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resumo 
 

 

Este estudo visa compreender de que forma se pode desenvolver um Projeto 
em contexto educativo focado no estudo das pestes, epidemias e pandemias, 
em articulação com os conteúdos e áreas curriculares, recorrendo a diversas 
estratégias de sensibilização para a pandemia que está a ocorrer na atualidade, 
como também recorrendo a alguns exemplos de pestes, epidemias e pandemias 
sucedidas ao longo da História da Humanidade e perceber quais os seus 
contributos para o desenvolvimento de uma consciência ao nível da Educação 
para a Saúde nos alunos e no reforço do percurso pessoal e profissional da 
docente em formação. Neste sentido, delineou-se e concretizou-se um Projeto 
de intervenção pedagógico-didático intitulado “Pestes, epidemias e pandemias: 
abordagem transdisciplinar no 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico”. Este Projeto 
estendeu-se por cerca de treze sessões, ao longo de dois semestres, em duas 
escolas pertencentes ao concelho de Aveiro, no seio de duas turmas: uma do 
3.º ano do 1.º CEB e outra do 6.º ano do 2.º CEB. De referir que foi utilizada uma 
metodologia de carácter qualitativo, com características de tipo investigação-
ação, pelo que os instrumentos de recolha de dados foram a observação direta 
e participante. Além disso, recorreu-se a questionários iniciais e finais para obter 
evidências de progressão no desenvolvimento das competências dos alunos e 
avaliar o próprio processo de aplicação e impacto do Projeto. Os dados 
recolhidos foram analisados e submetidos a uma análise de conteúdo. A análise 
dos dados permitiu concluir que o Projeto teve efeitos consideráveis ao nível do 
desenvolvimento dos conhecimentos dos alunos sobre as pestes, epidemias e 
pandemias, com impacto no desenvolvimento de uma consciência ao nível da 
saúde, principalmente ao abrigo da articulação dos conteúdos das diversas 
áreas que compõem o currículo, assim como através da exploração das 
possibilidades oferecidas pela Flexibilidade Curricular em articulação com as 
Aprendizagens Essenciais. O Projeto proporcionou aos alunos momentos de 
interação, partilha, investigação, questionamento e reflexão sobre a temática em 
apreço. Os resultados permitiram inferir que as atividades promovidas 
despertaram o interesse das crianças em querer saber mais sobre a pandemia 
COVID-19 bem como contactar com outros exemplos significativos ocorridos 
anteriormente e refletir sobre comportamentos e atitudes a ter em conta para 
que todos possam proteger-se de um vírus que ceifou e ceifa muitas vidas, 
diariamente, e que ainda não tem um fim/controlo à vista. O texto é composto 
por uma apresentação de um quadro de referência teórica subjacente em 
investigações na linha da constatação da consciência histórica dos alunos dos 
dois primeiros ciclos da escolaridade básica, seguido de um enquadramento e 
apresentação metodológica de desenvolvimento do Projeto em Educação para 
a saúde em sede de Prática Pedagógica Supervisionada.  
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This study aims to understand how to develop an educational project on the 
study of plagues, epidemics and pandemics, in conjunction with the curricular 
contents and areas, using different strategies to raise awareness about the 
pandemic that is currently occurring, as well recovering some examples of 
plagues, epidemics and pandemics that have occurred throughout our History 
and understand their contributions to the development of an awareness of Health 
Education in students and strengthening the teacher personal and professional 
career under training. In this sense, a pedagogical-didactic intervention project 
entitled "Pests, epidemics and pandemics: a transdisciplinary approach in the 
1st and 2nd Cycles of Basic Education" was designed and implemented. This 
project was spread over about thirteen sessions, over two semesters, in two 
schools belonging to the municipality of Aveiro (Portugal), over two semesters in 
involving two classes: one from the 3rd year and the other from the 6th year. It 
should be noted that was used a qualitative methodology, with characteristics of 
action and research. The data collection tools were direct and participant 
observation. In addition, we used initial and final questionnaires to obtain 
evidence of progression in the development of students' skills and evaluate the 
process of application and impact of the project. The data collected was analyzed 
and submitted to a content analysis. The data analysis allowed us to conclude 
that the Project had considerable effects on the development of students' 
knowledge about pests, epidemics and pandemics, with impact on the 
development of health awareness, mainly under the articulation of the contents 
of the various areas that make up the school curriculum, as well as through the 
exploration of the possibilities offered by Curricular Flexibility in articulation with 
the Essential Learning defined in Portugal. The Project provided students with 
moments of interaction, sharing, investigation, questioning and reflection on the 
theme. The results allowed us to infer that the promoted activities awakened the 
children's interest and providing knowledge about the pandemic COVID-19 and 
as well as contact with other significant examples that occurred previously in 
History, behaviors and attitudes to be taken into account so that everyone can 
protect themselves from a virus that has claimed and it is still claiming many 
lives, daily, and that still has with no end/control in sight. The text is composed 
of a presentation of a theoretical reference framework underlying research in the 
line of ascertaining the historical awareness of students in the first two cycles of 
basic education followed by a framing and methodological presentation of the 
development of the Project on health Education (Supervised Pedagogical 
Practice). 
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INTRODUÇÃO 

O presente Relatório apresenta um Projeto de Investigação desenvolvido no âmbito da Prática 

Pedagógica Supervisionada (PPS) do Mestrado em Ensino do 1.º Ciclo de Ensino Básico, de 

Português e História e Geografia de Portugal no 2.º Ciclo do Ensino Básico (CEB), da Universidade 

de Aveiro. O Projeto em apreço intitula-se “Pestes, epidemias e pandemias: abordagem 

transdisciplinar no 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico” e foi desenvolvido no decorrer dos dois 

semestres do ano letivo de 2020/2021. Este Projeto desenvolveu-se em dois contextos do concelho 

de Aveiro, nomeadamente em duas Escolas Básicas (EB) pertencentes a dois Agrupamentos 

distintos, primeiramente numa turma de 25 alunos do 3.º ano do 1.º CEB (no 1.º semestre) e, 

posteriormente, numa turma de 23 alunos do 6.º ano do 2.º CEB (no 2.º semestre). 

Em ambos os contextos procurou-se desenvolver um Projeto em que estivesse patente a partilha 

de informação/conhecimento, o trabalho de pesquisa individual e colaborativo estimulando a 

autonomia dos discentes na busca do saber, sem esquecer a utilização de diversas tecnologias ao 

longo das sessões visando aumentar o interesse dos participantes. 

A escolha do tema “Pestes, epidemias e pandemias” partiu do facto de todos nós estarmos a 

vivenciar atualmente a pandemia COVID-19 e de a autora deste Relatório, por experiência própria, 

ter perdido uma das pessoas mais importantes da sua vida poucos dias depois da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) ter declarado esta doença como pandemia e de o Governo português ter 

decidido restringir os movimentos da população em relação a estabelecimentos e instituições. 

Para Gabriel e Paulino (2020, p. 131), a perda “constitui uma das maiores experiências de dor e 

fragilidade humana, pelo que, num contexto de pandemia, gerir uma perda torna-se um ato de 

coragem”. Numa situação destas, as pessoas são mergulhadas em sentimentos como o medo do 

desconhecido, mas também sentem uma forte impotência e ausência de controlo. Estes fatores no 

seu conjunto levam a que as perdas sejam vividas num misto de raiva e de revolta. 

Aproveitando para vincar a experiência vivida, embora estivesse a vivenciar um luto antecipado, 

não estava verdadeiramente preparada em termos psicológicos para o abalo que iria ter. Tal como 

os autores citados afirmam (Gabriel e Paulino, 2020, p. 133), “estas circunstâncias de perda 

antecipada possibilitam um período de preparação para a morte e a procura de suporte emocional, 

mas tendem a estar associadas a processos de negação”. Experienciei esse momento de negação, 

no sentido em que estava consciente de que o meu pai podia morrer, mas, até ao último momento, 

não acreditei que isso pudesse acontecer. Alimentei a esperança da sua sobrevivência e do seu 

regresso. 



8 
 

Além disso, estando emersa num contexto de pandemia que me impediu de visitar o meu pai e, 

posteriormente, conseguir despedir-me dele, levou-me a desacreditar e a questionar se aquilo que 

estava a viver seria mesmo real. Efetivamente, a “impossibilidade de ver a pessoa perdida […] pode 

potenciar sentimentos de descrença acerca da realidade da morte” provocando “um processo 

semelhante ao que acontece com as perdas em que o corpo não é encontrado, em que predomina 

a questão «Eu não vi, será que aconteceu?»” (Gabriel e Paulino, 2020, p. 135). 

Foi a partir desta situação que se refletiu da seguinte forma: “porque é que isto tinha de acontecer 

exatamente agora? Esta pandemia impediu-me de despedir de uma forma digna de uma pessoa 

muito importante na minha existência, além de que colocou dentro de mim uma revolta maior do 

que a esperada num contexto normal, levando-me à desvalorização da pandemia e dos 

comportamentos adequados a adotar. Quando confrontada por outras pessoas relativamente à 

minha atitude ‘pouco correta e consciente’, já que estava a colocar-me em perigo assim como as 

pessoas que me rodeavam, comecei a observar a pandemia com ‘outros olhos’ e a constatar que 

realmente o assunto era muito sério. Foi a partir daí que iniciei a exploração de vários livros e 

revistas sobre o assunto até me despertar o interesse de conhecer outros exemplos de pandemias, 

mas também de epidemias e de pestes na História da Humanidade. Até ao momento já tinha ouvido 

falar de vários exemplos. Contudo, não sabia em concreto como surgiram e onde, quantas pessoas 

pereceram, quais eram os principais sintomas ou formas de prevenção e de tratamento utilizadas, 

como se desenvolveu a medicina, assim como a Saúde Pública, entre outros aspetos igualmente 

pertinentes. 

Segundo Silva e Correia (2020), se olharmos de forma retrospetiva, constatamos que desde os 

tempos mais antigos houve surtos epidémicos e pandémicos que assolaram o mundo e a 

Humanidade. Como se considera que para compreender determinadas situações do presente, será 

sempre fundamental rever o passado, é neste quadro que se levanta a seguinte questão: Como 

posso abordar a questão das pestes, epidemias e pandemias, em especial a COVID-19, com alunos 

do 1.º e 2.º Ciclos? 

Para dar resposta a tal questão foram traçados alguns objetivos: 

• Sensibilizar os alunos para a existência de pestes, epidemias e pandemias na nossa História. 

• Potenciar o conhecimento dos sintomas, das formas de prevenção e de tratamento das 

doenças contagiosas alvo de estudo. 
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• Consciencializar os alunos para as medidas de proteção a ter em conta, especialmente face 

à COVID-19. 

Marçal e Fiolhais (2020) no livro intitulado Apanhados pelo vírus referem que todos nós fomos 

tomados por um vírus que agitou todo o sistema mundial. A verdade é que já tínhamos sido 

alertados anteriormente por Bill Gates numa conferência Ted Talk, em 2015, já existia um relatório 

conjunto por parte da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Banco Mundial, de 2019, “além 

de várias outras previsões, que alertavam para a possibilidade de uma nova grande pandemia no 

mundo” (Marçal e Fiolhais, 2020, p. 7). Por mera coincidência, Melissa Tobias, uma escritora 

brasileira, ‘previu’ uma pandemia viral na sua obra de ficção científica denominada Realidade de 

Madhu, publicada em 2014. A dado momento, a protagonista da História (Taraia) explica que: 

Em 2020, quando a Terceira Realidade terminou de envolver todo o planeta Terra, uma pandemia 
global matou mais de três bilhões de terráqueos. Foi um momento muito caótico que durou dois 
anos. Foi uma pandemia viral psicossomática que penetrava somente os corpos incompatíveis com 
a vibração de amor ao próximo. Não havia por onde fugir (Tobias, 2014, p. 183).  

Quando confrontada com a atualidade, a autora afirmou que se tratava de um simples acaso. No 

entanto, o aparecimento da COVID-19, a primeira pandemia do século XXI, mostrou 

verdadeiramente algo que há muito tempo já sabíamos e que não demos a importância devida: 

mais tarde ou mais cedo surgirá outra pandemia para a qual ainda não estaríamos preparados. E 

assim foi. Fomos todos apanhados de surpresa, nesta Era da Globalização e do desenvolvimento 

científico e tecnológico. 

Nuno Severiano Teixeira, ex-Ministro da Administração Interna e ex-Ministro da Defesa, considera 

num dos seus artigos que a COVID-19 tem uma dimensão global e, consequentemente, as suas 

consequências também serão universais. Para o autor, “a pandemia é um momento histórico e 

como todos os momentos históricos constituirá um ponto de mudança” (Teixeira, 2020, p. 200). Tal 

como as guerras e as grandes crises, as pestes e as pandemias são, na sua perspetiva, “choques 

estratégicos que transformam a vida quotidiana das sociedades e afetam a economia, a política e, 

não raras vezes, o próprio sistema internacional”. De uma forma mais objetiva, arruínam “a 

prosperidade económica e o bem-estar social, desafiam o Estado e provocam a ascensão e a queda 

de grandes potências. Fazem e desfazem a ordem mundial” (Teixeira, 2020, p. 199). 

Para trabalhar um tema tão desafiante e complexo como este, que exige um aperfeiçoamento 

constante do nosso pensamento com vista à construção do nosso futuro, a Educação será “talvez a 

ferramenta mais poderosa que temos ao nosso dispor” (Quintanilha, 2020, p. 19). Como 

complemento à Educação, recorre-se à transdisciplinaridade como abordagem que possibilita a 
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compreensão da Humanidade de forma integral e persistente. Carvalho (2019) chega mesmo a 

associá-la à necessária educação permanente. Assim, ao inserir a segunda na primeira, estamos a 

potenciar uma aprendizagem contextualizada ao aluno, já que a transdisciplinaridade envolve uma 

relação entre várias áreas do conhecimento em detrimento da fragmentação, sem esquecer que 

“todos os conhecimentos são de igual importância” (Santos, 2008; Reche, 2020, p. 80). É nesse 

quadro amplo de formação que se insere o Projeto que aqui é apresentado em formato de Relatório 

de Estágio. 

Deste modo, tendo em conta as partes essenciais que compõem um Relatório de Estágio, este 

documento apresenta-se dividido em quatro capítulos. O primeiro capítulo é dedicado ao 

enquadramento teórico do Projeto. De indicar que o levantamento efetuado se socorreu das mais 

variadas fontes no campo da etimologia, epidemiologia e tecnologia. 

O segundo capítulo foca os contextos educativos em que o Projeto foi desenvolvido, incluindo a 

descrição dos intervenientes e das salas de aula, sem esquecer a alusão aos Planos de Contingência 

utilizados. 

Segue-se o terceiro capítulo que contempla o quadro metodológico contendo informações 

relacionadas com a metodologia adotada e a investigação-ação, os métodos e as técnicas de 

análise, a apresentação do Projeto de intervenção e o seu enquadramento em termos curriculares 

integrando, também, a descrição das diversas sessões. 

Por último, o quarto capítulo centra-se na recolha e tratamento dos dados e, a encerrar, surgem as 

considerações finais seguidas da bibliografia e dos anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

CAPÍTULO I – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

1. Pestes, epidemias e pandemias 

Este capítulo apresenta o enquadramento teórico do Projeto fazendo referência a alguns estudos 

relacionados com a temática “Pestes, epidemias e pandemias”, mas também sobre a utilização de 

tecnologias na Educação. Deste modo, abordam-se os conceitos de «peste», «epidemia», «surto» 

e «pandemia» partindo da definição simples fornecida pelo Dicionário Etimológico da Língua 

Portuguesa; apresentam-se vários exemplos de pestes, epidemias e pandemias que atravessaram 

a História da Humanidade, com especial destaque para a Varíola, a Peste Negra, a Gripe Espanhola, 

o Ébola e a COVID-19, e aborda-se a importância das tecnologias na Educação. 

 

1.1.  Origem etimológica e significado de peste, epidemia e pandemia 

De acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa, da Porto Editora (2015, p. 1231), a palavra 

«peste» tem a sua origem no latim «pestis», que significa “peste, doença contagiosa”. Também 

associada à Peste Negra, ela é definida como uma “doença infeciosa epidémica, endémica em 

algumas regiões da Ásia, onde deve ter tido a sua origem, produzida por uma bactéria bacilar e 

transmitida pela pulga do rato”. A bactéria designa-se de Yersinia pestis e a pulga do rato é 

conhecida como Xenopsylla cheopis. Acrescenta-se, ainda, que a peste pode manifestar-se sob três 

formas distintas: bubónica, pneumónica e septicémica. E todas são causadas pela bactéria 

designada Yersinia pestis. 

Por sua vez, o vocábulo «epidemia» tem a sua origem no grego «epidemía», que significa 

“disseminação de uma doença contagiosa”. É elucidada como sendo uma “ocorrência súbdita de 

uma doença especialmente infeciosa, que se dissemina rapidamente na população” [Dicionário da 

Língua Portuguesa (DLP), p. 622]. O «surto» também constitui um termo de relevante importância, 

já que este corresponde ao “surgimento de vários casos da mesma doença numa região; epidemia” 

(DLP, p. 1508). 

Já o termo «pandemia» também vem do grego «pandemías», que significa “todo o povo”, uma vez 

que une dois elementos: «pan» (todo, tudo) e «demos» (povo). É considerada uma “doença que 

ataca ao mesmo tempo grande número de pessoas, na mesma região ou em grande número de 

países; grande epidemia” (DLP, p. 1181). 
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1.2. Formas de manifestação da Peste 

Como já foi referido anteriormente, existem três formas ou espécies de a peste se manifestar, 

nomeadamente bubónica, pneumónica e septicémica. 

A peste bubónica é a forma mais comum e frequente de peste, sendo transmitida por picadas de 

pulgas, infecionando, assim, o sistema linfático. Esta vertente apresenta como principais sintomas: 

dores de cabeça, febre, vómitos e abcessos (também conhecidos por bubões) no pescoço, nas axilas 

e nas virilhas, mais propriamente nos gânglios linfáticos (Leite, 2012; Silva, 2021).  

Snowden (2020, p. 78) refere que um bubão é “uma inflamação e inchaço de um nódulo linfático 

da axila, pescoço ou virilha, que forma uma massa dura por baixo da pele, às vezes tão grande como 

uma laranja”. Tal abcesso localiza-se de acordo com o local da picada da pulga infeciosa e é comum 

a erupção de mais do que um. Uma vez que o bubão é a principal característica desta forma de 

peste, este deu à doença o nome de peste bubónica. 

Quanto à peste pneumónica, esta é muito contagiosa e rapidamente mortífera. Propaga-se através 

do ar, por tosse e espirros. Afeta fortemente os pulmões levando, consequentemente, ao 

desenvolvimento de uma pneumonia de extensão considerável. 

Leite (2012) considera que a etiologia desta forma de peste apresentar-se de duas formas. Pode 

ocorrer a dispersão da bactéria do sistema linfático para o sistema respiratório. A esse processo dá-

se o nome de «peste pneumónica secundária». No entanto, a peste pneumónica também pode ser 

transmitida de pessoa para pessoa, de forma direta, “através da inalação de gotículas de tosse e 

espirros de uma vítima de peste cujo sistema respiratório seja o local original da infeção, resultando 

numa «peste pneumónica primária»” (Snowden, 2020, p. 82). 

Uma vez contaminado, o portador de peste pneumónica apresenta vários sintomas, destacando-se 

a dificuldade em respirar, febre, dores de cabeça e no peito, náuseas, tosse, expetoração espumosa 

e sangrenta. A maior parte das pessoas morria em menos de setenta e duas horas desde o 

aparecimento de tais sintomas ou até antes (Costa, 2016; Snowden, 2020). 

Já a peste septicémica é a forma mais rara e grave de peste, uma vez que a bactéria Yersinia pestis 

entra na circulação sanguínea. Ela classifica-se, tal como a anterior, em primária e secundária 

(Costa,2016). 

A peste septicémica secundária é mais comum do que a primária e implica a progressão normal da 

peste bubónica que não foi devidamente tratada com antibióticos. Nesta fase, as bactérias retiram-
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se do sistema linfático e entram na corrente sanguínea iniciando “a multiplicação, difusão e 

toxicidade que conduzem inexoravelmente à morte” (Snowden, 2020, p. 82; Silva, 2021). 

A partir do momento em que o indivíduo entra em falência múltipla de órgãos passa a apresentar 

sintomas vários: olhos ensanguentados e desvairados, língua negra, rosto pálido, calafrios, 

dificuldade respiratória, febre muito alta, fala arrastada, tremores nos membros superiores e 

inferiores, convulsões e distúrbios psíquicos que conduzem, consequentemente, ao delírio, coma e 

morte (Snowden, 2020). 

 

1.3. Pestes, epidemias e pandemias – alguns exemplos 

Ao longo da História da Humanidade, o curso do mundo foi afetado por doenças contagiosas e 

mortíferas que coexistiram no tempo e no espaço, e que deixaram marcas profundas na 

organização das sociedades. 

Por exemplo, na Antiguidade Clássica, no século V a.C., Atenas era uma “Cidade-Estado rica e 

dominante, a potência comercial e o grande poder naval do Mediterrâneo”. Contudo, no decorrer 

da guerra do Peloponeso, travada entre Atenas e a rival Esparta, os atenienses foram fortemente 

atacados por uma peste terrível que devastou a população e que ficou conhecida como a Peste de 

Atenas. O impacto foi, de certa forma, tão devastador que a cidade acabou por ser militarmente 

derrotada e perdeu a hegemonia no mundo antigo (Teixeira, 2020, pp. 199-200). 

Na Idade Média, mais concretamente no século XIV, surge a conhecida Peste Negra que trouxe 

consequências pesadíssimas para a economia e para a sociedade. Ela provocou inúmeros conflitos 

e foi um dos fatores decisivos, a título de exemplo, “do colapso do sistema feudal e da emergência 

da moderna economia capitalista na Europa e na Grã-Bretanha” (Teixeira, 2020, p. 200). Nos dois 

séculos seguintes, o Império Asteca foi afetado por um surto de Varíola que colocou em causa a sua 

capacidade de defesa e que terá facilitado a conquista espanhola e respetiva colonização. 

Mais tarde, no século XX, ergue-se uma das maiores pandemias da História: a Gripe de 1918, 

também conhecida por Gripe Espanhola. Espalhou-se por todo o mundo, infetou e matou milhões 

de pessoas e “pesou decisivamente sobre a estratégia militar e o destino político da Grande Guerra 

de 1914-1918” (Teixeira, 2020, p. 200). O mesmo século também ficou marcado pela presença de 

outras duas pandemias que causaram cerca de dois milhões de mortos: a Gripe de 1957, também 

conhecida por Gripe Asiática, e a Gripe de Hong Kong, em 1968. 
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Agora, no início do século XXI, o mundo já se viu confrontado com diversas epidemias como a SARS: 

Severe Acute Respiratory Syndrome, que em português quer dizer Síndrome Respiratória Aguda 

Grave; a MERS: Middle East Respiratory Syndrome – Síndrome Respiratória do Médio Oriente e o 

Ébola. Trata-se de três exemplos de epidemias que, tal como Teixeira afirma (2020, p. 200), são de 

“natureza diferente, mais ou menos extensas, mais ou menos letais, mas sempre geograficamente 

limitadas”. Já a COVID-19 é a primeira pandemia ocorrida neste século com amplitude, dimensão e 

consequências globais. 

Para além destes breves exemplos existem outros igualmente relevantes. Assim, destacam-se a 

Peste Antonina, a Peste de São Cipriano, a Peste de Justiniano, a Peste de Emaús, a Lepra, a 

Escrófula, a Cocoliztli, a Sífilis, a Varíola, a Malária, a Febre Amarela, o Sarampo, a Tuberculose, a 

Cólera, a Gripe Russa, a Terceira Pandemia, a Poliomielite, a Febre Tifoide, o Dengue, o Zika, a SIDA, 

a Gripe das Aves e a Gripe A. Dos vários exemplos apresentados nesta secção, optou-se por dar 

ênfase a cinco deles no Projeto de intervenção (PI), nomeadamente a Varíola, a Peste Negra, a Gripe 

Espanhola, o Ébola e a COVID-19. 

 

1.3.1. Varíola 

A Varíola foi uma das doenças mais virulentas, mortais, recorrentes e significativas em termos 

históricos, visto que acompanhou o homem durante muitos séculos. Mas também foi a primeira e 

a única doença humana contagiosa erradicada do planeta, através de uma ação intencional. 

Esta doença infeciosa era “causada por um vírus pertencente a um grupo conhecido como 

Ortopoxvirus, o qual inclui o vírus da varíola – varíola major e varíola minor – que causa a varíola” 

(Snowden, 2020, p. 128). A Varíola major é conhecida como a «varíola clássica», uma vez que foi 

muito recorrente na História e afetava apenas os seres humanos. Quando não matava, deixava as 

pessoas com marcas profundas no rosto e no corpo. Esta foi vista pela primeira vez no microscópio 

no início do século XX. Já a Varíola minor causava “uma forma muito menos virulenta de varíola e 

o seu impacto na sociedade” foi limitado (Snowden, 2020, p. 128). 

Salienta-se que também existia a Varíola bovina. Esta era distinta da Varíola major/clássica visto 

que se tratava de uma doença menor e limitada ao gado. Contudo, quando afetava os seres 

humanos, estes tinham sintomas leves e idênticos aos de uma gripe. Trata-se de um tipo de Varíola 

diga de referência, uma vez que foi fundamental no desenvolvimento da política de Saúde Pública 

da vacinação de que Edward Jenner foi pioneiro, no século XVIII. 
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No que diz respeito à origem da Varíola, esta ainda está rodeada de muita controvérsia uma vez 

que existem poucos relatos indicadores da doença antes do século X. Contudo, acredita-se que esta 

doença tenha surgido na Índia, sendo relatada na Ásia e na África ainda antes da Era Cristã. 

[Schatzmayr, 2001; CDC (Centros de Controlo e Prevenção de Doenças), 2020]. De indicar, também, 

a hipótese de que tal doença já tenha aparecido no Egipto, dado que vários investigadores 

detetaram a presença de lesões cicatriciais reveladoras da Varíola em três múmias (incluindo a do 

Faraó Ramsés V) datadas entre 1580 e 1100 a.C. (Junior, 2005). 

Mais tarde, já na Era Cristã, a Varíola foi introduzida na Europa e no Japão, afetando largos 

segmentos da população e deixando, consequentemente, um rasto de mortes, cegueira e cicatrizes 

irreversíveis presentes nos seus portadores para o resto das suas vidas (Schatzmayr, 2001). 

Junior (2005) é da opinião de que as rotas de mercadores nos atuais territórios da Grécia e da Itália 

foram as principais vias de disseminação da doença entre os séculos IV e V e que a expansão 

islâmica, nos séculos VIII e IX, introduziu a doença no norte da África e na Península Ibérica. O autor 

assinala, ainda, que entre os séculos XI e XV a Varíola afetou toda a Europa à exceção de um país: 

a Rússia. Contudo, no século XVI difundiu-se da Península Ibérica para a costa Oeste de África e 

para a América Central e do Sul. No século seguinte atingiu a América do Norte e a Rússia. Na 

perspetiva de Junior (2005), as piores epidemias terão ocorrido nos séculos XVII e XVIII. 

Há quem considere que esta doença infeciosa foi a principal responsável pela derrota dos Astecas, 

que não detinham qualquer tipo de imunidade contra ela, sendo utilizada como arma biológica 

pelos exércitos de Hernán Cortés, no México, e pelos exércitos e colonizadores europeus nas lutas 

travadas com as populações indígenas em várias zonas da América derrubando, assim, vários 

nativos americanos (Lovell e Cook, 2000; Schatzmayr, 2001; Ricon-Ferraz, 2020). 

Após esta breve abordagem à família, origem e impacto do vírus da Varíola, apresentam-se algumas 

formas de transmissão, os sintomas e os tratamentos utilizados. No que respeita às formas de 

transmissão e sendo a Varíola uma doença altamente contagiosa, esta transmitia-se de várias 

maneiras. A mais comum era efetuada por meio de gotículas de saliva e secreções respiratórias 

(tosse ou espirros), que continham o agente, por uma pessoa doente (paciente) e depois inaladas 

por alguém em contacto com a mesma (recetor). Uma distância mínima de dois metros era 

suficiente para o vírus passar facilmente de uma pessoa para a outra. Esta doença contagiosa 

espalhou-se mais facilmente em contextos de contacto intenso e próximo no decorrer de um certo 

período, como por exemplo, num ambiente familiar, num hospital ou num local de trabalho/estudo 

fechado e fazia-se sentir com maior efeito no inverno. Também se fala de contágio indireto, através 



16 
 

de aerossóis, envolvendo distâncias maiores, mas essa forma de transmissão era menos comum 

(Schatzmayr, 2001; CDC, 2020). 

