à escala global



Desigualdades e Justiça Social à Escala Global

• É urgente diminuir a diferença entre ricos e pobres à escala mundial, 
garantido, em especial aos mais desfavorecidos, a realização do direito ao 
desenvolvimento.



A Justiça Social implica que todos os seres 
humanos

Tenham  as necessidades básicas satisfeitas

Desfrutem de igualdade de oportunidades

Não sofram discriminação

Tenham  acesso aos bens públicos



A tarefa não é fácil porque:

Uma grande camada de população mundial não tem
acesso aos bens essenciais para a satisfação das necessidades
básicas.

Só existe Justiça Social se não houver discriminação

ex: acesso à educação.

Ao promover a justiça social está a defender-se o bem
comum uma vez que o benefício recai sobre todos.



Os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio

• O combate à pobreza, constitui o principal objetivo da Organização das
Nações Unidas para todos os países do mundo para o século XXI.

• Em setembro de 2000, esse compromisso foi assumido numa reunião que
contou com representantes de países ricos e pobres – Declaração do
Milénio.

• Analisados os maires problemas mundiais, estabeleceram-se 8 objetivos do
Milénio que devem ser atingidos por todos os países até 2015.



Objetivos de Desenvolvimento do Milénio 
(ODM)



Refletir…

Apesar dos progresso que se verificaram nas últimas décadas, as desigualdades 
mundiais continuam.

Mundo de luxo e abundância                    Mundo de pobreza e de privações
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ANEXO L



Sumário

 Ajuda ao desenvolvimento: tipos de ajuda 
Pública ao Desenvolvimento. Situação atual de 
Ajuda. 

 Obstáculos à eficácia da ajuda ao
desenvolvimento: responsabilidades dos países
doadores e responsabilidades dos países
recetores. Análise do dossiê da página 197 do
manual. Role Play sobre a exclusão social.



Conteúdos

 Ajuda ao desenvolvimento

 Obstáculos internos e externos à
eficácia da ajuda ao desenvolvimento

 Exclusão social

 Solidariedade social



Objetivos
 Problematizar a ajuda ao desenvolvimento como forma de

promover o direito ao desenvolvimento

 Explicitar obstáculos internos e externos à eficácia da
ajuda ao desenvolvimento

 Relacionar o direito ao desenvolvimento
com justiça social à escala local/regional

 Explicar em que medida a pobreza pode conduzir à
exclusão social

 Exemplificar políticas de combate à exclusão social



Ajuda ao Desenvolvimento
 O Comité de Ajuda ao Desenvolvimento (OCDE) criou o 

conceito de Ajuda Pública ao Desenvolvimento. 

 Constitui uma forma de promover o direito ao
desenvolvimento; os seus projetos possibilitam melhorar
condições de vida e de trabalho de milhões de pessoas
pobres.



Composição da Ajuda ao 
Desenvolvimento

 ajuda de emergência - destina-se a auxiliar 
populações vítimas de catástrofes (cheias, sismos) 
naturais ou humanas (refugiados)

 a cooperação técnica, destina-se à transferência 
de conhecimentos ou à formação de técnicos nos 
países em desenvolvimento (saúde e educação)

 alívio da dívida - destina-se a financiar o perdão 
total ou parcial da dívida



Tipos de Ajuda Pública ao 
Desenvolvimento

 ajuda bilateral - quando é concedida por um Estado
diretamente a outro Estado, assumindo a forma de
empréstimos ou de doações.

 ajuda multilateral - quando é concedida a um Estado
através de organismos internacionais: Banco Mundial,
FMI.



Situação Atual da Ajuda
Grande preocupação

 abrandamento nos fluxos APD - crise
internacional afeta os países desenvolvidos e
o consequente abrandamento das suas
economias.

 Os países doadores são sensibilizados para
que a crise financeira não se venha a
transformar também numa crise da Ajuda.



Países que ultrapassaram 
os 0,7% PNB

 EUA
 Alemanha
 França
 Reino Unido
 Japão

 Dinamarca
 Luxemburgo
 Holanda
 Noruega 
 Suécia



Obstáculos à eficácia da APD
 Ao longo dos anos, a APD tem verificado casos de

sucesso, mas também de insucesso, que se traduzem
numa baixa ou nula eficácia.

 Os insucessos da ajuda devem-se à responsabilidade
quer dos países doadores quer dos recetores



Responsabilidade dos Países 
Doadores

Ajuda:

- insuficiente

- inconstante

- não isenta

- descoordenada



Responsabilidades dos países 
recetores

Ajuda: 
- mal aplicada

- apropriada pelas elites do poder

- pode criar um clima de inércia

- tem provocado em alguns países a
subida da inflação e das taxas de
câmbio



4.3 Economia e cidadania 
o direito à não discriminação e a um 
completo desenvolvimento humano

Os Direitos Humanos e o conceito de
desenvolvimento defendem que todas as pessoas,
sem exceção, têm o direito de a usufruir de uma
vida longa, digna e criativa que lhes permita
beneficiar dos frutos do desenvolvimento.
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ANEXO M



Sumário

 Ficha de trabalho.

 Economia e Cidadania: Noção de discriminação. 

 Desenvolvimento Humano: O Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH).

 Pequeno debate sobre discriminação de género.



Conteúdos
 Discriminação positiva
 Discriminação negativa:
- étnica
- económica
- religiosa
- de género
Cidadania
 Desenvolvimento Humano



Objetivos
 Distinguir discriminação positiva de discriminação

negativa
 Exemplificar situações de discriminação negativa
 Inventariar medidas de combate à discriminação
 Problematizar medidas de discriminação positiva
 Relacionar discriminação com cidadania
 Expor o conceito de Desenvolvimento Humano
 Relacionar Desenvolvimento Humano com Direitos

Humanos



Noção de discriminação
 Discriminar distinguir indivíduos ou grupos de indivíduos

relativamente a outros ou à maioria.

 Negação de direitos ou oportunidades a indivíduos ou a grupos de

indivíduos que são dados a outros, em virtude da sua etnia, religião,

cor ou género.

Discriminação negativa



Discriminação positiva

 Quando se criam oportunidades e se promove a verificação dos

direitos de indivíduos ou de grupos de indivíduos relativamente a

outros, perante os quais se encontravam em desvantagem.



Instrumentos que visam o combate às discriminações

 Convenção para Eliminação de Todas as formas de Discriminação contra as 
Mulheres (CEDAW) – 1981(165 países)

 Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial 
(ICERD) – 1969 (155 países)

 Declaração sobre a Eliminação de Todas as Formas de Intolerância e 
Discriminação Fundadas na Religião ou nas Convicções (25 Nov. 1981 – Nações 
Unidas)



Para combater discriminações é necessário:
 implementação de políticas ativas de promoção de igualdade de 

oportunidades;

 adoção de ações que desenvolvam a própria consciência subjetiva dos 

direitos humanos de que todos os seres humanos são portadores.



Desenvolvimento humano 

 O conceito foi introduzido em 1990 pelas Nações Unidas.

 O D.H. coloca o ser humano no centro do processo de

desenvolvimento: mais escolhas para as pessoas realizarem o seu

projeto de vida em liberdade, democracia e segurança.



Dimensões do desenvolvimento humano
 Progresso Social: mais acesso ao conhecimento, melhor alimentação , serviços de saúde 

adequados e de qualidade

 Economia: crescimento económico como meio para reduzir as desigualdades de 
desenvolvimento humano

 Eficiência: disponibilidade e uso dos recursos para  os benefícios reverterem a favor dos pobres 
e dos grupos marginalizados

 Equidade: todas as pessoas tenham acesso às mesmas oportunidades, independentemente da sua 
condição

 Sustentabilidade: o acesso aos benefícios do crescimento, equacionado não só para as gerações 
presentes, mas também para as gerações futuras

 Segurança: toda a insegurança devido a crimes e conflitos impedem as pessoas de realizar as 
suas escolhas em liberdade



O desenvolvimento humano e os direitos humanos 

Se o desenvolvimento humano pressupõe o alargamento das capacidades humana e das

escolhas, os direitos humanos garantem que essas escolhas podem ser realizadas por

todos, protegendo-os das maiores privações (ex. pobreza, educação).

desenvol
vimento 
humano 

direitos           
humanos 

objetivos



Direitos humanos e desenvolvimento humano 
permitem a todos:

 ausência de qualquer forma de discriminação;

 ausência de miséria e usufruir de um nível de vida digno;

 liberdade de desenvolver e realizar o seu potencial humano;

 ausência de medo e de ameaças à segurança;

 liberdade de opinião e de pensamento;

 liberdade de ter um trabalho digno.



Índice de Desenvolvimento Humano

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é um indicador proposto palas
Nações Unidas para medir o desenvolvimento humano - progressos registados
num determinado país. Incide em três áreas:

1- uma vida longa e saudável, medida através da esperança de vida à nascença;

2- nível de conhecimentos, medido através da taxa de alfabetização de adultos e
da taxa de escolarização bruta combinada do ensino básico, secundário e
superior;

3- um nível de vida digno, medido através do PIB per capita (dólares PPC).

 O valor do IDH varia entre 0 e 1. Quanto mais afastado de 1 o país estiver,
maior serão as suas carências.



Limitações do IDH

 Insuficiente  e imperfeito (realidade é mais complexa)

 Utiliza um número limitado de indicadores simples

 Sendo uma média nacional (não mostra desigualdades dentro dos 
países)

Apesar das suas limitações , o IDH tem sido muito útil na medição da situação do
desenvolvimento humano nos diferentes países e regiões do mundo.



