
 

Programa da Ação de Formação 

Da Guerra Fria ao mundo unipolar 

 

Modalidade: Curso de Formação Registo de Acreditação: CCPFC/ACC-80352/14 
 

Duração: 12 horas presenciais 
 

N.º de Créditos: 0,5 
 

Destinatários: Professores dos Grupos 200 e 400 
 

Relevância: A ação releva para progressão em carreira e releva para a área científico-didática 
 

Formador: Aníbal Barreira, Mendes Moreira; Maria Raquel Freire 
 

Local da Formação: Escola Secundária José Estêvão 

 
Razões justificativas 

A introdução das Metas Curriculares na disciplina de História implica a lecionação, isto é, o tratamento científico e 

pedagógico-didático de novos conteúdos curriculares. 

Assim, as estratégias de trabalho vão incidir na informação/debate dos temas mais relevantes, na seriação de recursos 

pedagógicos adequados e na conceção, em trabalho de pares, dos respetivos planos de aula. 

 
Efeitos a produzir 

 Promover a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem, através da atualização e aprofundamento de 

conhecimentos nas vertentes teórica e prática; 

 Desenvolver estratégias de criação e avaliação de recursos de ensino e de aprendizagem que contemplem a 

extensão/alargamento dos conteúdos;  

 Promover a partilha de atividades e estratégias a fim de estimular hábitos de reflexão conjunta e sequente 

melhoria das práticas pedagógicas individuais; 

 Desenvolver novas estratégias de aprendizagem; 

 Criar atividades e materiais práticos para os alunos. 

 
Conteúdos 

1.ª sessão, 

30 min’s  

 Apresentação dos participantes e formadores; 

 Informação sobre os objetivos da ação, conteúdos formativos e metodologia de avaliação; 

 Distribuição de material; 

2h e 30 min’s 

Teorização dos conteúdos: Do segundo após guerra aos anos 80 

 Conhecer e compreender a nova “ordem mundial” do após guerra 

 Conhecer e compreender os movimentos de independência das colónias do após guerra aos anos 70 

 Conhecer e compreender o dinamismo económico-social dos países capitalistas desenvolvidos e de 

desenvolvimento intermédio (modelo de “Estado-Providência”) do após guerra aos anos 70 

 Conhecer as características das sociedades ocidentais desenvolvidas 

 Conhecer e compreender a evolução ocorrida desde as “crises petrolíferas” até ao colapso do bloco 

soviético 

 Conhecer e compreender a unidade e diversidade do mundo comunista, os seus bloqueios e ruturas 



 

2.ª sessão, 3 horas: 

 Teorizaçao dos conteúdos: O após Guerra Fria e a Globalização 

 Conhecer e compreender a emergência e os limites do unilateralismo americano 

 Conhecer e compreender o atual processo de globalização 

 Conhecer os efeitos da integração portuguesa nas Comunidades Europeias/União Europeia 

3.ª sessão, 3 horas: 

 Aplicação pedagógico-didática do tema: Do segundo após guerra aos anos 80 

 Estratégias de sistematização dos conteúdos para criar visões macro 

 Tipologia de recursos mais ajustadas 

 Exploração de recursos 

 Forma de avaliar os conteúdos - propostas e exploração  

4.ª sessão, 3 horas: 

 Aplicação pedagógico-didática do tema: O após Guerra Fria e a Globalização  

 Estratégias de sistematização dos conteúdos para criar visões macro 

 Tipologia de recursos mais ajustados 

 Exploração de recursos 

 Formas de avaliar os conteúdos - propostas e exploração. 

 
Regime de avaliação dos formandos 

A avaliação será feita com base nos seguintes dados: 
a) progressão do formando 
b) participação 
c) assiduidade 
d) trabalho final (recurso numa das tipologias lecionadas na formação). 

Segundo o Estatuto da Carreira Docente deve-se aplicar a seguinte escala, na conversão da avaliação quantitativa (de 
1 a 10 pontos) para a avaliação qualitativa de 5 níveis (entre Insuficiente e Excelente): 

Insuficiente: 1 a 4,9 pontos 
Regular: 5 a 6,4 pontos 
Bom: 6,5 a 7,9 pontos 
Muito Bom: 8 a 8,9 pontos 
Excelente: 9 a 10 pontos 

 

Calendarização 

 

Data Horário N.º Horas 

14-03-2015 (sábado) 10h00min – 13h00min 3 

14-03-2015 (sábado) 14h30min – 17h30min 3 

21-03-2015 (sábado) 10h00min – 13h00min 3 

21-03-2015 (sábado) 14h30min – 17h30min 3 

Total 12 

 

Notas adicionais: 

 Esta ação é realizada em parceria com a ASA/Leya: 

 As inscrições e a seleção dos formandos são da responsabilidade da ASA/Leya. 