Por sua vez, havia a transmissão por via placentária, quando uma mulher grávida transmitia a 

doença ao feto. Ao nascer, a criança apresentava um quadro de «varíola congénita» (Snowden, 

2020). No entanto, também havia a possibilidade de uma difusão mais ampla da doença mediante 

o movimento de objetos inanimados que estivessem contaminados e que, consequentemente, 

transportavam o vírus para lá do perímetro do paciente, aos quais Snowden (2020) dá o nome de 

«fómites». Tais objetos podiam ser roupas, principalmente de cama e utensílios (de cozinha). E se 

estes incluíssem crostas das lesões, o vírus poderia sobreviver cerca de dois a quatro meses, 

dependendo sempre da temperatura e da humidade que os envolvesse (Snowden, 2020). 

Relativamente aos sintomas que melhor se observavam, estes centravam-se na febre 

compreendida entre os 38 e os 39ºC, náuseas, dores de cabeça fortes, sobretudo na parte frontal, 

dores fortes nas costas e, no caso das crianças, convulsões frequentes. Também existiam outros 

sintomas como calafrios, voz rouca e dolorosa, cegueira temporária, delírios, confusões mentais e 

esmorecimentos. Nesta situação, o paciente vivia um mal-estar geral perdurável (Snowden, 2020). 

Porém, antes de se iniciarem os principais sintomas, o paciente passava por um período de 

incubação que oscilava entre doze e quatorze dias, durante os quais não se assinalavam quaisquer 

indícios, o que acabava por ser algo que facilitava a propagação da infeção. Mas nem sempre era 

assim. Por vezes, em alguns casos, a infeção era tão avassalante que o óbito acontecia em trinta e 

seis horas e sem quaisquer manifestações externas. A esta primeira fase, dá-se o nome de estágio 

de pré-erupção (Schatzmayr, 2001; CDC, 2020). 

Após isto, o paciente começava a apresentar um quadro de recuperação aparente. É quando entra 

a segunda fase, designada de estágio de erupção. Nesta fase, surgiam erupções cutâneas com 

pequenas lesões redondas ou ovais, conhecidas como «máculas» que ao fim de um a dois dias 

progridem para «pápulas», depois para «vesículas» (dois a três dias), ao final da primeira semana 

para «pústulas» e no final para «crostas». Estas últimas, por sua vez, apareciam cerca de doze dias 

após o começo dos sintomas. De um modo mais concreto e específico, as erupções iniciavam-se na 

mucosa oral (língua e palato), no rosto e nos braços, progrediam para o tronco e para os membros, 

acabando por cobrir todo o corpo. Nem as palmas das mãos e os pés escapavam às lesões. Muitas 

vezes, os doentes queixavam-se de uma sensação de queimadura intensa. (Schatzmayr, 2001; CDC, 

2020; Snowden, 2020). 
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Efetivamente, a Varíola atacava a pele e a garganta, desfigurava e muitas vezes cegava. Já as 

cicatrizes deviam-se, especialmente, aos pacientes que se coçavam e rasgavam as crostas. Também 

era notória a presença de um odor doentio horrível. Nas mulheres grávidas era comum ocorrerem 

hemorragias uterinas, provocando, assim, abortos. 

Os vários tratamentos ‘médicos’ utilizados para combater a Varíola foram variados. No entanto, os 

resultados desses tratamentos nunca foram suficientemente eficazes para levar à sua erradicação, 

à exceção da vacinação por via profilática (Morais, 2012). Um dos procedimentos a que os médicos 

recorriam desde o século X era o «tratamento vermelho», que consistia em rodear os doentes com 

a cor vermelha, isto é, os pacientes deveriam permanecer em quartos fechados, embrulhados em 

cobertores vermelhos e rodeados por cortinados e mobílias avermelhadas. Segundo Snowden 

(2020, p. 138), as “revistas médicas sugeriam que a luz vermelha era calmante para os olhos e 

reduzia as cicatrizes na pele”. Como salienta Junior (2005), este tratamento foi empregue até ao 

século XVI, inclusivamente na Europa Ocidental. 

Existia também o «regime quente» que consistia em aglomerar cobertores sobre os doentes com 

a finalidade de induzir uma transpiração profunda. Como alternativa, havia o procedimento de 

imergir os doentes em água quente. Snowden (2020, p. 138) afirma que, de acordo com esta forma 

de tratamento, “a luz e o ar fresco eram prejudiciais, de modo que os pacientes eram mantidos no 

escuro e sem ventilação”. Não obstante, eram administrados medicamentos, nomeadamente 

sudoríferos para levar a uma consequente sudação profusa e também eram aplicadas com alguma 

frequência as sangrias e as purgas (Morais, 2012). 

Contrariamente, existia o «regime frio» que implicava envolver o doente num ambiente mais fresco 

possível. O corpo do paciente era regularmente lavado com água fria e eram aplicados sacos de 

gelo no rosto e nas suas extremidades (Snowden, 2020). 

Também existiram os chamados «tratamentos refrescantes» do médico inglês Thomas Sydenham. 

Este médico constatou que os ricos e os nobres que recebiam mais apoio e atenção médica para a 

doença faleciam mais facilmente do que os pobres que, por sua vez, não tinham acompanhamento 

médico. Este facto levou-o a considerar que o melhor médico era aquele que menos fazia, isto é, 

aquele que efetuava poucas intervenções, à exceção de manter os doentes em espaços bem 

iluminados e arejados, devendo ingerir bebidas refrescantes e serem envolvidos por cobertas leves 

na cama (Morais, 2012). 

Havia uma medida que também era aplicada por alguns médicos nos seus pacientes e que consistia 

em “drenar as pústulas com uma agulha dourada ou cauterizá-las” (Snowden, 2020, p. 138). Assim, 
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como forma de reduzir as cicatrizes no rosto, era provocada uma irritação mais intensa da pele em 

outras partes do corpo. Mas para que essa forte irritação acontecesse eram empregues emplastros 

de mercúrio, mostarda e líquidos ácidos nas costas e nas extremidades. Também se recorria ao 

iodo, ao nitrato de prata e a ácidos mais suaves. Eram utilizadas compressas e pomadas de várias 

substâncias e alguns médicos mais criativos aplicavam glicerina no rosto dos doentes e, mais tarde, 

cobriam-no com uma máscara, deixando algumas aberturas. Alguns embrulhavam o rosto e as 

mãos dos seus pacientes em seda oleada e outros aconselhavam a utilização de talas para impedir 

os pacientes de coçarem o rosto ou amarravam nas camas aqueles que estavam à beira do delírio 

(Snowden, 2020). 

Como medidas de controlo e prevenção da doença destacam-se, por exemplo, o isolamento dos 

doentes, a quarentena, a variolização e a vacinação como forma de imunização. 

No tocante à mortalidade, as estimativas de mortes pela Varíola são pouco precisas, visto que não 

existia um registo formal desses dados. O que se sabe é que foi uma doença contagiosa sem 

nenhuma preferência específica, pelo que atingiu todas as classes sociais, incluindo nobres e 

famílias reais. A título de exemplo, destacam-se algumas figuras ilustres vítimas da Varíola como os 

Reis Luís XIV e Luís XV, de França; Guilherme II, de Orange; o Czar Pedro II da Rússia; as duas esposas 

do Sacro Imperador Romano-Germânico José II; a Rainha Mary II de Inglaterra e o Rei Luís I de 

Espanha (Junior, 2005). 

Todavia, as suas principais vítimas foram as crianças. Nas cidades da Europa Ocidental, a Varíola era 

vista como uma doença da infância, de modo que cerca de “um terço de todas as mortes infantis 

no século XVII se deviam apenas a essa causa” (Fenner et al., 1988; Santos, 2020; Snowden, 2020, 

p. 131). Para completar, Junior (2005, p. 60) acrescenta que em “alguns locais, a criança só era 

considerada como membro da família e recebia seu direito de herança e o nome da família após 

sobreviver à varíola”.  

Uma vez que a Varíola estava sempre presente na vida das populações, esta doença foi considerada 

como quase ‘normal’, ou seja, era algo tão recorrente que se tornava familiar. Por ser tão íntima 

das pessoas, começou a gerar-se até a crença de que esta era um inevitável rito de passagem para 

quem a contraísse (Snowden, 2020). 

Mas ainda há algo muito importante a dizer: Quando falamos da Varíola, é relevante refletir que 

existe um antes e depois de Edward Jenner. Antes da criação da vacina, a estratégia utilizada para 

prevenir era a inoculação e só mais tarde surge a vacina. 
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Schatzmayr (2001) e Ricon-Ferraz (2020) referem que existiu uma prática milenar contra a Varíola, 

que era tradição na China, na Índia, no Médio Oriente e em África. Esta prática conhecida como 

«inoculação» variava de cultura para cultura e de médico para médico. Mas a estratégia dominante 

consistia em infetar pessoas sadias que queriam imunizar-se contra a Varíola, recorrendo a 

“material obtido de lesões de casos menos graves da doença, técnica denominada de variolização, 

certamente com a ocorrência de casos graves em parte dos vacinados e a eventual transmissão de 

outras doenças” (Schatzmayr, 2001, p. 1526). De acordo com Snowden (2020, p. 150), no século 

XVIII, esta “prática era comum no Médio Oriente e na Ásia, mas não na Europa”. Na sua perspetiva, 

a inoculação esteve sempre circundada de um debate forte e significativo no sentido de se verificar 

se salvava mais vidas do que aquelas que assolava. Tratava-se, então, de um procedimento 

defeituoso que envolvia riscos para a pessoa inoculada e para a sociedade, além de ser caro e de 

exigir pelo menos três meses para ser finalizado. Nem todas as pessoas conseguiam aderir a tal 

procedimento, só as que possuíam meios financeiros consideráveis (Snowden, 2020). 

Para Ricon-Ferraz (2020, p. 2), esta forma precoce de imunização foi colocada em prática em várias 

partes do Mundo e constituiu “um importante legado epidémico”. Mais tarde, no final do século 

XVIII, Edward Jenner desempenhou um papel importante no desenvolvimento da Saúde Pública, 

dando os primeiros passos na construção da primeira vacina que se constatou oficialmente. 

Schatzmayr (2001) indica que este médico e naturalista britânico (Edward Jenner) abriu uma nova 

perspetiva de controlo face à doença. Ele foi o primeiro médico a criar uma vacina no mundo 

ocidental já que, em relação ao Oriente, acredita-se que os chineses terão conseguido desenvolver 

uma técnica semelhante à de Edward Jenner. 

O médico ao saber que as pessoas que tinham uma probabilidade maior de contrair a Varíola bovina 

eram as leiteiras, Jenner observou que estas quando apanhavam a Varíola bovina nunca pareciam 

contrair a doença. O efeito era muito mais suave nos humanos em comparação com os animais. 

Acrescenta-se que, pelo que se sabe, Jenner não foi o primeiro médico a efetuar tal observação, 

mas foi o primeiro a confirmá-la. Face a esta observação, o especialista decidiu conduzir uma 

experiência no ano de 1796. Para tal, convenceu um jardineiro a permitir que o seu filho de oito 

anos fosse vacinado. O procedimento consistiu em raspar no braço do menino pus proveniente da 

mão de uma leiteira com Varíola bovina. Após seis semanas inoculou-o com vírus vivo da Varíola e 

verificou que o jovem não contraiu a doença e permaneceu saudável. O médico deu a este 

procedimento o nome de «vacinação» segundo a palavra latina «vaccinus», que significa «das 

vacas». E assim nasceu a primeira vacina, justamente contra a Varíola, inicialmente experimentada 

num único paciente e dois anos depois aplicada em quinze voluntários (Schatzmayr, 2001). Ao dar 



20 
 

continuidade à sua jornada, Jenner conseguiu converter várias pessoas influentes tais como o Papa 

Pio VII, em Roma, e Luigi Sacco, também na Itália, Napoleão em França e Thomas Jefferson nos 

Estados Unidos a considerarem a vacinação como um relevante instrumento de Saúde Pública. 

Desde o início do século XIX que o medo da Varíola conduziu à rápida vulgarização desta prática de 

infeção voluntária, apesar de sempre ter havido críticas e receios face à existência de efeitos 

colaterais e até em relação a convicções religiosas e filosóficas (Schatzmayr, 2001). 

Resumidamente, a vacinação em comparação com a inoculação, apresentava um baixo risco de 

complicações tanto para o indivíduo como para a comunidade, já que era utilizada a Varíola bovina 

em detrimento da Varíola. Mas nem sempre esse procedimento foi ‘visto com bons olhos’. Houve 

pessoas que desacreditaram da sua eficácia e acabaram por promover o ceticismo. Exemplo disso 

foi o movimento anti vacinação que se proliferou na Europa e nos Estados Unidos, tornando-se um 

dos maiores movimentos populares do século XIX. Assim, a vacinação constituiu um dos debates 

mais discutidos na época (Snowden, 2020). Na verdade, só final do século XIX, é que as vacinas 

passaram a ser vistas como uma questão de prestígio nacional, pelo que muitos Estados emitiram 

leis que tinham como foco a vacinação obrigatória. 

E como se dão os últimos passos para exterminar esta horrível doença? O maior progresso alguma 

vez alcançado face ao combate desta doença infeciosa, para além da criação da vacina, deveu-se a 

uma forte ação estratégica por parte de todos os envolvidos ao longo do século XX. Corria o ano de 

1958 quando a União Soviética apresentou uma proposta à Organização Mundial da Saúde, em 

Genebra, no sentido de se estabelecer uma campanha internacional para a eliminação da Varíola 

no mundo. Nesse momento, ainda estava presente em cerca de 33 países (Schatzmayr, 2001, p. 

1526; Fenner et al., 1988). No ano seguinte foi lançada uma campanha de vacinação globalmente 

organizada que só termina passado pouco mais de duas décadas. 

Naquele momento, a situação na África e na Ásia era preocupante, já que vários obstáculos 

colocavam em causa a vacinação – desde guerras, lutas políticas, motivos religiosos e 

desconsideração de grandes segmentos da população quanto à eliminação da doença (Schatzmayr, 

2001, p. 1526). 

Anos mais tarde, mais concretamente em 1973, a Varíola foi declarada eliminada do continente 

americano. Quatro anos depois, em 1977, foi anunciado o último caso natural da doença no mundo 

numa paciente da Somália. Todavia, no ano seguinte, em Inglaterra, registou-se um caso fatal de 

Varíola em laboratório devido a uma falha nos cuidados de biossegurança. Só passados três anos, 

em 1980, é que a OMS certificou e anunciou a erradicação da respetiva doença a nível mundial, no 
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decorrer da sua Assembleia Geral (Fenner et al., 1988; Schatzmayr, 2001; Snowden, 2020). 

Sublinha-se que a OMS liderou uma missão global de vacinação e de prevenção contra a Varíola, 

que durou cerca de dez anos. Acrescenta-se, ainda, que esta organização defende que um eventual 

caso de Varíola que surja no mundo, deverá ser “tratado como uma emergência internacional” e 

que todos os recursos disponíveis serão postos em ação para controlar diretamente a ocorrência 

(Schatzmayr, 2001). Atualmente existem duas amostras da doença, em quantidades ínfimas, em 

dois laboratórios: um na Rússia e o outro nos Estados Unidos (Schatzmayr, 2001). Porém, existe 

uma forte preocupação, principalmente por parte das autoridades sanitárias e militares, de que 

este vírus e outros sejam utilizados como forma de bioterrorismo (Morais, 2012, p. 48). 

Em relação à Península Ibérica, acredita-se que a expansão islâmica, a partir de 711, tenha 

introduzido a Varíola neste território (Junior, 2005). A Varíola, também conhecida em Portugal 

como «bexigas», assolou o país com grande insistência ao longo dos séculos. A verdade é que os 

documentos e as informações alusivas a tal doença são escassos. A primeira notícia certa data o 

ano de 1423, em Coimbra e Alcáçovas. A partir daí são dados a conhecer vários surtos por todo o 

território nacional. Só no século XVIII é que os médicos portugueses começaram a efetuar uma 

referência mais recorrente, sobretudo devido à introdução no país da inoculação e da vacina de 

Jenner (Morais, 2012). 

Porém, as pessoas ainda se mostravam céticas quanto à credibilidade e à eficácia das duas técnicas, 

pelo que recorriam a santos, como São Sebastião, como protetor das «bexigas» nas crianças. 

Segundo Morais (2012), normalmente a mãe, ou outro elemento da família, depositava à volta do 

pescoço do Santo um fio de algodão ou uma fita fina que, posteriormente, era colocado no pescoço 

da criança. Esse fio ou fita tinha o poder e a virtude de afastar a doença. De acordo com o mesmo 

autor, “só após a aplicação sistemática da vacina [é que] os óbitos por varíola começaram a 

decrescer” (Morais, 2012, p. 46). 

Relativamente ao século XIX, Almeida (2014) considera que este foi o século das grandes pandemias 

e das habituais epidemias de Peste, Febre Amarela e, pela primeira vez, de Cólera. Mas a Varíola 

não foi exceção: registaram-se vários surtos ao longo desse século e na centúria seguinte. 

Morais (2012) também refere que, no século passado, Portugal foi um dos países europeus que 

mais foi atingido pelos surtos epidémicos. A Varíola reapareceu praticamente ao mesmo tempo 

que decorriam outras grandes epidemias que provocaram uma mortalidade enorme, como foi o 

caso da Pneumónica (Gripe Espanhola), do Tifo epidémico e da Cólera.  
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Para agravar mais a situação, verificou-se no século XX uma baixa adesão à vacinação antivariólica 

devido a fatores de ordem sanitária, social, política e económica. Além do mais, a baixa 

produtividade agrícola e o decréscimo grave das importações de cereais foram motivos para 

conduzir os portugueses a uma “situação de fome generalizada no País, propiciadora de uma baixa 

das defesas do organismo, o que constituiu terreno ideal para o aparecimento de diversas 

epidemias” (Morais, 2012, p. 47). 

O que se sabe com mais pormenor no início do século XX, mais concretamente entre junho e 

dezembro de 1918, é que se verificou “uma epidemia de varíola que obrigou a um movimento de 

vacinação rigorosíssimo em todo o país” (Almeida, 2014, p. 701). Inicialmente a doença era de 

caráter endémico, mas devido à sua intensidade, passou a ser classificada como epidémica. Até ao 

início do século passado, tal como acontece no presente, sobretudo em relação à vacina para a 

COVID-19: “as vacinas não eram obrigatórias por lei, mas acabavam por o ser na prática, pois a 

frequência das escolas e dos locais de trabalho implicava a prova de vacinação” (Almeida, 2014, p. 

701). Além disso, eram e ainda continuam a ser administradas de forma gratuita para os cidadãos, 

anteriormente nas Delegações de Saúde e pela Cruz Vermelha e atualmente pelos Centros de 

Saúde, Hospitais e outros estabelecimentos que permitam a sua aplicação.  

Tendo em atenção as estatísticas oficiais publicadas face à epidemia de Varíola na primeira metade 

do século XX, constata-se que em Portugal, entre 1915 e 1924, houve cerca de 16 612 óbitos, e a 

maior parte deles ocorridos entre 1918 e 1919, precisamente quando se registou o surto mais forte. 

No entanto, também se registou um pequeno surto em 1906. Esta epidemia afetou tanto homens 

como mulheres, pelo que as diferenças entre os sexos foram estatisticamente insignificantes. 

Quanto à idade, a Varíola afetou de forma esmagadora o grupo etário mais jovem, ou seja, crianças 

na primeira década de vida. Além disso, fazia-se sentir mais no inverno, sobretudo nos meses de 

dezembro e janeiro (Morais, 2012). Em pleno ano de 1938, um médico higienista, Fernando da Silva 

Correia, chega mesmo a escrever num artigo que era vergonhoso o número de óbitos registados 

até ao momento, no país, devido à Varíola. Agora, em 2022, surgiram notícias que davam conta da 

presença de pessoas infetadas pela ‘Varíola dos Macacos’– Monkeypox – em várias zonas de 

Portugal. 

 

1.3.2. Peste Negra 

Ao longo dos séculos XII e XIII a Europa viveu um período favorável de crescimento e de alguma 

prosperidade económica o que, consequentemente, levou a um aumento contínuo da sua 
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população. Contrariamente ao cenário que surgiria na centúria seguinte, o século XIII, como refere 

o historiador medievalista Guy Fourquin (1987, p. 175), “foi o apogeu da vida rural na maior parte 

do Ocidente”. No entanto, no século XIV, os maus anos agrícolas, as mudanças de clima (em 

particular o arrefecimento das temperaturas), juntamente com a estagnação das inovações 

técnicas agrícolas e o esgotamento dos terrenos de cultivo originaram uma quebra na produção, 

isto é, a escassez de produtos conduziu ao aumento dos preços, impedindo, assim, a população de 

os comprar. Esta redução drástica da produção associada ao aumento da população verificado ao 

longo do século XIV acabou por mergulhar a Europa na fome. Os cereais e o pão obtido, que naquele 

momento constituíam a base da alimentação, eram insuficientes para sustentar a população devido 

a maus anos agrícolas repetidos na escassez de cereais (Ferreira e Dias, 2016). 

Beneficiando da fragilidade da população devido à má alimentação e à falta de higiene, começaram 

a surgir várias doenças e epidemias. Exemplo flagrante disso foi a Peste Negra que rapidamente se 

propagou por toda a Europa. Esta peste em particular, como refere a historiadora Maria Helena 

Cruz Coelho (2020), afirmou-se como um ‘flagelo que foi quase global’. A par desta situação, as 

dificuldades em que a população europeia viva coincidiram com um conjunto de guerras e de 

revoltas populares como a Guerra dos Cem Anos (entre a França e a Inglaterra), as Guerras 

Fernandinas (entre Portugal e Castela), entre outras, deixando um rasto de destruição sem 

precedentes. Morriam homens, mulheres e crianças, arruinavam-se campos de cultivo e furtavam-

se bens (Ferreira e Dias, 2016). 

Portanto, a Europa, no século XIV, estava assim mergulhada numa profunda crise económica e 

social, que se prolongou durante muito tempo, já que foi um século fortemente assolado por fomes, 

pestes e guerras. Aliás, este século ficou popularmente conhecido como o século da ‘fome, da peste 

e da guerra’. 

Ferreira e Dias (2016, p. 45) são da opinião de que a “má imagem que hoje em dia impera sobre os 

1000 anos de Idade Média (c. 500 – c. 1500) deve-se, em grande parte, ao século XIV”. De uma 

forma mais concreta, destaca-se a fome causada pela diminuição da produção e consequente 

aumento dos preços dos produtos. Os mais pobres começaram a morrer, carecendo de alimentos, 

ou a ficar doentes; propagavam-se as pestes devido às más condições de higiene e ao estado 

debilitado em que se encontrava a população; as guerras e as revoltas populares eclodiram um 

pouco por toda a Europa devido ao aumento da pressão social. 

Snowden (2020, pp. 64-65) comprova o contexto geral afirmando que quando a Peste Negra 

chegou, “a Europa estava a passar por um longo período de dificuldades sociais e económicas que 

favoreceram o avanço da doença”. O autor refere, ainda, que a pandemia de peste “começou na 
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Ásia Central na década de 1330, atingiu o Ocidente em 1347 e persistiu quinhentos anos, até 

desaparecer na década de 1830” e que a “primeira vaga na Europa, de 1347 a 1353, é atualmente 

muitas vezes designada por Peste Negra, embora esta terminologia restrita tenha começado 

apenas no século XVIII”. Entre 1361 e 1362, esta doença atingiu particularmente os mais novos 

ficando conhecida, também, por Peste das Crianças. 

Vários autores afirmam que o nome Peste Negra advém das manchas negras ou escuras 

apresentadas pelos seus portadores. Contudo, Benedictow (2004) é da opinião de que tal nome 

tenha surgido na Europa devido à tradução errada da expressão latina «Atra Morti», que significa 

«morte terrível». Existe também a teoria que dava conotação à parte negativa deste grande flagelo 

mundial (Benedictow, 2004). 

Para Benedictow (2004) a história da Peste Negra é importante precisamente por ter feito história. 

Também conhecida como Yersinia Pestis, a Peste Negra foi o primeiro e o mais violento surto de 

doenças pandémicas que surgiu antes da Idade Moderna. Pinto (2020, p. 59) e Martins (2020, p. 

47) afirmam, respetivamente, que a Peste Negra “foi, sem dúvida, o maior desastre demográfico 

natural da história europeia” e “a mais traumática das experiências coletivas da época, com reflexos 

nos modelos de relacionamento humano pelos séculos fora”. Tratou-se de um dos mais 

devastadores surtos da História da Humanidade, visto que matou entre 30 e 50% da população 

europeia desencadeando mais de 50 milhões de mortes. Terá afetado todo o continente europeu 

e persistiu cerca de cinco anos.  

Vários autores (Pinto, 2020; Martins, 2020; Ruela, 2020; Ricon-Ferraz, 2020) afirmam que a doença 

terá vitimado entre um terço e metade da população europeia. Fontes estatísticas da época dão 

conta de aldeias, castelos e cidades onde restou apenas um punhado de sobreviventes, sendo as 

cidades, as sedes de vida comunitária, os locais de trocas comerciais e as zonas onde havia 

mosteiros as áreas mais atingidas (Pinto, 2020; Ricon-Ferraz, 2020). Guy Fourquin (1987, p. 334) 

reforça que o contágio se propagava com maior “facilidade na cidade, devido à promiscuidade e às 

más condições de higiene pública”. 

A Peste Negra afetou distintamente as diversas classes sociais e dizimou muitas vidas, 

independentemente da idade, do género ou do estatuto social. Foi uma doença contagiosa que 

“matou proporcionalmente mais urbanos que rurais, mais homens que mulheres, mais pobres que 

ricos e remediados, mais jovens que homens maduros ou velhos” (Pinto, 2020, p. 60). Ruela (2020) 

destaca que os mais ricos procuravam refugiar-se nas suas propriedades rurais. Estes alimentavam-

se adequadamente e viviam com melhores condições de higiene quando comparados com os mais 

pobres. Quanto às urbes, estas apresentaram percentagens mais elevadas de mortalidade do que 
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os campos. As grandes cidades europeias em meados do século XIV não detinham um sistema 

sanitário, pois o sistema romano fora destruído abrangendo “as latrinas, os canais de esgotos e as 

termas para banhos públicos. As águas sujas, de todo o género, eram, então, despejadas nas ruas, 

constantemente percorridas por porcos que iam comendo tudo o que apanhavam pelo caminho”, 

incluindo cadáveres de pessoas e animais (Ruela, 2020, p. 24). 

Quanto à origem da Peste Negra, existem várias teorias face à mesma. Há quem acredite que a 

peste se tenha espalhado a partir das portas do Mediterrâneo, chegando ao que restava do Império 

Bizantino e a Constantinopla, em 1347. Nesse mesmo ano, os navios genoveses atracaram em 

Messina, na Sicília, e rapidamente a doença se espalhou pelo resto da ilha seguindo para a Sardenha 

e a Córsega antecedendo a Itália. As cidades italianas foram as primeiras da Europa a serem 

completamente devastadas pela peste devido à posição geográfica vulnerável e ao facto de Itália 

ser, naquela época, o centro do comércio mediterrânico (Pinto, 2020; Snowden, 2020). 

De acordo com Martins (2020, p. 48) terão sido “provavelmente os navegadores genoveses que 

trouxeram para a Europa Ocidental a doença a partir da sua colónia de Caffa, na Crimeia, então 

cercada pelos mongóis”. Este autor refere, também, que há quem defenda que “a epidemia teria 

vindo em 1347 do Extremo Oriente, provavelmente da China, começando, no Ocidente, por atingir 

a ilha de Chipre e depois, progressivamente, já em 1348, as costas mediterrânicas vizinhas”. Há 

quem defenda, ainda, que teriam “sido os cruzados que, no regresso da Terra Santa, trouxeram a 

doença com eles, teoria esta hoje mais afastada” (Martins, 2020, p. 48). 

