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COMO APRESENTAR UM TRABALHO DE PESQUISA EM HISTÓRIA 
 

Não te esqueças que qualquer trabalho deve ter um «corpo» de partes fundamentais: Introdução / 
Conteúdos do Tema / Conclusão / Bibliografia / Anexos. 

 
Agora presta atenção: 
 

 Escolhe uma capa sugestiva e elucidativa, escolhe um título, identifica a disciplina e o autor(a) do 
trabalho; 

 
 Utiliza gravuras e/ou fotografias, tabelas, gráficos e documentos, devidamente referenciados, para 

complementar o texto escrito; 
 
 Não te esqueças de paginar e de colocar títulos e subtítulos, assim como o índice; 

 
 A indicação da bibliografia deve obedecer a regras, como podes ver no exemplo: 

 
BARLOY, Jean Jacques A PRÉ-HISTÓRIA Venda Nova Bertrand 1988 
Nome do autor Título da obra Local da edição Editora Data da edição 
 

BARLOY, Jean Jacques, «A PRÉ-HISTÓRIA», Venda Nova, Bertrand, 1988. 
 
 Na apresentação oral aos colegas, de cerca de 15 a 20 minutos, deves evitar ler o trabalho e apresentar 

apenas as partes mais relevantes; 
 

 Nesta apresentação podes usar os recursos que desejares, bastando para isso que avises o teu professor 
com antecedência; 

 
 Se o trabalho for realizado em grupos, deves ter atenção às regras de trabalho em grupo, respeitares as 

ideias dos teus colegas definindo as tarefas de cada membro de grupo. 
 
 

SUGESTÃO DE TEMAS: 
Individual: 

 Evolução física e intelectual do Homem. 

 A vida dos homens no Paleolítico. 

 A arte do Paleolítico. 

 A presença do Homem Pré-histórico no actual território Português. 

 As sociedades de Agricultores do Neolítico e de hoje. 

 A arte e os cultos no Neolítico. 

Grupo: 

Na elaboração do trabalho tem em conta o contributo das várias civilizações apresentadas para o mundo 
contemporâneo. Cada grupo ficará encarregue de apresentar o seu trabalho à turma ao longo do tratamento da 
respectiva unidade didáctica.  
 A formação do cidadão ateniense. 

Ano Lectivo 2010/2011 
 

HISTÓRIA 
 

7º ano 
 

Ficha de Apoio nº 2 



 A herança romana em Portugal. 

 O cristianismo e as religiões do mundo contemporâneo. 

 A herança muçulmana. 

 A vida num castelo medieval. 

 A reconquista cristã e a formação de Portugal. 

 Os estilos românico e gótico. 

 

HISTÓRIA LOCAL 

 

 A origem do concelho de Fronteira. 

 Biografia do patrono da escola. 

 Toponímia: descobre as ruas com nomes de figuras históricas.  

 

DRAMATIZAÇÕES 

 

Dá asas à tua imaginação…  

Elabora, em conjunto com outros colegas, uma reconstituição histórica tendo como ponto de partida os 

temas propostos. Retira de cada tema os aspectos que consideres mais interessantes. 

 Diálogo entre um caçador do Paleolítico e um agricultor do Neolítico. 

 Recua ao ano 1400 a.C., analisa a pirâmide social egípcia e selecciona um estrato social. Deves agora 

imaginar um dia no Egipto e dramatizar em grupo a relação entre os diversos elementos sociais.  

 Encontro entre um filósofo grego e um general romano. 

 «Imagina que és um cruzado». Descreve a tua participação na conquista de Lisboa. 

 Debate de ideias entre um monge cristão e um imã muçulmano.   

 A Revolução de 1383-85. 

 

SUGESTÃO DE ACTIVIDADES: 
 
Desenha ou constrói com plasticina, barro, pedra, fósforos, madeira ou outro material, os modelos de: 

 

 Biface; 

 Dólmen; 

 Menir; 

 Cromeleque; 

 Aldeia Neolítica; 

 Faraó; 

 Pirâmide Egípcia; 

 Templo Grego; 

 Domínio senhorial; 

 Castelo medieval; 

 … 

 

Para além dos temas propostos podes e deves sugerir outros temas. Informa o teu professor que tema 
pretendes desenvolver para que ele te ajude no trabalho! 

 
Bom trabalho! 