Índice de Desenvolvimento Humano em Portugal - 2013

 Portugal aparece na posição 43 e no ano anterior estava na 41, tendo 
baixado uma décima na pontuação em relação aos últimos dois anos.

 É considerado um país de desenvolvimento humano muito elevado.

 Aparece classificado muito atrás da Espanha e da Grécia, numa tabela que 
tem a Alemanha e a Irlanda no Top 10.

 A esperança de vida portuguesa, (79,7 anos), é menor que nestes quatro 
países.

 A média de anos de escolaridade, (7,7) é também menor em Portugal, 
entre 3 e 5 anos, em relação a esses parceiros europeus. 
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 Solidário 

Honesto 

Justo 

Generoso 

Espírito de interajuda 

Respeito pelo outro 

Voluntário 

Espírito de 
igualdade 

 Humilde 



  Nível 1 

a. São os Direitos adquiridos 
pelas Nações Unidas para os 
vários países que a compõe. 

O que são os Direitos Humanos? 
 

b. São apenas o direito à vida e à  

Liberdade.  

c. São os direitos que todas as 

pessoas têm de viverem em 
liberdade e em dignidade.  

d. Nenhum dos anteriores. 

a. São os Direitos adquiridos 

pelas Nações Unidas para os 
vários países que a compõe.  

 c. São os direitos que todas as 

pessoas têm de viverem em 
liberdade e em dignidade. 

b. São apenas o direito à vida   

e à Liberdade. 

d. Nenhum dos anteriores. 

  

Humilde 



a. Nelson Mandela  

Lutou pela igualdade dos direitos cívicos dos negros nos EUA  e foi o 
autor da célebre frase “I have a Dream”. 

b. Martin Luther king  

c. Madre Teresa de Calcutá d. Mahatma Gandhi 

Nível 2 

 b. Martin Luther king    a. Nelson Mandela 

 c. Madre Teresa de Calcutá d. Mahatma Gandhi 

  

Espírito de 
igualdade 

 Humilde 



a. Universalidade   

Qual das seguintes características não faz parte dos Direitos 
Humanos? 

b. Inalienabilidade  

c. Divisibilidade d. Interdependência 

Nível 3 

  c. Divisibilidade 

a. Universalidade b. Inalienabilidade 

   d. Interdependência 

 

 

  

Voluntário 

Espírito de 
igualdade 

Humilde 



a. Os Direitos Humano não 

podem ser retirados nem 
cedidos por ninguém.   

Inalienabilidade dos Direitos Humanos quer dizer que: 
 

b. Pertencem a todas as pessoas 
sem exceção.  

c. Não há hierarquia entre eles. d. Todos os direitos estão 
 inter-relacionados. 

Nível 4 

a. Os Direitos Humanos não 

podem ser retirados nem 
cedidos por ninguém. 

d. Todos os direitos estão inter-

relacionados.  

b. Pertencem a todas as pessoas 

sem exceção. 

c. Não há hierarquia entre eles. 

 

  

Respeito pelo outro 

Voluntário 

Espírito de 
igualdade 

Humilde 



a. Direitos económicos, 

sociais e culturais.  

Quais são os direitos de 1º geração? 
 

b. Direitos individuais – civis e 

 políticos. 

c. Direitos coletivos. d. Nenhum dos anteriores. 

Nível 5 

b. Direitos individuais – civis e 

políticos. 

  d. Nenhum dos anteriores. c. Direitos coletivos. 

a. Direitos económicos, sociais 

e culturais. 

 

  

Espírito de interajuda 

Respeito pelo outro 

Voluntário 

Espírito de 
igualdade 

Humilde 



a. 1945 

Em que ano foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos? 
 

b. 1948 

c. 1946 d. 1950 

Nível 6 

b. 1948 a. 1945  

d. 1950         c. 1946 

  

Generoso 

Espírito de interajuda 

Respeito pelo outro 

Voluntário 

Espírito de 
igualdade 

Humilde 



a. «Todo o indivíduo tem 

direito à vida, à liberdade e à 
segurança pessoal».   

O artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos do Homem afirma 
que:  

b. «A escravatura e o trato dos  

escravos , sob todas as formas,  
são proibidos».  

c. «Todos os seres humanos  

nascem livres e iguais em  
dignidade e em direitos».  

d. « Ninguém será submetido a  

tortura… ou tratamentos cruéis, 
Desumanos ou degradantes».  

Nível 7 

c. «Todos os seres humanos 

nascem livres e iguais em 
dignidade e em direitos».  

a. «Todo o indivíduo tem 

direito à vida, à liberdade e à 
segurança pessoal».  

b. «A escravatura e o trato dos 

escravos , sob todas as formas, 
são proibidos».  

 d. «Ninguém será submetido a 

tortura… ou tratamentos cruéis, 
desumanos ou degradantes».    

  

Justo 

Generoso 

Espírito de interajuda 

Respeito pelo outro 

Voluntário 

Espírito de 
igualdade 

Humilde 



a. Erradicar a pobreza 
extrema e a fome.  

Qual destes é o segundo objetivo dos “Objetivos de Desenvolvimento do 
Milénio”?  

b. Promover a igualdade entre os 

 sexos e a autonomização das  
mulheres.  

c. Alcançar o ensino primário 

Universal. 

d. Reduzir a mortalidade  

das crianças. 

  

Nível 8 

c. Alcançar o ensino primário 

Universal. 

d. Reduzir a mortalidade  

das crianças. 

a. Erradicar a pobreza extrema 

e a fome. 

b. Promover a igualdade entre os 

 sexos e a autonomização das  
mulheres. 

 Honesto 

Justo 

Generoso 

Espírito de interajuda 

Respeito pelo outro 

Voluntário 

Espírito de 
igualdade 

Humilde 



a. Combater o VIH/ SIDA.  

O objetivo 5 de Desenvolvimento do Milénio tem como objetivo: 

b. Melhorar a saúde materna. 

c. Assegurar a sustentabilidade 

 ambiental. 

d. Promover uma parceria 

mundial para o desenvolvimento.  

Nível 9 

 b. Melhorar a saúde materna.  

d. Promover uma parceria 

mundial para o desenvolvimento.  

a. Combater o VIH/ SIDA.  

c. Assegurar a sustentabilidade 

ambiental. 

Solidário 

 Honesto 

Justo 

Generoso 

Espírito de interajuda 

Respeito pelo outro 

Voluntário 

Espírito de 
igualdade 

Humilde 
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Direitos Humanos: Atividade de grupo 
 

  
Tendo em conta, a Declaração Universal dos Direitos Humanos que lhe foi 

entregue, refira a que artigo(s) se refere cada um dos seguintes itens: 
 

 
- Mulher foi agredida pelo marido durante vários anos.  
 

- Rede de Leste traficava mulheres aliciando-as com ordenados altos e empregos 
estáveis mas na verdade eram colocadas em casas de prostituição. 
  

- Homem é agredido pela Policia por ter incendiado carro enquanto se manifestava em 
protesto contra o governo.  
 

- Dois homens de etnias diferentes foram detidos por terem assaltado um banco. O 
negro foi preso, o branco foi libertado por falta de provas.  
 

- Mulher foi condenada à pena de morte por ser apanhada com um kg de cocaína.   
      

- Uma criança de 10 anos foi abusada pelo tio durante um ano. 
 

- Jornal foi censurado por referir que o governo deveria ter aumentado os ordenados. 
 

- Mulheres têm salários mais baixos do que os homens em trabalhos similares.  
 

- Todas as pessoas têm o direito de pedir ajuda caso estejam a ser ameaçadas, mas 
ninguém tem o direito de entrar em tua casa, abrir as tuas cartas ou incomodar-te a ti ou 
à tua família sem motivos válidos.  
 

- Homossexuais pedem ajuda a outro país por serem vítimas de perseguição. 
              

- Indivíduo impedido de trabalhar por consumir cocaína. 
                                              

- Cristãos e Muçulmanos envolvem-se em conflitos armados por questões religiosas. 
 

- Patrão não paga aos empregados há três meses.  
                                                         

- Todas as pessoas devem ser consideradas inocentes até prova em contrário.   
           

- Todas as pessoas têm direito a participar em manifestações e a pertencer a associações 
de uma forma pacífica.  
                                                                      

- Jovem detido por perturbar a ordem pública durante a madrugada. 
                        

- Todas as pessoas têm direito a um bom nível de vida e a receber assistência médica 
caso estejam doentes.  
 

- Pancadaria entre claques rivais faz dois mortos num estádio de futebol.  
               