Quanto ao grau de penetração geográfica da mortandade, Pinto (2020, p. 60) é da opinião de que 

a peste seguiu as rotas comerciais, mais concretamente a Rota da Seda, o caminho dos mercadores 

e das feiras e “como chegou de barco, pelo Mediterrâneo, tocou primeiro o sul de Espanha, o sul e 

centro de França, toda a Itália, os Balcãs. Chegou à Grã-Bretanha e a Portugal no Inverno de 1348-

1349”. Nos dois anos seguintes afetou os reinos escandinavos e a Rússia. Já o “reino da Polónia e 

as zonas mais altas dos Pirenéus e dos Alpes foram poupados, ou tiveram, proporcionalmente, 

menos mortos”. 

O agente pandémico era a Yersinia Pestis, uma bactéria descoberta pelo investigador francês 

Alexandre Yersin nos finais do século XIX. Esta peste apresentava-se, essencialmente, de duas 

formas: peste bubónica e peste pneumónica. A primeira fazia-se sentir com maior intensidade no 

verão, já a segunda afetava mais no inverno (Pinto, 2020; Snowden, 2020). 

Durante muito tempo, a comunidade científica atribuiu o aparecimento da Peste Negra a um tipo 

de ratazana proveniente da Ásia, a ratazana-preta também conhecida por “«ratazana-dos-navios», 

Rattus rattus, que vivia próxima dos seres humanos e com quem partilhava preferências 
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alimentares” (Snowden, 2020, p. 72). Para uns, este tipo de ratazana teria sido trazida “a bordo dos 

navios de carga provenientes do mar Negro”. Para outros, terá sido transportada “pelas hordas de 

invasores mongóis que desde o tempo de Gengis Khan se deslocavam para Ocidente” (Martins, 

2020, p. 47). 

Martins (2020) refere que há um estudo que foi apresentado em 2018, conduzido por 

investigadores da universidade norueguesa de Oslo e da sua congénere italiana de Ferrara, que 

absolve as ratazanas do seu papel de vilãs, funcionando estas como mero meio de passagem das 

bactérias, ou seja, um intermediário. De acordo com o estudo, as culpas da propagação não são 

centradas nas ratazanas, mas sim nos piolhos e nas pulgas que parasitam o ser humano. O autor 

(Martins, 2020, p. 47) defende que os investigadores se basearam em factos distintos como “o de 

a propagação da doença através de ratos não poder ter sido tão rápida como na realidade foi, o de 

não se registar grande mortandade entre os roedores”, por exemplo.  

Acredita-se que, numa primeira fase, a Peste Negra foi transmitida através de ratos e pulgas 

infetadas que propagavam a doença quando contactavam com os seres humanos e numa segunda 

fase, passou a ser disseminada por tosse e espirros, o que acabou por potenciar a capacidade de 

transmissão, estendendo-a a uma multidão de pessoas espalhadas por várias zonas do mundo 

(Alves e Museu da Farmácia, 2020). O simples facto de falar ou estar com os doentes ou até 

simplesmente pegar naquilo em que eles tinham tocado, que se resume ao contacto pessoal, era o 

suficiente para se ficar contaminado. É o que Giovanni Boccaccio afirma na sua obra intitulada 

Decameron (Pinto, 2020). Porém, naquela época também havia a crença de que as doenças eram 

transmitidas pelo ar. Mas mais forte era a teoria de que se tratava de um castigo divino, isto é, de 

“uma punição de Deus, à imagem do que se acreditara quando a lepra invadira a Europa no século 

XI” (Ruela, 2020, p. 24). Para muitos, contrair a doença “era sinal de pecado, sendo que os 

pecadores morriam sem que alguém os aliviasse desse peso – nem os padres se aproximavam dos 

moribundos” (Ruela, 2020, p. 24). O fanatismo religioso subiu de tal maneira que, em determinados 

locais, as populações “organizavam-se em cortejos de flagelantes em que os participantes se 

chicoteavam” (Ricon-Ferraz, 2020, p. 3). A título de exemplo, em 1348, “a Irmandade dos 

Flagelantes organizou mil marchas na Alemanha. Ao longo de 33 dias, grupos de homens 

autoflagelaram-se violentamente com cintos de couro cravejados de ferro para assim ganharem a 

proteção de Deus contra a sua ira” (Ruela, 2020, p. 24). 

Para os menos tolerantes tornou-se “imperativo culpabilizar alguém e as suspeitas recaíam 

habitualmente sobre estrangeiros, marginais sociais como os leprosos ou os Judeus” (Ricon-Ferraz, 

2020, p. 3). Havia, ainda, quem achasse que se tratava de uma estratégia planeada pela nobreza 
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para enviar a plebe para o Inferno. Atualmente, sabe-se que a Peste Negra “chegara ali nuns fardos 

de tecido infestados por pulgas portadoras da bactéria” (Ruela, 2020, p. 23). 

Quanto aos sintomas, os doentes começavam por ter febre muito alta e apareciam-lhes um abcesso 

que podia ser do tamanho de um ovo ou de uma maçã no pescoço, na virilha ou na axila (Ruela, 

2020). As pessoas atravessavam dois a dez dias de incubação e, de seguida, surgiam outros 

sintomas para além da febre como as dores de cabeça e as dores musculares, os vómitos e até 

alguns delírios. No segundo ou terceiro dia de contágio todo o corpo dos doentes ficava preenchido 

por vários abcessos, também conhecidos por bubões, que rebentavam e libertavam pus. Com os 

bubões rebentados, a dor e a febre diminuíam. Contudo, começavam a surgir várias manchas 

escuras na pele, devido às hemorragias. Geralmente, as vítimas da peste morriam em pouco mais 

de uma semana, pelo que a morte era quase certa e rápida (Ruela, 2020).  

Relativamente às formas de tratamento, havia quem acreditasse que o vinagre operava como 

desinfetante e outros eram da opinião de que as ervas que dispunham nos lenços que cobriam a 

cara eram eficazes (Ruela, 2020). A verdade é que até aquele momento, não existia nenhum 

tratamento suficientemente eficaz para combater a doença, pois a medicina da altura estava pouco 

desenvolvida. 

No que diz respeito às formas de prevenção, Ricon-Ferraz (2020, p. 3) afirma que eram 

estabelecidas medidas de isolamento das cidades, principalmente a viajantes que estivessem 

infetados, “as quarentenas dos barcos, as terrestres e os cordões sanitários para proteção das 

populações e limite da propagação” do flagelo. Exemplo disso são as urbes fortificadas cujas 

“muralhas funcionavam como cordões sanitários com normas definidas para a mobilidade” de 

pessoas e de bens. Contudo, o “confinamento das urbes levantava sérios problemas de 

sustentabilidade económica e de segurança social, motivos de constantes contestações. Em relação 

aos povoados sem muralhas, formavam-se, também, cordões sanitários que estabeleciam o 

confinamento e certificavam a proteção das populações (Ricon-Ferraz, 2020, p. 3). 

De um modo geral, as pessoas isolavam-se, ou seja, entravam em quarentena (palavra derivada do 

termo italiano «quaranta», que significa «quarenta», o número de dias recomendado de 

isolamento), mantendo-se dentro de um perímetro delimitado. 

Apesar de a pandemia de Peste Negra datar o século XIV, a verdade é que só passados três séculos 

(XVII) Charles de Lorme, um médico francês, criou um traje para os médicos se protegerem da 

peste. Segundo Alves e o Museu da Farmácia (2020, p. 1), esta peça de vestuário caracterizava-se 

por: 
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Um manto preto, que cobria todo o corpo de forma a proteger aqueles que o vestissem. A cabeça 

era coberta com uma máscara negra que tinha a particularidade de ter um bico no qual eram 

colocadas ervas aromáticas misturadas com palha. Este composto tinha a finalidade de filtrar os 

odores fétidos da peste negra, evitando a contaminação do médico, segundo a teoria miasmática. 

Sinteticamente, desde o início da Peste Negra até meados do século XVIII, a Europa foi vítima de 

vários surtos epidémicos, não só de peste, mas também de Gripe, Tifo, Sarampo, Sífilis e Varíola. 

Todavia, “a peste continuou a ser a rainha das epidemias, com surtos regulares e devastadores que, 

embora não cessassem, iam alargando os ciclos de ocorrência” (Pinto, 2020, p. 97). Após este 

grande flagelo, a estrutura social, a hierarquia, as crenças e os valores sociais instituídos sofreram 

uma forte mudança. De facto, Portugal não escapou a estes surtos, incluindo o da Peste Negra. 

Se resumirmos o século XIV em Portugal – à semelhança da realidade europeia – o que se pode 

dizer é que se tratou de um século marcado por uma forte crise económica e social, crise esta 

originada pelos maus anos agrícolas, desde o reinado de D. Dinis, pelas guerras e, mais tarde, pela 

Peste Negra (Ferreira e Dias, 2016). 

Portugal foi, efetivamente, afetado pela fome, pela peste e pelas guerras. Em 1343 houve uma 

carestia de cereais que, consequentemente, deixou muitas pessoas entregues à fome. Quatro anos 

depois, parte da cidade de Coimbra foi destruída por um terramoto. Em 1348, a Peste Negra entra 

no país e permanece fortemente instalada até 1349, acabando por marcar uma parte considerável 

do reinado de D. Afonso IV (1325-1357), com repercussões nos reinados seguintes (Pinto, 2020; 

Silva, 2020). Efetivamente, uma segunda vaga – a Pestis secunda (Silva, 2021) – marcaria a segunda 

metade do século XIV. Por outro lado, as guerras civis ocorridas entre 1319 e 1324, em 1355, e os 

vários conflitos contra Castela, entre 1336 e 1431 ou entre 1383 e 1385 contribuíram para uma 

instabilidade enorme no Reino. 

D. Afonso IV e os reinados seguintes de D. Pedro I (1357-1367) e de D. Fernando (1367-1383) 

pautaram-se pela crise. Os monarcas promoveram uma legislação para restabelecer a ordem social 

e “leis contra a mendicidade e a ociosidade, as tentativas de tabelamento de salários e até 

legislação expropriatória sobre os terrenos agrícolas, como a Lei das Sesmarias de D. Fernando” 

que “provam a permanência da epidemia”. Apesar disso, “a peste chegou a favorecer os 

portugueses, como quando obrigou os castelhanos a levantar o cerco de Lisboa” (Pinto, 2020, p. 

49). No reinado de D. João I (1385-1433), o exército foi atacado pela peste e houve até um rei: D. 

Duarte (1433-1438) que morreu vítima de peste em 1438. 

Pinto (2020, p. 49) constata que as consequências sociais no Reino foram semelhantes às do resto 

da Europa, implicando a “subida dos salários no campo e o aparecimento dos «novos-ricos», que 
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emigravam para as cidades”. A diferença que se destacou “foi a extinção do feudalismo político, 

dada a centralização do poder real nas guerras contra os muçulmanos e no exercício da jurisdição 

suprema do Reino”. 

O que se sabe ao certo é que a peste apareceu em vagas e através de vias variadas. Um desses 

meios seriam os barcos, “com os portos do Porto, Lisboa, Setúbal e Algarve como os candidatos 

mais bem posicionados”, os outros seriam os eixos de comunicação com a Galiza, principalmente 

“através da passagem Valença-Tui, coincidente com o Caminho de Santiago, e com a fronteira de 

Chaves. Já no Sul, é possível que tenha sido o lado português a transmitir ao castelhano” (Silva, 

2020, p. 51). Na opinião de Silva (2020, p. 51), a “propagação ter-se-á feito sobretudo da costa para 

o interior, com o exército de pulgas vetores e ratos hospedeiros a circular entre terras, a bordo de 

cargas e mercadorias”. 

Em relação ao número de mortos em território nacional, desconhece-se a mortandade que a peste 

causou no país. No entanto, há outras informações a destacar. Ferreira e Dias (2016, p. 26) 

acrescentam que só dois séculos depois do aparecimento da peste, no século XVI, é que “a 

população portuguesa alcançou os valores que tinha antes” da sua chegada “em medos do século 

XIV”. 

Nos séculos seguintes, Lisboa enfrentou vários reaparecimentos da peste. Perante isto, muitos 

portugueses passaram a acreditar que se tratava de um castigo divino e que só as procissões e as 

devoções suplicantes a santos, como São Roque, seriam capazes de atenuar este sofrimento ou 

contemplar alguma compaixão perante os pobres pecadores. 

 

1.3.3. Gripe Espanhola  

O primeiro quartel do século XX foi marcado pela eclosão da Primeira Grande Guerra Mundial 

(1914-1918) que trouxe consigo repercussões fortes na economia, na sociedade e, sobretudo, na 

política, uma vez que se assistiu também a uma rutura e radicalidade ideológica em vários países 

da Europa. A título de exemplo, destaca-se a revolução soviética, a guerra civil russa, a perceção do 

‘perigo comunista’ na Europa Ocidental, o triunfo de Mussolini e do fascismo em Itália, a 

instabilidade na Alemanha, a ditadura militar em Espanha e em Portugal, ou a General Strike em 

Inglaterra (Pinto, 2020, p. 220). 

Todavia, por coincidência no tempo e no espaço, surgiu uma pandemia que deixou todos os países 

alarmados: a Gripe de 1918 (que se estendeu até 1920). Esta foi a primeira de duas pandemias 

causadas pelo vírus Influenza A do subtipo H1N1. A segunda ocorreu em 2009 e ficou conhecida 

por Gripe A. 
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Para Ricon-Ferraz (2020, p. 8), apesar de nos finais do século XIX e início do século XX assistir-se à 

“democratização dos produtos de higiene pessoal, corporal e das habitações, como parte do 

movimento higienista nascente” e de se viver num tempo marcado pela informação, registos e 

importantes progressos nas Ciências, na Medicina e nos Serviços de Saúde, tais avanços não foram 

suficientes para travar aquela que terá sido na opinião de vários especialistas (Sobral et al., 2009; 

Killingray, 2009; Teixeira, 2020), a maior e mais grave pandemia registada na história humana a 

atingir o mundo desde a Peste Negra (de meados do século XIV). 

A Gripe de 1918 ficou conhecida mundialmente por Gripe Espanhola. Tal designação deve-se ao 

facto de, primeiramente, se tratar de uma gripe e porque as primeiras notícias da pandemia vieram 

de Espanha, um país neutro, sem censura institucionalizada, em comparação com os países 

combatentes em que a censura militar encobria as verdadeiras informações (Pinto, 2020; Ricon-

Ferraz, 2020; Silva, 2020; Teixeira, 2020). 

Também há outras designações para a Gripe de 1918, como Influenza e Pneumónica, por exemplo. 

A palavra Influenza deriva do italiano e corresponde à crença na influência dos astros na sua origem. 

Já o termo Pneumónica foi adotado em Portugal visto que se tratava de uma doença que afetava 

fortemente os pulmões. 

Existem teorias variadas sobre a origem da Gripe Espanhola, pelo que não há consensualidade. Há 

quem diga que tudo começou nos Estados Unidos, mais concretamente na base militar de Camp 

Funston, Kansas. Tratava-se de um campo de treino onde cerca de 50 000 militares paravam e se 

preparavam antes de partirem para França. Perante sintomas como a febre, as dores na cabeça e 

nas articulações, as náuseas e os problemas respiratórios, vários militares acorreram aos serviços 

médicos. Ainda não havia um diagnóstico preciso do problema e já os sintomas se propagavam por 

todo o campo e deste às restantes bases militares. Do espaço militar estendeu-se a todo o 

continente americano e à escala mundial (Pinto, 2020). 

Outros, afirmam que a Gripe de 1918 surgiu num acampamento e centro hospitalar de campanha 

onde se tratavam os militares britânicos, principalmente os gazeados, localizado em Étaples 

(França). Pinto (2020) refere que um estudo efetuado em 1999, por uma equipa de virologistas 

ingleses, dá conta de que já tinham ocorrido casos no final de 1917 e que perto dos alojamentos 

militares hospitalares “estariam aves e porcos destinados ao abate alimentar, que teriam gerado 

entre eles um vírus migrante” (Pinto, 2020, pp. 195-196). Há ainda quem faça referência a soldados 

doentes da Indochina, que foram mobilizados para trabalhos de retaguarda logo no início da 

Primeira Guerra Mundial (Ricon-Ferraz, 2020; Ruela, 2020; Silva, 2020). 
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A Gripe de 1918 implicou três grandes vagas. O primeiro surto ocorreu no fim da Guerra, isto é, na 

primavera de 1918 (entre março e abril) e foi relativamente moderado, com recuperações rápidas 

e um baixo número de vítimas mortais, em comparação com o segundo que apareceu entre agosto 

e o final desse ano e foi mais intenso e letal. Esta segunda vaga coincidiu com os últimos combates 

e com a assinatura do Armistício a 11 de novembro do respetivo ano. Tratou-se de um surto mais 

forte, visto que nesse período, uma massa de soldados concentrados nas frentes regressou a casa 

contaminada, infetando as suas famílias e vizinhos. Já o terceiro surto decorreu entre fevereiro e 

maio de 1919 e foi brando tal como o primeiro (Pinto, 2020). Segundo Killingray (2009, p. 46), esta 

última vaga foi menos virulenta “talvez porque a exposição aos dois surtos anteriores tenha 

conferido à população um certo grau de imunidade”. 

Porém, em alguns países, a pandemia prolongou-se até 1920 como aconteceu com a Espanha, a 

Alemanha, a Dinamarca e a Finlândia que tiveram o seu pico de contágio nos primeiros quatro 

meses de 1920, “numa altura em que no resto da Europa a epidemia já estava praticamente 

controlada” (Pinto, 2020, p. 226). 

Tal como a origem da pandemia, a letalidade também continua a ser objeto de uma certa polémica 

e discrepância, principalmente devido à imprecisão dos dados. Há vários textos e artigos publicados 

que dão conta de um número de vítimas a rondar entre os 17 e os 100 milhões, outros a afirmar 

que o número de mortos variou entre os 50 e os 100 milhões. Todavia, acredita-se que o número 

de mortes ultrapassou os indicados, por falta de registos exatos (Teixeira, 2020; Esteves, 2020, 

Sobral, 2020). 

Na realidade, o ano de 1918 foi marcado por um aumento significativo da mortalidade mundial, 

facto que se deveu não só à pandemia como também à Grande Guerra. Todos os continentes foram 

afetados. Atendendo aos dados disponíveis, o maior número de mortos registou-se, sobretudo, na 

Ásia e na Europa, seguindo-se a África e a América e, por último, a Oceânia. Quanto aos países com 

maior incidência de mortalidade, destaca-se a Índia, a China, a Indonésia, os EUA, a Rússia, a Nigéria 

e a Itália (Teixeira, 2020). Excecionalmente, houve países como a Dinamarca, onde a incidência da 

Gripe Espanhola foi mínima. 

Apesar de determinados grupos de risco tradicionais da gripe serem mais vulneráveis, como os mais 

velhos e as crianças, estes foram poupados. O vírus era essencialmente ‘democrático’, já que atingia 

ricos e pobres, habitantes urbanos e rurais (Killingray, 2009). Destaca-se várias pessoas ilustres e 

influentes que foram vítimas da Gripe Espanhola: o poeta francês Guillaume Apollinaire, o pai da 

Sociologia Marx Weber, o pintor simbolista Gustav Klimt, o presidente eleito do Brasil Rodrigues 

Alves e até Frederick Trump, avô do ex-presidente dos EUA. No entanto, figuras como Afonso XIII, 
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rei de Espanha, Georges Clémenceau, primeiro-ministro da França, e Franz Kafka, escritor checo, 

conseguiram resistir à doença (Teixeira, 2020). 

No entanto, os principais afetados foram os jovens adultos, particularmente do sexo masculino, 

com idades compreendidas entre os 20 e os 40 anos (Silva, 2020). Já Pinto (2020) refere que a 

diferença entre o número de mortos em combate e os que morreram vítimas da Gripe de 1918 terá 

sido relativamente curta. 

Em relação ao número de infetados, na Europa, o contágio entre soldados foi muito rápido, 

possivelmente devido às condições de higiene que eram restritas ou quase inexistentes e ao pouco 

espaço das trincheiras para proteger tantos homens. Acredita-se que a Gripe Espanhola tenha 

contaminado cerca de 500 milhões de pessoas, o que corresponde, aproximadamente, a um quarto 

da população mundial da época (Pinto, 2020; Ruela, 2020). Regista-se, ainda, que houve vários 

problemas para além do elevado número de vítimas, tais como a falta de pessoal médico, e de 

enfermagem, assim como a falta de preparação dos médicos que foram confrontados com um vírus 

desconhecido, a pouca capacidade por parte de muitos hospitais em receber os doentes e a 

ausência de medidas sanitárias adequadas (Teixeira, 2020). E isso foi algo que se verificou em várias 

partes do mundo, especialmente nos Estados Unidos. 

No que concerne à capacidade de propagação da Gripe de 1918, esta atacava fortemente o sistema 

respiratório e era altamente contagiosa, disseminando-se facilmente de pessoa para pessoa. 

Quanto aos infetados, Pinto (2020, p. 195) afirma que estes “tossiam, espirravam, falavam, e os 

que lhes estavam próximos podiam ser contaminados pelo ar comum que respiravam”. Numa fase 

posterior, “sangravam pelo nariz, pelas orelhas, tinham febre alta e morriam”. Killingray (2009) dá 

a conhecer que o período de incubação era curto e que algumas pessoas caíam de cama e morriam 

em poucos dias, outras finavam-se em pela rua. 

Relativamente às formas de tratamento, Killingray (2009, p. 45) indica que o melhor procedimento 

a adotar face à gripe “era o repouso na cama, doses regulares de aspirina e cuidados de 

enfermagem, recursos que só estavam ao alcance de uma minoria”. 

Quanto à criação da aspirina, sabe-se que esta foi desenvolvida por Felix Hoffmann, um químico 

alemão que investigava várias formas de aliviar as dores reumáticas do seu pai. Atendendo ao facto 

de Hoffmann trabalhar para a Bayer, coube a esta empresa farmacêutica comercializar este produto 

rico em ácido acetilsalicílico, lançando-o para o mercado, em 1899, com o nome de Aspirina. 

Atualmente, em muitos países, a Bayer é ainda a detentora da patente. 

Naquela altura as dosagens de aspirina prescritas eram elevadíssimas, chegando a trinta gramas 

diários (a dose atualmente recomendada é de apenas quatro gramas). Neste caso, havia pessoas 
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que não morriam da doença, mas da cura, especialmente devido à sobredosagem desse 

medicamento que, consequentemente, levava ao envenenamento (Pinto, 2020). Para além de os 

médicos prescreverem ópio, havia quem tomasse álcool como quinino e bebidas fortes como 

uísque, gin, brandy, rum e aguardente, entre outras receitas. Mas sempre sem resultados. Teixeira 

(2020) refere que só no fim da pandemia surgem os Ministérios da Saúde, sendo a Inglaterra um 

dos primeiros países europeus a fazê-lo. 

Como forma de prevenção e atendendo ao facto de que até aquele momento não havia meios de 

diagnóstico, antibióticos ou vacinas para responder à pandemia, recorria-se ao método tradicional 

que consistia em “separar os sãos dos doentes através do isolamento e da quarentena” (Pinto, 

2020, p. 198). Já os recém-chegados e os indigentes eram isolados em enfermarias. As pessoas 

começaram a evitar sítios fechados como, por exemplo, igrejas, teatros, cinemas, cafés, grandes 

armazéns, pensões e hotéis, mercados, transportes públicos, fábricas, oficinas; ou seja, diversos 

espaços públicos. Os sítios caracterizados por uma considerável concentração da população foram 

alvo de desinfestação (Couto, Couto e Cruz, 2020). 

Para Ricon-Ferraz (2020, p. 11), este foi “o tempo da implementação de importantes medidas de 

higiene pública e urbana, de isolamento social, de educação para a saúde, de defesa como os 

cordões sanitários. Muitos países adotaram o uso de máscaras de gaze”. 

Neste sentido, foram promulgadas diversas medidas de emergência que se prendiam não só com 

o isolamento de doentes em casa, como também a limitação de atividades públicas. Assistiu-se ao 

encerramento de lojas, cinemas, escolas e outros edifícios públicos (à exceção dos bares e das 

igrejas), os eventos desportivos foram cancelados e os cortejos fúnebres desencorajados por receio 

do contágio. Os transportes públicos e os bens importados foram sujeitos a fumigações e, em 

algumas cidades, as máscaras faciais tornaram-se acessórios de primeira necessidade para as 

pessoas que trabalhavam em espaços públicos. Por exemplo, em Nova Iorque, foram criados 

regulamentos que proibiam os cidadãos de espirrar, tossir ou cuspir na rua. Os elétricos foram 

transformados em carros funerários e os mortos enterrados em valas comuns perante a falta de 

caixões. Estas medidas visaram combater a pandemia através do controlo de pessoas e bens, 

afetaram gravemente o setor do comércio, a distribuição de produtos e o quotidiano das pessoas 

(Killingray, 2009; Teixeira, 2020). 

Segundo Silva (2020, p. 30), dois grandes fenómenos mundiais marcaram de forma irreversível o 

primeiro quartel do século XX: a Primeira e Grande Guerra Mundial e a pandemia de gripe 

popularmente conhecida por Gripe Espanhola. Embora a pandemia tenha provocado mais vítimas 

em dois anos em comparação com uma guerra que perdurou por quatro anos, a verdade é que a 
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primeira foi rapidamente esquecida. Esta situação “valeu-lhe a alcunha de «Pandemia Esquecida», 

atribuída por José Manuel Sobral, Maria Luísa Lima, Paula Castro e Paulo Silveira e Sousa”.  

Como já se referiu, a Gripe Espanhola ficou conhecida em Portugal como Gripe Pneumónica ou 

simplesmente Pneumónica, emergindo no país em maio de 1918. Silva (2020) refere que naquela 

altura, o país “vivia já dias difíceis, numa situação agravada pelo envolvimento na I Guerra Mundial 

(1914-1918); esta conjuntura dificultou a implementação de patentes, levando ao desastre 

sanitário”. Portugal era um país exausto, já que tinha atravessado conflitos políticos: uma ditadura 

de um ano, uma breve restauração monárquica parcial e outras epidemias também se faziam sentir, 

tais como o Tifo, a Varíola e a Tuberculose que contabilizaram um número considerável de mortos 

(Martins, 2020; Teixeira, 2020). Sublinha-se que a população portuguesa era maioritariamente 

pobre e analfabeta. Residia em habitações míseras o que era condição suficiente para facilitar a 

propagação de um conjunto de doenças de cariz infecioso (Silva, 2020). O final do ano de 1918 é 

ainda marcado pelo assassinato do Presidente da República Sidónio Pais que fundou um “regime 

presidencialista no qual o Chefe de Estado é, ao mesmo tempo, líder do governo”, sendo 

substituído pouco tempo depois por António José de Almeida (Ferreira e Dias, 2016, p. 163). 

Contudo, não podemos abordar a Pneumónica sem referenciar aquele que a enfrentou sem 

receios, dando sinais do seu valor: o Doutor Ricardo Jorge marcou a primeira metade do século XX 

em Portugal no que respeita à Saúde Pública, isto a par de uma intensa atividade científica que o 

consagrou como epidemiologista e higienista, tornando-se numa referência incontornável (Diniz, 

2018). No ano em que surgiu a Pneumónica ele era membro do Conselho Superior de Higiene. Este 

posto facultou-lhe projeção nacional e internacional no campo da Saúde Pública. Contudo, ele já 

havia prestado serviço público como higienista no surto epidémico de Lisboa de 1894 e no surto de 

peste do Porto, em 1899 (Nunes, 2020). 

Nunes (2020) refere que a partir de setembro de 1918, Ricardo Jorge escolhe o termo 

«Pneumónica» para se dirigir a uma nova estirpe de gripe que afetava gravemente os pulmões e as 

vias respiratórias dos portugueses, termo este que ficou marcado na imprensa nacional. Dois 

grandes exemplos de arquivos de factos nacionais e internacionais face a este flagelo são os jornais: 

Diário de Notícias e O Século. Em pleno mês de setembro de 1918 surgiam as primeiras notícias de 

vítimas da Pneumónica. Perante esta situação, Ricardo Jorge introduziu as primeiras medidas 

sanitárias profiláticas: proibição de feiras e de romarias; restrição de missas e atos litúrgicos; 

encerramento de estabelecimentos comerciais e de escolas; isolamento social; cordões sanitários, 

entre outras (estas medidas são semelhantes às atualmente aplicadas para a COVID-19). A 
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imprensa foi utilizada para “controlar a opinião pública para assim evitar o pânico social 

generalizado e incutir hábitos de comportamentos coletivos e individuais adequados” (Nunes, 

2020, p. 23).  

