
  

 

INVESTIGAR PARA ENSINAR: 
OS TEMPOS DO TEMPO DE D. JOÃO V (1689-1706-1750-1755-1759) 

 
Formador: António Camões Gouveia   

Modalidade: Curso / Presencial   

Número de horas: 25h   

Datas e horário: 22, 23, 29 e 30 de abril de 2022 / 7 e 13 de maio de 2022 (sextas – das 15h às 19h / 
sábados – 14h às 18h) 
Registo de acreditação: CCPFC/ACC – 108059/20 

  

Custo da ação: associados: 85€; não associados: 115€   

Prazo limite de inscrição: 15 de abril de 2022 

  

Aprender a planificar, estudar, investigar e trabalhar uma temática inserida nos programas e 

aprendizagens essenciais da disciplina, de acordo com novas metodologias de investigação de forma a 

ter impacto e espoletarem atitudes de saber exigente, documentado, crítico, reflexivo e 

multiperspetivado. Pretende-se a transferência de conhecimento histórico para as Escolas, que 

conduzam os professores (e, consequentemente, os alunos) a pensarem como mediar eficazmente, 

para toda a comunidade escolar, as aprendizagens desenvolvidas dentro do espaço restrito da sala de 

aulas. A ação proposta realizar-se-á em contextos pouco habituais. Pensada integralmente para ser 

realizada num espaço que possibilite discussão, com dimensões historiográficas, documentais 

(escritas, iconográficas, patrimoniais), envolvendo contactos documentais de dimensão hermenêutica 

ao mesmo tempo que observação direta e participativa in loco (espaços museológicos). 

  

Objetivos:   

Construção de um Caderno Pedagógico onde constarão conteúdos e propostas interpretativas de 

documentos-objeto ou de documentos-escritos com vista à revisão da perspetiva pedagógica, no caso 

a época de D. João V, assentes em metodologias de investigação próprias à disciplina de História.  

 

Conteúdos:   

A. A formulação dos conteúdos irá nascer: 
1º da leitura e estudo de uma antologia de textos historiográficos sobre a época, previamente 
organizada pelo docente; 
2º da observação direta dos documentos-objeto e leitura dos documentos-escritos selecionados;  
3º da sistematização das ideias construídas e debatidas e das imagens recolhidas;  
4º na organização interna do caderno;  
5º na discussão do Caderno (anterior à edição on-line e previamente distribuído aos especialistas) com 
um painel de especialistas. 
 
B. Pontos de partida historiográficos para gerar conteúdos: 
Exemplos Bibliográficos internacionais para comparação, modelo e motivação a selecionar de acordo 
com as sessões de trabalho. 
C. Documentos de partida para gerar conteúdos: 



(indicações apenas para localização) 
Documentos, de 1684 a 1760, para as sessões presenciais e para as visitas de estudo 
 
Edificados 
 Igreja Sta Engrácia (1684/1712) 
 Igreja da Memória (1760) 
Impressos 
 Lei dos Tratamentos (1739) 
 Barbosa Machado, Procissão Corpus Christi (1759) 
 Correspondência Marquês Alorna, Conde Assumar (1744-1751) 
 Gravura do Lava-pés 
Iconográficos 
 Castrioto, Tomando Chocolate (1720) MNAA 
 Coches Embaixada Marquês Fontes (1716) MNC 
 Painéis de azulejos MNAz 
Objetos 
 Chocolateira, MNAA 
 Salva e Gomil, MNAA 
 Cadeiras, MNAA 
 Vidros de Coina, MNAA 
 Ourivesaria (Minas Novas), MNAA 
 Painéis de azulejos MNAz 
 Alfaias e paramentaria, Capela de São João Baptista, SCML/MSR 
 Arreios e objetos curiais, MNC 
 (Trajes, simulação) 
 
1º leitura e estudo de uma antologia de textos historiográficos sobre a época, previamente 
organizada pelo docente (sessões presenciais) 22 e 29 de Abril  
 
2º observação direta dos documentos-objeto em visitas de estudo orientadas em duas manhãs e 
leitura dos documentos-escritos selecionados 23 e 30 Abril / 7 Maio 
 
 
3º sistematização das ideias construídas e debatidas e das imagens recolhidas  
Trabalho pessoal não presencial, com acompanhamento tutorial online 1 hora 
 
 
4º organização interna do caderno 13 de Maio (sessão presencial de discussão) 
 

Visitas Orientadas 
Sábado 23 de Abril 

1. Igreja de Santa Engrácia (1684/1712), leitura exterior e olhares interiores 
2. MNAA 

Castrioto, Tomando Chocolate (1720) MNAA 
Chocolateira, MNAA 
Salva e Gomil, MNAA 
Cadeiras, MNAA 
Contadores, MNAA 
Vidros de Coina, MNAA 
Ourivesaria (Minas Novas), MNAA 

 
Sábado 30 de Abril 

1. SCML/Museu de São Roque  
 Capela de São João Baptista MSR 



 Alfaias e paramentaria MSR 
2. EPAL 

Mãe de Água do Jardim das Amoreiras (Rato), EPAL 
 

Sábado 7 de Maio  
3. Igreja da Memória (1760), Diocese Castrense, só exterior 
4. MNC 

Coches Embaixada Marquês Fontes (1716) MNC  
Arreios e objetos curiais, MNC 

 

 

 

 

Regime de avaliação dos formandos: 
- Participação no trabalho das sessões; 
- Realização de um trabalho escrito individual que consiste na elaboração de uma das secções do 
Caderno. 
Os formandos serão avaliados quantitativamente na escala de 1 a 10: insuficiente - de 1 a 4,9 val.; 
regular - de 5 a 6,4 val.; bom - de 6,5 a 7,9 val.; muito bom - de 8 a 8,9 val.; excelente - de 9 a 10 valores. 
Aplicação do determinado no Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores, Decreto-Lei nº 
22/2014 de 11 de fevereiro, conjugado com o Despacho nº 4595/2015 de 6 maio e com 
o  “Regulamento para a Acreditação e Creditação de Ações de Formação Contínua”. 
 

Creditação:  
Para os efeitos previstos no nº 1 do artigo 8º, do Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores, 
a presente ação releva para efeitos de progressão em carreira de Professores, Grupos 200 e 400. Para 
efeitos de aplicação do artigo 9º do Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores (dimensão 
científica e pedagógica), a presente ação releva para a progressão em carreira de Professores dos 
Grupos 200 e 400.  
 

 

 

 