- Criança não vai à escola porque os pais alegam não ter dinheiro para pagar os estudos 
ao filho.                                                                                                                           
 
 

ANEXO  P 
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Direitos Humanos: Atividade de grupo – respostas 

 
Tendo em conta, a Declaração Universal dos Direitos Humanos que lhe foi 

entregue, refira a que artigo(s) se refere cada um dos seguintes itens: 
 

 
- Mulher foi agredida pelo marido durante vários anos. 4, 5 
 
- Rede de Leste traficava mulheres aliciando-as com ordenados altos e empregos 
estáveis mas na verdade eram colocadas em casas de prostituição.                                  5 
 
- Homem é agredido pela Policia por ter incendiado carro enquanto se manifestava em 
protesto contra o governo.                                                                                     5, 20, 28 
 
- Dois homens de etnias diferentes foram detidos por terem assaltado um banco. O 
negro foi preso, o branco foi libertado por falta de provas.                                       2, 6, 7 
 
- Mulher foi condenada à pena de morte por ser apanhada com um kg de cocaína.         3 
 
- Uma criança de 10 anos foi abusada pelo tio durante um ano.                           1, 2, 4, 5 
 
- Jornal foi censurado por referir que o governo deveria ter aumentado os ordenados.1, 
19 
 
- Mulheres têm salários mais baixos do que os homens em trabalhos similares. 1, 2, 6, 7, 
8, 23 
 
- Todas as pessoas têm o direito de pedir ajuda caso estejam a ser ameaçadas, mas 
ninguém tem o direito de entrar em tua casa, abrir as tuas cartas ou incomodar-te a ti ou 
à tua família sem motivos válidos.                                                                                  12 
 
- Homossexuais pedem ajuda a outro país por serem vítimas de perseguição.           2, 14 
 
 
- Indivíduo impedido de trabalhar por consumir cocaína.                                               23 
 
 
- Cristãos e Muçulmanos envolvem-se em conflitos armados por questões religiosas.1,2, 
18 
 
 
- Patrão não paga aos empregados há três meses.                                                           23 
 
 
- Todas as pessoas devem ser consideradas inocentes até prova em contrário.              11  
 
- Todas as pessoas têm direito a participar em manifestações e a pertencer a 
associações de uma forma pacífica.                                                                                 20 
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- Jovem detido por perturbar a ordem pública durante a madrugada.                       24, 28 
- Todas as pessoas têm direito a um bom nível de vida e a receber assistência médica 
caso estejam doentes.                                                                                                       25 
 
- Pancadaria entre claques rivais faz dois mortos num estádio de futebol.             1, 2, 29 
 
- Criança não vai à escola porque os pais alegam não ter dinheiro para pagar os estudos 
ao filho.                                                                                                                            26 
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1 

 

Ficha de trabalho 

 13/05/2014 

 

Leia com atenção todas as questões antes de responder a cada uma delas. 

I 

Tendo em conta as características dos direitos humanos (Universalidade, 
Inalienabilidade, Indivisibilidade e Interdependência), refira em qual das seguintes 
afirmações se enquadra cada uma: 

 

- Os Direitos Humanos não podem ser retirados ou cedidos por ninguém, pertencem 
inquestionavelmente a cada ser humano. 

- Os direitos humanos estão inter-relacionados; a ausência ou violação de um põe em 
causa a realização de outros. 

- Os direitos humanos pertencem a todas as pessoas sem exceção, independentemente 
do género, da nacionalidade, da etnia ou da religião. 

- Os direitos humanos não têm hierarquia entre eles, todos são igualmente importantes e 
necessários para garantir uma vida digna. 

 

II 

Diga o que entende por Objetivos de Desenvolvimento do Milénio e refira três desses 
Objetivos. 

III 

 

Comente a seguinte afirmação: 

“ A pobreza é a maior negação dos direitos humanos”. 

Boa sorte! 

 

Professor Vitor Araújo 

ANEXO  Q 



Economia C – 12º I - Curso Científico-Humanístico de Ciências Socioeconómicas 
 

 

 

Correção da Ficha de Trabalho  

13/05/2014 

I 

‐ Os Direitos Humanos não podem ser retirados ou cedidos por ninguém, pertencem 
inquestionavelmente a cada ser humano. 

R: Inalienabilidade 

 

‐ Os direitos humanos estão inter‐relacionados; a ausência ou violação de um põe em 
causa a realização de outros. 

R: Interdepêndencia 

 

‐  Os  direitos  humanos  pertencem  a  todas  as  pessoas  sem  exceção, 
independentemente do género, da nacionalidade, da etnia ou da religião. 

R: Universalidade 

 

‐  Os  direitos  humanos  não  têm  hierarquia  entre  eles,  todos  são  igualmente 
importantes e necessários para garantir uma vida digna. 

R: Indivisibilidade 

 

II 

R:  A  grande  prioridade  que  a ONU  estabeleceu  para  o  século  XXI  foi  o  combate  à 
pobreza, esta pretendia que a irradicação da mesma fosse atingida por todos os países 
do mundo. Neste  sentido, em  setembro de 2001 os países  ricos e os países pobres 
reuniram‐se,  formalizando um documento que se chamou de Declaração do Milénio. 
Neste documento, os países comprometeram‐se a  fazer  tudo o que estivesse ao seu 
alcance  para  combater  e  erradicar  a  pobreza,  promover  a  igualdade  e  a  igualdade 
humanas, alcançar a paz, a democracia e a  sustentabilidade ambiental. Os objetivos 
fixados na Declaração do Milénio são chamados de Objetivos de Desenvolvimento do 
Milénio (ODM) ‐são as finalidades que os países terão que atingir até finais de 2015. 

 

ANEXO  R 
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São 8 objetivos, mas foi pedido aos alunos que referissem apenas três deles. 

Ex:  Objetivo  1‐  Erradicar  a  pobreza  extrema  e  a  fome.  Reduzir  para  metade  a 
percentagem das pessoas que vivem com menos de um dólar por dia e a percentagem 
da subnutrição. 

        Objetivo 2 ‐ Alcançar o ensino primário universal. Garantir que todas as crianças 
possam completar o ensino primário. 

       Objetivo  3  –  Promover  a  igualdade  entre  os  sexos  e  a  autonomização  das 
mulheres. 

Outros objetivos que também poderiam ter sido respondidos: 

 ‐ Reduzir a mortalidade de crianças.  

‐ Melhorar a saúde e reduzir a taxa de mortalidade materna 

‐ Combater o VIH/SIDA, malária e outras doenças 

‐ Assegurar a sustentabilidade ambiental 

‐ Promover uma parceria mundial para o comércio. 

 

 

III 

(Os alunos teriam comentar a frase, relacionando a questão da pobreza com a violação 
dos direitos humanos). 

  

Ex: Resposta possível  

Quanto mais pobreza houver no mundo menos as pessoas têm que comer, que vestir, 
menos  saúde,  menos  habitação,  más  condições  de  vida,  menos  educação  e, 
consequentemente os direitos humanos de que todos deveriam ter de  igual modo, e 
que  estão  consagrados  na  Declaração  Universal  dos  Direitos  do  Homem,  ficam 
negados a esses povos. 
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                  Mestrado em Ensino de Economia e Contabilidade 

Grelha de Observação de aulas ANEXO  S   
 
 
 

 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

ALUNOS / FORMANDOS Resultados das 
fichas / trabalhos Participação Motivação 

Aquisição e 
aplicação dos 

conhecimentos 

Mobilização das 
competências 

para novos 
contextos 

Relações 
interpessoais 

Trabalho em 
equipa 

Adaptação a 
novas tarefas Pontualidade Assiduidade 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
CRITÉRIOS DE OBSERVAÇÃO: 1-INSUFICIENTE 2-SUFICIENTE 3-BOM 4-MUITO BOM 5- EXCELENTE 

 
 

Professor: __________________    

Curso/Unidade:  Aula N.º  Professor: Vitor Araújo Turma: 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Mestrado em Ensino de Economia e Contabilidade 

 

 
 
 

 
Questionário aos alunos 

“A integração de atividades práticas nas aulas de Economia C sobre O 
Desenvolvimento e os Direitos Humanos” 

 
 

Professor: Vitor Araújo                                                                            Maio de 2014  
 

Gostaria de lhe colocar algumas questões, garantindo que as suas respostas são anónimas e 
confidenciais. 
Não existem respostas certas ou erradas. Peço‐lhe apenas a sua opinião franca em relação a 
cada questão. 

 

Objetivos  
I. Aferir  a  contribuição  e  importância  das  pedagogias  ativas  nas  aulas  para  a 

motivação dos alunos, na perspetiva dos mesmos. 
II.  Auscultar a opinião dos alunos  sobre as várias atividades práticas utilizadas nas 

aulas de Economia C, sobre O Desenvolvimento e os Direitos Humanos (lecionadas 
pelo professor Vitor Araújo).  

III.  Verificar  o  nível  de motivação  da  turma  nas  aulas,  tendo  em  conta  o  elevado 
número de alunos da mesma. 

____________________________________________________________________________ 

 Sexo : Masculino 13 Feminino  15 
 

I. Contribuição das pedagogias ativas para a aprendizagem nas aulas 
 

Escala:  1- Nada importante   2- Pouco importante   3- Indiferente   4- Importante   5- Muito importante 

 
CONTRIBUIÇÃO DAS PEDAGOGIAS ATIVAS PARA A 
APRENDIZAGEM 1 2 3 4 5 

Utilização de apresentações em PowerPoint / Prezi pelos 
professores. 

   28  

Visualização e análise de vídeos sobre a matéria   11 14 3 

Realização de trabalhos de grupo em sala de aula 6   17 5 

Realização de debates e estudo de casos    20 8 

Resumos e sínteses no computador sobre a matéria   2 21 5 

Resolução de exercícios no contexto de aula  3 7 18  

ANEXO  T 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Mestrado em Ensino de Economia e Contabilidade 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. I
n
t

egração das  atividades  práticas  (Estudo de Casos, Debates, Jogos, 
Trabalhos de grupo, Brainstorming utilizadas nas aulas de Economia C sobre 
O  Desenvolvimento  e  os  Direitos  Humanos  (lecionadas  pelo  professor  Vitor 
Araújo). 

 

Escala:  1- Nada importante   2- Pouco importante   3- Indiferente   4- Importante   5- 
Muito importante 

INTEGRAÇÃO DAS PEDAGOGIAS ATIVAS E AS AULAS DE 
ECONOMIA C 1 2 3 4 5 

Qualidade da informação das apresentações em 
PowerPoint. 

