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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: 

Biografias: 

    Rafael Bordalo Pinheiro 

    Henry Ford 

    Alfred Keil 

    Lenine 

    Afonso Costa 

    Estaline 

    Benito Mussolini 

    Adolfo Hitler 

    António de Oliveira Salazar 

    Charlie Chaplin  

    Salvador Dali 

    Fernando Pessoa 

    Aristides de Sousa Mendes 

    Jean Monnet 

    José Afonso 

    Salgueiro Maia 

Ano Lectivo 2010/2011 
 

HISTÓRIA 
 

9º ano 
 

Ficha de Apoio nº 2 



Grupo: 

Na elaboração do trabalho tem em conta o contributo das várias civilizações apresentadas para o mundo 
contemporâneo. Cada grupo ficará responsável por apresentar o seu trabalho à turma ao longo do tratamento 
da respectiva unidade didáctica.  
 
 Os Impérios coloniais do século XIX.  

 A Primeira República. 

 A Revolução Soviética: de 1917 até à 

actualidade. 

 O Movimento Feminista. 

 O Fascismo. 

 O Nazismo. 

 Estado Novo: 

 PIDE/DGS 

 Censura 

 Guerra Colonial 

 Música de intervenção 

 Entrevista um familiar ou amigo que 

tenha vivido sob o governo de Salazar/Marcelo 

Caetano questionando-o acerca do exercício das 

liberdades e direitos fundamentais do cidadão. 

 O Holocausto. 

 A formação e evolução da ONU. 

 

HISTÓRIA LOCAL 

 Toponímia: descobre as ruas com nomes de figuras históricas.  

 Desvenda os monumentos existentes em Fronteira relacionados com o período estudado.   

 

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. 

Imagina-te numa das seguintes situações: 

 És um elemento da expedição de Serpa Pinto, acabaste de chegar a África e ao estabelecer contactos com 

as tribos indígenas queres convence-las das vantagens da Civilização Ocidental. 

 No dia 5 de Outubro de 1910, em Lisboa, na Rotunda, como republicano a dialogares com um defensor da 

Monarquia. 

 És um jornalista do New York Times e és nomeado pelo teu jornal para fazer a cobertura do Tratado de 

Versalhes. 

 Participante numa festa de Jazz Band durante os Loucos Anos 20. 

 No dia 24 de Outubro de 1929, em Wall Street, em que perdes todas as tuas poupanças. 

 
DEBATES 

 
Promove um debate sobre: 
 A importância da União Europeia. 
 O terrorismo. 
 A energia nuclear e as energias alternativas. 

 
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! 