Nunes (2020, p. 23) destaca que no jornal O Século, “o mês de outubro de 1918 foi o período mais 

rico em informações de primeira página”, principalmente em relação aos comunicados oficiais da 

Direção-Geral de Saúde Pública e a medidas profiláticas assentes na prevenção e em publicidade.  

Resumidamente, o epidemiologista e higienista Ricardo Jorge coordenou as medidas sanitárias e 

informação veiculadas nos jornais nacionais. Teve um papel relevante no combate à pandemia de 

1818-1919 como membro do Conselho Superior de Higiene. Para combater esta forte doença 

contagiosa, Ricardo Jorge aconselhava ‘cama, dieta, tisanas e médico’. Considerou que a única 

solução passaria pela criação de imunidade de grupo ou pela produção de uma vacina 

suficientemente eficaz para proteger os cidadãos do vírus (Esteves, 2020). No entanto, Silva (2020, 

p. 33) é da opinião de que “as tentativas de reformas sanitárias revelaram-se ineficazes para 

melhorar a saúde da população, sendo a cobertura médica e hospitalar muito deficitária”. 

Salienta-se um acontecimento importante: a viagem trágica do vapor “Moçambique”, cujo 

percurso foi efetuado de Lourenço Marques a Lisboa, entre setembro e outubro de 1918. Nesta 

viagem faleceram perto de 200 pessoas a bordo, vítimas da Pneumónica, em apenas 26 dias. Num 

único dia chegaram a morrer 43 homens. O navio contava com a presença de 633 militares, 186 

passageiros civis e 133 tripulantes (Silva, 2020). 

Esta epidemia registou três vagas em Portugal, à imagem do que aconteceu na Europa e no Mundo. 

A primeira vaga foi detetada no final de maio de 1918 numa zona fronteiriça com Espanha, ou seja, 

em Vila Viçosa, provavelmente trazida por trabalhadores sazonais portugueses que regressavam 

do país vizinho, espalhando-se pelo Alentejo e expandindo-se rapidamente para o resto do país. 

Atingiu o seu ponto máximo em junho e não foi propriamente letal. A segunda fase começou nos 

finais de agosto, na zona do Porto, mais precisamente em Vila Nova de Gaia, alastrando-se 

rapidamente por todo o país. Foi extremamente forte e mortal causando pneumonias fulminantes 

e mortes súbitas. A partir de meados do mês de setembro de 1918 foram atingidas as regiões 

costeiras e a maior parte do centro e do sul. No mês seguinte a epidemia chegou ao Algarve. Em 

novembro o número de casos começou a diminuir. A terceira e última vaga foi menos letal e 

começou em fevereiro de 1919 prolongando-se até maio. Todavia, há quem defenda que houve 

ainda uma quarta vaga, no outono-inverno de 1920 (Sobral, 2020; Esteves, 2020). 
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De acordo com Andrade e Felismino (2018), os médicos recomendavam várias formas de tratar a 

Pneumónica: caldo de galinha, água com açúcar, sumo de laranja, infusões de limão; banho, 

aspersão dos lençóis com água ou colocação de panos encharcados na cabeça para fazer baixar a 

febre, uso de máscara, por parte  dos funcionários sanitários e  dos voluntários; lavagem frequente 

das mãos, com sabonete ou desinfetante químico; desinfeção dos quartos dos doentes com 

creolina ou cal e, quando não podiam ser ventilados, fumigações de eucalipto; proteção das fossas 

nasais com óleos, vaselina, glicerina ou pasta dentífrica; aspirina ou quinino para baixar a 

temperatura e  diminuir a febre (Portugal usou mais o quinino). Também se promoveu o emprego 

de procedimentos/remédios caseiros tais como a fricção do corpo, as cataplasmas de farinha de 

mostarda, os clisteres com água e sabão e a aplicação de ventosas, secas ou escarificadas, foram 

recomendados com frequência. Para desinfetar as vias aéreas superiores recorreu-se a gargarejos 

regulares com soluções salinas, mentoladas, de fabrico caseiro ou vendidas nas farmácias, ou à 

diluição de pasta dentífrica em água.  

Aqueles que eram julgados como sendo os mais vulneráveis à doença, nomeadamente, as crianças 

com menos de um ano e os idosos, foram na realidade os que mais resistiram. Os jovens adultos, 

que seriam teoricamente os mais resistentes e aptos para trabalhar, acabaram por ser as principais 

vítimas (Bandeira, 2009; Teixeira, 2020). 

No que diz respeito à mortalidade, a imprecisão de dados também se verificou no caso português. 

Portugal foi um dos países europeus que registou uma mortalidade considerada como elevada. De 

acordo com as estatísticas oficiais, morreram aproximadamente 60 mil pessoas: cerca de 56 mil em 

1918 e mais de 3 mil em 1919. No entanto, como assinalaria anos mais tarde o médico Silva Correia, 

a mortalidade terá sido bem superior (Sobral et al., 2009; Sobral, 2020; Esteves, 2020). Por exemplo, 

Esteves (2020) afirma que o número de vítimas mortais rondará as 100 mil pessoas. 

Entre as vítimas da Pneumónica podemos destacar, em 1918, entre outros, os jovens pintores 

modernistas Guilherme de Santa-Rita e Amadeo Souza-Cardozo, e dois dos três pastorinhos de 

Fátima: Jacinta e Francisco. 

Durante este período em que a Pneumónica esteve presente no país, todos os distritos de Portugal 

Continental foram atingidos, embora com intensidades diferentes. O distrito mais castigado foi 

Coimbra, seguindo-se Leiria, Vila Real, Viseu, Santarém e Faro. Já o combate à pandemia teve 

eficácia maior no Porto e em Lisboa devido aos serviços de saúde e aos controlos administrativos 

(Bandeira, 2009).  
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1.3.4. Ébola 

O vírus do Ébola (EBOV) faz parte de uma família denominada Filoviridae, pertencendo ao género 

Ebolavirus, distribuindo-se por cinco espécies. No entanto, quatro dessas espécies foram 

identificadas na África Equatorial e provocam doenças em humanos. São elas o Zaire ebolavirus 

(ZEBOV), o Sudan ebolavirus (SUDV), o Tai Forest ebolavirus (TAFV), anteriormente conhecido por 

Cote d'Ivoire ebolavirus e o Bundibugyo ebolavirus (BDBV). A quinta espécie provoca doenças em 

primatas não-humanos e designa-se de Reston ebolavirus (RESTV) (Ferreira, 2017; CDC, 2020; 

Victoriano, 2020). 

Quanto ao nome da doença: Ébola – este deriva da localização do primeiro surto. Vários estudos 

indicam que os primeiros surtos da doença ocorreram em 1976, em dois países da África Central. 

O primeiro foi na República Democrática do Congo, mais concretamente, em Yambuku, uma aldeia 

próxima do rio Ébola e o segundo aconteceu em Nzara, numa povoação situada na República do 

Sudão, atual Sudão do Sul (Ferreira, 2017; Pinto, 2020; Ricon-Ferraz, 2020). 

Atendendo ao facto de os dois surtos terem origens diferentes, isto é, terem sido causados por dois 

vírus geneticamente distintos, a comunidade científica batizou um como Zaire ebolavirus e o outro 

como Sudan ebolavirus. Segundo Pinto (2020, p. 237), “gorilas, chimpanzés, antílopes, porcos-

espinhos, mas sobretudo morcegos frutívoros, podiam estar na origem da praga, pela alimentação, 

ali tradicional, de «carne da selva»”; contudo, também considera que “a necessidade e exiguidade 

de recursos” terão levado, por exemplo, “as enfermeiras do hospital de Yambuku a usarem as 

mesmas cinco seringas para centenas de doentes”. 

No entanto, existem outros estudos virais e epidemiológicos que referem que o vírus Ébola existiu 

muito antes dos primeiros surtos apresentados oficialmente. A verdade é que o vírus já foi 

identificado e as investigações têm-se centrado, essencialmente, no estudo de uma diversidade de 

animais e de plantas procurando detetar o reservatório hospedeiro do vírus em causa (Ricon-Ferraz, 

2020). 

Desde 1976 que o continente africano e, posteriormente, alguns continentes espalhados pelo 

mundo testemunharam vários surtos do vírus. A título de exemplo, em 1989, o vírus Ébola Reston 

foi identificado em macacos importados das Filipinas, revelando que este não estava confinado só 

e exclusivamente ao continente africano. Em 1995, ocorreu um surto em Kikwit (atual República 

Democrática do Congo) e nessa altura a comunidade já estava sensibilizada, os hospitais 

apresentavam-se bem equipados e os profissionais de saúde bem preparados (Ricon-Ferraz, 2020, 

pp. 13-14). 



38 
 

Contudo, Ferreira (2017, p. 18) dá a conhecer o último grande surto que se propagou no continente 

africano e além-fronteiras, desencadeando uma transmissão descontrolada: 

O último grande surto de EBOV que ocorreu foi durante os anos de 2014 e 2015, na parte oeste do 
continente africano, principalmente na Guiné, Serra Leoa e Libéria, embora tenham sido descritos 
casos na Nigéria, Mali, Senegal, Estados Unidos América (EUA), Reino Unido, Espanha, RDC e Itália. 
Os casos descritos nos EUA e na Europa foram referentes a pessoas que tinham sido contaminadas 
no continente africano e que posteriormente regressaram ao seu país de origem para tratamento 
sendo que alguns casos só foram detectados quando o doente chegou ao país de origem.  

No sentido de compreender melhor o vírus em questão, serão apresentadas, sucintamente, as 

formas de transmissão, os principais sintomas e as formas de tratamento e de prevenção. 

Em relação à forma de transmissão, esta ocorre principalmente pelo contacto com sangue, 

secreções ou outros fluídos corporais de pessoas ou animais infetados, sendo que o mais comum 

em surtos é contacto direto com doentes e/ou cadáveres contaminados. O vírus já foi detetado na 

pele, no sémen e nas secreções genitais dos doentes infetados (Singh et al., 2016; Ferreira, 2017, 

p. 15; Victoriano, 2020). 

Relativamente aos sintomas, estes aparecem normalmente após 8 a 10 dias de exposição ao vírus. 

Os principais sintomas são os seguintes: febre, calafrios, dores de cabeça, fraqueza, hemorragias 

internas, diarreias, náuseas, vómitos e dores abdominais. Em casos graves, poderá ocorrer a perda 

de eletrólitos e de fluídos que “juntamente com o aparecimento de sepsies, podem levar à necrose 

multifocal, à falência de vários órgãos e a distúrbios na coagulação, podendo ainda aparecer febre 

hemorrágica”. Já a morte ocorre normalmente após 6 a 16 dias do surgimento dos primeiros 

sintomas (Martines et al., 2015; Ferreira, 2017, p. 15; Duraffour, Malvy e Sissoko, 2017). 

Já as formas de tratamento centram-se na utilização de um largo espectro de antibióticos, sendo 

que muitos deles também são utilizados contra a Malária (Pinto, 2020). Victoriano (2020, p. 6) 

afirma que apesar de existirem vacinas e tratamentos em progresso, a gestão dos casos “baseia-se 

na sintomatologia e manutenção e reposição de fluídos e eletrólitos, para prevenção e controlo da 

falência de órgãos”. 

Depois do grande surto ocorrido entre 2014 e 2015, a comunidade científica e as organizações 

internacionais ligadas à área da saúde “concentraram esforços na contenção da epidemia e na 

pesquisa de antídotos, preventivos e curativos”, visando provocar alterações a vários níveis que 

necessitam de intervenção, desde a nível institucional, passando também pelos níveis científico, da 

indústria farmacêutica, da saúde pública e social (Pinto, 2020, p. 238). A OMS classificou nesse ano 

a epidemia em causa como um problema de Saúde Pública em África, alertando para a necessária 

atenção e preocupação para com este assunto. 
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Destaca-se que um dos últimos surtos conhecidos ocorreu em maio de 2018, na província do 

Equador e no Kivu do Norte da República Democrática do Congo, mas a epidemia foi rapidamente 

controlada. De modo a estar a par dos últimos acontecimentos alusivos ao vírus Ébola, Pinto (2020) 

informa que na sequência de um surto na República Democrática do Congo em julho de 2019, a 

OMS declarou o Ébola como urgência de Saúde Pública no âmbito internacional. Em fevereiro de 

2020 a epidemia foi considerada contida. 

Ferreira (2017) refere que ao nível da saúde e enquanto país externo face à doença, Portugal 

desenvolveu uma plataforma que abrange entidades nacionais distintas, como é o caso da Direção-

Geral da Saúde (DGS). Esta valência denomina-se de Plataforma de Resposta à doença por vírus 

Ébola e foi reforçada a nível político pela criação da Comissão Interministerial de Coordenação da 

Resposta ao Ébola.  

Assim, a DGS elaborou diversos documentos orientadores e um plano de contingência designado 

Plano de Contingência Nacional do Setor da Saúde para a Doença por Vírus Ébola. Os documentos 

apresentam objetivos diversos tais como estabelecer uma estrutura de coordenação e de 

preparação e resposta, em parceria com diversas entidades; a elaboração e divulgação de 

orientações, algoritmos e protocolos de atuação flexíveis para dar respostas adaptadas e rápidas; 

aumentar a força de mecanismos para avaliação do risco; a promoção de condutas que facilitem a 

identificação de um caso suspeito; o reforço dos mecanismos já estabelecidos no âmbito da 

Sanidade Internacional, de acordo com as orientações do Regulamento Sanitário Internacional e o 

desenvolvimento e aplicação do Plano de Formação e Treino, envolvendo, também, a realização de 

simulacros (Direção-Geral da Saúde, 2015). 

 

1.3.5. COVID-19 

Antes de abordar de uma forma mais concreta a COVID-19, apresenta-se aqui a família dos 

coronavírus, para posteriormente referir o que é a COVID-19 e o vírus SARS-CoV-2. Tem-se em 

consideração, também, como apareceu e como se propagou, quais os sintomas, as formas de 

transmissão, os tratamentos e as medidas preventivas, sem esquecer uma breve alusão a Portugal. 

Segundo Esteves (2020), os coronavírus são vírus de ARN (ácido ribonucleico) de cadeia simples, 

pertencentes à família Coronaviridae e à subfamília Coronavirinae. Acredita-se que o primeiro 

coronavírus tenha sido descoberto na década de 1930, nas galinhas. Todavia, trinta anos depois foi 

identificado pela primeira vez um coronavírus em humanos. Desde esse momento já foram 
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identificados no Homem sete coronavírus, sendo quatro deles endémicos, isto é, que circulam nas 

populações humanas provocando infeções ligeiras (Esteves, 2020). 

Atualmente sabe-se que os coronavírus podem infetar os seres humanos e uma diversidade de 

espécies de animais, e que as galinhas transmitem outros tipos de coronavírus. No entanto, os 

animais mais apontados como transmissores são os morcegos (Lima e Rezende, 2020). 

É importante referir que em 2002 surgiu um coronavírus (SARS-CoV) numa província chinesa de 

nome Guangdong, o que causou um surto de uma Síndrome Respiratória Aguda Grave. Em 2012, 

foi identificado na Arábia Saudita um outro coronavírus (MERS-CoV) que desencadeou a Síndrome 

Respiratória do Médio Oriente (Esteves, 2020). E aproveitando o velho ditado português: “Não há 

duas sem três”, no final de 2019 surgiu uma Síndrome Respiratória Aguda Grave, conhecida 

internacionalmente por COVID-19, “acrónimo do nome em inglês «Coronavirus disease 2019»” e 

cujo vírus é representado pelas siglas SARS-CoV-2 (Marçal e Fiolhais, 2020, p. 9). 

Estes três coronavírus apresentados anteriormente, isto é, o SARS-CoV, o MERS-CoV e o SARS-CoV-

2 apresentam segundo Esteves (2020, p. 2) “uma grande similaridade com coronavírus detetados 

em morcegos, o que sugere que estes vírus tenham tido origem em morcegos”. Em relação ao SARS-

CoV-2, inicialmente acreditava-se que a sua origem também derivava dos morcegos, na China, e 

que o Pangolim seria a espécie intermediária na medida em que é vendido regularmente nos 

mercados chineses para fins medicinais e gastronómicos. Contudo, essa hipótese ainda não foi 

comprovada. Atualmente, a hipótese mais plausível centra-se na possibilidade de o vírus resultar 

de uma recombinação natural entre diversos genomas de coronavírus, sobretudo “entre o 

coronavírus de morcego e um coronavírus de origem desconhecida” (Lima e Rezende, 2020, p. 5). 

De acordo com Esteves (2020, p. 1), a recombinação “ocorre quando uma célula de um hospedeiro 

é infetada por várias estirpes de um vírus, que trocam informação genética entre si e originam um 

vírus recombinante”. 

A verdade é que até agora existe muita controvérsia relativamente à origem do SARS-CoV-2. A título 

de exemplo, alguns países chegaram a conjeturar que a origem de tal vírus se devia aos laboratórios 

chineses, que o criaram numa perspetiva hostil militar com o fim de eliminar a população mundial. 

Todavia, trata-se de uma mera suspeita que não foi comprovada. 

Entretanto, coloca-se uma interrogação: a SARS-CoV a MERS-CoV não se tornaram pandemias. Por 

que não se verificou o mesmo com a SARS-CoV-2? A resposta prende-se pelo facto de esta última 

ser menos mortal do que as outras e de apresentar um elevado número de infetados, muitos deles 
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assintomáticos, o que possibilita uma maior transmissão e consequente dispersão do vírus (Esteves, 

2020). 

De uma forma mais geral e específica, o que nós sabemos até ao presente é que o SARS-CoV-2 é 

um novo vírus da família dos coronavírus causador de uma Síndrome Respiratória Aguda Grave, 

denominada COVID-19. A sigla SARS-CoV-2 é construída a partir da expressão inglesa: Severe Acute 

Respiratory Syndrome Coronavírus. Inicialmente o vírus foi apelidado de 2019-nCoV (em inglês: 

2019 novel coronavírus) ou também de Coronavírus de Wuhan (Lima e Rezende, 2020). 

Quanto ao aparecimento e posterior disseminação, Marçal e Fiolhais (2020) referem que em 

dezembro de 2019, o governo da província de Hubei, cuja capital é Wuhan – a cidade mais populosa 

do centro da China –, anunciou a manifestação de uma dezena de casos de uma pneumonia que 

parecia atípica, mas com causas desconhecidas. 

Pouco tempo depois, os investigadores chineses ao observarem atentamente tais pneumonias 

notaram que havia muitas semelhanças com a SARS e identificaram imediatamente o novo vírus 

como a principal causa dessas mesmas pneumonias. Lima e Resende (2020, p. 2) indicam que a 

COVID-19 foi notificada pela primeira vez em 12 de dezembro de 2019. Contudo, suspeita-se de 

que a doença já circulava desde o primeiro dia desse mês ou até antes. 

Acreditava-se que o mercado grossista em Wuhan teria sido o local onde a doença se teria 

originado, possivelmente a partir de animais selvagens infetados já que a primeira morte causada 

pelo vírus foi anunciada a 11 de janeiro de 2020: um homem com cerca de 60 anos que era cliente 

habitual do mercado. Essa hipótese acabou por ser descartada desconhecendo-se o local exato 

onde o vírus iniciou o seu processo de contaminação em humanos (Marçal e Fiolhais, 2020). 

Durante esse período admitiu-se que se tratava apenas de um problema local. Contudo, em pouco 

tempo, marcou presença em várias zonas do planeta (Couto, Couto e Cruz, 2020). 

Após a primeira morte confirmada muitas outras se seguiram assim como o aumento do número 

rápido de casos por contaminação. De acordo com Marçal e Fiolhais (2020, p. 25), a 7 de janeiro de 

2020 morre um dos clínicos chineses que tinha “dado o alerta para a existência do novo 

coronavírus, por ter contraído a doença”. Em meados de janeiro foram confirmados os primeiros 

casos de infeção na Coreia do Sul, na Tailândia e no Japão. No dia 23 as autoridades chinesas 

isolaram cerca de onze milhões de habitantes da cidade de Wuhan. Poucos dias depois a 

Organização Mundial de Saúde declarou uma situação de «Emergência de Saúde Pública de Âmbito 

Internacional». A 2 de fevereiro chega a notícia da primeira morte fora da China: um homem de 44 

anos nas Filipinas. Três dias depois o navio de cruzeiro denominado Diamond Princess, ao navegar 
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nas águas do Japão, foi colocado em quarentena pelas autoridades japonesas visto que vários 

passageiros tinham testado positivo. Entre as 3711 pessoas que iam a bordo, encontrava-se aquele 

que teria sido, provavelmente, o primeiro português a ser infetado com o novo vírus. A 14 de 

fevereiro é dada a conhecer a primeira morte na Europa: um turista chinês, com cerca de 80 anos, 

que faleceu num hospital em Paris. 

Perante uma contaminação que mostrava fortemente os seus efeitos na Europa e nas Américas, a 

OMS declara, a 11 de março de 2020, a presença de uma pandemia. A par desta organização, vários 

governos e instituições aplicaram estratégias para prevenir e controlar a propagação da COVID-19, 

nomeadamente o isolamento/distanciamento social, o confinamento, a quarentena, os cordões 

sanitários e as medidas de higiene pessoal. De entre as várias medidas, o isolamento social foi 

indicado como “a mais eficiente estratégia para enfrentar o vírus, diminuir o ritmo de sua 

propagação, salvar vidas” (Couto, Couto e Cruz, 2020, p. 202; Sousa, 2020; Marçal e Fiolhais, 2020). 

Também foi um momento em que se assistiu ao encerramento de fronteiras entre países e à 

suspensão das atividades comerciais, das escolas, das universidades e dos espaços de lazer (Couto, 

Couto e cruz). Segundo Fiolhais (2020), espetáculos culturais, competições desportivas, sessões de 

culto religioso foram durante muito tempo limitadas ou interrompidas. 

Note-se que tais medidas já tinham sido aplicadas anteriormente e em outras situações 

semelhantes, como foi o caso da Pneumónica, e graças à excelente intervenção do médico e 

higienista Ricardo Jorge no caso português. Para Couto, Couto e Cruz (2020, p. 206), são estas 

medidas já conhecidas historicamente que nos ajudam a sobreviver à pandemia do momento e a 

aliviar “os sistemas públicos e privados de saúde e funerários, que em muitos países” atingem 

subitamente o limite ou o colapso. 

De acordo com Marçal e Fiolhais (2020) no primeiro ano de pandemia o continente americano foi 

o mais afetado, principalmente os Estados Unidos e o Brasil, quando comparado com o continente 

asiático. O facto de os Estados Unidos e de o Brasil terem sido fortemente afetados deveu-se, na 

perspetiva dos autores, à desinformação difundida por entidades que deviam ser fiáveis, como é o 

caso dos líderes dessas nações que “assumiram desde o primeiro dia da epidemia uma atitude de 

ignorância, para não dizer desdém, da ciência” (Marçal e Fiolhais, 2020, p. 11). Já a Europa foi um 

caso ‘intermédio’. No entanto, países como a Itália, a Espanha e o Reino Unido estiveram sujeitos 

a situações particularmente graves. Houve nesses locais um número elevadíssimo de casos e de 

mortos. Apesar de tudo, a sociedade tem revelado uma extraordinária capacidade de adaptação 

(Fiolhais, 2020). 
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No que concerne aos sintomas, estes podem variar entre um simples resfriado até uma pneumonia 

grave, sendo que os principais até agora diagnosticados são: febre, tosse seca, cansaço, mialgia ou 

dor nos músculos, confusão mental, dor de cabeça, dor de garganta, rinorreia ou coriza, dor 

torácica, diarreia, náuseas, vómitos e uma notória dificuldade em respirar. Há, também, um estudo 

efetuado com 41 pacientes infetados que dá conta da presença de linfopenia, isto é, regista-se uma 

diminuição do número de linfócitos no sangue (Moehlecke et al., 2020; Lima e Rezende, 2020). 

Marçal e Fiolhais (2020) referem que tais sintomas podem surgir ao fim de seis a doze dias, sendo 

que o tempo recomendado de quarentena é de catorze dias. Mas ultimamente indicam que sete 

dias serão suficientes. Porém, há numerosos casos de assintomáticos. 

Quanto às formas de transmissão, Lima e Rezende (2020) indicam que normalmente ocorre entre 

uma pessoa infetada e outra saudável através de gotículas de saliva ou espirros, da tosse, do catarro 

e das fezes. Também pode haver transmissão por um simples aperto de mão ou ainda por meio de 

objetos e/ou superfícies contaminadas com os quais as pessoas contactam diariamente, como, por 

exemplo: telemóveis, maçanetas e mesas. Em relação às pessoas infetadas, algumas precisam de 

recorrer a um ventilador para assim conseguirem respirar.  

Relativamente às formas de prevenção, Lima e Rezende (2020) referem que existem três produtos 

que podem ser eficazes contra a COVID-19, nomeadamente a água integrada com o sabão, o álcool 

e o cloro. Mas também há estratégias variadas de prevenção indicadas pela Organização Mundial 

de Saúde a que Lima e Rezende (2020) também fazem referência: 

• Lavar frequentemente as mãos com água e sabão ou higienizá-las com álcool em 

gel, principalmente quando se toca em algo. 

• Usar sempre máscaras. 

• Evitar tocar nos olhos, na boca e no nariz, sobretudo com as mãos por lavar. 

• Se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com um lenço ou com o braço e nunca 

com as mãos. 

• Manter uma distância mínima de dois metros, principalmente se a pessoa infetada 

estiver a tossir ou a espirrar. 

• Evitar o toque, nomeadamente beijos, abraços e apertos de mão. 

• Não compartilhar objetos de uso pessoal e higienizar com frequência tais objetos, 

incluindo os brinquedos das crianças. 
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• Manter os ambientes limpos e bem arejados. 

• Evitar deslocamentos desnecessários sobretudo à rua, estabelecimentos e 

instituições. 

• Procurar ficar o máximo possível em casa. 

• Evitar contacto físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes 

crónicos, sobretudo se estiver doente. 

• Não entrar em casa com os sapatos calçados. 

• Não permanecer com as roupas que utilizou fora de casa. 

• Dormir bem, ter uma alimentação saudável e tomar banho de corpo inteiro quando 

vier da rua. 

• Se caso tiver sintomas, ligar para uma linha de apoio, procurar um Centro de Saúde 

ou seguir as orientações como, por exemplo, fazer o isolamento/confinamento 

recomendado. 

• Tomar a vacina específica. 

Apesar de as várias medidas adotadas auxiliarem no controlo da propagação e na prevenção da 

COVID-19, só a vacina será mais eficaz podendo conduzir, assim, ao extermínio desta pandemia. É 

neste sentido que vários países iniciaram uma corrida à fabricação de uma vacina eficaz. Fiolhais 

(2020) assinala que várias equipas muito empenhadas de cientistas desenvolveram vacinas para a 

COVID-19. Houve vários protótipos que tiveram de ser testados num grande número de indivíduos 

para averiguar a segurança e a eficácia. Simas (2020) complementa afirmando que, em 2020, já 

existiam mais de cem projetos em progresso, com recurso às tecnologias disponíveis. Uns 

recorreram às vacinas com vírus inativado e outros optaram pelas tecnologias mais recentes com 

recurso a ácido ribonucleico ou outros vírus como vetores. 

Na perspetiva de Fiolhais (2020), uma vacina descoberta rapidamente e em quantidade suficiente 

poderá vencer a doença. E é isso que se espera neste momento: que as vacinas que estão a ser 

atualmente administradas tenham a capacidade suficiente de fortalecer o organismo de modo a 

proteger e a criar imunidade à doença, ou seja, que sejam eficazes. 

Para Vilanova (2020, p. 24), apesar de a vacina trazer benefícios para a saúde humana, a verdade é 

que recentemente têm surgido ou reaparecido movimentos de anti vacinação, sendo a maioria 

deles “fundamentados em dados pseudocientíficos que a internet permite difundir sem o devido 
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escrutínio”. Mas um facto é certo: se queremos combater de forma eficaz e pôr termo a esta 

pandemia, a vacinação será a aposta certa. Pois só assim poderemos voltar à normalidade que 

todos nós desejamos ou, como Sousa (2020, p. 118) afirma, à “normalidade possível, porque a 

pandemia vai marcar-nos de forma indelével: na nossa saúde, na nossa economia, na nossa vida 

social, pelo que mais do que voltar ao normal, temos de refletir sobre a que normal queremos 

voltar”. 