   20 8 

Disponibilização das apresentações em PowerPoint por e-
mail  

  3 11 14

Qualidade e pertinência dos vídeos apresentados nas aulas.   7 14 7 

Métodos de ensino utilizados nas aulas.   4 24  

Forma de exposição da matéria com participação ativa dos 
alunos. 

  3 22 3 

Empenho e motivação do professor.    24 4 

Relacionamento entre professor e alunos.    24 4 

Disponibilidade do professor para o esclarecimento de   5 18 5 

Consulta e análise de jornais e outra documentação 
disponibilizada pelo professor para aprofundamento da 
matéria 

  20 8  

Leitura e Pesquisa de extratos e quadros do manual   15 13  

Integração nas aulas de Brainstormings e Jogos Didáticos 5  14 9  

Acesso dos alunos aos trabalhos realizados e materiais das 
aulas (7 não responderam) 

   14 7 

Número elevado de alunos na turma prejudica a 
motivação nas aulas?  

 6 14 8  

As  aulas  práticas motivam mais  os  alunos  do  que  as 
aulas mais teóricas? 

 3 4 14 7 

A utilização das TIC no processo de aprendizagem      

Como podem as TIC facilitar a aprendizagem?  

A maioria não responde. 

Apresentando mais e melhores dados 2 

As TIC tornam-se um meio mais atrativo no processo ensino-aprendizagem. 4 

A utilização das TIC é didática e facilita a aprendizagem dos alunos pois torna-se 
mais interessante. 3 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Mestrado em Ensino de Economia e Contabilidade 

 

dúvidas. 

Reflexões solicitadas sobre os temas lecionados nas aulas.   2 24 2 

Recursos disponibilizados nas aulas (guiões de análise dos 
vídeos e fichas de trabalho). 

  2 26  

Utilização do estudo de Casos, Debates, Jogos, 
Trabalhos de grupo, Brainstorming 

  11 11 6 

Quais as atividades realizadas ou aspetos mais importantes que considera que 
facilitaram a sua aprendizagem?  

Interatividade 6 respostas 

Recursos audiovisuais 3 

Vídeos 3 

Resolução de exercícios 3 

Trabalho em grupo 6 

Resumos da matéria 3 

Powerpoint 3 

Aulas praticas 3 

 

Quais as atividades realizadas ou aspetos que possam ter dificultado a sua 
aprendizagem? 

A maioria não responde e 3 dão cada um uma das seguintes respostas em  

Quando o professor tem de dar muita matéria seguida, ajudando a que os alunos se 
distraiam 

O facto de a turma ser grande 

Aulas teóricas sem aplicação pratica 

 
 

 
III. Se lhe pedisse para fazer um trabalho sobre “O Direitos Humanos em 

Portugal”: 
 

Assinale com um X, as respostas pelas quais optaria: 

14 Faria o trabalho sozinho/a 
14 Faria o trabalho em grupo 
14 Utilizaria o manual 
8 Iria pesquisar noutros livros 
28 Pesquisaria na internet 
11Procuraria sites credíveis 
15 Confirmaria em mais que um site a informação pesquisada 
11 Iria elaborar resumos da informação 
14 Construiria quadros e/ou gráficos de dados 
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5Escolheria fazer um questionário 
9 Optaria por fazer uma reflexão 
8 Utilizaria um vídeo no trabalho 
4 Apresentaria o trabalho manuscrito 
28 Apresentaria o trabalho em Word ou PowerPoint 
25Incluiria a Bibliografia no final do trabalho 

 Outras opções 
 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 

IV. SUGESTÕES: 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Mestrado em Ensino de Economia e Contabilidade 

Questionário 
“A integração de pedagogias ativas nas aulas de Economia C numa turma com elevado número de 

alunos” 

 
 
 

Professor: Vitor Araújo                                                                            Maio de 2014  
 

 

Gostaria de lhe colocar algumas questões, tendo em conta o trabalho por mim realizado na escola onde leciona, 
contribuindo para a realização do Relatório da Prática de Ensino Supervisionada. 

 
  

 

Objetivos  
I. Aferir  a  contribuição e  importância das pedagogias  ativas nas  aulas para  a motivação dos  alunos, na 

perspetiva da Professora. 
II.  Auscultar a opinião da Professora sobre as várias atividades práticas utilizadas nas aulas de Economia C 

por si lecionadas.  
III.  Verificar o nível de motivação da  turma nas  aulas,  tendo  em  conta o  elevado número de  alunos da 

mesma. 
____________________________________________________________________________ 

 

1. Identificação 
 
1.1 Sexo  
Feminino  X 
Masculino ___ 
 
1.2 Vínculo profissional  
Contratado ___ 
Quadro X 
 
1.3 Anos de docência  
Menos de 5 anos ___ 
De 5 a 1 0 anos ___ 
De 11 a 20 anos ___ 
Mais de 20 anos X 
 
1.4 Anos de serviço na escola  
Menos de 5 anos ___ 

ANEXO  U 



De 5 a 10 anos ___ 
De 11 a 20 anos ___ 
Mais de 20 anos X 
 
 
2. Motivação 
 
2.1 Qual a importância da questão motivacional dos alunos na sala de aula e de que forma a motivação poderá 
contribuir para um maior sucesso escolar dos alunos?  
“Nos contextos de aprendizagem, como apontam Stipek (1998) e Printrich (2003), a motivação pode ser inferida por 
meio de comportamentos observáveis dos alunos, os quais incluem o iniciar rapidamente uma tarefa e empenhar‐se 
nela  com esforço, persistência e verbalizações. Segundo Nieto  (1985), a maioria dos psicólogos define motivação 
como um processo que  tenta explicar  fatores de ativação, direção e manutenção da conduta,  face a um objetivo 
desejado”. 

Na  turma  do  12º  existiam  dois  tipos  de  motivação  dos  alunos:  motivação  com  vista  a  atingir  determinados 
resultados e motivação para simplesmente completar o 12ºano. 
Os alunos cujas metas eram desenvolver competências e obter uma recompensa como entrar na Universidade Nova  
e necessitavam de obter classificações mais elevadas  , eram mais motivados ou seja, empenhavam‐se muito mais 
nas  tarefas. Os outros  limitavam‐se a acompanhar os  trabalhos,  tentando “safar‐se”. Contudo, a motivação não é 
somente uma característica própria do aluno, mas também mediada pelo professor, pelo ambiente de sala de aula e 
pela  cultura da escola. O professor pode promover a motivação utilizando pedagogias ativas e  sendo ele próprio 
uma de pessoa motivada. Neste caso, o professor vai conseguir cativar ou motivar não apenas os bons alunos mas 
todos os alunos em geral, embora o grau de motivação não seja o mesmo e assim, contribuir para o sucesso escolar 
dos alunos. Não podemos esquecer que o sucesso escolar dos alunos depende de um grande conjunto de  fatores 
que na sua maioria não são imputáveis à escola. 
 
2.2 Nas suas aulas de Economia C, quais são as pedagogias utilizadas para motivar os alunos? 
 
Nas minhas aulas de Economia a motivação passa sempre em primeiro  lugar pelo conhecimento das caraterísticas 
dos alunos: se são alunos socialmente motivados, se são equilibrados psicologicamente, se são curiosos, qual o seu 
nível de conhecimentos e de capacidades por exemplo. Depois, de acordo com as caraterísticas gerais dos alunos se 
escolhem pedagogias relacionadas com trabalhar em grupo ou situações de resolução de problemas (exercícios). 
Nesta turma a utilização de pedagogias ativas permitia uma maior motivação e maior sucesso. 
As pedagogias utilizadas nesta  turma  fora da sala de aula  foram por exemplo assistir a palestras com gestores de 
reconhecida  competência  como o DR.  Fernando  Pacheco,  vice‐presidente da  Iberdola‐  Portugal, participação  em 
concursos  de  faculdades  (12  horas  de Gestão  do  ISCTE),  visitas  às Universidades  e  empresas  (confeitaria  Rolo), 
visualização  de  documentários  e  filmes,  participação  em  feiras  (feira  das  profissões  e  da  economia  –  escola)  e 
atividades da escola  (empreendedorismo social, angariação de bens para  instituições como casa Mãe do Gradil) e 
incentivando  a participação no  associativismo  estudantil. Dentro da  sala de  aula  foram  inúmeras  como debates, 
utilização de PPT, visualização de documentários, análise de notícias, etc. 
 
2.3 Em sua opinião, como se consegue motivar uma turma com elevado número de alunos? 
 
Uma  turma  com um elevado número de alunos apresenta uma  grande multiplicidade de estilos motivacionais, é 
normalmente  complexa e por  vezes  imprevisível, por  isso o professor deve  ser uma pessoa  capaz de  adaptar  as 
caraterísticas dos procedimentos didáticos à turma e ter grande experiência profissional. 
Depois, é necessário conhecer muito bem os alunos, ganhar a sua confiança (criar empatia),ser assertivo, consistente 
no  tipo de  atitudes que  se  toma e estar  sempre em  cima do  acontecimento e/ou dispor de um  conjunto muito 
diversificado de processos pedagógicos prontos a serem utilizados, por forma a promover a motivação. 

 



                       
 
 
 
 
 

  
 
 

AUTORIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO 
 
 
Professor :  Vitor Araújo             
 
 
Mestrando em Ensino da Economia e Contabilidade Instituto da Educação – Universidade de 
Lisboa  
 
Tema: “A integração de atividades práticas nas aulas de Economia C sobre O 
Desenvolvimento e os Direitos Humanos” 
        
 
Na sequência do mestrado em Ensino da Economia e Contabilidade que frequento e 
no âmbito do Relatório de Prática de Ensino Supervisionada, venho por este meio 
solicitar autorização para aplicação de um questionário aos alunos da turma I de 
Economia C de 12º ano.  
 
