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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: 
 

 A Crise de 1383/1385 em Portugal. 

 Instrumentos de navegação astronómica. 

 Biografia do Infante D. Henrique. 

 A arte Renascentista. 

 O estilo Manuelino. 

 A Reforma e Contra-Reforma Religiosa do século XVI. 

 Biografia de D. Sebastião. 

 A União Ibérica. 

 A sociedade do Antigo Regime. 

 Biografia de D. João V. 

 O Método Científico. 
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 O Iluminismo. 

 A Primeira Revolução Industrial. 

 A herança da Revolução Francesa. 

 A Guerra Civil entre absolutistas e Liberais. 

 

HISTÓRIA LOCAL 

 

 A origem do concelho de Fronteira. 

 Biografia do patrono da escola. 

 Proposta, devidamente fundamentada, de um(a) novo(a) patrono(a) para a escola. 

 Estudo de um dos concelhos que esteve na origem do actual. 

 Toponímia: descobre as ruas com nomes de figuras históricas.  

 

 

DRAMATIZAÇÕES 

 

Dá asas à tua imaginação…  

Elabora uma reconstituição histórica tendo como ponto de partida os temas propostos. Retira de cada tema 

os aspectos que consideres mais interessantes. 

 

 A Revolução de 1383-85. 

 Diálogo entre um navegador português e um indígena africano. 

 Veste a pele do Infante D. Henrique e explica à turma como se usa um astrolábio.  

 Recua ao século XVI e recria um debate entre o Papa Leão X e Martinho Lutero (líder 

protestante). 

 Recua ao final do século XVI, analisa a pirâmide social do Antigo Regime e selecciona uma ordem 

social. Deves agora dramatizar em grupo a relação entre diversos elementos de ordens sociais 

diferentes.  

 Dramatiza, em grupo, o terceiro Congresso de Filadélfia, que decidiu declarar a independências 

das 13 colónias Inglesas da América do Norte (os futuros EUA). 

 Em época de lutas liberais em Portugal, dramatiza o encontro entre um liberal e um absolutista. 

 Imagina que és Bell, Morse, Marconi ou Edison. Explica a importância doa tua invenção para a 

época e para a actualidade. 

 Recua ao século XIX, imagina que és uma criança que trabalha numa fábrica. Descreve o teu dia 

de trabalho.   

 

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! 