No que diz respeito ao ano de 2021, este é caracterizado por uma forte campanha de tomada da 

vacina em várias partes do mundo, ao ser reforço, que se fez sentir em países como Portugal 

superando as expectativas. Assistiu-se, também, ao aumento da utilização de tipos variados de 

testes, sobretudo os rápidos, de modo a detetar a presença do vírus no organismo.  

Existiram, como era de esperar, vários surtos ao longo do tempo e no espaço, acompanhados pelo 

aparecimento de múltiplas variantes do vírus que causa a COVID-19, como é o caso das variante 

Delta e Ómicron, por exemplo. O aparecimento destas e de outras variantes prende-se com o facto 

de os vírus sofrerem mutações de forma recorrente. E sempre que um vírus sofre uma mutação, 

aplica-se o termo variante. Estas mutações podem ocorrer quando um vírus é transferido de uma 

pessoa para a outra sendo, portanto, algo normal e esperado em situações como aquela que 

vivemos, principalmente num mundo globalizado. Em relação à variante Delta, o que se sabe é que 

esta é especialmente agressiva e que se propaga de forma rápida e fácil, causando a doença grave 

em pessoas de todas as faixas etárias, incluindo crianças e jovens. Já a variante Ómicron é altamente 

transmissível, mas menos agressiva face às anteriores. Inclusivamente, algumas pessoas vacinadas 

podem contrair tais variantes da COVID-19. Todavia, as pessoas não vacinadas dominam nas 

estatísticas das hospitalizações e mortes. 

Até ao dia 31 de janeiro de 2022 registaram-se 374 686 907 casos confirmados no planeta e um 

total de 5 664 114 óbitos. Já foram administradas 10 076 351 383 doses de vacinas e 4 067 837 356 

pessoas estão vacinadas, o que corresponde a mais de metade da população mundial, mais 

especificamente a 52,3% (Our World in Data, 2022). 

No caso português, embora a Organização Mundial de Saúde tenha identificado a COVID-19 como 

pandemia a 11 de março de 2020, a verdade é que os primeiros casos foram identificados 

oficialmente vários dias antes, mais concretamente a 2 de março de 2020: dois indivíduos do sexo 

masculino, um médico com cerca de 60 anos que teria estado em Itália a passar férias e outro com 

mais de 30 anos que esteve a trabalhar em Espanha.  
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No que se alude às vagas pandémicas, a primeira iniciou-se em março de 2020, assustando muitos 

portugueses que se fecharam em casa, e durou pouco mais de um mês com o ‘pico’ de casos no dia 

10 de abril. A partir daí verificou-se um achatamento da curva e um planalto com poucos casos até 

ao início de outubro. Mesmo assim, o verão em Portugal teve mais casos quando comparado com 

outros países europeus, facto que afetou gravemente o setor do turismo. Logo depois, iniciou-se 

uma segunda vaga, com o dia 4 de novembro a atingir o maior número de casos. Ainda a segunda 

vaga não tinha terminado e já a terceira dava sinais da sua presença. Desde o dia 29 de dezembro 

de 2020 até ao dia 28 de janeiro de 2021 Portugal registou o valor mais alto da pandemia no país. 

Aquele que uns meses antes era um exemplo distinto no que respeita às medidas acionadas e 

aplicadas de forma rápida, tornou-se o pior do mundo em número de casos e de mortes por cem 

mil habitantes. Entretanto, o número de casos desceu a pique até se iniciar a quarta vaga que se 

estendeu até ao verão. Em meados de novembro de 2021 foi anunciada pela Direção-Geral da 

Saúde a abertura da quinta vaga. Atualmente, Portugal já atingiu a sua sexta vaga pandémica.  

 

2. Tecnologias na Educação 

Antes de proceder ao capítulo seguinte dedicado à metodologia utilizada, ao enquadramento 

curricular e à descrição do Projeto, entende-se oportuno abordar, de uma forma sucinta, o papel e 

a importância das tecnologias na Educação e as diversas aplicações e plataformas utilizadas, tais 

como a Escola Virtual, o Google Forms, o Kahoot, o Mentimeter, o Microsoft Office (Word e 

PowerPoint), o Microsoft Teams, o Padlet, o Popplet, os QR Codes, o ThingLink e o Youtube. 

 

2.1. Papel e importância das Tecnologias na Educação 

Na última década assistimos a uma evolução tecnológica na sociedade que desencadeou mudanças 

na comunidade e nas suas mais variadas dimensões: social, política, cultural, educacional, entre 

outras. Desta forma, verificamos que as tecnologias se instalaram no quotidiano da população e 

alteraram formas de trabalho e modos de vida. Segundo Ferreira (2018, p. 23), “estamos hoje 

rodeados de tecnologias digitais, tais como os telemóveis, tablets, computadores e as demais 

tecnologias que nos acompanham, sendo inquestionável o impacto que têm na vida de cada 

cidadão, fazendo parte integrante do quotidiano de quase todos”. 

Para Carvalho (2019, p. 91), ao estarmos perante uma sociedade cada vez mais globalizada, 

exigente e centrada no conhecimento, torna-se imprescindível difundir e utilizar as Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC), sem precedentes. E é notório que, até ao presente, as TIC 
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aceleraram o desenvolvimento “ao ativar a sociedade da informação e ao prover possibilidades 

para fazer germinar o conhecimento”. Segundo a referida fonte, “as tecnologias estão cada vez 

mais presentes na vida dos cidadãos, nomeadamente nas atividades profissionais, no acesso à 

informação e à aprendizagem, na formação, no estudo e nas atividades de lazer” (Carvalho, 2019, 

p. 91). 

Quando falamos das TIC devemos ter em atenção a importância das mesmas para a sociedade e 

para as diversas áreas existentes destacando-se, neste caso, a área da Educação. Carvalho (2011, 

p. 20) refere que “os sistemas de educação e formação afirmam-se, hoje, como um pilar na 

construção, democratização e consolidação da sociedade da informação e do conhecimento”. E 

acrescenta que esta condição só pode ser encarada por todos os cidadãos como “um meio para 

uma sociedade mais instruída, esclarecida, inclusiva, criativa, crítica, participativa, com maior 

capacidade de decisão endógena e menos iníqua”. 

Por sua vez, Duarte (2012, p. 12) considera que as TIC “podem contribuir para melhorar o acesso à 

informação e à produção do conhecimento”, já que são meios flexíveis que “facilitam o acesso a 

inúmeras oportunidades de interação, mediação e expressão de sentidos através dos fluxos de 

informação e dos diversos discursos e recursos (textuais, visuais, sonoros, multimédia em geral) 

existentes”. 

A utilização das tecnologias na Educação tem proporcionado uma variedade de possibilidades aos 

docentes, quer a nível presencial, quer na Educação à Distância. Segundo Moura e Freitas (2018, p. 

263), a “Internet facilita as conexões para todos os envolvidos no processo”. No entanto, tal como 

acontece noutras áreas, a introdução das TIC em contextos educativos tem vindo a ser alvo de 

reflexão e de análise. Se por um lado o uso das TIC constitui uma mais-valia no processo de ensino 

e de aprendizagem, por outro tem criado problemas e desafios para os docentes. Neste sentido, é 

necessário que o professor domine as tecnologias e que as consiga utilizar na sala de aula, tornando 

a sua prática pedagógica mais diversificada e cativante.  

Assim, devemos ter em conta que o uso puro e simples de equipamentos informáticos não será 

suficiente para produzir qualquer mudança na aprendizagem dos alunos. Por este motivo cabe aos 

docentes o papel principal de implementar de forma dinâmica e criativa a sua utilização em 

contexto de sala de aula (Duarte, 2012). O que se pretende é que o professor recorra às tecnologias, 

deixe de ser o tradicional ‘centro do saber’. Contudo, o professor terá o papel importante de 

acompanhar, motivar e liderar estimulando e mediando uma interação positiva no decorrer das 

suas aulas síncronas ou assíncronas. Já os alunos, ao utilizarem ou contactem com os recursos 

tecnológicos-didáticos podem aceder e integrar facilmente o conhecimento (Schmitt, 2015). 
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2.2. Tecnologias aplicadas no Projeto 

 

2.2.1. Escola Virtual 

A Escola Virtual é um software educativo que se encontra disponível no site ou através do CD-ROM 

da Escola Virtual da Porto Editora. Esta plataforma foi concebida para auxiliar no estudo autónomo 

dos alunos e funciona como complemento no processo de ensino e de aprendizagem presencial e 

não presencial (Cosme, 2010; Farinha, 2014). Abrange a maior parte das áreas disciplinares do 

currículo nacional, isto é, do 1.º ao 12.º ano de escolaridade, “disponibilizando os conteúdos 

programáticos num conjunto diversificado de disciplinas de uma forma inovadora e que permite 

mais dinamismo e interação dos alunos com os conteúdos estudados” (Farinha, 2014, pp. 38-39). 

Segundo Cosme (2010), a Escola Virtual possui funções diversas: edita recursos didácticos, admite 

a gestão do trabalho dos alunos com a produção de relatórios por ano, turma ou aluno e detém um 

leque significativo de perguntas e de respostas que, por exemplo, podem orientar a preparação de 

testes e de exames. 

 

2.2.2. Google Forms 

O Google Forms é uma aplicação do Google, presente no Google Drive, que permite criar 

formulários e proceder à sua divulgação, compartilhamento, captação de respostas e análise dos 

resultados. Para aceder basta ter uma conta registada no Gmail. Os formulários podem ser usados 

nas mais diversas atividades e podem ser questionários de pesquisa já existentes ou elaborados 

pelo próprio utilizador. Ficando armazenados no Servidor do Google estes podem ser acedidos em 

qualquer hora, a partir de qualquer lugar, e não ocupam espaço no computador. Os arquivos podem 

ser trabalhados colaborativamente desde que o autor convide outros a participar. Estes últimos, 

por sua vez, não podem apagar os arquivos compartilhados, mas podem visualizar ou até editar 

mediante as opções dadas pelo autor. No âmbito da Educação, o professor pode utilizar este 

recurso para tornar as suas aulas mais atrativas e participativas (Mota, 2019). 

 

2.2.3. Kahoot 

O Kahoot é uma ferramenta tecnológica interativa que incorpora elementos utilizados no design 

dos jogos para cativar a atenção, o interesse e a curiosidade dos utilizadores permitindo uma 

aprendizagem mais dinâmica e interativa. Esta plataforma proporciona experiências envolventes 

de aprendizagem tanto dentro como fora da sala de aula. Neste sentido, Ralston (2017) citado por 

Silva et al. (2018, p. 788) destaca que o Kahoot “é uma ferramenta que possibilita o envolvimento 
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ativo dos alunos durante as aulas com o intuito de avaliar processualmente e formativamente o 

conhecimento/habilidades”. 

Trata-se, portanto, de um sistema de perguntas e de respostas em que os alunos utilizam o seu 

dispositivo móvel para responder às questões. É uma ferramenta simples de elaboração de 

questionários (quizzes, testes…) em que é possível inserir vídeos, gráficos e imagens permitindo 

receber feedback em tempo real da aprendizagem do aluno na sala de aula, através da pontuação 

das respostas e da elaboração de um relatório com o desempenho dos participantes. 

 

2.2.4. Mentimeter 

O Mentimeter é uma plataforma on-line que permite aos alunos responderem a questões no 

decorrer da aula com recurso a um smartphone ou a outro dispositivo móvel. Dessa forma, é 

possível partilhar a informação em tempo real e anonimamente. No entanto, para que isso ocorra 

o docente terá de aceder ao link oficial da plataforma e criar, por exemplo, slides simples ou 

interativos com brainstormings, quizzes, rankings, perguntas e respostas abertas, e disponibilizar o 

link ou o código do documento aos discentes. Também é possível importar arquivos do PowerPoint 

ou até do Google Docs. Trata-se, portanto, de uma ferramenta que permite a interatividade entre 

os participantes, a partilha de informação e o feedback em tempo real, mantendo sempre o 

anonimato. 

 

2.2.5. Microsoft Office: Word e PowerPoint 

Os programas Microsoft Word e Microsoft PowerPoint são dois softwares da família Microsoft 

Office. O Microsoft Word é um programa destinado à criação de documentos e é vulgarmente 

conhecido como processador de texto. Este software apresenta inúmeras funcionalidades para 

além de possibilitar aos utilizadores a criação de novos documentos ou até mesmo trabalhar em 

documentos já existentes de forma rápida e eficaz. 

De acordo com Zorzella e Mozzaquatro (2011, p. 9), o Microsoft PowerPoint informa o público-alvo 

sobre um determinado tema ou conteúdo, recorrendo a inúmeros recursos como por exemplo: 

“imagens, sons, textos, vídeos, efeitos especiais, fotos, animações, plano de fundo, estrutura gráfica 

dos textos e imagens, distribuição dos recursos de forma harmónica, de fácil manipulação e 

aplicação”. No contexto educativo, este software constitui um mediador no processo de ensino e 

de aprendizagem e é um dos recursos didáticos mais utilizados por professores e alunos. 
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2.2.6. Microsoft Teams 

O Microsoft Teams é um software on-line que funciona como um ambiente de trabalho virtual e 

permite controlar, organizar e desenvolver o trabalho individual, ou de pequenas e grandes 

equipas, estabelecendo um canal privilegiado de comunicação com uma diversidade de 

funcionalidades como o chat, as reuniões, as chamadas, as colaborações, a integração de aplicações 

ou armazenamento de arquivos (Ribeiro, 2019). 

Trata-se de uma ferramenta que foi lançada recentemente sendo uma das preferidas dos 

internautas do setor empresarial devido à gama de funcionalidades que possuí. Salienta-se que as 

universidades e as escolas aderiram a esta plataforma quando a pandemia separou fisicamente os 

professores dos seus alunos. 

 

2.2.7. Padlet 

O Padlet é uma plataforma que permite construir um mural virtual de uma forma colaborativa e 

possibilita aos utilizadores compartilhar, visualizar, editar, comentar, avaliar e ‘curtir’ as 

publicações. Silva e Lima (2018) defendem que as ferramentas como o Padlet permitem a interação 

entre os sujeitos que, por sua vez, difundem ideias, culturas e democratizam a informação num 

contexto diferente do presencial. 

 

2.2.8. Popplet 

O Popplet é uma aplicação marcada pela presença de mapas mentais “onde as ideias são associadas 

por ramificações” e que “podem ser categorizadas por cores e ilustradas com imagens ou outros 

elementos gráficos, como a introdução de vídeos, ferramentas de desenho, além da possibilidade 

de inserir links de outros mapas conceituais” (Silva, Bernardo e Martins, 2015, p. 3; Moreno e 

Heidelmann, 2017, p. 15). No âmbito específico da Educação, o Popplet proporciona um 

envolvimento ativo e um trabalho colaborativo, sendo, portanto, uma aplicação simples e dinâmica 

de organização de ideias. 

 

2.2.9. ThingLink 

O ThingLink é uma aplicação on-line que estabelece “ligações entre conteúdos de diversos formatos 

por meio de links” (Monteiro e Rodrigues, 2019, p. 51) e pode apresentar imagens de diversos 

biomas, principalmente imagens de 360º, assim como informações diversas e em formatos distintos 

(texto, vídeo, imagem, música, etc.). No contexto educativo, esta aplicação promove um ambiente 

de aprendizagem interativo, motivador e criativo, estimulando o interesse do utilizador e de outros 
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intervenientes incentivando-os, tal como refere Martins (2018, p. 32), “a serem mais participativos 

e a quererem aprender e saber a matéria”. 

 

2.2.10. QR Codes 

Os Quick Response Codes, mais conhecidos por QR Codes, são códigos de barras bidimensionais que 

podem ser convertidos rapidamente em informação e cuja leitura, de fácil acesso, é feita através 

da câmara fotográfica de dispositivos móveis que contenham um scanner QR Codes. Recentemente, 

estes códigos começaram a ser utilizados nos contextos educativos, em diferentes áreas do 

conhecimento, pois possibilitam o desenvolvimento de atividades educacionais interativas e 

dinâmicas estimulando a autonomia, a participação, a colaboração e a cooperação entre os alunos. 

Para Nichele, Schlemmer e Ramos (2015, p. 3) “a leitura e a criação de QR Codes podem 

desempenhar importantes papéis no âmbito da Educação”. Através da leitura, o acesso à 

informação e interatividade podem ser alargados. Por outro lado, a criação de QR Codes pode ser 

uma estratégia interessante no processo de ensino e de aprendizagem. 

 

2.2.11. Youtube 

O Youtube é uma ferramenta on-line que permite aos seus utilizadores visualizar, armazenar, 

publicar, carregar e compartilhar vídeos em formato digital. É um site que possibilita aceder a 

vídeos disponibilizados ou até mesmo publicar vídeos assentes numa multiplicidade de assuntos. 

Além do mais, se os utilizadores efetuarem um registo no site podem demonstrar a sua opinião 

através de comentários e fazer avaliações (Schmitt, 2015; Moura e Freitas, 2018). Atualmente 

existe uma nova política de privacidade que impede os utilizadores de acederem a conteúdos que 

não são recomendados para a sua idade. Para poderem aceder a tais conteúdos terão que efetuar 

o registo e enviar uma fotografia do seu cartão de cidadão ou de outro documento que comprove 

a sua idade. Existe, também, o Youtube Kids que é uma plataforma simples e mais segura destinada 

especificamente a crianças. 

É uma ferramenta simples, muito útil e versátil, já que mantém a sociedade informada face a uma 

variedade de assuntos para além de proporcionar interatividade, audiência, popularidade e 

dinamismo. Na Educação pode ser um recurso didático importante para motivar os alunos uma vez 

que pode aumentar o envolvimento e a integração dos mesmos no contexto escolar em que estão 

inseridos (Schmitt, 2015). 
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CAPÍTULO II – OS CONTEXTOS PEDAGÓGICOS 

Neste capítulo são apresentados os contextos pedagógicos alvo de intervenção educativa e de 

aplicação no âmbito deste Projeto de intervenção, com destaque para as turmas dos dois ciclos de 

ensino envolvidas no referido Projeto. 

 

1. Caracterização dos contextos que acolheram o Projeto de intervenção 

O Projeto designado “Pestes, epidemias e pandemias” decorreu em dois estabelecimentos de 

ensino pertencentes a dois Agrupamentos distintos, localizados em duas zonas periféricas do 

concelho de Aveiro (ver anexo 1). 

 

Figura 1 – Imagem da região de Aveiro (via satélite).  
 

A primeira escola envolveu alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, mais concretamente uma turma 

do 3.º ano. A segunda escola implicou a participação de discentes do 2.º CEB, mais especificamente 

uma turma do 6.º ano. 

Atendendo ao facto de estarmos a enfrentar um período de pandemia, os dois Agrupamentos 

mostraram preocupação em aplicar um Plano de Contingência que garantisse a segurança e a saúde 

de todos os envolvidos. 

Assim sendo, no 1.º Ciclo, o Agrupamento procedeu à realização de um Plano de Contingência, para 

dar resposta à situação de pandemia COVID-19. Este foi criado com o intuito de preparar as escolas 
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do Agrupamento para enfrentarem as possíveis consequências da pandemia em articulação com as 

famílias, os serviços de saúde e outras estruturas da comunidade educativa. O Plano em questão 

atuou em três áreas prioritárias: adequação das condições físicas e medidas de prevenção, 

definição de uma estratégia comum de atuação e ações a desenvolver para controlar a transmissão 

e manter a atividade escolar. 

No 2.º Ciclo, o Plano de Contingência do Agrupamento foi criado com o desígnio de reforçar as 

medidas de prevenção e controlo da infeção de modo a evitar, diminuir ou limitar o impacto da 

pandemia. Este plano teve como principais objetivos definir procedimentos a adotar nas diversas 

escolas do Agrupamento, isto é, promover medidas preventivas e minimizar as condições de 

propagação mantendo, sempre que possível, os serviços básicos em funcionamento. 

 

1.1. Contexto educativo do 1.º CEB  

A Prática Pedagógica no primeiro semestre do ano letivo 2020/2021 desenvolveu-se numa turma 

do 1.º Ciclo do Ensino Básico. A turma que acolheu o Projeto era composta por 25 crianças, 12 do 

sexo feminino e 13 do sexo masculino (ver gráfico 1), com idades compreendidas entre os 7 e os 8 

anos, sendo dominante a nacionalidade portuguesa embora existam dois discentes de 

nacionalidade estrangeira. 

Quanto à sala de aula da turma do 1.º CEB (ver anexo 2), esta era exclusiva deste grupo de alunos 

e apresentava lugares fixos (devido à pandemia). A sala tinha um armário para guardar os materiais, 

um quadro interativo, um quadro branco, um computador, mesas e cadeiras. Era composta por 

paredes brancas, duas janelas e dois placares: um posicionado no lado lateral e o outro no fundo 

da sala. Existia, também, um armário disposto no fundo da sala que continha um lavatório e 

instrumentos de higienização face à COVID-19. Era, portanto, uma sala ampla, confortável e com 

luminosidade.  

No que diz respeito ao horário da turma (ver anexo 3), os alunos tinham aulas de segunda a sexta-

feira, das 9h30min até às 16h com um intervalo a meio da manhã e uma pausa para o almoço. 

A inserção da Flexibilidade Curricular partir do ano letivo de 2017/2018 determinou a aplicação 

mínima de 10% do Horário Curricular dos discentes traduzindo-se, na turma do 3.º ano, na 

introdução de uma nova disciplina de uma hora semanal que constituiu uma oferta complementar 

nova, na qual desenvolveram o seu ‘Projeto de Turma’, que permitiu a exploração de vertentes 

ligadas à natureza e preservação do património local. Esta turma já tinha recebido professoras 
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estagiárias desde o 1.º ano de escolaridade e, por essa razão, os discentes já participaram em 

projetos diversificados nos últimos anos. 

 

1.2. Contexto educativo do 2.º CEB  

A Prática Pedagógica no segundo semestre do ano letivo 2020/2021 desenvolveu-se em quatro 

turmas do 2.º CEB. Nas duas primeiras foram efetuadas atividades da disciplina de História e 

Geografia de Portugal e nas últimas duas trabalharam-se conteúdos no âmbito de Português. 

De entre as quatro turmas, uma delas acolheu o Projeto dando-lhe continuidade. A turma era 

composta por 23 alunos, dos quais 10 do sexo feminino e 13 do sexo masculino (ver gráfico 2), com 

idades compreendidas entre os 11 e os 12 anos, sendo que todos os discentes eram de 

nacionalidade portuguesa. Esta turma tinha alunos com Necessidades Educativas Especiais.  

Quanto à sala de aula da turma do 2.º CEB (ver anexo 4), é importante destacar que havia um 

procedimento comum em todas as turmas quanto à dinâmica de sala de aula: para cada uma delas 

existia uma sala fixa; todas as salas estavam organizadas de forma tradicional, com as mesas em 

linha e viradas para o quadro, salientando-se que cada mesa estava identificada com o nome do 

aluno que a ocupava de forma isolada e fixa. Todas as salas continham uma mesa para o/a 

professor/a, um computador, um projetor e um armário para arrumação de trabalhos. A única 

diferença entre a sala de aula destinada a esta turma e as outras prende-se pelo facto de esta ter 

incluída uma arrecadação. 

Acrescenta-se, ainda, que esta turma já tinha recebido professores(as) estagiários(as), mas nunca 

tinha participado em projetos promovidos por eles/elas. 

Relativamente ao horário (ver anexo 5), os alunos tinham aulas de segunda a sexta-feira em 

momentos distintos do dia, ou seja, à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira tinham aulas durante 

a tarde (das 13h 30min às 18h), à terça-feira o dia todo (das 8h 45min às 18h) e à quinta-feira 

tinham durante a manhã (das 8h 45min às 13h 15min). Relativamente à disciplina de História e 

Geografia de Portugal, os discentes tinham duas aulas ao longo da semana: uma de 100 minutos a 

decorrer à quinta-feira de manhã e a outra aula era de 50 minutos à sexta-feira.  

Concluída a caraterização sintética das turmas, apresenta-se o Projeto de intervenção aludindo-se, 

também, à metodologia de investigação utilizada para a recolha e tratamento posterior dos dados. 
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CAPÍTULO III – METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO  

Neste capítulo é apresentado o enquadramento metodológico e curricular assim como a natureza 

da investigação. Também é elencada aqui a questão de investigação, os objetivos pedagógico-

didáticos e a descrição detalhada das sessões do Projeto de intervenção. Salienta-se que este 

Projeto foi antecedido de um período de observação dos contextos e dos intervenientes. 

 

1. Enquadramento metodológico 

Para Minayo (2002, p. 16) a metodologia é “o caminho do pensamento e a prática exercida na 

abordagem da realidade”. Esta “inclui as conceções teóricas de abordagem, o conjunto de técnicas 

e o sopro divino do potencial criativo do investigador”. De acordo com a autora, a teoria e a 

metodologia caminham juntas e enquanto conjunto de técnicas, a metodologia deve dispor de 

instrumentos precisos, coerentes e organizados, capazes de dirigir as dificuldades teóricas para o 

desafio da prática (Minayo, 2002). 

Para este Projeto utilizou-se a metodologia qualitativa. Bogdan, Biklen (1994) e Matos (2014) 

caracterizam-na como um método de investigação que procura descrever, analisar e explicar a 

realidade social. Já Coutinho (2006, p. 5) afirma que os estudos qualitativos: 

Abrangem todas as situações em que as preocupações do investigador se orientam para a busca de 
significados pessoais, para o estudo das interações entre as pessoas e os contextos, assim como 
formas de pensar, atitudes e perceções dos participantes no processo de ensino e aprendizagem. 

 

1.1. Investigação-ação  

No que se alude à Investigação-ação (IA), esta envolve um estudo e uma preparação por parte do 

docente visando melhorar a sua prática. De acordo com Silva (2007, p. 233), a Investigação-ação: 

É uma ferramenta educativa dinâmica ao serviço da promoção da cidadania democrática, na medida 
em que esta ocorre quando um conjunto de pessoas se envolve, compromete e empenha num 
esforço concertado de reflexão crítica do mundo e de realização conjunta de uma atividade ou tarefa 
através de uma solução partilhada. 

Coutinho (2011, p. 360) considera que a IA envolve sempre uma investigação ou compreensão e 

uma ação ou mudança utilizando, ao mesmo tempo, “um processo cíclico ou em espiral, que alterna 

entre ação e reflexão crítica”. 

Já Amado (2017, p. 193) é da opinião de que a Investigação-ação é um “processo colaborativo e de 

articulação entre investigadores e o seu conhecimento de especialistas, por um lado, e investigados 

com o seu conhecimento local e da prática, por outro”. O autor indica, ainda, que se trata de uma 
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atividade prática, isto é, “a ação sobre o mundo […], que está na base da transformação física do 

mundo e, consequentemente, de como pensamos” (Amado, 2017, p. 53). 

A realização de um estudo utilizando uma IA implica, necessariamente, planear, atuar, observar e 

refletir. Este processo tem como propósito mobilizar as pessoas participantes na procura das suas 

próprias práticas, de modo a proporcionar contextos em que as suas vozes sejam ouvidas e 

consideradas no processo coletivo de produção de conhecimento e de transformação. Também é 

importante refletir, compreender e analisar as diversas práticas sociais, comunitárias ou educativas 

no sentido da criação de possibilidades de melhoria e de mudança: fomentar a reflexão crítica sobre 

a ação de uma forma participativa e cooperativa, potenciando o desenvolvimento profissional dos 

agentes educativos e das comunidades, mas, acima de tudo, procurar sempre articular de forma 

permanente investigação, ação e formação (Coutinho, 2011). 

A Investigação-ação adequa-se a uma situação que implique formação profissional permanente, 

neste caso, na área da Educação, envolvendo professores/professoras que visam melhorar as suas 

práticas pedagógicas, atualizar os seus conhecimentos, desenvolver as suas competências e estar 

consciente para a gestão integrada e percetível de variados desafios que se colocam no século XXI. 

A IA aplica-se a situações variadas. No caso deste Projeto em particular, a IA centrou-se na 

implementação de estratégias de aprendizagem de abordagem integrada e próxima incluindo os 

alunos no desenvolvimento do seu conhecimento em detrimento de uma mera transmissão dos 

saberes por parte da discente. Procuraram-se métodos de aprendizagem: experimentando novas 

metodologias de ensino colocando o foco no aluno (aprendizagem ativa). Mas, também, no 

encorajamento de valores e atitudes positivas no sentido da construção de relações mais 

democráticas e colaborativas. 