O questionário será anónimo e não será necessário os alunos indicarem dados 
pessoais, mas apenas emitirem opiniões sobre o decorrer das aulas de Economia.  
 
 
Autorizo o meu educando a realizar o questionário                Não autorizo  
 
 
 
 
 
 
Nome do aluno 
_________________________________________________________________  
 
 
Assinatura do Encarregado de Educação  
 
_________________________________________________________________  
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Anexo X



Diário de Campo 2013/2014 

Data Descrição Reflexões 
17 de setembro 
de 2013 

Aula de IPP III – os alunos foram 
questionados sobre quais as escolas a 
realizar as aulas assistidas e 
supervisionadas.  
Referi a Escola Secundária de Amora, 
onde tenho um contacto. 
O aluno Luís Miguel Silva não tinha 
escola, assim a professora Ana Paula 
Curado propôs que formássemos um 
grupo.   
 

 

18 de setembro O meu contacto dentro da Escola 
Secundária de Amora falhou, terei de 
contactar outra escola. 
 

 

19 de setembro Fui diretamente à Escola Secundária de 
Miraflores onde já lecionei em 2010. 
Falei com o subdiretor no sentido de 
poder ter aulas assistidas e 
supervisionadas. 
Fiquei a aguardar por uma resposta. 
    

Uma professora demonstrou 
disponibilidade para ser 
cooperante. 

21 de setembro Após a insistência da minha parte, o 
subdiretor enviou-me um E-mail 
referindo ainda não ter resposta por parte 
da diretora.  
 

 

23 de setembro A diretora pediu para a Faculdade 
contactá-la. 
A Doutora Luísa Cerdeira enviou um E-
mail para a Escola Secundária de 
Miraflores  com o pedido oficial.  
 

 

26 de setembro A diretora da Escola Secundária de 
Miraflores referiu por E-mail que não 
aceitou cooperar com o Instituto de 
Educação por falta de tempo.  
 

O Subdiretor lamentou o 
sucedido, referindo não saber 
ao certo a razão da tomada 
de decisão da diretora. 

29 de setembro A professora que iria ser minha 
cooperante em Miraflores lamentou mais 
tarde o sucedido. 
 

 

30 de setembro A professora Ana Rodrigues teve uma 
conversa no sentido de integrar no nosso 
grupo de trabalho mais um elemento: 
Luís Fernandes. 

 



1 de outubro Os elementos do grupo foram à Escola 
Secundária de Cascais no sentido de dar 
seguimento a um pedido para 
desenvolvermos o trabalho nessa Escola 
para uma conversa com o diretor. 
Este referiu que teríamos de aguardar 
por um feedback da reunião do 
departamento do dia 3 de Outubro.   
   

 

6 de outubro O diretor da Escola Secundária de 
Cascais referiu que a professora que se 
disponibilizou para professora 
cooperante ficou de falar com ele. 
  

 

8 de outubro O diretor referiu que a professora 
declinou o convite para cooperante por 
constrangimentos de tempo. 
A professora Ana Rodrigues referiu na 
aula de IPP III que iria tentar o contacto 
da Escola Secundária de Mafra para as 
aulas assistidas e supervisionadas.  
 

 

9 de outubro Após o telefonema da professora Ana 
Rodrigues para a Escola Secundária de 
Mafra, foi-nos finalmente dado o aval 
para realizarmos as nossas aulas nessa 
escola. 
Entretanto, a professora Ana – nossa 
cooperante enviou-nos o roteiro e outros 
documentos para iniciarmos o nosso 
trabalho    
  

Com a confirmação por parte 
da Escola Secundária de 
Mafra para as aulas 
assistidas e supervisionadas 
ficamos satisfeitos por 
vermos o nosso esforço, 
finalmente recompensado.  

10 de outubro Ficou agendada uma reunião com a 
professora Ana Oliveira (coordenadora) 
com todos os elementos do grupo para o 
dia 14 de Outubro às 12:40h.  
 

 

14 de outubro Reunião com a professora Ana Oliveira 
(coordenadora) com todos os elementos 
do grupo para o dia 14 de Outubro às 
12:40h. 
Ficamos de pensar os dias para as 
primeiras aulas assistidas, de acordo com 
o horário da professora cooperante para 
Economia A – 10º ano. 
 

 

15 de outubro Ficou agendado com a professora 
cooperante da ESM observarmos a 
primeira aula no dia 22 de Outubro às 
11:55h. 

 



16 de outubro A professora Ana Paula Curado enviou-
nos um roteiro para apresentação oral e 
escrita nas escolas. 
 

 

20 de outubro A professora Ana Oliveira enviou-nos 
um E-mail a adiar para o dia 29 de 
Outubro a primeira aula assistida por 
decorrer uma inspeção à escola no dia 22 
de Outubro. 
 

 

22 de outubro Na aula de IPP III tivemos de apresentar 
uma reflexão sobre o ponto de situação 
referente às aulas observadas. 
  

 

29 de outubro Tivemos a nossa primeira aula assistida 
na ESM. Fomos apresentados à turma. 
Assistimos a Economia A – 10º ano, 
turma G, composta apenas por 11 
alunos. 
 
Sumário: 
A revisão dos fatores extraeconómicos 
de que depende o consumo. A estrutura 
do consumo. A Lei de Engel. Resolução 
dos exercícios 47 a 49 do manual. 
 
(2x45 min.) 

Tendo em conta que a turma 
tem poucos elementos, torna-
se mais fácil lecionar. A aula 
decorreu bem sem qualquer 
conflito ou perturbação de 
realce. 
A professora utilizou 
recursos diversificados, 
utilizou novas tecnologias e 
estratégias variadas 
contribuindo para o 
desenvolvimento da aula 
com maior fluidez. 

30 de outubro A professora Ana Paula Curado enviou-
nos um enviou-nos várias fichas para 
observação de aulas. 
A professora cooperante enviou-nos a 
planificação semanal até final do 
período.  
 

 

2 de novembro Após uma conversa com a professora 
Ana Rodrigues sobre a possibilidade de 
eu assistir às aulas do 12º ano – 
Economia C, enviei um E-mail à 
professora cooperante no sentido de 
poder assistir às aulas do dia 12 às 
turmas do 10º e 12º ano, para evitar a ida 
a Mafra tantas vezes. 

Para mim, assistir e lecionar 
a uma turma do 12º ano 
constitui um desafio por ter 
conteúdos que eu 
desconhecia, uma vez que 
nunca lecionei Economia C. 
Paralelamente a isso, há 
ainda outro desafio: a turma 
em questão tem 30 alunos. 

4 de novembro A professora Ana Rodrigues enviou para 
toda a turma um modelo de planificação 
de médio e longo prazo, plano de aula e 
diário de campo para orientação dos 
trabalhos. 
 

 



8 de novembro A professora cooperante aceitou eu 
poder desenvolver o meu trabalho na 
turma do 12º ano. 
 

 

11 de novembro Na aula de IPP III realizamos uma 
reflexão sobre o ponto de situação das 
aulas assistidas e supervisionadas. 
 

 

12 de novembro Tive a minha primeira aula assistida no 
que se refere ao 12º ano. Fui apresentado 
à turma como observador de aulas para 
aquele dia e como professor 
supervisionado nas semanas seguintes. 
A turma em questão é do curso científico 
– Humanístico – 12º I, composta por 30 
alunos. 
 
Sumário: 
A mundialização e a globalização. 
Visualização de um documentário. 
 
(2 x 45 min.) 
 

Tendo em conta que a turma 
em questão é muito grande, 
notei que torna-se mais 
difícil para a professora e 
para os alunos terem uma 
aula tão variada e produtiva. 
Ao contrário da turma do 10º 
ano, nesta turma notei que 
havia alguns alunos com 
mais dificuldades, 
destacando-se pela positiva 
três ou quatro elementos. 
A professora tentou 
diversificar a aula.  
 

 
Completei o conjunto das aulas 
assistidas com a turma do 10º G, pela 
segunda vez (como os alunos da turma já 
me conheciam nem se aperceberam da 
minha presença e do meu colega Luís 
Silva. 
 
Sumário: 
A sociedade de consumo. 
Resolução dos exercícios nº. 55 a 57 do 
manual.  
 
(2 x 45 min.) 
 

 
A aula não foi muito 
diferente da anterior, do dia 
29/ 10.  
A professora fez um resumo 
da matéria da aula anterior e 
tentou diversificar os 
recursos, embora as novas 
tecnologias não terem 
facilitado. 
De referir apenas um 
pequeno conflito entre dois 
alunos mas sem 
consequências aparentes.      

13 de novembro Iniciei a planificação para as aulas 
supervisionadas. 
 

 

14 de novembro Para a elaboração da planificação para as 
aulas supervisionadas pedi alguns 
conselhos à professora Ana Oliveira que, 
por sua vez foi recetiva e cooperante. 
A professora enviou-me ainda a 
planificação semanal referente ao 12º 
ano bem como outros documentos 
importante. 

 



19 de novembro Aula de IPP III para rescaldo dos 
trabalhos realizados nas escolas até ao 
momento, bem como o esclarecimento 
de algumas dúvidas referentes ao 
relatório de estágio. 
  

 

29 de novembro Os dias escolhidos para lecionar as aulas 
supervisionadas foram o dia 3 e 10 de 
Dezembro, de acordo com a planificação 
da professora cooperante. 
 

