
 

 
ATIVIDADE FORMATIVA 

 

DESIGNAÇÃO 

 

 

Aprender História da Madeira no 1º Ciclo  
010.01.22-DFP-049-05/15 e 010.01.22-DFP-049-06/15 

OBJETIVOS 

 

 Conhecer os fundamentos legais para a presença da História Regional e Local no 

1º ciclo. 

 Reconhecer a importância da História Regional e Local nas aprendizagens dos 

alunos. 

 Refletir sobre as funções e finalidades da História Regional e Local na disciplina de 

Estudo do Meio  

 Identificar os principais tipos de fontes para o estudo da História da Madeira. 

 Assumir a responsabilidade, enquanto docente, pela valorização da história, da 

cultura e do património, como garante da autonomia regional. 

 Avaliar contributos individuais e coletivos na História Regional. 

 Planificar experiências de aprendizagem a desenvolver na sala de aula.  

 Produzir materiais didáticos úteis para a prática docente, promovendo a 

inovação, a criatividade e a partilha.  

 Experimentar/aplicar em contexto escolar os materiais produzidos. 

 

CONTEÚDOS 

 

1. História Regional e Local, o que é? 

2. História Regional e Local nos programas do 1º ciclo; 

3. Introdução/noções sobre a História da Madeira 

3.1. A Madeira dos séc. XV e XVI. 
As questões relacionadas com a 

descoberta do arquipélago; 

- O povoamento e as capitanias 

donatoriais; 

- A Estrutura sócio-económica; 

- A época de ouro do açúcar; 

- O património edificado e 

manifestações artísticas na cidade do 

séc. XV e XVI; 

- Os ataques corsários e as fortificações 

da ilha; 

 3.2. A Madeira dos séc. XVII e XVIII. 
Economia e Sociedade; 

- O ciclo económico do vinho; 

- Os municípios: os concelhos e as 

comunidades; 

- Administração religiosa; 

- As edificações religiosas do séc. XVII ; 

- Educação, cultura e arte. 

   

3.3. A Madeira dos séc. XIX. 
A economia: a exploração económica 
e o regime de propriedade, o comércio 
externo e interno. 

- Acultura vitivinícola. 

- Principais circuitos comerciais; 

- Transportes marítimos ; 

- Sociedade; 

- Os mercadores ingleses ; 

- Cultura ; 

- O Funchal e o turismo terapêutico.  

 3.4. A Madeira do séc. XX. 

- A visita real; 

- A Madeira e a República; 

- A Madeira e a I Guerra Mundial; 

- Os anos 20 e os sentimentos 

autonomistas; 

- A revolta da Madeira de 1931; 

- A cidade dos anos 30-40 e Fernão de 

Ornelas, a modernização da cidade; 

- As indústrias do turismo e a 

transformação do Funchal; 

- A autonomia regional.  

 

4. Elaboração de propostas de planificação/atividades a nível da História da Madeira 

no 1.º Ciclo; 

5. Aplicação das atividades propostas; 

6. Execução, avaliação e autoavaliação dos trabalhos realizados 

7. Apresentação e avaliação dos resultados produzidos. 

ÁREA DE 

FORMAÇÃO 
C – PRÁTICA E INVESTIGAÇÃO PEDAGÓGICA E DIDÁCTICA 

 

 
 

 



MODALIDADE DE 

FORMAÇÃO 
Oficina de Formação 

ACREDITAÇÃO/ 

VALIDAÇÃO 

Formação válida para progressão em carreira, de acordo com o Despacho n.º 106/2005, 

de 21 de Setembro.  

DURAÇÃO  50 Horas (25 horas presenciais e 25 horas de trabalho autónomo) 

DESTINATÁRIOS Docentes do 1º ciclo do ensino básico. 

Nº DE 

PARTICIPANTES 

 

20 

 

FORMADORES Mário David de Freitas Leça e Agostinho Amaral Lopes 

CRITÉRIOS DE 

SELEÇÃO 

 

Ordem de inscrição 

LOCAL DE 

REALIZAÇÃO 
Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco 

CALENDÁRIO 

 

 Dias 7, 14, 21 de abril; 5 e 12 de maio; 16 e 23 de junho de 2015 

 

Das 14:30 às 18:00 

 

Dias 8, 15, 22 de abril; 6 e 13 de maio; 17 e 24 de junho de 2015 

 

 

Das 9:00 às 12:30 

 

INSCRIÇÕES 

 

 

 Os docentes deverão submeter a sua inscrição através da página da DRE, no 

separador da formação: até dia 18 de março de 2015 

 

 A lista dos formandos selecionados poderá ser consultada a partir do 19 de março 

de 2015, através do site http://www02.madeira-edu.pt/dre/formacao.aspx 

 

 Os formandos selecionados deverão confirmar a sua participação até ao dia 20 de  

março 2015, através do endereço eletrónico dfp.dre@live.madeira-edu.pt. 

  

 A lista definitiva dos formandos selecionados poderá ser consultada a partir do dia  

23  de março  de 2015, na página da DRE: http://www02.madeira-

edu.pt/dre/formacao.aspx  

 

 Os formandos suplentes deverão também consultar a lista definitiva. 
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