Segundo Arends (2008) e Rodrigues (2019, p. 144), as metodologias de ensino e de aprendizagem 

centradas no aluno conhecidas por metodologias ativas: 

Promovem ambientes de aprendizagem com uma estrutura mais livre, baseados em processos 
democráticos, flexíveis e mais participativos, com um maior equilíbrio na relação entre professor e 
alunos. Os professores envolvem os alunos na planificação e proporcionam-lhes mais autonomia, 
assumindo os alunos um papel ativo com a participação em atividades de pesquisa e investigação e 
de resolução de problemas. 

As metodologias centradas nos alunos apresentam em regra determinadas características 

intrínsecas à aprendizagem colaborativa e cooperativa. Para Johnson e Johnson (1999) e Rodrigues 

(2019), a aprendizagem colaborativa abrange cinco elementos fundamentais: 

i) interdependência positiva; 
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ii) responsabilidade individual e de grupo; 

iii) interação estimuladora, preferencialmente face a face; 

iv) competências sociais; 

v) processo ou avaliação do grupo.  

Embora este tipo de metodologias tenha potencialmente inúmeros benefícios para os envolvidos, 

podiam ser ainda mais utilizadas na prática. O que difere as metodologias ativas do ‘ensino 

transmissivo’ é o facto de “os alunos trabalharem em pares ou em grupos com um grande nível de 

interação entre si” (Rodrigues, 2019, p. 145). Uma determinada atividade pode ser realizada em 

tempo limitado (numa parte da aula ou numa aula completa) ou durar algum tempo (várias aulas, 

como acontece no caso de um trabalho de projeto). 

As competências desenvolvidas nas metodologias centradas no aluno são múltiplas incluindo as 

digitais, a autonomia, a reflexão crítica, a criatividade, a colaboração, a capacidade de tomada de 

decisão, a liderança, a comunicação e a gestão do tempo. Estas competências possibilitam uma 

“maior retenção do conhecimento, comprometimento com a aprendizagem e motivação por parte 

dos alunos, permitindo a construção de novos conhecimentos” (Rodrigues, 2019, p. 16). Um bom 

exemplo de metodologia ativa e que foi aplicada neste Projeto é a investigação/trabalho de grupo, 

uma vez que potencia uma compreensão mais incisiva dos temas alvo de estudo, desenvolve o 

raciocínio através da exposição argumentativa e contra argumentativa de ideias e de opiniões, 

reforça o pensamento crítico e a tomada de decisões através de momentos que permitam o diálogo 

e o confronto de ideias em forma de discussão (Casulo, 2011; Rodrigues, 2019). 

Porém, para investir em trabalhos de grupo será necessário pensar na disposição do mobiliário e 

dos alunos na sala de aula, na formação dos grupos de trabalho, no funcionamento do grupo, no 

guião de trabalho, no acompanhamento das atividades e das tarefas e numa perspetiva de 

avaliação formativa (Rodrigues, 2019). 

 

1.2. Métodos e técnicas de recolha, análise e interpretação de dados 

Na investigação em Ciências Sociais, existe um conjunto de métodos e técnicas de recolha e 

tratamento da informação que podem ser acionados no decurso do processo de investigação.  

Neste Projeto a metodologia apoia-se, essencialmente, em duas técnicas não documentais, 

nomeadamente, a observação participante utilizando como suporte o ‘diário de bordo’ e os 
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inquéritos por questionário. No entanto, também se recorreu a recursos audiovisuais, mais 

concretamente a fotografias e a vídeos, e a recursos artísticos como é o caso dos desenhos. 

 

1.2.1. Observação  

Uma das técnicas selecionadas para a recolha de dados foi a observação. Sarmento (2004) 

considera que “observar é algo mais que olhar, é captar significados diferentes através da 

visualização”. Por sua vez, Dias e Morais (2004, p. 50) defendem que a observação é um “processo 

fundamental desprovido de um fim em si mesmo, mas que, sendo subordinado ao serviço de 

sujeitos e dos seus processos complexos de inteligibilização do real, fornece os dados empíricos 

necessários a uma análise crítica posterior”. Reis (2011, p. 11) acrescenta que a observação é “um 

instrumento afinado ao ambiente ecológico da ação, permitindo detetar informações que 

posteriormente são recolhidas, organizadas, compreendidas e relatadas”. Ou seja, a observação é 

a base estruturante, um instrumento essencial para futuramente podermos refletir criticamente 

sobre aquilo que observamos ou já observámos.  

Quanto às formas de observação utilizadas, no decorrer deste processo de implementação do 

Projeto, optou-se na maior parte das vezes, pela observação participante. Segundo Dias (2009, p. 

179), a “observação participante corresponde àquela em que o observador pode participar, de 

algum modo, na atividade do observado, sem, contudo, perder a integridade do seu papel de 

observador” (Dias, 2009, p. 179). Por outras palavras, desenvolve-se quando o observador 

participa, até um certo ponto, no contexto alvo de investigação. Trata-se de uma técnica que 

envolve contacto direto entre o observador e o fenómeno observado permitindo a obtenção de 

informações relevantes sobre os observados nos seus próprios contextos. O observador insere-se 

no contexto para “ganhar a confiança do grupo, ser influenciado pelas características dos seus 

elementos e consciencializá-los da importância da investigação” (Gerhardt et al., 2009). 

Para Gerhardt et al. (2009), esta categoria de observação permite captar uma diversidade de 

fenómenos ou situações que não são obtidos por meio de questões. Quer isto dizer que os 

fenómenos são observados diretamente na própria realidade. Neste sentido, a observação 

participante apreende o que há de mais imprevisível e ambíguo na vida real.  

Sendo a observação de aulas uma estratégia privilegiada de recolha de informação, optou-se como 

estratégia de registo/recolha de informação pelas notas de campo e posteriores registos reflexivos 

efetuadas num ‘Diário de Campo’. 
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1.2.2. Diário de Campo 

Segundo Silverman (2009), o ‘Diário de Campo’ (DC), também conhecido por ‘Diário de Bordo’, 

revela ser um instrumento essencial no processo de recolha de dados, já que permite documentar 

as experiências realizadas e/ou os factos observados e as reflexões que deles advém, assim como 

todo o processo de abordagem no campo de ação. Trata-se de um instrumento que é utilizado pelo 

investigador no seu quotidiano, de forma pessoal, que permite o registo de informações, 

observações e reflexões que surgem no decorrer da investigação ou no momento de observação. 

Por outras palavras, é um caderno com espaço suficiente para registar anotações sobre as 

observações de factos concretos, fenómenos sociais, acontecimentos, relações verificadas, 

experiências pessoais, comentários e reflexões (Gerhardt et al., 2009). 

Para efetuar as anotações no ‘Diário de Campo’, dever-se-á ter em conta uma parte descritiva e 

outra mais reflexiva. Na parte descritiva, o investigador procura descrever os sujeitos, o espaço 

físico e a atividade, reconstruir diálogos, relatar acontecimentos particulares, descrever o 

comportamento e a postura do observador. Na parte reflexiva o investigador apresenta o seu ponto 

de vista, isto é, as suas ideias e preocupações tendo em conta itens como a análise, o método e os 

conflitos e dilemas éticos (Bogdan e Biklen, 1994). Como salienta Gerhardt et al. (2009, p. 77), para 

desenvolver um bom DC, será fulcral haver “precisão, senso de detalhes e honestidade 

escrupulosa”. 

 

1.2.3. Inquérito por Questionário 

Já o Inquérito por Questionário (IQ) é uma das técnicas mais utilizadas em Ciências Sociais e foi 

fortemente aplicado neste Projeto de intervenção. Para Gonçalves (2004, p. 78), o IQ é uma técnica 

de investigação de caráter não documental que consiste “numa interrogação sistemática de um 

conjunto de indivíduos, normalmente representativos de uma população global, com o objetivo de 

proceder a inferências e generalizações”. 

Segundo Dias (1994), o Inquérito por Questionário é constituído, normalmente, por um conjunto 

de questões que podem incidir sobre factos e/ou opiniões. Esta técnica pode integrar outros 

instrumentos como os testes e as escalas de atitudes e opiniões possibilitando a avaliação de 

comportamentos e a intensidade de uma opinião ou atitude. Já as respostas constituem o material 

que será alvo de análise por parte do investigador que, por sua vez, irá interpretar a informação 

obtida. 
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De indicar que o IQ possibilita ao investigador aceder a um determinado número de informações 

atualizadas sobre os indivíduos, isto é, permite estudar um fenómeno que está a ocorrer numa 

sociedade e que é construído e representado num certo momento, bem como os efeitos daí 

decorrentes. Também proporciona a análise sistemática das opiniões, das atitudes, das 

preferências, das representações e do sentido subjetivo das ações e faculta a verificação das 

hipóteses teóricas orientadoras de toda a pesquisa (Dias, 1994; Gonçalves, 2004). 

Destaca-se como vantagem a natureza impessoal e padronizada das perguntas cuja uniformização 

permite comparar as respostas. O anonimato ajuda as pessoas a exprimirem-se livremente, é muito 

rápido em termos de tempo e barato. 

De um modo geral, o Inquérito por Questionário deverá ter uma apresentação agradável, envolver 

perguntas que estejam diretamente relacionadas com o problema em causa, sendo que as mesmas 

devem apresentar uma sequencialidade lógica que permita um preenchimento fácil e lógico. Não 

deve ser muito extenso, pelo que o ideal seria não gastar mais de 20/25 minutos no seu 

preenchimento. A linguagem deve ser simples e adequada aos inquiridos e uma questão ou 

afirmação não deve conter mais do que uma ideia sobre a qual o inquirido deve pronunciar-se (Hill 

e Hill, 2000; Tuckman, 2000; Pardal e Correia, 2011). 

Porém, como destaca Gonçalves (2004, p. 79), esta técnica de investigação apresenta algumas 

limitações, visto que “depende das respostas das pessoas, cuja veracidade não é nem evidente nem 

garantida”. Este facto introduz, segundo a fonte referida, um contínuo nível de incerteza quanto à 

validade dos resultados, por mais aprimorados que se assegurem a recolha, o processamento e a 

análise. Pressupõe “capacidades que os inquiridos de facto não têm, ou então que delas dispõem 

de um modo muito desigual, tais como as competências de verbalização e de autoanálise”.  

Juntam-se outras limitações como a dificuldade em recolher informação junto de populações pouco 

letradas, que pode induzir interpretações erróneas, superficialidade/limitações ao 

aprofundamento da informação, a falta de significado estatístico em pequenas amostras e a 

necessidade de universos relativamente homogéneos. 

Para Johnson e Christensen (2004) os Inquéritos por Questionário revelam ser um instrumento 

importante na recolha de dados nos estudos do tipo investigativo podendo ser utilizados em 

diversos métodos de pesquisa, especialmente nos métodos qualitativos. Neste sentido, foram 

elaborados vários IQ para complementar a informação ao longo da investigação: dois questionários 

iniciais e dois questionários finais feitos aos alunos envolvidos no Projeto.  
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Menciona-se que primeiro grupo que acedeu ao Projeto teve quer o questionário inicial como o 

final entregue diretamente, em mãos. Já o segundo grupo teve acesso aos questionários inicial e 

final através de um link, pelo que responderam on-line, no Google Forms. 

 

1.2.4. Recursos audiovisuais – fotografia e vídeo 

Para Schmitt (2015, p. 28), os conteúdos audiovisuais quando são bem selecionados e transferidos 

para a sala de aula “podem mostrar diferentes pontos de vista sobre um determinado assunto, 

fomentando os debates e discussões”. Tais debates levam a uma interação entre professor-aluno 

sobre “a realidade ou questão em foco”.  

O conteúdo audiovisual mais adotado nas sessões de intervenção foi o vídeo. O recurso ao vídeo 

pretendeu estimular o interesse dos alunos pela temática, incitar a uma maior participação e 

envolvimento e facilitar o processo de compreensão. Segundo Morán (1995, p. 27), o vídeo auxilia 

no processo de compreensão do aluno, visto que ele é: 

Sensorial, visual, linguagem falada, linguagem musical e escrita. Linguagens que interagem 
superpostas, interligadas, somadas, não separadas. Daí a sua força. Somos atingidos por todos os 
sentidos e de todas as maneiras. O vídeo nos seduz, informa, entretém, projeta em outras realidades 
(no imaginário), em outros tempos e espaços. 

Além do mais, o vídeo é envolvido por imagens e músicas que podem, por sua vez, despertar 

sentimentos variados nos alunos e melhorar o processo de ensino e de aprendizagem (Schmitt, 

2015). 

 

1.2.5. Recursos artísticos – desenhos 

Quanto ao recurso ao desenho, como refere Alberto Carneiro (2001, p. 34), ele é “a forma de 

expressão que sintetiza melhor a nossa relação com o mundo”, uma vez que nos possibilita o 

desenvolvimento de ideias e até a descoberta do que ainda desconhecemos sobre nós mesmos. 

No decorrer do Projeto, mais precisamente numa das sessões dedicadas ao 1.º Ciclo, foi solicitado 

aos alunos que preenchessem um Brasão de Armas alusivo à COVID-19. Esse brasão era constituído 

por seis espaços, sendo que os primeiros cinco só podiam sem preenchidos por desenhos. Já o 

último espaço teria só e exclusivamente palavras, frases ou lemas. O objetivo passou por tentar 

obter dados sobre a visão/interpretação que os discentes tinham em relação à pandemia atual e 

aos comportamentos adotados e a adotar, mas recorrendo a desenhos. Para tal, teriam de passar 
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por um processo de reflexão sobre o que achavam e como transferiam o que pensavam para o 

brasão, essencialmente, através de desenhos. 

 

2. Apresentação do Projeto 

O título adotado – “Pestes, epidemias e pandemias” – nasceu no decorrer do processo inerente ao 

Projeto, ou seja, não foi algo antecipado, pensado de forma prévia ou que surgiu no remate do 

Projeto.  

Inicialmente, tinha-se em mente explorar com os alunos somente a pandemia COVID-19, em 

especial, os sintomas, as formas de prevenção e de tratamento, as medidas que estão a ser tomadas 

pelos Governos, os comportamentos considerados como incorretos, o que se entende por 

pandemia, entre outros aspetos, e ajudar as crianças e os jovens a compreenderem melhor a 

situação que vivemos no presente. 

Contudo, surgiu a ideia de conhecer e explorar outros exemplos de situações semelhantes a esta, 

como é o caso das pestes, das epidemias e de outras pandemias. Na medida em que todos nós só 

compreendemos o presente e perspetivamos o futuro se tivermos noção do que envolveu o 

passado, também só percebemos melhor a pandemia COVID-19 e o que esta envolve se tivermos 

noção de que houve algo semelhante, ou até pior (como foi o caso da Gripe Espanhola e da Peste 

Negra). Além disso, conseguimos entender e valorizar as medidas tomadas na atualidade, assim 

como as formas de tratamento e de prevenção, por força do trabalho excelente desenvolvido pela 

investigação, ciência e tecnologia. 

Assim, este título constitui o mote de orientação didática e epistemológica e exemplifica todo o 

Projeto porque transmite a simbiose entre o passado e o presente. Alunos, professores e sociedade 

em geral têm a possibilidade de olhar e refletir sobre a pandemia atualmente existente, que 

marcará claramente este início do século XXI, comparando-a com outras igualmente relevantes que 

ocorreram na História da Humanidade. 

No decorrer dos dois semestres destinados à concretização deste Projeto foram desenvolvidas 

treze sessões, as primeiras sete destinadas a uma turma do 3.º ano do 1.º CEB e as restantes seis 

trabalhadas com uma turma do 6.º ano do 2.º CEB. 

O Projeto teve início no dia 9 de dezembro de 2020 e desenvolveu-se até ao dia 20 de janeiro de 

2021, no 1.º CEB. Foi dada continuidade ao Projeto no 2.º CEB entre 29 de abril de 2021 e 1 de julho 

de 2021. 
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Atendendo ao facto deste PI implicar um tema transversal, isto é, que pode ser trabalhado em 

diversas áreas do conhecimento, optou-se por encarar e explorar essa transversalidade. Para 

Correia e Santos (1997, p. 18) a transversalidade é tida como algo que “favorece uma compreensão 

mais abrangente da complexidade económica, social e cultural da sociedade em que nos inserimos 

e conduz a práticas pedagógicas de transdisciplinaridade e de interdisciplinaridade”. Quando 

falamos de transdisciplinaridade é necessário ter alguma ponderação, visto que não se trata de 

uma nova disciplina e muito menos de um conjunto de disciplinas ou de um novo método de 

trabalharmos com diversas disciplinas. Trata-se, sim, de uma abordagem, de uma perspetiva. 

Deste modo, o termo «transdisciplinaridade» surgiu pela primeira vez em 1970, por Jean Piaget. 

Entre 1985 e 1990, Nicolescu, uma das grandes referências neste âmbito, formulou esta 

metodologia e seis anos mais tarde deu a conhecer o resultado dessa sua formulação na sua obra 

intitulada O Manifesto da Transdisciplinaridade. Aqui apresenta a sua definição de 

transdisciplinaridade, recorrendo-se ao prefixo «trans» que:  

Diz respeito àquilo que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas 
e além de qualquer disciplina. Seu objetivo é a compreensão do mundo presente, para o qual um 
dos imperativos é a unidade do conhecimento” (Nicolescu, 2000, p. 35). 

Por outras palavras, a transdisciplinaridade refere-se à unidade do conhecimento que está além 

das disciplinas, isto é, além da divisão artificial entre as ciências exatas e as ciências humanas. De 

um modo geral, integra e transcende os limites disciplinares (Nicolescu, 2000; Moraes, 2019).  

Tendo em conta que as pandemias, como a pandemia atual, reúnem várias áreas disciplinares no 

seu estudo e busca de soluções, e que na Educação, como na escola, a interdisciplinaridade e a 

transdisciplinaridade estão presentes, adotou-se essa transdisciplinaridade na concretização deste 

Projeto. No mesmo sentido, as sessões desenvolvidas guiaram-se por uma questão de investigação 

pertinente e pelos vários objetivos subjacentes. 

 

2.1. Questão de investigação e objetivos pedagógico-didáticos 

O início do século XXI foi assolado por diversas epidemias, à imagem do aconteceu em séculos 

anteriores. Contudo, não se esperava que antes do final do primeiro quartel do respetivo século 

surgisse uma pandemia que ainda hoje continua a afetar milhões de vidas, a ceifar outras tantas e 

cujo fim prático tende a prolongar-se no tempo. 
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Como já foi referido, pela proximidade a este flagelo optou-se pelo desenvolvimento de um Projeto 

que procurasse dar resposta à seguinte questão: Como posso abordar a questão das pestes, 

epidemias e pandemias, em especial a COVID-19, com alunos do 1.º e 2.º Ciclos? 

Visando obter respostas plausíveis e consistentes foram traçados alguns objetivos pedagógico-

didáticos:  

• Sensibilizar os alunos para a existência de pestes, epidemias e pandemias na nossa História. 

• Potenciar o conhecimento dos sintomas, das formas de prevenção e de tratamento das 

doenças contagiosas alvo de estudo. 

• Consciencializar os alunos para as medidas de proteção a ter em conta, especialmente face 

à COVID-19. 

 

3. Enquadramento curricular  

De modo a fundamentar a pertinência do Projeto didático “Pestes, epidemias e pandemias” 

recorreu-se a documentos orientadores da ação educativa no Ensino Básico em Portugal, como os 

Programas e Metas Curriculares no 1.º Ciclo do Ensino Básico e no 2.º Ciclo, no âmbito das 

disciplinas de História e Geografia de Portugal e de Português; às Aprendizagens Essenciais (AE) e 

ao Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória (PA). Atendendo ao facto de os Programas e 

do documento das AE não conterem o tema das pestes, epidemias e pandemias, ou algo 

relativamente próximo a este, recorreu-se a alguns conhecimentos, capacidades, atitudes e valores 

que funcionaram como meio privilegiado para chegar ao tema adotado.  

Tendo em consideração o documento-base da Educação, de cariz legal, que é a Lei de Bases do 

Sistema Educativo (LBSE) de 1986, procurou-se realizar um Projeto em torno da temática em causa, 

de modo contribuir para o desenvolvimento dos conhecimentos dos alunos, assim como o incentivo 

ao pensamento crítico, capacidade de investigação, atitudes, respeito e reconhecimento das 

perspetivas dos outros auxiliando para a “formação de cidadãos livres, responsáveis, autónomos e 

também respeitadores dos outros e das suas ideias, abertos ao diálogo, capazes de julgar com 

espírito crítico e criativo o meio social em que se integram” (Assembleia da República, 1986, LBSE, 

p. 3068). 

Assim sendo, para a construção do PI foi desenvolvido um trabalho de investigação, análise e 

seleção de conteúdos presentes nos diversos documentos, especialmente nas Orientações 

Curriculares em vigor. Tendo em conta os documentos analisados, delineou-se o Projeto 
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enquadrado no 1.º e 2.º Ciclos, mais concretamente no 3.º ano, nas diversas áreas, e no 6.º ano, 

nas disciplinas de História e Geografia de Portugal e de Português. 

No que diz respeito ao 1.º Ciclo, o Projeto centrou-se em várias áreas disciplinares: Português; 

Educação Artística (Artes Visuais); Estudo do Meio; Cidadania e Desenvolvimento (Saúde) e 

Matemática, para além de abordar outras áreas do saber como a Psicologia, a Sociologia, a 

Economia, a Estatística, a Política e a Ética que também foram exploradas, mesmo que de uma 

forma mais ‘delicada’ mas interligadas entre si. 

No quadro seguinte estão destacadas as principais AE que se verificaram ao longo das sessões, 

nomeadamente na área do Português, no Estudo do Meio e na Educação Artística. 

 

 

Fonte: Aprendizagens Essenciais, 2018. 

Relativamente ao 2.º Ciclo, o Projeto centrou-se essencialmente nas disciplinas de História e 

Geografia de Portugal e de Português, sem esquecer outras áreas do saber, à imagem do que foi 

realizado com o grupo anterior.  

Quadro 1 – Enquadramento do Projeto no 1.º CEB  

 Identificação das 
sessões 

Áreas de Conhecimento e Aprendizagens Essenciais associadas (O aluno 
deve ser capaz de…) 

Sessão 1 “Os Medos” Estudo do Meio: reconhecer as unidades de tempo: década, século 
e milénio e as referências temporais a.C. e d.C.; 
Português: interpretar o essencial de discursos orais (sobre temas 
conhecidos); identificar, organizar e registar informação relevante 
em função dos objetivos de escuta; fazer inferências e esclarecer 
dúvidas; falar com clareza e articular de modo adequado as 
palavras; gerir adequadamente a tomada de vez na comunicação 
oral, com respeito pelos princípios da cooperação e da cortesia; 
usar a palavra com propriedade para expor conhecimentos e 
apresentar narrações; 
Educação Artística: manifestar capacidades expressivas e criativas 
nas suas produções plásticas, evidenciando os conhecimentos 
adquiridos. 
 

Sessão 2 “O friso cronológico” 

Sessão 3 
“Pestes, epidemias e 
pandemias – alguns 

exemplos” 

Sessão 4 “A Peste Negra” 

Sessão 5 
“A numeração romana 
e a numeração árabe” 

Sessão 6 “A Gripe Espanhola” 

Sessão 7 “A COVID-19” 

Quadro 2 – Enquadramento do Projeto no 2.º CEB 

  Identificação das 
sessões 

Áreas de Conhecimento e Aprendizagens Essenciais associadas (O aluno 
deve ser capaz de…) 

Sessão 1 

“As Guerras e as 
pandemias: algumas 
consequências em 
comum” 

História e Geografia de Portugal: relacionar a guerra colonial com a 
noção de império no contexto do Estado Novo; identificar/aplicar o 
conceito: guerra colonial; o 25 de abril e a construção da democracia até 
à atualidade: reconhecer os motivos que conduziram à revolução do 25 
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Fonte: Aprendizagens Essenciais, 2018. 

De acordo com o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória [Direção-Geral da Educação 

(DGE), 2017, p. 19], as competências “são combinações de conhecimentos, capacidades e atitudes” 

centrais no perfil dos alunos e na escolaridade obrigatória. As áreas de competências que foram 

consideradas nas várias sessões deste Projeto são as seguintes: 

• Linguagens e textos – “utilização eficaz dos códigos que permitem exprimir e representar 

conhecimento em várias áreas do saber”, de modo a chegar a produtos de carácter variado: 

linguístico, artístico, tecnológico, matemático e científico (DGE, 2017, p. 21). 

• Informação e comunicação – “seleção, análise, produção e divulgação de produtos, de 

experiências e de conhecimento, em diferentes formatos” (DGE, 2017, p. 22). 

• Raciocínio e resolução de problemas – “processos lógicos que permitem aceder à 

informação, interpretar experiências e produzir conhecimento”. Trata-se de “encontrar 

respostas para uma nova situação, mobilizando o raciocínio com vista à tomada de decisão, 

à construção e uso de estratégias e à eventual formulação de novas questões” (DGE, 2017, 

p. 23). 

• Pensamento crítico e pensamento criativo – “observar, identificar, analisar e dar sentido 

à informação, às experiências e às ideias”, isto é, gerar e aplicar tais competências “em 

contextos específicos, abordando as situações a partir de diferentes perspetivas, 

identificando soluções alternativas e estabelecendo novos cenários” (DGE, 2017, p. 24). 

• Relacionamento interpessoal – “interação com os outros, que ocorre em diferentes 

contextos sociais e emocionais”. Exemplo disso é o trabalho em equipa, a interação com 

tolerância e empatia, a aceitação de diversos pontos de vista e a adequação do 

comportamento aos diversos contextos (DGE, 2017, p. 25). 

Sessão 2 

“O 25 de Abril de 1974 
e a sua celebração em 
anos de pandemia – 
2020 e 2021” 

de abril, bem como algumas das mudanças operadas; o 25 e abril e a 
construção da democracia até à atualidade: identificar/aplicar os 
conceitos: UE, ONU, PALOP; as atividades económicas que 
desenvolvemos: caracterizar os principais setores de atividades 
económicas e a evolução da distribuição da população por setores de 
atividade, à escala local e nacional; identificar/aplicar os conceitos: 
população ativa, setores de atividade;  
Português: comunicar, em contexto formal, informação essencial e 
opiniões fundamentadas.  

Sessão 3 
“Pestes, epidemias e 
pandemias – 
Exemplos” 

Sessão 4 
“A União Europeia e a 
Organização Mundial 
de Saúde” 

Sessão 5 
“Setores de Atividade e 
a Área da Saúde” 

Sessão 6 
“As vacinas e reflexão 
sobre a COVID-19” 
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• Desenvolvimento pessoal e autonomia – processo de desenvolvimento de “confiança em 

si próprios, motivação para aprender, autorregulação, espírito de iniciativa e tomada de 

decisões fundamentadas, aprendendo a integrar pensamento, emoção e comportamento, 

para uma autonomia crescente” (DGE, 2017, p. 26). 

• Bem-estar, saúde e ambiente – “promoção, criação e transformação da qualidade de vida 

do indivíduo e da sociedade” para o bem de todos (DGE, 2017, p. 27). 

• Saber científico, técnico e tecnológico – “mobilização da compreensão de fenómenos 

científicos e técnicos e da sua aplicação para dar resposta aos desejos e necessidades 

humanas”, tendo a consciência das várias consequências que se prendem a nível ético, 

social e económico, por exemplo (DGE, 2017, p. 30). 

Deste modo, através dos conhecimentos, capacidades e atitudes resultarão competências ao nível 

do saber (conhecimentos cognitivos), saber-fazer (observações, interpretação de códigos, 

descrição, interpretação, análise) e saber-ser (respeito pelas opiniões dos outros, confiança, 

autonomia). 

 

3.1. Sessões de desenvolvimento do Projeto no 1.º CEB 

Nesta secção é apresentada a descrição das sessões de desenvolvimento do Projeto “Pestes, 

epidemias e pandemias” no 1.º Ciclo do Ensino Básico.  

1.ª Sessão – “Os medos” 

A primeira sessão foi desenvolvida no dia 9 de dezembro de 2020 e teve a duração de cerca de três 

horas. A sessão em questão teve por objetivo detetar os principais receios das crianças, em especial, 

o medo que têm em relação à COVID-19. Assim sendo, tratou-se de um primeiro momento para 

determinar se seria possível ou viável introduzir um Projeto que tem como tema as pestes, as 

epidemias e as pandemias. 