 

30 de novembro Preparação da primeira aula 
supervisionada. Conclusão do plano de 
aula. 
 

 

1 de dezembro Preparação de aula supervisionada. 
Realização dos PPT’s 

 

2 de dezembro Conclusão da preparação da aula 
supervisionada. Realização da ficha de 
trabalho. Organização dos documentos 
para a aula do dia 3. 

 

3 de dezembro Neste dia, realizei finalmente as minhas 
primeiras aulas supervisionadas pela 
professora cooperante. 
 
Sumário: 
Nº49 e 50 (2 x 90) 
Os fluxos de informação 
A globalização dos mercados 
A transnacionalização da produção 
A globalização financeira 
 
Planificação da aula 
- A aula iniciou com a chamada dos 
alunos e o sumário referente à mesma. (5 
minutos) 
- Na continuação da aula anterior, fiz 
uma pequena revisão de alguns 
conteúdos da subunidade, questionando 
os alunos sobre os mesmos, escrevendo 
no quadro manual algumas ideias. (10 
minutos) 
- De seguida, o realizei uma 
apresentação em PowerPoint com os 
objetivos da aula, a exposição dos 
conteúdos, intercalado com leitura, 
análise de alguns gráficos e quadros 
referentes ao manual dos alunos. (45 
minutos) 
- No final, realizei uma pequena ficha de 

Em forma de conclusão 
final, a primeira aula 
supervisionada foi bastante 
bem conseguida. Penso ter 
conseguido atingir os 
objetivos a que me propus. A 
aula foi dinâmica, com 
estratégias variadas, o plano 
foi bem cumprido, utilizei 
vários recursos e a parte 
prática também 
correspondeu às expetativas, 
mesmo tendo em conta que a 
turma é bastante grande 
trazendo mais dificuldades 
aos professores para 
lecionarem. 



trabalho com três questões relativas à 
aula que os alunos tiveram de resolver a 
nível individual. Durante o exercício, fui 
circulando por todos os alunos no 
sentido de prestar ajuda ou tirar algumas 
dúvidas que pudessem surgir. (20 
minutos) 
Finda a qual, fiz a correção em conjunto 
com os alunos. (5 minutos) 
- A aula ficou concluída com uma 
pequena síntese de todos os conteúdos 
transmitidos na sessão. (5 minutos) 
 
Finda a aula, realizei com a professora 
uma avaliação sobre os aspetos da aula.   
 

5 de dezembro Preparação da aula supervisionada do 
dia 10 de Dezembro. Início da 
preparação da planificação de aula. 

 

6 de dezembro Preparação da aula supervisionada do 
dia 10 de Dezembro. Conclusão da 
planificação de aula. 

 

7 de dezembro Preparação dos PPT’s para a aula 
supervisionada do dia 10 de Dezembro. 

 

8 de dezembro Realização da ficha de trabalho para a 
aula supervisionada do dia 10 de 
Dezembro. 

 

9 de dezembro Conclusão da preparação da aula 
supervisionada. Organização dos 
documentos para a aula do dia 10 de 
Dezembro. 

 

10 de dezembro Aula supervisionada pela professora 
cooperante e pela professora do Instituto 
de Educação  
 
Sumário: 
Nº51 e 52 (1 x 90 min.) 
A globalização cultural 
A globalização e os países em 
desenvolvimento 
 
Planificação da aula 
- A aula iniciou com a chamada dos 
alunos e o sumário referente à mesma. (5 
minutos) 
- Na continuação da aula anterior, fiz 
uma pequena revisão de alguns 
conteúdos da subunidade, questionando 
os alunos sobre os mesmos, escrevendo 
no quadro manual algumas ideias. (10 

Como as aulas anteriores 
decorreram bastante bem, 
achei que deveria continuar 
com as mesmas estratégias e 
modelo de aula. Foi o que 
fiz. Assim, a aula foi bem 
conseguida até à última meia 
hora. Devido ao facto de eu 
querer cumprir o plano à 
regra, os últimos minutos 
decorreram de uma forma 
menos organizada. Os alunos 
mostraram um pouco menos 
de interesse e ficaram mais 
barulhentos. A realização da 
ficha poderia ser mais 
pequena e poderia ter 
introduzido um exercício 
prático no meio da aula ou 



minutos) 
- De seguida, realizei uma apresentação 
em PowerPoint com os objetivos da 
aula, a exposição dos conteúdos, 
intercalado com leitura, análise de 
alguns gráficos e quadros referentes ao 
manual dos alunos. (35 minutos) 
- No final, realizei uma pequena ficha de 
trabalho com algumas questões relativas 
à aula que os alunos resolveram em 
grupos de dois. Durante o exercício, 
circulei por todos os alunos no sentido 
de prestar ajuda ou tirar algumas dúvidas 
que possam surgir. (30 minutos) 
Finda a qual, fiz uma correção com as 
várias respostas dos alunos. (5 minutos) 
- A aula ficou concluída com uma 
pequena síntese de todos os conteúdos 
transmitidos na sessão. (5 minutos) 
 
Finda a aula, realizei com as duas 
professoras uma pequena avaliação 
sobre os aspetos da aula.   
 
 

passar um vídeo, por 
exemplo.  
Em conclusão, poderia ter 
corrido melhor, mas o 
balanço final das aulas 
supervisionadas foi bastante 
positivo.  

13 de dezembro Preparação do relatório final: proposta 
de investigação para o 4º semestre para a 
apresentação do dia 16 de Dezembro. 

 

14 de dezembro Conclusão da preparação do relatório 
final: proposta de investigação para o 4º 
semestre para a apresentação do dia 16 
de dezembro. 

 

16 de dezembro Apresentação em sala da proposta para o 
tema do relatório bem como as questões 
a colocar para o mesmo.  

 

20 de dezembro Em conversa com a professora 
cooperante, decidi que o tema para o 
meu trabalho seria a motivação numa 
turma com elevado número de alunos. 
De salientar que na proposta de 
investigação apresentada no dia 16, 
referi que este poderia ser um dos temas, 
outro seria Economia e cidadania – o 
direito à não discriminação e a um completo 
desenvolvimento humano (subtema do 
último capítulo do programa de Economia 
C), mas não colheu grande recetividade 
por parte dos professores do curso. 
Assim ficou decidido entre mim e a 
professora planearmos um projeto 

 



conjunto para apresentar no dia 21 de 
janeiro, quando voltar a apresentar o 
projeto (agora já definido) para o meu 
relatório. 
 

6 de janeiro de 
2014 

Tive conhecimento que o meu professor 
orientador de relatório final é o Professor 
Tomás Patrocínio e que farei a minha 
apresentação de projeto dia 20 de janeiro 
e não 21 como estava planeado por 
questões de divisão das apresentações 
em dois dias seguidos. 

 

7 de janeiro A professora cooperante deixou-me 
algumas referências da turma da qual irei 
lecionar as aulas e realizar o meu 
relatório. 

 

8 de janeiro Fomos informados que teremos de 
entregar a cópia do relatório preliminar 
de prática de ensino supervisionada bem 
como a pequena apresentação em 
PPT/Prezi até dia 17 de janeiro.   

 

10 de janeiro Enviei um rascunho do meu plano de 
relatório (que fui fazendo nos dias 
anteriores) à professora cooperante para 
que esta me orientasse. 

 

15 de janeiro A professora cooperante realizou 
algumas alterações e deu-me algumas 
orientações para eu introduzir na versão 
preliminar do meu relatório.  
Participei na primeira sessão síncrona 
com a turma orientada pela Professora 
Ana Luísa Rodrigues, para 
esclarecimentos sobre o nosso relatório. 

 

20 de janeiro Apresentei a minha primeira versão 
preliminar do meu relatório de Prática de 
Ensino Supervisionada. Fiz a 
apresentação aos Professores em formato 
PowerPoint durante 10 minutos. Não me 
pareceu correr mal. Ouvi atentamente 
algumas orientações no sentido de o 
poder melhorar. 

 

23 de janeiro Como o meu orientador Tomás 
Patrocínio não pode estar presente nas 
minhas aulas que são apenas às segundas 
e terças, a minha nova orientadora de 
relatório é a professora Luísa cerdeira. 

 

27  de janeiro Os relatórios de prática de ensino 
supervisionada reformulados (versão 
preliminar), bem como o Diário de 
campo foram entregues aos Professores 

 



após algumas conversas com a 
Professora cooperante e o Professor 
Tomás patrocínio. 

31 de janeiro Foi finalmente entregue a última versão 
do relatório PES aos professores, bem 
como o impresso a oficializar a entrega 
do mesmo já assinado pela professora 
orientadora nos serviços académicos. 

 

02 de fevereiro O registo do tema do relatório foi 
aprovado pela universidade: “a 
motivação numa turma com elevado 
número de alunos do 12.º ano de 
escolaridade do curso de ciências 
socioeconómicas”. 

 

24 de fevereiro Ficou acordado com a professora Luísa 
cerdeira, minha orientadora vir a assistir 
às minhas aulas do dia 5 e 6 de maio em 
Mafra. As restantes também já foram 
acordadas com a Professora cooperante. 
São nos dias 22 de abril, 12 e 13 de 
maio. O módulo a lecionar é o 4 – O 
Desenvolvimento e os Direitos 
Humanos. 

 

5 de março Iniciei a preparação das aulas a lecionar 
em abril/maio. Fiz uma leitura a todos os 
conteúdos e pedi algumas referências da 
turma e do tipo de aulas que poderei 
lecionar à professora cooperante. I 

 

18 de março Continuo a preparar as aulas. Iniciei os 
PowerPoints sobre a matéria e as 
planificações das aulas.  

