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Modalidade / Horas / Créditos 
Oficina, 50 horas (25 presenciais e 25 em trabalho 
autónomo), 2 créditos 
 

Público-alvo 
Professores do Ensino Básico e do Ensino Secundário 
dos grupos de recrutamento 400, 410 e 600. 
 

Formador(es) 
A indicar 
 

Calendários-horários / Local 
Em calendário e horário a definir. 
 

Razões justificativas da ação:  
Problema / Necessidade de formação identificados 
Promoção da melhoria da qualidade do ensino e dos 
resultados das aprendizagens escolares dos alunos. 
Valorização da dimensão científica dos docentes dos 
grupos de História, Filosofia e Ed. Visual. 
 

Efeitos e produzir: Mudança de práticas, 
procedimentos ou materiais didáticos 
- Conhecer alguma da rica imprensa humorística do 
último quartel do século XIX e primeiras décadas do 
século XX em Portugal, com particular incidência na 
Região Norte, como um manancial de recursos didáticos 
para a História nacional e europeia; 
- Entender algumas correntes artísticas do século XX e 
a reflexão feita pelos artistas sobre a problemática do 
seu tempo histórico; 
- Alargar e consolidar a noção de documento histórico; 
- Selecionar materiais diversificados dos diferentes tipos 
de arte obtendo relação com os conteúdos 
programáticos a lecionar em diferentes níveis de 
aprendizagem; 
- Organizar situações de aprendizagem com os alunos 
tendo por base documentação iconográfica; 
- Relacionar o conhecimento, com os alunos, através de 
diferentes tipos de documentos; 
- Valorizar os diferentes tipos de arte como documentos 
iconográficos numa perspetiva científica e pedagógica. 
 

Conteúdos da ação 
 

A. A Caricatura como documento histórico. 
- A caricatura política, social e económica e principais 
autores, no Portugal de grandes mutações dos finais do 
século XIX e o princípio do século XX. 
- A Imprensa portuguesa no último quartel do século 
XIX. Caraterísticas da imprensa humorística, tipologias, 
grupo social dos editores/tipógrafos e público-alvo. 
- Rafael Bordalo Pinheiro e os “Bordalos”. A importância 
da família Bordalo na imprensa portuguesa e em 
especial no percurso do traço e da forma de retratar a 
História de um tempo carregado de acontecimentos.  
- Sebastião Sanhudo. O interesse do estudo da obra 
gráfica deste humorista do norte do país, para a 
compreensão da nossa História nacional e regional do 
último quartel do século XIX.  

- Leal da Câmara. A obra de um humorista reconhecido 
internacionalmente pela sua posição contra o sistema 
monárquico, ao mesmo tempo que revela a mentalidade 
dual dos europeus. Construção de Puzzle. 
- Alberto de Sousa. O traço realista, mais do que 
humorista, como um meio pedagógico simples de 
trabalho.  
- Stuart Carvalhais. A nova corrente modernista no 
humor português num período de ditadura. 
B. O Modernismo como instrumento pedagógico. 
- Desenvolvimento do período modernista desde o fim 
do romantismo; 
- Principais correntes artísticas desde o impressionismo 
ao conceptualismo; 
- Casos extremos, controvérsias, mal-entendidos e 
julgamentos estéticos; 
- Pequena abordagem sobre o pós-modernismo e o 
momento atual. 
 
Metodologias 
As sessões presenciais são teórico/práticas, 
correspondendo a espaços de fundamentação 
pedagógico-didática nos diferentes domínios explorados 
e apresentação/seleção e elaboração de materiais 
didáticos, que serão levados à prática em contexto de 
sala de aula.  
O trabalho autónomo incide na concretização em 
contexto de sala de aula das atividades e materiais 
elaborados, complementada com reflexão, tendo em 
conta os resultados da observação/avaliação das 
aprendizagens, procurando identificar fatores que as 
poderão ter promovido/dificultado e apresentando 
propostas de melhoramento/desenvolvimento de novas 
atividades.   
 
Avaliação 
A avaliação dos formandos docentes nas ações de 
formação do CFAE_Matosinhos - Centro de Formação 
de Associação das Escolas de Matosinhos, é contínua, 
participada por todos os intervenientes.  
 

Os critérios de avaliação a utilizar são: a qualidade da 
participação no contexto dos objetivos a produzir e a 
qualidade do relatório de reflexão crítica.  
 

Para mais esclarecimentos sugere-se a consulta do 
Sistema de Avaliação de Pessoal Docente, ou o Artº 50º 
do Regulamento Interno do CFAE_Matosinhos, 
disponível no nosso sítio da Internet. 
 

A avaliação da ação é feita através do preenchimento, 
pelo formando, de um documento que lhe é fornecido no 
primeiro dia. Elaboração de um relatório detalhado 
referente ao tratamento dos dados recolhidos. 
 