Inicialmente, solicitei aos discentes que abrissem o manual de “Português 3” na página noventa, 

onde se depararam com o texto cujo título é: “Os medos”, da autoria de José Fanha. Seguidamente, 

os alunos realizaram uma leitura em voz off do respetivo texto e, posteriormente, alguns deles 

efetuaram uma leitura em voz alta. 

Após a leitura, coloquei algumas questões orais alusivas às características do texto e outras 

informações. Posto isto, procedemos a uma breve interpretação oral do texto com recurso a 
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algumas perguntas, como por exemplo: “Acham que os heróis têm medo ou nem por isso?”; “E o 

autor deste texto tem medo?; às quais prontamente responderam: “Não. Eles não têm medo 

porque são corajosos e gostam de aventura”; “Sim, ele [autor] tem medo”. 

Também demos resposta a outras questões igualmente relevantes, como por exemplo: “O que é o 

medo?”, “Será que todas as pessoas têm medo?”, “O que é que provoca o medo?”. Algumas das 

respostas foram, respetivamente: “o medo é algo mau que deixa as pessoas aflitas e quase a 

chorar”; “Há pessoas que têm mais medo do que outras; Há pessoas que não têm medo; eu acho 

que todas as pessoas têm medo”; “o que provoca o medo é nós não gostarmos de algo e depois 

não estamos bem e temos medo; os monstros deixam-me com medo; eu não gosto do escuro 

porque fico com medo; eu tenho muito medo do COVID porque não quero ficar sem a minha 

família”. 

No momento seguinte, os discentes responderam oralmente e por escrito, no manual, às questões 

de compreensão e à gramática de revisão que se encontravam na página seguinte, consoante a 

indicação. 

Entretanto, construíram um texto individual relacionado com o tema do texto anterior – “Os 

medos”, de modo a indicarem os momentos ou situações que os deixavam mais assustados e 

reticentes. Sublinha-se que o termo “COVID-19” foi referenciado na maioria dos textos efetuados 

pelos discentes. Realizaram, também, uma breve ‘chuva de ideias’ com os principais medos que 

tinham, partilhando-os abertamente uns com os outros. A título de exemplo, destacam-se os 

seguintes receios: “escuro”, “criaturas”, “centopeias”, “monstros”, “perder a família”, “tarântulas”, 

“aranhas”, “abelhas”, “coisas a ranger”, “dormir destapado ou com o armário aberto/ porta 

aberta”, “medo de se perder”, “palhaços”, “ouvir músicas de trás para a frente”, “COVID-

19/Coronavírus”, “tremor de terra”, “armas”, “perder animais”, “o relógio ou a torre da igreja cair” 

e “estar sozinho”. 

Mais tarde, os textos individuais foram recolhidos e selecionei um deles para ser melhorado em 

termos de ortografia, ideias e estrutura, mantendo sempre o anonimato do aluno, criando assim, 

um texto coletivo. Essa atividade foi efetuada de forma conjunta e com a minha mediação. Para tal, 

transcrevi o respetivo texto alvo de análise no Word e projetei-o para todos. À medida que fui 

escrevendo o texto no quadro com o apoio e contributo dos discentes, estes, por sua vez, 

procederam ao respetivo registo no seu caderno de português. 
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Posteriormente, todos ilustraram o texto coletivo transcrito nos seus cadernos, de forma original, 

recorrendo a lápis de cor, a arames e cola. Por fim, realizaram uma atividade sobre a tabuada do 

oito, envolvendo um monstro, já que este é um dos principais símbolos representativos do medo.  

  

 

Quadro 3 – Síntese da 1.ª Sessão 

 

Título da sessão “Os medos” 

Objetivos de 
aprendizagem 

– Reconhecer os principais medos, incluindo o receio face à COVID-19 e 
consequências desta (ex.: perder a família). 

– Refletir sobre os medos e apresentá-los de forma criativa. 

– Iniciar uma breve introdução ao tema do Projeto. 

Áreas curriculares 
envolvidas 

Português; Educação Artística; Matemática. 

Atividades 

1) Leitura e interpretação do texto: “Os medos”. 

2) Construção de um texto individual sobre os medos. 

3) Realização de uma chuva de ideias coletiva sobre os medos. 

4) Construção de um texto coletivo, partindo de um texto de cariz individual. 

5) Ilustração do texto coletivo. 

6) Preenchimento da tabuada do oito tendo como base um monstro dos 
medos. 

Recursos materiais 

– Texto sobre “Os medos”, presente no manual de português do 3.º ano (Anexo 6). 

– Folha para a construção de um texto individual (Anexo 7). 

– Texto individual selecionado e transcrito no Word (Anexo 8). 

– Caderno diário. 

Figura 2 – Exemplos de ‘chuvas de ideias’. Fonte: Diana Vieira (DV). 
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– Folha para a atividade sobre a tabuada do oito (Anexo 9). 

Duração 180 minutos 

 

2.ª Sessão – “O friso cronológico” 

A segunda sessão foi desenvolvida no dia 4 de janeiro de 2021 e teve a duração de cerca de uma 

hora e trinta minutos. Para dar início ao Projeto relembrou-se de forma breve, recorrendo ao 

diálogo, as unidades de tempo (década, século e milénio) e as referências temporais (a.C e d.C) bem 

como a noção de friso cronológico. A partir daí, introduziu-se a atividade central do Projeto: a 

construção de um friso cronológico de dimensões consideráveis que iria ser preenchido de forma 

gradual ao longo das sessões.  

Alguns alunos desenrolaram o friso e colocaram-no no placar da sala de aula. Seguidamente, 

analisaram-no de modo a perceber como se identificam os séculos e as décadas; uma aluna 

escreveu as referências temporais (a.C e d.C). Para dar continuidade à sua construção, sugeri aos 

discentes que pensassem em algumas datas e factos importantes para a compreensão da história 

local e nacional, assim como outras informações relevantes no contexto atual. 

Salienta-se que já tinha algumas datas e factos previamente preparados, uma vez que suspeitava 

que os alunos mencionassem tais datas/factos. A título de exemplo, destaca-se o primeiro dia de 

aulas na escola; o 5 de outubro de 1143 – Independência de Portugal (Tratado de Zamora); o 25 de 

Abril de 1974 – Dia da Liberdade; 18 de janeiro de 1969 – a localidade à qual pertence a escola é 

reconhecida como freguesia civil; 12 de maio – feriado municipal em Aveiro; o aparecimento da 

COVID-19 no mundo (incluindo Portugal) – ano de 2020. 

Os discentes indicaram todas as datas assinaladas e outras duas que não estavam previstas: 13 de 

maio de 1917 – aparecimento da Nossa Senhora aos três pastorinhos, em Fátima, e 27 de dezembro 

de 2020 – vacina contra a COVID-19 (vacina da Pfizer) chega a Portugal. Cada um dos alunos que 

indicou uma das datas previstas, colocou a respetiva data no friso cronológico, à exceção dos dois 

alunos que apontaram as últimas duas datas, já que estas não estavam previstas. Eles colocaram-

nas no friso na sessão seguinte. 

Posto isto, referi que ia ser desenvolvido um Projeto, contando com o contributo de todos eles, no 

âmbito das pestes, epidemias e pandemias, visto que estamos a vivenciar a pandemia COVID-19. 

Para tal, foi distribuído a cada aluno um breve questionário que continha algumas questões alusivas 

ao tema do Projeto e para as quais estes respondiam maioritariamente, de forma simplificada, Sim 
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ou Não. Este questionário tinha por objetivo verificar o conhecimento prévio que os discentes 

tinham até ao momento sobre o tema em causa. 

Entretanto, perguntei abertamente aos alunos o que é uma peste, uma epidemia e uma pandemia, 

sem esquecer a referência à COVID-19. Estes explicitaram oralmente pelas suas simples palavras 

que a peste, a epidemia e a pandemia “são todas doenças infeciosas e contagiosas” e que “a peste 

é a doença mais grave e perigosa”, que “cresce rápido” e “é má, porque mata muitas pessoas”. A 

epidemia, por sua vez, é vista como “uma doença média-alta” e que implica “um vírus”. Já a 

pandemia é considerada como “uma doença alta que afeta muitas pessoas”. Através deste diálogo, 

evidenciou-se que ainda não estava clarificada a principal diferença entre epidemia e pandemia. 

Após o levantamento de ideias prévias, os discentes procuraram as palavras «peste», «epidemia» 

e «pandemia» nos seus dicionários e registaram os significados respetivos numa folha de registos. 

Conseguiram, todos, encontrar as definições de «peste» e de «epidemia», excetuando a palavra 

«pandemia» que só estava presente em alguns dicionários. Assim sendo, pedi a um aluno que já 

tinha transcrito as definições anteriores para procurar no dicionário da sala de aula a palavra 

«pandemia» lendo a definição perante os colegas. Momentos depois, uma aluna voluntariou-se 

para ler todas as definições da sua folha de registos. 

Relativamente ao termo «peste», os discentes apresentaram as seguintes definições: “doença 

infecciosa”, “doença infecciosa grave e contagiosa” e “doença infecciosa grave e contagiosa; 

epidemia”. Quanto ao vocábulo «epidemia», referiram que se trata de uma “doença infecciosa que 

se espalha por um elevado número de pessoas ao mesmo tempo e no mesmo lugar”, “doença 

infecciosa que ataca simultaneamente muitas pessoas ao mesmo tempo na mesma região” e 

“doença infecciosa grave e contagiosa”. Já em relação à palavra «pandemia», indicaram que é uma 

“epidemia que alastra rapidamente e afeta simultaneamente um grande número de pessoas em 

diferentes países” e “epidemia que se espalha rapidamente, afetando muitas pessoas em vários 

países ao mesmo tempo”. 

Entretanto, procedeu-se a uma síntese de ideias, isto é, os discentes esclareceram, então, o que é 

uma peste, uma epidemia e uma pandemia, indicando que o que difere uma epidemia de uma 

pandemia é o facto de a última abranger mais regiões e países do que a primeira, refletindo-se 

assim, quanto ao número de mortes que, consequentemente, será maior numa pandemia. Nesta 

sintetização de ideias ficou claro o que é uma peste e a distinção entre epidemia e pandemia. 
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Por fim, pedi aos alunos que procurassem pelo menos um exemplo de uma peste, epidemia ou 

pandemia que tenha tido muito impacto na História da Humanidade (sem ser a COVID-19) 

recorrendo à Internet, a livros ou através de uma simples conversa com os pais e/ou avós. 

 

 

 

 

Título da sessão “O friso cronológico” 

Objetivos de 
aprendizagem 

– Reconhecer as unidades de tempo e as referências temporais. 

– Indicar datas e factos importantes para a compreensão da história local e nacional. 

– Conhecer os significados de «peste», «epidemia» e «pandemia». 

– Distinguir epidemia de pandemia. 

Áreas curriculares 
envolvidas 

Estudo do Meio; Português; 

Atividades 

1) Diálogo introdutório sobre conteúdos abordados em aulas anteriores. 

2) Início da construção do friso cronológico. 

3) Preenchimento de um questionário sobre o tema: “Pestes, epidemias e 
pandemias”. 

4) Diálogo com vista a um levantamento de ideias prévias sobre o tema em 
causa. 

5) Preenchimento de uma folha de registos. 

6) Diálogo com vista à sintetização de ideias. 

Recursos materiais 

– Friso cronológico. 

– Papéis com datas, factos e imagens. 

– Questionário inicial (Anexo 10). 

– Dicionários. 

Quadro 4 – Síntese da 2.ª Sessão 

Figura 3 – Friso cronológico. Fonte: DV. 
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– Folha de registos (Anexo 11). 

Duração 120 minutos 

 

3.ª Sessão – “Pestes, epidemias e pandemias – alguns exemplos” 

A terceira sessão foi desenvolvida no dia 6 de janeiro de 2021 e teve a duração de, 

aproximadamente, uma hora e meia. Primeiramente, solicitei aos alunos que indicassem qual foi a 

peste, a epidemia ou a pandemia que investigaram face ao que foi pedido na sessão anterior. Ao 

mesmo tempo foi apresentada uma nuvem de palavras com exemplos de pestes, epidemias e 

pandemias investigadas pela maioria dos alunos, com recurso ao Mentimeter. Dentre todas as 

palavras reunidas surgiu uma com destaque maior: a Peste Negra. 

As palavras apresentadas pelos discentes foram discutidas, com recurso ao diálogo, de forma a 

delinear o que cada uma delas representa; isto é, se foi uma peste, uma epidemia ou uma 

pandemia, quais eram os principais sintomas, quantas pessoas terá aniquilado, aproximadamente, 

se ocorreu há muito tempo e se ainda existe nos dias de hoje. Houve alunos que procuraram mais 

do que um exemplo e muitos optaram pela Peste Negra. Alguns apresentaram outros exemplos na 

sala de aula como a Peste de Justiniano.  

Assim, introduziu-se uma breve conversa com os alunos sobre o que estes achavam acerca da Peste 

Negra, sem esquecer uma breve referência a um rei de Portugal, D. Afonso IV, que vivenciou a peste 

em questão. Tal alusão deveu-se ao facto de a sessão ter sido realizada no dia de Reis, 6 de janeiro. 

A terminar, os dois alunos que indicaram duas datas não previstas na sessão anterior colocaram-

nas no friso cronológico. Como surgiram no decorrer do diálogo outros exemplos, reformulou-se a 

nuvem de palavras apresentada nesta sessão, tendo em consideração todas as sugestões/respostas 

dadas pelos discentes. E a partir desta nova nuvem, criou-se um ranking com as três pestes e/ou 

pandemias mais escolhidas, sem deixar de parte a pandemia do momento: a COVID-19. 
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Título da sessão “Pestes, epidemias e pandemias - Alguns exemplos” 

Objetivos de 
aprendizagem 

– Dialogar sobre a temática em causa: “Pestes, epidemias e pandemias”. 

– Conhecer vários exemplos de pestes, epidemias e pandemias. 

– Identificar peste, epidemia e pandemia, consoante cada exemplo. 

– Reconhecer as unidades de tempo e as referências temporais. 

– Indicar datas e factos importantes para a compreensão da história local e nacional. 

Áreas curriculares 
envolvidas 

Português; Estudo do Meio. 

Atividades 

1) Diálogo sobre os exemplos de peste, epidemia e pandemia pesquisados e 
apresentação de uma nuvem de palavras. 

2) Diálogo sobre as primeiras impressões sobre a Peste Negra (a peste com 
maior destaque na nuvem de palavras). 

3) Continuação da construção do friso cronológico. 

Recursos materiais 

– Trabalhos de pesquisa sobre exemplos de pestes, epidemias e pandemias (Anexo 
7). 

– Nuvem de palavras no Mentimeter (Anexo 12). 

– Friso cronológico. 

– Papéis com datas, factos e imagens. 

Duração 90 minutos 

 

4.ª Sessão – “A Peste Negra” 

A quarta sessão foi desenvolvida no dia 13 de janeiro e teve a duração de aproximadamente duas 

horas. Iniciou-se com um diálogo relembrando de forma muito sucinta o que foi 

trabalhado/explorado nas duas sessões anteriores. Posto isto, projetei a nuvem de palavras 

Quadro 5 – Síntese da 3.ª Sessão 

Figura 4 – Exemplos de pesquisas efetuadas pelos alunos. Fonte: DV. 
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utilizada e reformulada bem como um ranking com as três principais pestes e pandemias mais 

escolhidas (Peste Negra, Gripe Espanhola e COVID-19). Destaca-se que a COVID-19 foi escolhida por 

todos, na sala de aula, no final da sessão anterior. Os alunos acharam fundamental a presença da 

COVID-19 no ranking. 

Mais tarde, introduziu-se a Peste Negra, recorrendo a um vídeo, a um texto e a uma ficha de 

identificação da peste. Para o momento de visionamento do vídeo utilizei um PowerPoint e pedi a 

um aluno, cujos pais são de origem venezuelana, para traduzir algumas palavras aos colegas, já que 

este se encontrava redigido em castelhano. Para tal, o discente prontificou-se a analisar o vídeo no 

dia anterior. Foi ele quem orientou essa parte da aula. Eu ‘controlei’ a exibição do vídeo e ao mesmo 

tempo, procedeu-se à sua tradução e interpretação. 

Seguidamente, entreguei a cada aluno um texto alusivo à Peste Negra e à medida que eu o lia, em 

voz alta, eles iam acompanhando a leitura. Alguns alunos apresentaram questões/dúvidas. Uma 

delas, por exemplo, estava relacionada com o nome inicial (Pasteurella pestis) e o nome atual do 

vírus (Yersinia pestis). Pretendiam conhecer a razão dessa alteração. Expliquei que estava 

relacionado com os apelidos das pessoas que deram o seu contributo na investigação da peste: 

Louis Pasteur e Alexandre Yersin, respetivamente. 

Posteriormente, foram apresentadas várias questões no PowerPoint relacionadas com o texto às 

quais os discentes responderam prontamente. Nesse momento, alguns deles já estavam a 

preencher a ficha de identificação da peste. Quando chegaram ao campo dos sintomas, formas de 

tratamento e de prevenção, presentes na ficha de identificação, decidi escrever e apresentar no 

quadro três formas ou espécies distintas de manifestação da peste: bubónica, septicémica e 

pulmonar. Indiquei para cada uma delas os respetivos sintomas, esclarecendo, também, o nome 

atribuído a cada estirpe de peste. 

Momentos depois, solicitei aos alunos o registo da informação na ficha. Quanto às formas de 

tratamento, recorri ao livro: No Reino de Portugal: História de Portugal (volume II), da autoria de 

José Mattoso, Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, onde estavam inseridas várias partes 

constituintes do texto anteriormente entregue aos alunos, e li alguns exemplos de tratamentos 

utilizados naquela época (Mattoso, Magalhães e Alçada, 1994, p. 107): “comer apenas alimentos 

frios, húmidos e aquosos como o peixe”; “não pensar na morte. Encher o espírito de coisas 

divertidas e agradáveis como histórias e canções. Contemplar ouro, prata, pedras preciosas”; 

“dormir com bodes no quarto para que o mau cheiro do animal afugentasse a doença” e “tomar 

xarope de urina coada por um pano e amassada com mel”. 



76 
 

Durante a leitura os alunos disseram que aqueles tratamentos “eram ridículos”; “isto são tretas”; 

“é preciso ser mesmo totó”. Pelo que todos chegaram ao consenso de que não havia um tratamento 

correto naquela época, porque a medicina estava pouco desenvolvida e nada se sabia sobre a peste 

pandémica em causa. Já como formas de prevenção, indicaram o isolamento em casa (quarentena) 

e a utilização de máscaras (em forma de bico) pelos médicos, por exemplo, sem deixar de 

mencionar que as máscaras foram maioritariamente utilizadas nos séculos seguintes 

acompanhando as várias pestes. 

Posteriormente, pedi aos discentes que, a partir de uma frase do texto (“matou entre metade e 

dois terços da população”) explorado anteriormente, representassem a informação graficamente 

e em forma de fração. No final da aula, solicitei ao aluno mais participativo nesta sessão para 

colocar no friso cronológico a informação relativa à Peste Negra e sugeri aos restantes que 

procurassem nos próximos dias alguma informação sobre a próxima pandemia a estudar: a Gripe 

Espanhola. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5 – Interpretação do vídeo e colocação da informação sobre a Peste Negra no friso cronológico. 

Fonte: DV. 

Título da sessão “A Peste Negra” 

Objetivos de 
aprendizagem 

– Classificar a Peste Negra (peste, epidemia ou pandemia). 

– Identificar o século e o ano em que surgiu a Peste Negra em Portugal. 

– Conhecer sintomas, formas de tratamento e de prevenção da Peste Negra. 

– Reconhecer as unidades de tempo e as referências temporais. 

– Indicar datas e factos importantes para a compreensão da história local e nacional. 

Áreas curriculares 
envolvidas 

Português; Matemática; Estudo do Meio; Cidadania e Desenvolvimento (Saúde). 

Quadro 6 – Síntese da 4.ª Sessão 
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Atividades 

1) Diálogo para relembrar as atividades efetuadas nas sessões anteriores. 

2) Exposição da nuvem de palavras reformulada e do ranking. 

3) Apresentação de um PowerPoint e visionamento de um vídeo, alusivos à 
Peste Negra. 

4) Texto sobre a Peste Negra e interpretação de questões centradas no texto. 

5) Preenchimento de uma ficha de identificação da peste. 

6) Breve atividade sobre frações (revisão). 

7) Continuação da construção do friso cronológico. 

Recursos materiais 

– Nuvem de palavras reformulada e ranking (Anexo 13). 

– Vídeo alusivo à Peste Negra (disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=Aaz3E6UQAzo, acedido a 23 de dezembro de 
2020). 

– PowerPoint: “A Peste Negra” (disponível em 
https://drive.google.com/file/d/1cJie_3utPZBHs0pPMqe-
Q3ENcLxGRA6d/view?usp=sharing). 

– Texto: “A Peste Negra” (Anexo 14). 

– Ficha de identificação da peste (Anexo 15). 

– Friso cronológico. 

– Papéis com datas, factos e imagens. 

Duração 120 minutos 

 

5.ª Sessão – “A numeração romana e a numeração árabe” 

A quinta sessão foi desenvolvida no dia 18 de janeiro e teve a duração de cerca de duas horas e 

trinta minutos. Inicialmente, questionei os discentes quanto à presença dos números no dia-a-dia 

das pessoas, ou seja, efetuou-se a seguinte pergunta: “Nós no nosso quotidiano utilizamos os 

números para quê?”, à qual prontamente responderam: “para dizer as horas”; “para contar” e 

“fazer operações”; “para dizer/escrever a data”. E assim deu-se continuidade ao diálogo: “E sabem 

como se chama a numeração que utilizamos no nosso dia-a-dia?”; “Sim, é a numeração decimal”. 

“E já agora, sabem quem foi o povo que inventou este sistema de numeração?”; “Os Romanos não 

foram, porque criaram a numeração romana, mas deve ter sido um povo muito antigo”. Respondi: 

“Foram os Árabes. Mas antes deles, houve um povo que introduziu outro tipo de numeração e que 

durante muito tempo foi utilizado por bastantes pessoas. Sabem de quem estou a falar?”; “Sim! 

Foram os Romanos”; “Exatamente. Durante muito tempo a numeração romana foi utilizada pelas 

pessoas e ainda é útil nos dias de hoje. Mas, mais tarde, surgiu o sistema de numeração que 

utilizamos que, em comparação com a numeração romana, é mais fácil”, “Então, quer dizer que 

hoje vamos aprender a numeração romana?”; “Sim. E não só. Vamos ficar a conhecer melhor dois 

https://www.youtube.com/watch?v=Aaz3E6UQAzo
https://drive.google.com/file/d/1cJie_3utPZBHs0pPMqe-Q3ENcLxGRA6d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cJie_3utPZBHs0pPMqe-Q3ENcLxGRA6d/view?usp=sharing
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povos: os Romanos e os Árabes, porque eles não criaram só a numeração romana e o sistema 

decimal. Mas antes disso, vamos ter aqui duas pequenas professoras que vão explicar como 

funciona a numeração romana”. 

Entretanto, duas alunas apresentaram o novo conteúdo: a numeração romana. Para tal, 

escreveram o título, recorreram aos símbolos com ímanes, colocaram-nos no quadro branco e 

partilharam com os colegas as regras da numeração romana. Posto isto, construíram uma tabela 

no quadro e pediram a cada um dos colegas para ir até junto deste representar o seu número (na 

turma) em numeração romana e que escrevessem todos os números (25) no respetivo caderno de 

matemática. A escolha de tais alunas para a exposição de um novo conteúdo deveu-se ao facto de 

as mesmas, em aulas anteriores, considerarem que uma vez que o friso cronológico envolve 

décadas, séculos e milénios, seria interessante que todos pudessem aprender a escrever os séculos 

em numeração romana. Além disso, uma delas solicitou (mais do que uma vez) que esse conteúdo 

fosse abordado e eu sugeri-lhe que podia ser ela mesma a assumir esse conteúdo na aula. Face a 

isto, a discente ficou muito entusiasmada, o que captou a atenção da colega do lado que 

rapidamente se prontificou a ajudá-la.  

Posteriormente, os discentes construíram os principais símbolos da numeração romana com 

recurso a palhinhas. Como tal, ajudei-os na construção dos símbolos, exemplificando o 

procedimento de criação de cada um deles. Momentos depois, todos representaram os números 

1500, 101 e 55, por exemplo. Entretanto, apresentei dois vídeos: um sobre os Romanos e outro 

sobre os Muçulmanos e um texto sobre esses mesmos povos, seguidos de uma ficha de 

interpretação e gramática de revisão. Mais tarde, projetei alguns exemplos da utilização da 

numeração romana no dia-a-dia para que os alunos compreendessem que ainda hoje esse sistema 

de numeração é utilizado, por exemplo, em relógios, em capítulos de livros e até em tatuagens. 

No final, as duas alunas voluntárias que patentearam a numeração romana foram até junto do friso 

cronológico colocar informação sobre os Romanos/Muçulmanos, e escreveram para cada um deles 

o século em que surgiram no espaço físico da Península Ibérica. 
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Figura 6 – Exploração da numeração romana. Fonte: DV. 

Título da sessão “A numeração romana e a numeração árabe” 

Objetivos de 
aprendizagem 

– Reconhecer que existem outras formas de representar os números (numeração 
romana – Romanos) para além daquela que conhecem e utilizam diariamente 
(sistema de numeração decimal/ árabe – Muçulmanos). 

– Construir os símbolos da numeração romana. 

– Contactar com diversos exemplos da utilização da numeração romana no dia-a-
dia. 

– Compreender a importância da presença dos Romanos e dos Muçulmanos na 
Península Ibérica. 

– Reconhecer as unidades de tempo e as referências temporais. 

– Indicar datas e factos importantes para a compreensão da história local e nacional. 

Áreas curriculares 
envolvidas 

Matemática; Educação Artística; Português; Estudo do Meio. 

Atividades 

1) Diálogo sobre os números que são utilizados no dia-a-dia e outras formas 
de representação numérica (numeração romana). 

2) Exploração da numeração romana 

3) Construção dos símbolos da numeração romana. 

4) Visionamento de dois vídeos alusivos aos Romanos e aos Muçulmanos, 
respetivamente. 

5) Texto e ficha de interpretação, contendo também a gramática de revisão. 

6) Exposição de imagens da utilização da numeração romana no dia-a-dia. 

7) Continuação da construção do friso cronológico. 

Recursos materiais 

– Vídeo alusivo aos Romanos (disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=_19g8Y80m5Y&t=15s, acedido a 2 de janeiro 
de 2021). 

– Vídeo alusivo aos Muçulmanos (disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=BtNWbVejznA&t=74s, acedido a 2 de janeiro 
de 2021). 

– Texto: “Romanos e Muçulmanos na Península Ibérica” (Anexo 16). 

– Imagens relativas à numeração romana no dia-a-dia (Anexo 17). 

– Friso cronológico. 

– Papéis com datas, factos e imagens. 

Duração 150 minutos 

 

 

 

Quadro 7 – Síntese da 5.ª Sessão 

https://www.youtube.com/watch?v=_19g8Y80m5Y&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=BtNWbVejznA&t=74s
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6.ª Sessão – “A Gripe Espanhola” 

A sexta sessão foi desenvolvida no dia 19 de janeiro e teve a duração de cerca de uma hora e trinta 

minutos. Iniciei sessão relembrando o trabalho realizado na sessão anterior. Seguidamente, efetuei 

um diálogo com os alunos sobre a Gripe Espanhola, tendo em consideração as pesquisas individuais 

realizadas por eles, visando chegar a um consenso sobre vários aspetos. Tal trabalho tinha sido 

solicitado dias antes e implicou uma pesquisa livre por parte dos discentes, tendo em atenção 

algumas orientações como, por exemplo: nome da pandemia, ano e século em que surgiu na Europa 

e em Portugal, sintomas, formas de tratamento e de prevenção, número de vítimas mortais 

(aproximadamente), justificação da designação “Gripe Espanhola”, entre outras informações 

pertinentes para os alunos. 