 

1 de abril  A professora Luísa Cerdeira referiu que 
não deverá assistir às minhas aulas 
previstas para os dias 5 e 6 de maio por 
ter de se deslocar ao estrangeiro e que 
quem a substituirá é a Professora Ana 
Luísa Rodrigues. 
Tive de me articular com a Professora 
Ana Rodrigues, pondo-a a par dos dias e 
horas das aulas a lecionar. 

 

13 de abril A professora cooperante tirou-me 
algumas dúvidas sobre o modo de 
preparação das aulas e deu-me alguns 
conselhos para as mesmas. 

 

20 de abril Enviei os materiais (planificação, PPT, 
guião de vídeo) que vou utilizar nas 
aulas do dia 22/04, à professora 
cooperante. 

 

21 de abril Vou para Lisboa porque no dia seguinte  



tenho a primeira aula assistida. 
Preparação final das aulas e simulação. 

22 de abril Aula supervisionada pela professora 
cooperante Ana Oliveira  
 
Sumário: 
Nº101 e 102 (1 x 90 min.) 
 
Direitos Humanos – noção e 
características. Realização da atividade 
do livro da página 181. Identificação e 
análise em grupo de artigos referentes à 
Declaração Universal dos direitos do 
homem. 
 
Planificação da aula 
 
- A aula iniciou-se com a chamada dos 
alunos, o sumário referente à mesma e 
definição dos objetivos. (5 minutos) 
- Foi visualizado um pequeno vídeo com 
cerca de 5 minutos com imagens 
relacionadas com os Direitos Humanos. 
(5 minutos) 
- Fiz uma pequena reflexão sobre o 
vídeo e coloquei algumas questões aos 
alunos sobre o mesmo, escrevendo no 
quadro manual algumas ideias que os 
alunos foram dizendo até surgir uma 
noção de Direitos Humanos. (10 
minutos) 
- De seguida, realizei uma apresentação 
em PowerPoint, com a exposição dos 
conteúdos (noção de Direitos Humanos), 
intercalado com leitura de textos do 
manual e realização de atividade do livro 
por toda a turma - pág. 181 (25 minutos).
- Foi entregue a cada aluno, uma folha 
com a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e uma folha com diversas 
frases, para uma pequena atividade de 
grupo (dois ou três elementos cada). 
Nessa atividade, foram identificados o 
(s) artigo (s) referentes a cada frase pelos 
vários grupos. (20 minutos).  
- No final, foi realizada uma correção 
com as respostas dos vários 
representantes dos grupos, moderada 
pelo professor. (5 minutos) 
- Por fim, terminei a apresentação em 

Como nota final, gostaria de 
referir que esta primeira aula 
supervisionada correu-me 
melhor do que as aulas do 
semestre anterior. Talvez por 
ter ido ao encontro do meu 
tema de relatório: motivação 
- e por eu ter aplicado 
algumas técnicas e 
atividades mais práticas, 
coisa que não aconteceu no 
anterior semestre.  
Os alunos pareceram-me 
cooperantes e motivados, só 
falaram um pouco mais no 
final da aulas, contudo não 
tendo perturbado o decorrer 
normal da aula. 



PPT com as características dos Direitos 
Humanos. (15 minutos) 
- A aula ficou concluída com uma 
pequena síntese de todos os conteúdos 
transmitidos na sessão, onde foram 
analisadas em conjunto citações de 
alguns autores como reflexão final. (5 
minutos) 
 
 
 

4 de maio Envio de documentos (planificações, 
ppt, guião de filme, atividades) para a 
professora cooperante e para a 
professora Ana Rodrigues, que 
substituiu a professora orientadora, 
Luísa Cerdeira. 

 

5 de maio Aula supervisionada pela professora 
cooperante Ana Oliveira e pela 
professora Ana Rodrigues 
 
Sumário: 
Nº103 e 104 (1 x 90 min.) 
 
Direitos Humanos – evolução e 
universalidade. Resolução da atividade 1 
do manual. Pesquisa e análise em grupo 
de artigos do jornal. 
 
Planificação da aula 
 
A aula iniciou-se com a chamada dos 
alunos, o sumário referente à mesma e os 
conteúdos e objetivos da aula (5 
minutos) 
- Na continuação da aula anterior, 
realizei uma pequena revisão de alguns 
conteúdos da subunidade 
(Brainstorming), questionando os alunos 
sobre os mesmos, escrevendo no quadro 
manual algumas ideias sobre a aula 
anterior. (10 minutos) 
- Foi visualizado um vídeo (5 minutos), 
e respetiva reflexão em conjunto com 
algumas questões sobre a evolução dos 
direitos humanos que servirá como ponte 
para a introdução dos conteúdos da aula. 
(5 minutos) Tempo total: (10 minutos) 
- De seguida, realizei uma apresentação 
em PowerPoint com os objetivos da aula 

Apesar de estar um pouco 
nervoso por ter duas 
professoras a supervisionar a 
aula, esta decorreu bastante 
bem, as atividades práticas 
também ajudaram, 
principalmente a atividade 
de pesquisa que os alunos 
tiveram de fazer utilizando 
jornais. Foi uma maneira de 
tornar a aula mais 
interessante e mais 
motivadora para os alunos. 
Estes gostaram da atividade 
e a aula acabou por ser 
interessante. Não tive críticas 
muito grandes a registar por 
parte das professoras que 
supervisionaram a aula.  



e exposição dos conteúdos (15 minutos). 
- Posteriormente, foi realizada uma 
leitura, análise de alguns gráficos e 
quadros referentes ao manual dos alunos 
- dossiê das págs. 184 e 185. (15 
minutos) 
- Concluiu-se a apresentação em PPT 
sobre a Universalidade dos Direitos 
Humanos (10 minutos)  
- De seguida foi elaborada uma pequena 
atividade de grupo, em que eu distribuí 
um jornal diferente por cada grupo de 
alunos de dois ou três elementos, já 
constituídos), onde estes tiveram que 
encontrar notícias referentes aos Direitos 
Humanos. Durante o exercício, o circulei 
por todos os alunos da turma no sentido 
de prestar ajuda ou tirar algumas dúvidas 
que pudessem surgir. (15 minutos). 
Finda a qual, fez-se uma reflexão sobre a 
universalidade dos Direitos Humanos 
tendo em conta as várias notícias 
analisadas pelos alunos. (5 minutos). 
Total: (20 minutos) 
- A aula ficou concluída com uma 
pequena síntese de todos os conteúdos 
transmitidos na sessão. (5 minutos) 
 
À noite enviei toda a documentação por 
e-mail para as professoras referente à 
aula que iria lecionar no dia seguinte e 
que também já haviam sido preparadas 
previamente. Fiquei a saber que a 
professora Luísa cerdeira, minha 
orientadora, também iria estar presente 
na aula do dia seguinte. 
 

6 de maio Aula supervisionada pela professora 
cooperante Ana Oliveira, pela professora 
orientadora Luísa Cerdeira e pela 
professora Ana Rodrigues 
 
Sumário: 
Nº105 e 106 (1 x 90 min.) 
 
A Universalidade dos Direitos Humanos. 
Resolução da atividade 1, página 186 do 
manual. 
Desigualdades e Justiça Social à escala 
global. Estudo de caso: “O Sem-abrigo”. 

Apesar de só saber no dia 
anterior que iria ter três 
professoras a supervisionar 
as minhas aulas desse dia, e 
de estar um pouco nervoso, 
de início, a aula correu 
muitíssimo bem. Consegui 
“levar à letra” toda a 
planificação, a aula não teve 
quebras, nem períodos 
mortos, as atividades foram 
perfeitas e bem conseguidas, 
os alunos estiveram durante 



Introdução ao estudo dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio. Atividade-
síntese sobre os conteúdos das últimas 
aulas. 
 
Planificação da aula 
 
A aula iniciou-se, como de costume, 
com a chamada dos alunos, o sumário 
referente à mesma e os conteúdos e 
objetivos da aula (5 minutos) 
- De seguida, foi realizado um pequeno 
brainstorming, onde os alunos foram 
questionados sobre os conteúdos 
referentes à aula anterior, enquanto eu 
escrevia no quadro manual algumas 
ideias dos alunos para dar ligação com o 
início da aula. (10 minutos). 
- Foi realizado um exercício a 
Universalidade dos Direitos Humanos – 
resolução de grupo sobre a atividade 1, 
pág.186, seguido de correção no quadro 
manual (20 minutos) 
- Após esta atividade, foi elaborada uma 
apresentação em PowerPoint em Prezi 
com a exposição da matéria 
(Desigualdades e justiça social). (15 
minutos) 
- Foi passado um pequeno vídeo para dar 
início ao “Estudo de Caso: O Sem-
abrigo”. (7:30 minutos) 
- Foram discutidas algumas ideias e 
colocadas algumas questões para 
reflexão sobre o filme que os alunos 
viram e, por fim, retiradas conclusões 
em onjunto (12:30 minutos) 
- Após a mesma, foi apresentada em 
Prezi matéria referente aos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio. (10 
minutos) 
- Por fim, foi realizada uma atividade: 
“Quem quer ser solidário?” em relação 
aos conteúdos da matéria referente às 
últimas aulas, bem como à aula em 
questão. Os alunos foram questionados 
com respostas de escolha múltipla. Este 
jogo serviu para ver se os alunos 
conseguiram atingir os objetivos 
propostos nas últimas aulas e entregues 
panfletos, postais e revistas alusivos aos 

toda a aula super - motivados 
e as professoras não tiveram 
críticas a fazer. Eu senti-me 
muito satisfeito com o 
trabalho elaborado. As 
atividades foram elogiadas, 
os PPT (PREZI) estavam 
muito bonitos e a atividade – 
síntese final (Quem quer ser 
solidário?” estava excelente 
ao ponto das professoras me 
terem pedido o jogo para 
apresentarem nas suas aulas. 
E a entrega de lembranças da 
Amnistia Internacional foi o 
culminar da aula da melhor 
maneira. 



direitos humanos da Amnistia 
Internacional. (10 minutos) 
 
 

11 de maio Enviei os docs referentes à aula do dia a 
seguir à professora cooperante. Pedi 
ainda à professora que enviasse o pedido 
de autorização para a realização de 
questionários aos alunos para os pais e 
encarregados de educação (dos alunos 
que fossem de menor idade). 

 

12 de maio Aula supervisionada pela professora 
cooperante Ana Oliveira 
 
Sumário: 
Nº107 e 108 (1 x 90 min.) 
 
Ajuda ao desenvolvimento: tipos de 
ajuda Pública ao Desenvolvimento. 
Situação atual de Ajuda.  
Obstáculos à eficácia da ajuda ao 
desenvolvimento: responsabilidades dos 
países doadores e responsabilidades dos 
países recetores. Análise do dossiê da 
página 197 do manual. Role Play sobre a 
exclusão social. 
 
Planificação da aula 
 
- A aula iniciou com a chamada dos 
alunos, o sumário referente à mesma e 
definição dos objetivos (10 minutos). 
- No final, foi realizada uma simulação, 
em que vários alunos assumiram um 
papel de um personagem (um sem-
abrigo, uma grávida, uma criança, um 
velho, um deficiente, um bombeiro e um 
médico), mas só três desses alunos 
poderiam ser salvos por um avião da 
guerra. Os alunos esgrimiram 
argumentos no sentido de se chegar a 
uma conclusão sobre quem poderia ser 
salvo. O resto da turma foi o piloto e 
escolheu qual das personagens quis 
salvar. Eu fui o mediador e realizei uma 
conclusão no fim da atividade 
conjuntamente com os alunos 
(30minutos). 
- De seguida, realizamos uma 
apresentação em PowerPoint, com a 

Foi mais uma aula bem 
conseguida em que as 
atividades foram bastante 
dinâmicas e motivadoras. Os 
alunos gostaram das 
atividades e mantiveram-se 
atentos praticamente até ao 
fim das aulas. 
Os alunos gostaram muito do 
role Play e ainda do jogo de 
palavras ao ponto de 
quererem repetir na aula 
seguinte.  
O balanço da aula foi muito 
bom, quer para mim, quer 
para os alunos da turma.  
Não há mais nada a registar 
de significativo. 



exposição dos conteúdos (Ajuda ao 
desenvolvimento), intercalado com 
leitura de textos do manual e análise do 
dossiê do livro - pág. 197 (30 minutos). 
- No final da aula, foi realizada uma 
atividade lúdica: “Jogo de palavras”. 
Neste jogo os alunos teriam de acertar 
determinadas palavras e pedirem letras 
até chegarem à conclusão sobre a 
palavra final; após acertarem teriam de 
dizer em que consistia essa palavra. Ex: 
exclusão social. Para isso, os alunos 
foram divididos previamente por quatro 
filas, sendo que um aluno de cada uma 
dessas filas só poderia escolher apenas 
uma letra. Na ronda seguinte, os alunos 
que já tivessem pedido a letra não se 
poderiam repetir. Para acertar na palavra 
apenas poderia responder um dos alunos 
da fila que tivesse pedido as letras e, no 
final, se não soubessem a resposta 
dariam a vez às outras equipas para estas 
responderem (20 minutos). 
 
Foram ainda enviados os documentos 
referentes à última aula (dia 13), à 
professora cooperante. 
 
 

13 de maio Aula supervisionada pela professora 
cooperante Ana Oliveira 
 
Sumário: 
Nº109 e 110 (1 x 90 min.) 
 
Ficha de trabalho. Economia e 
Cidadania: Noção de discriminação.  
Desenvolvimento Humano: O Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH). 
Pequeno debate sobre discriminação de 
género. 
 
Planificação da aula 
  
- A aula iniciou com a chamada dos 
alunos, o sumário referente à mesma e 
definição dos objetivos (5 minutos) 
- De seguida, foi realizada uma ficha de 
trabalho formativa dividida por vários 
grupos de dois elementos. Finda a qual, 

Esta foi a última aula que 
lecionei. Foi também ela 
bastante prática, sempre com 
o objetivo de estimular os 
alunos, motivando-os para os 
conteúdos da aula. O debate 
correu bem, pese embora 
quisessem falar vários 
elementos ao mesmo tempo, 
mas eu fui moderando e não 
deixei que isso acontecesse. 
As restantes atividades 
também decorreram com 
normalidade.  
Em jeito de conclusão, 
gostaria de dizer apenas duas 
palavras: penso ter 
conseguido motivar os 
alunos nas minhas aulas e ter 
contribuído para o meu 
estudo investigativo de 



foi feita a correção onde um aluno de 
cada grupo (eleito entre eles como porta-
voz) leu a sua resposta. Fui moderando 
as respostas até que se corrigissem todas 
as respostas em conjunto (30 minutos). 
- De seguida, foi realizada uma 
apresentação em PowerPoint, com a 
exposição dos conteúdos (Economia e 
Cidadania), intercalada com questões, 
leitura de textos e análise de gráficos do 
manual (20 minutos). 
- A aula ficou concluída com uma 
pequeno debate: Prós e Contras sobre o 
tema: “Discriminação de género”. A 
turma foi dividida em dois, de um lado, 
os rapazes, do outro lado, as raparigas. 
Cada aluno(a) defenderia o seu género. 
As questões foram lançadas por mim, 
farei a moderação e terminarei o debate 
com uma conclusão que serviu de síntese 
final (35minutos). 
 
Foram ainda aplicados os questionários 
aos alunos sobre as aulas que lecionei. 

trabalho de campo. 

15 de maio A professora cooperante enviou-me a 
entrevista que lhe pedi para o meu e-
mail, referente ao meu tema de relatório, 
para completar o estudo investigativo. 

 

20 de maio Iniciei o trabalho referente a pesquisa de 
autores para a parte teórica do meu 
relatório PES. 

 

26 e 27 de maio Fiz pesquisa e seleção de livros e teses 
relacionados com os temas do meu 
relatório na biblioteca do Instituto de 
Educação da Universidade de Lisboa. 

 

2, 9, 16 de junho Fiz pesquisa e seleção de livros e teses 
relacionados com os temas do meu 
relatório na biblioteca Faculdade de 
Psicologia da Universidade do Porto. 

 

23 de junho Fiz pesquisa e seleção de livros e teses 
relacionados com os temas do meu 
relatório na biblioteca da Universidade 
do Minho – Braga. 

 

30 de junho Fiz pesquisa de livros e seleção de teses 
relacionados com os temas do meu 
relatório na biblioteca Camilo Castelo 
Branco – V. N. Famalicão. 

 

julho  Durante todo o mês iniciei a 
reformulação do relatório PES. Realizei 
a introdução, os aspetos teóricos e as 

 



metodologias pedagógicas e de 
investigação durante todas as noites. 

agosto Durante todo o mês de agosto continuei 
a realização do relatório PES: fiz capas, 
cabeçalhos, resumos, fiz a parte das 
planificações, avaliações e questões para 
investigações futuras. Fiz ainda o 
tratamento de dados (gráficos, quadros). 

 

Setembro 1-23 Organizei todo o trabalho, coloquei as 
bibliografias, anexos e li todo o trabalho, 
completei algumas partes (todas as 
noites). 

 

24 de setembro Referi à professora Luísa que iria 
terminar o relatório, enviei-lhe a 
primeira versão (bem como à professora 
Ana Rodrigues), e pedi-lhe que 
adiantasse o quanto antes a minha defesa 
pública do relatório, uma vez que me 
estava a fazer falta a profissionalização 
para dar aulas numa escola profissional. 

 

26 de setembro Recebi o trabalho com as alterações 
propostas e comecei a corrigi-lo. 

 

3 de outubro  Reenviei o trabalho às professoras para 
nova leitura. Fiquei a saber que 
defenderia o relatório no dia 17/10 às 
14.30h. 

 

6 de outubro Após as correções recebi o aval da 
professora Luísa para imprimir o 
trabalho (oito cópias e três cd`s com os 
anexos). Foi-me entregue pela 
professora o formulário (para preencher) 
e para entregar nos serviços académicos 
juntamente com os relatórios e os cd`s. 

 

7 de outubro Os relatórios foram impressos e o 
formulário já foi assinado pela 
Professora e reenviado para mim. 

 

8 de outubro Entreguei finalmente os relatórios, os 
cd`s e o formulário nos serviços 
académicos do IE. Fui inscrito no último 
dia do prazo. 

 

9 a 16 de 
outubro 

Preparação, leitura e realização de 
PowerPoints para a defesa do relatório 
PES. 

 

17 de outubro Finalmente, a minha defesa e a 
profissionalização. 

Foi muito difícil a realização 
do meu relatório, bem como 
as aulas que lecionei em 
Mafra e as Unidades Letivas 
que tive de fazer. No 
entanto, todas as noites que 



perdi, todo o tempo e 
dinheiro que investi, valeram 
a pena porque o meu sonho 
de profissionalização no 
grupo 430, foi finalmente 
ralizado. 
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