Entretanto, projetei várias imagens elucidativas sobre a Gripe Espanhola, para que os discentes 

pudessem compreender que, naquela altura, as pessoas utilizavam máscaras tal como nós estamos 

a utilizar atualmente. Nesse momento, pedi-lhes para descreverem o que estavam a observar e 

todos chegaram à conclusão de que a Gripe Espanhola era muito semelhante à COVID-19, em 

termos de prevenção, por exemplo, já que uma das formas de prevenção na época implicava o 

distanciamento social, o confinamento e a utilização de máscaras em vários locais. Porém, antes de 

olharem para as imagens, alertei que as mesmas eram muito fortes para a idade deles, mas que 

eram fundamentais para que eles tivessem uma noção do que envolveu a gripe alvo de estudo. No 

decorrer da exposição das imagens, os alunos ficaram muito surpreendidos com o facto de até os 

animais domésticos utilizarem máscara (um gato, por exemplo), enquanto algumas pessoas 

apareciam no meio de outras sem qualquer tipo de proteção. 

Mais tarde, os discentes criaram uma ‘chuva de ideias’ numa máscara de papel, em que colocaram 

o nome da pandemia alvo de estudo, o ano e o século em que surgiu, a classificação (neste caso foi 

uma pandemia) para registarem algo em que relacionassem a Gripe Espanhola com a COVID-19, 

isto é, alguns aspetos em comum (posteriormente procederam à sua ilustração). Salienta-se que tal 

trabalho não ficou completamente pronto, pelo que foi necessário regressar a este na sessão 

seguinte. 

Por fim, solicitei ao aluno mais participativo nesta sessão para ir até junto do friso cronológico. 

Destaca-se que outros dois discentes adicionaram outras datas relevantes para a História de 

Portugal. 
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Título da sessão “A Gripe Espanhola” 

Objetivos de 
aprendizagem 

– Classificar a Gripe Espanhola (se é peste, epidemia ou pandemia). 

– Identificar o século e o ano em que surgiu a Gripe Espanhola em Portugal. 

– Conhecer sintomas, formas de tratamento e de prevenção da Gripe Espanhola. 

– Reconhecer as unidades de tempo e as referências temporais. 

– Indicar datas e factos importantes para a compreensão da história local e nacional. 

Áreas curriculares 
envolvidas 

Português; Educação Artística; Estudo do Meio; Cidadania e Desenvolvimento 
(Saúde). 

Atividades 

1) Diálogo introdutório para relembrar o que foi abordado na sessão anterior. 

2) Discussão sobre os trabalhos de pesquisa efetuados anteriormente em 
casa sobre a Gripe Espanhola. 

3) Projeção de várias imagens sobre a Gripe Espanhola. 

4) Criação de uma chuva de ideias numa máscara de papel. 

5) Continuação da construção do friso cronológico. 

Recursos materiais 

– Trabalhos de pesquisa sobre a Gripe Espanhola (Anexo 18). 

– Imagens elucidativas sobre a Gripe Espanhola (Anexo 19). 

– Máscaras de proteção (Anexo 20). 

– Friso cronológico. 

– Papéis com datas, factos e imagens. 

Duração 90 minutos 

 

 

 

Quadro 8 – Síntese da 6.ª Sessão 

Figura 7 – Exemplos de pesquisas e colocação da informação sobre a Gripe Espanhola no friso 
cronológico. Fonte: DV. 
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7.ª Sessão – “A COVID-19” 

A última sessão do Projeto realizada no 1.º CEB foi desenvolvida no dia 20 de janeiro e teve a 

duração de cerca de duas horas e trinta minutos. Inicialmente, solicitei aos alunos que referissem 

o que tinha sido feito na sessão anterior. Seguidamente, efetuei uma breve conversa com os 

discentes sobre a COVID-19, de modo a detetar se sabiam onde e quando surgiu, porque é que é 

uma pandemia, se alguém da sua família tinha estado infetado, como tinham reagido quando 

souberam que estavam infetados, como é que se sentiram quando tiveram de ficar fechados em 

casa no período de confinamento do ano letivo anterior, entre outras interrogações pertinentes. 

Face a estas questões, os alunos responderam que a COVID-19 tinha surgido em 2019, na China, e 

que em pouco tempo se tinha difundido pelo resto do mundo; é uma pandemia porque está a afetar 

pessoas de vários países, de todos os continentes, ao mesmo tempo, e de forma rápida; alguns já 

tinham tido pais, irmãos e avós que testaram positivo à COVID-19 e que, tal como eles, tiveram de 

ficar em casa invadidos por sentimentos como o medo de perder alguém que lhes é querido ou até 

mesmo de morrer e a frustração; o período de confinamento que todos vivenciaram no ano letivo 

anterior deixou a maioria dos alunos receosa, apreensiva, frustrada e revoltada, porque queriam ir 

para a escola brincar com os colegas e amigos, aprender e falar com a professora sobre vários 

assuntos e estavam impedidos de tais momentos. 

Depois, procedeu-se ao visionamento e posterior interpretação de um vídeo do Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF) alusivo à pandemia em questão, mais concretamente à forma de 

propagação e aos comportamentos de proteção/prevenção a ter em conta. Constataram que se os 

cidadãos não tiverem cuidado em se protegerem de forma correta e adequada, utilizando as 

indicações recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, como por exemplo, utilizar a 

máscara, manter o distanciamento recomendado e lavar bem as mãos, a doença afetará mais 

pessoas. 

Entretanto, assistiu-se à apresentação de um trabalho de pesquisa sobre a pandemia COVID-19, 

por parte de um grupo de alunas. Estas voluntariaram-se para poderem fornecer aos colegas 

informação credível sobre a pandemia. 

Durante a apresentação do trabalho, o grupo mostrou-se sempre muito unido e aplicado, 

prontificando-se em responder às questões e/ou algumas dúvidas dos colegas. Para além de um 

PowerPoint, as quatro discentes trouxeram um cartaz a apelar a todos para terem cuidado e se 

protegerem da COVID-19. À medida que o trabalho ia sendo apresentado pelo grupo em questão, 

os restantes colegas concluíram as máscaras alusivas à Gripe Espanhola, mantendo-se sempre em 
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silêncio e atentos ao que ouviam. Alguns chegaram a dar um feedback bastante positivo sobre o 

trabalho, comentando: “apresentaram muito bem”, “que o trabalho tinha informação muito 

importante” e “gostamos do cartaz”. 

Mais tarde, os discentes construíram Brasões de Armas referentes à pandemia e aos 

comportamentos de prevenção adotados e a ter em consideração. Alguns deles revelaram ter 

dificuldades em colocar em desenho os seus pensamentos, pelo que sugeri que tentassem 

demonstrar da melhor forma, sem recorrer a qualquer palavra, à exceção do último espaço, que 

corresponde a um lema. Posteriormente, entreguei o questionário final e expliquei o conteúdo do 

mesmo. 

Entretanto, procedi ao levantamento de algumas consequências das pestes, das epidemias e das 

pandemias na sociedade, tendo em conta exemplos já estudados nas sessões anteriores: Peste 

Negra, Gripe Espanhola e COVID-19. Para tal, pedi aos discentes que indicassem algumas 

consequências que consideravam mais importantes (“mortes”, “pessoas infetadas”, “hospitais 

cheios”, sentimentos como “tristeza e medo”, “isolamento social”, “confinamento”, “crise 

económica”, “médicos e outras pessoas não podem ver a família”, “desemprego”, …) enquanto eu 

escrevia as suas respostas no quadro, formando uma chuva de ideias coletiva. Depois, solicitei a 

uma aluna que já estava mais avançada no trabalho para transcrever para uma folha as 

consequências das pestes, das epidemias e das pandemias que estavam presentes no quadro. 

Posteriormente, este levantamento de consequências foi afixado no placar junto do friso 

cronológico e das pesquisas desenvolvidas pelos discentes nas sessões anteriores. 

No final, três alunos falaram de forma muito sucinta sobre três datas importantes associadas à 

História de Portugal que tinham estado a pesquisar anteriormente em casa e procederam ao seu 

registo no friso cronológico. Recolheram-se todos os trabalhos para serem expostos junto do friso 

cronológico. Assim, os discentes ficaram com uma perceção geral de todo o trabalho que tinham 

desenvolvido ao longo do Projeto e puderam relembrar certas informações.  

 

 

 

 

 

Figura 8 – Apresentação do trabalho sobre a COVID-19, Brasão de Armas e cartaz. Fonte: DV. 
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Título da sessão “A Gripe Espanhola” 

Objetivos de 
aprendizagem 

– Classificar a COVID-19 (se é peste, epidemia ou pandemia). 

– Identificar o século e o ano em que surgiu a COVID-19 em Portugal. 

– Conhecer sintomas, formas de tratamento e de prevenção da COVID-19. 

– Reconhecer as unidades de tempo e as referências temporais. 

– Indicar datas e factos importantes para a compreensão da história local e 
nacional. 

Áreas curriculares 
envolvidas 

Português; Educação Artística; Estudo do Meio; Cidadania e Desenvolvimento 
(Saúde). 

Atividades 

1) Diálogo introdutório para relembrar o que foi abordado na sessão 
anterior. 

2) Visionamento de um vídeo da UNICEF alusivo à COVID-19. 

3) Apresentação de um PowerPoint por um grupo de alunas voluntárias. 

4) Construção de Brasões de Armas. 

5) Preenchimento do questionário final. 

6) Conclusão do friso cronológico. 

Recursos materiais 

– Vídeo da UNICEF alusivo à COVID-19 (disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=07rpZNMxLd8&t=11s, acedido a 14 de 
janeiro de 2021). 

– PowerPoint: “COVID-19” (disponível em https://drive.google.com/file/d/1Qhb-
FfMj74gDqELA-6oJwnc53f45BQvV/view?usp=sharing). 

– Brasão de Armas (Anexo 21). 

– Questionário final (Anexo 22). 

– Friso cronológico. 

– Papéis com datas, factos e imagens. 

Duração 120 minutos 

 

Produto Final 

 

 

 

 

 

 

Quadro 9 – Síntese da 7.ª Sessão 

Figura 9 – Exposição do trabalho final no placar da sala de aula.  Fonte: DV. 

https://www.youtube.com/watch?v=07rpZNMxLd8&t=11s
https://drive.google.com/file/d/1Qhb-FfMj74gDqELA-6oJwnc53f45BQvV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qhb-FfMj74gDqELA-6oJwnc53f45BQvV/view?usp=sharing


85 
 

Atividades Extra 

Após as sete sessões dedicadas ao Projeto, foi disponibilizado aos alunos um vídeo versando todo 

o trabalho desenvolvido ao longo das sessões para, assim, ficarem com uma perceção geral das 

atividades concretizadas e com a recordação de um trabalho que, certamente, ficará guardado na 

sua memória. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10 – Capa do vídeo disponibilizado aos alunos. Fonte: DV. 

 

Para além do vídeo, também foi disponibilizado um documento (Anexo 23) contendo um jogo (STOP 

CONTÁGIO) e um livro (e-book) sobre a COVID-19 intitulado: “Era uma vez… um Vírus”, da autoria 

de Carmen Garcia e ilustrado por Tiago Leal, especialmente informativo para as crianças. Segundo 

Silva (2017, p. 72): 

O diálogo entre um poema, ou melhor, entre as respectivas partes que o estruturam – os versos – e 
as imagens criadas à sua volta/motivadas por aquelas/aqueles, resulta num objeto estético com um 
elevado grau de coerência e potencialmente fomentados de múltiplas leituras, que podem ser 
concretizadas ao ritmo pessoal de cada destinatário extratextual, pelo facto de o seu conteúdo 
estender-se de forma progressiva, com sobriedade e contenção, formando uma mancha gráfica 
inovadora. 

O documento também apresenta o vídeo da UNICEF explorado na última sessão (já que vários 

alunos tinham solicitado a partilha no Microsoft Teams) e um livro pessoal que seria construído 

pelos discentes. Com estas atividades pretendia-se que os alunos dessem continuidade ao Projeto, 

de forma livre e autónoma, objetivando o aprofundamento do conhecimento sobre a pandemia do 

momento. 

 

3.2. Sessões de desenvolvimento do Projeto no 2.º CEB 

Nesta secção é apresentada a descrição das sessões de desenvolvimento do Projeto “Pestes, 

epidemias e pandemias” no 2.º Ciclo do Ensino Básico. 
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1.ª Sessão – “As Guerras e as pandemias: algumas consequências em comum” 

A primeira sessão do Projeto no 2.º CEB foi desenvolvida no dia 29 de abril, na disciplina de História 

de Geografia de Portugal (HGP). Esta teve a duração de 100 minutos. Os primeiros sessenta minutos 

foram destinados à exploração do conteúdo programático de HGP denominado: “Guerra do 

Ultramar/Colonial”, com recurso a um PowerPoint que, por sua vez, continha informações 

pertinentes, vídeos da Escola Virtual e de testemunhos de soldados que combateram no Ultramar. 

Para Silva (2017, p. 18) a Guerra Colonial foi “um dos conflitos que mais cicatrizes deixou na 

sociedade portuguesa”. Para interligar o tema da Guerra Colonial com o Projeto, fizemos uma 

‘ponte’ entre algumas das consequências da guerra colonial (e das guerras mundiais e civis); –como 

é o caso das “mortes”, dos “feridos”, dos “mutilados”, das “pessoas incapacitadas”, dos “traumas 

psicológicos de guerra”, das “despesas para os países” e do “grande investimento em armamento 

e outros recursos” – e algumas consequências do problema que estamos a viver na atualidade 

(COVID-19). As consequências em comum que os alunos indicaram foram, essencialmente, as 

“mortes” e as despesas médicas e de assistência efetuadas pelo(s) país/países. 

Nos quarenta minutos seguintes, justifiquei aos discentes a escolha daquele tema, ou seja, disse 

que tinha optado por explorar as “Pestes, epidemias e pandemias”, uma vez que estamos a 

enfrentar neste momento uma pandemia e, como tal, esta acaba por ser uma altura oportuna para 

desenvolver um Projeto desta natureza. 

Falámos um pouco sobre a COVID-19, isto é, dialogámos sobre o conhecimento que tínhamos até 

ao momento relativamente à pandemia e apresentei, de forma muito breve, um outro exemplo: a 

Gripe de 1957-1958/ Gripe Asiática, para que os alunos tivessem a noção de que já houve outras 

pandemias de grande impacto na História da Humanidade. 

No final, solicitei aos discentes que respondessem a um inquérito por questionário no Google 

Forms, no decorrer da semana seguinte, para assim identificar os conhecimentos prévios que 

tinham sobre este tema. Para tal, projetei o respetivo questionário. De aludir que o link foi 

disponibilizado no Microsoft Teams, a plataforma on-line com a qual contactaram em alguns 

momentos do ano letivo.  
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Título da sessão “As guerras e as pandemias: algumas consequências em comum” 

Objetivos de 
aprendizagem 

– Compreender o que foi a Guerra Colonial/ do Ultramar e os motivos de emersão da 
mesma. 

– Identificar as províncias ultramarinas/colónias pertencentes ao Império Colonial 
Português. 

– Reconhecer algumas consequências em comum entre as guerras e as pandemias, 
como por exemplo, as mortes e as despesas económicas. 

– Contactar com um outro exemplo de pandemia (Gripe de 1957-1958) para além da 
COVID-19. 

Áreas 
curriculares 
envolvidas 

História e Geografia de Portugal; Português. 

Atividades 

1) Exploração de um PowerPoint sobre a Guerra do Ultramar/Colonial. 

2) Visionamento de vídeos de testemunhos vivos que participaram na Guerra 
Colonial e outros da Escola Virtual. 

3) Introdução ao tema do Projeto. 

4) Diálogo sobre a COVID-19 e exposição de um outro exemplo de pandemia 
(Gripe Asiática). 

5)  Apresentação do questionário inicial no Google Forms. 

Recursos 
materiais 

– PowerPoint: “A Guerra do Ultramar/Colonial” (Anexo 24). 

– Vídeos de testemunhos vivos (disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=gq5UlXaED8I, acedido a 25 de abril de 2021). 

– Vídeos da Escola Virtual. 

– Inquérito por Questionário no Google Forms (disponível em 
https://forms.gle/Cu6RFi1q5n4TStVf7). 

Duração 100 minutos 

 

 

 

Quadro 10 – Síntese da 1.ª Sessão 

Figura 11 – Abordagem sobre a Guerra Colonial. Fonte: DV. 

https://www.youtube.com/watch?v=gq5UlXaED8I
https://forms.gle/Cu6RFi1q5n4TStVf7
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2.ª Sessão – “O 25 de Abril de 1974 e a sua celebração em anos de pandemia – 2020 e 2021” 

A segunda sessão foi desenvolvida no dia 13 de maio, na disciplina de HGP, e teve a duração de 100 

minutos. Os primeiros cinquenta minutos foram dedicados a abordar algumas questões sobre a 

Guerra Colonial, de modo a relembrar conhecimentos e à exploração do conteúdo: “25 de Abril de 

1974”.  

Segundo Ferreira e Dias (2016, p. 171), a Revolução dos Cravos pôs fim a 48 anos de ditadura 

“representando um dos momentos mais importantes da nossa História contemporânea”. Para 

abordar o conteúdo em questão, recorri ao ThingLink, onde coloquei vários ícones com vídeos, 

informações sobre personalidades marcantes, imagens e músicas. A imagem de fundo utilizada 

nesta plataforma foi uma imagem que marcou a comemoração do 25 de abril de 2020, em plena 

pandemia. Quando confrontados com a respetiva imagem, a maioria dos alunos afirmou que a 

desconhecia, manifestando surpresa por ser tão recente. 

Posto isto, analisámos a imagem e os sentidos implícitos, isto é, constatámos a presença de um 

cidadão português falecido este ano, já com alguma idade, que tinha por hábito comemorar, 

sempre e irrepreensivelmente, o 25 de Abril de 1974. A imagem foi capturada na Avenida da 

Liberdade em Lisboa, em pleno dia, com poucas ou quase nenhumas pessoas na rua, visto que 

estávamos num período de confinamento. Também falámos sobre a celebração do Dia da 

Liberdade neste ano (2021) que, ao contrário do ano anterior, já foi possível os cidadãos 

portugueses circularem mais livremente pelas ruas, mas ainda de uma forma um pouco contida, e 

a partir daí demos continuidade ao Projeto. 

Nos cinquenta minutos seguintes explorámos algumas respostas dadas pelos alunos no inquérito 

por questionário, com recurso a um PowerPoint. Escrevemos, a partir das opiniões e da informação 

disponibilizada na Infopédia as nossas próprias definições de «peste», «epidemia» e «pandemia» 

nos cadernos de HGP e numa cartolina a afixar mais tarde num estabelecimento. A cada uma delas 

associámos um exemplo concreto. 

Relativamente à palavra «peste», apresentámos como definição: “doença contagiosa cuja bactéria 

designa-se Yersinia pestis. Na maioria dos casos é transmitida ao homem pela pulga do rato. Pode 

manifestar-se sob três formas: peste bubónica, peste pneumónica e peste septicémica. Exemplo: 

Peste Negra”. No que diz respeito ao termo «epidemia», dissemos que ocorre “quando uma 

doença, geralmente contagiosa, ataca uma região e/ou vários locais. Afeta rapidamente a 

população. Exemplo: Ébola”. Já o vocábulo «pandemia» aplica-se “quando uma doença, 
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geralmente contagiosa, se alastra para o resto do mundo. Ataca ao mesmo tempo um elevado 

número de pessoas, num grande número de países. Exemplo: COVID-19”. 

Falámos sobre a COVID-19 e foram apresentados dois acontecimentos que naquele momento 

ocorreram em Portugal e puseram em causa a saúde de vários portugueses, devido à falta de 

responsabilidade e respeito para com os outros: uma festa em Lisboa com mais de 500 pessoas 

realizada no dia 2 de maio e os festejos da conquista da Primeira Liga de futebol pelo Sporting, no 

dia 11 do mesmo mês. Nesse momento, recorri a uma notícia e a várias imagens, para reforçar os 

dois acontecimentos aludindo aos festejos da conquista da Primeira Liga de futebol que tinham 

decorrido em Lisboa e no resto do país, inclusivamente, segundo imagens televisivas, em Aveiro. 

Confrontados com os exemplos apresentados, alguns alunos afirmaram que “as pessoas não têm 

consciência das suas ações”, “estas pessoas estão a pôr em causa a saúde delas e a dos outros”, 

“elas não veem que os hospitais ficam cheios sem necessidade, os médicos e os enfermeiros ficam 

cansados e chateados? Essas pessoas podem morrer!”, “é muito difícil cumprir o distanciamento 

recomendado e utilizar as máscaras? Eu acho que não! Se é para o nosso bem, as pessoas podiam 

fazer um esforço!”, “esses comportamentos não são corretos! Deviam de levar uma multa!”, “será 

possível que ninguém faz nada para impedir estas situações, principalmente a polícia?”, entre 

outras. 

Através dessas afirmações, constatou-se que os alunos tinham a noção dos comportamentos a 

adotar identificando, ao mesmo tempo, os incorretos, já que estes últimos colocam em causa a 

saúde das pessoas envolvidas nessas situações e de outras que, sem terem culpa, podem ser 

afetadas de alguma forma. 

Por fim, foi lançado o desafio 1: procurar em livros e/ou na Internet pelo menos três exemplos: uma 

peste, uma epidemia e uma pandemia – e partilhar as informações com os colegas na sessão 

seguinte. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Construção das definições de peste, epidemia e pandemia com o contributo dos alunos e do site 
da Infopédia. Análise de uma questão pertinente do inquérito. Fonte: DV. 
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Título da sessão “O 25 de Abril de 1974 e a sua celebração em anos de pandemia – 2020 e 2021” 

Objetivos de 
aprendizagem 

– Relembrar alguns conhecimentos sobre a Guerra Colonial. 

– Identificar os motivos que conduziram ao 25 de Abril de 1974, algumas mudanças 
operadas após a mesma e as principais personalidades em destaque. 

– Analisar uma imagem alusiva à comemoração do 25 de abril de 2020, num 
contexto de pandemia (COVID-19). 

– Conhecer os significados de ‘peste’, ‘epidemia’ e ‘pandemia’. 

– Refletir sobre os conhecimentos prévios, COVID-19 e comportamentos 
incorretos adotados por alguns cidadãos portugueses. 

Áreas curriculares 
envolvidas 

História e Geografia de Portugal; Português. 

Atividades 

1) Exploração de um ThingLink sobre o 25 de Abril de 1974. 

2) Diálogo sobre a imagem de fundo alusiva ao 25 de abril de 2020 e a sua 
comemoração em 2021. 

3) Exploração de um PowerPoint com alguns resultados dos inquéritos por 
questionário iniciais. 

4) Discussão e reflexão sobre a COVID-19 e situações recentes que 
colocaram em causa a saúde de alguns cidadãos portugueses. 

5) Apresentação do desafio 1. 

Recursos materiais 

– ThingLink: “25 de Abril de 1974” (disponível em 
https://www.thinglink.com/scene/1448742421927034883). 

– PowerPoint: “Pestes, epidemias e pandemias - alguns resultados do questionário 
inicial (disponível em 
https://docs.google.com/presentation/d/1dJa0LdgKKiLUYJdV-2JN-
L_cV3c0DKO4SaGy4HPgqQs/edit?usp=sharing). 

Duração 100 minutos 

 

3.ª Sessão – “Pestes, epidemias e pandemias - Exemplos” 

A terceira sessão foi desenvolvida no dia 27 de maio, na disciplina de HGP, e teve a duração de 50 

minutos. Inicialmente, relembrámos o que tínhamos feito na sessão anterior bem como o desafio 

proposto. 

Depois, assistimos a um vídeo alusivo às principais pandemias e pestes ocorridas na História da 

Humanidade e traduzimos algumas palavras com o contributo de todos, visto que a língua usada 

era o inglês. Notou-se que alguns alunos ficaram estupefactos com a diversidade de exemplos 

expostos e impressionados com o número de vítimas mortais. 

Quadro 11 – Síntese da 2.ª Sessão 

https://www.thinglink.com/scene/1448742421927034883
https://docs.google.com/presentation/d/1dJa0LdgKKiLUYJdV-2JN-L_cV3c0DKO4SaGy4HPgqQs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1dJa0LdgKKiLUYJdV-2JN-L_cV3c0DKO4SaGy4HPgqQs/edit?usp=sharing
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Entretanto, expus os resultados dos alunos face a uma questão do inquérito que estava relacionada 

com os exemplos que conheciam: “Já ouviste falar de alguma(s) peste(s), epidemia(s) ou 

pandemia(s)? Se sim, indica qual/quais conheces”. 

Momentos depois, os discentes que tinham respondido ao desafio 1, em casa, partilharam as suas 

pesquisas com os restantes, oralmente. Falámos um pouco sobre cada exemplo referido pelos 

alunos no inquérito e, nas pesquisas realizadas e sobre outros exemplos não mencionados, mas 

que são igualmente interessantes, como o caso da Poliomielite, doença que afetou muitas crianças 

e que foi erradicada de grande parte do planeta graças a uma campanha de vacinação, tal como 

aconteceu com a Varíola. No entanto, esta ainda subsiste em algumas regiões da Ásia e de África. 

Posteriormente, formámos grupos de trabalho, nomearam-se os porta-vozes e tomámos decisões 

sobre os temas a pesquisar nas duas semanas seguintes. Assim, os exemplos escolhidos foram: a 

COVID-19, a Gripe Espanhola, a Peste Negra, o Ébola e a Varíola. 

Por fim, foi lançado o desafio 2: realizar um trabalho de pesquisa, em grupo, sobre um determinado 

exemplo e preparar uma apresentação de dez minutos para futuramente mostrar aos colegas e 

debater. De indicar que foi entregue a cada discente uma folha com informações e sugestões. 

Também será relevante mencionar que durante o processo de realização dos trabalhos, estes foram 

mediados na plataforma Microsoft Teams e que todas as apresentações foram colocadas, mais 

tarde, num Padlet. 

 

 

 

 

 

 

Título da sessão “Pestes, epidemias e pandemias - Exemplos” 

Objetivos de 
aprendizagem 

– Explorar vários exemplos de pestes, epidemias e pandemias ocorridas na 
História da Humanidade. 

– Desenvolver trabalhos de grupo com vista à partilha de informações. 

Quadro 12 – Síntese da 3.ª Sessão 

Figura 13 – Exemplos de pesquisas efetuadas pelos alunos. Fonte: DV. 
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Áreas curriculares 
envolvidas 

Português 

Atividades 

1) Visionamento de um vídeo com as principais pestes e pandemias 
ocorridas na História da Humanidade. 

2) Diálogo sobre exemplos de pestes, epidemias e pandemias do 
conhecimento dos alunos e/ou alvo de pesquisa pelos mesmos. 

3) Formação de grupos de trabalho. 

4) Entrega e posterior leitura de uma folha com informações e 
sugestões para o trabalho de pesquisa. 

5) Apresentação do desafio 2. 

Recursos materiais 

– Vídeo com as principais pandemias e pestes ocorridas na História da 
Humanidade (disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=okER9evZlZU, acedido a 15 de maio de 
2021). 

– Imagem com os resultados dados pelos alunos numa questão do inquérito 
por questionário inicial (Anexo 25). 

– Pesquisas efetuadas pelos alunos (Anexo 26). 

– Folhas de registo dos grupos de trabalho (Anexo 27). 

– Folhas com informações e sugestões para o trabalho de grupo (Anexo 28). 

Duração 50 minutos 

 

4.ª Sessão – “A União Europeia e a Organização Mundial de Saúde” 

A quarta sessão foi desenvolvida no dia 17 de junho, na disciplina de HGP, e teve a duração de 100 

minutos. Inicialmente, abordámos o conteúdo programático: “União Europeia” (UE) mediante o 

diálogo a partir de questões e analisámos diversas instituições e organismos que compõem a UE. 

Recorreu-se à exploração do manual digital e de vídeos da Escola Virtual. Ao mesmo tempo, foi 

entregue a cada aluno uma ficha sobre o conteúdo em apreço. 

À medida que os vídeos iam sendo visualizados, todos, em conjunto, demos resposta às várias 

questões da ficha. Permaneci junto ao computador acompanhada de um aluno que, por sua vez, 

me auxiliou a projetar os vídeos. Com a parte final da ficha introduzi informação sobre a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), um dos organismos pertencentes à Organização das Nações 

Unidas (ONU), e a sua importância num contexto de pandemia, através de uma ‘placa de 

identificação’ que continha um QR Code. Perguntei se sabiam quem era o Diretor-Geral da respetiva 

instituição à qual responderam que não. Face a isto, decidi mostrar várias fotos de Tedros 

Adhanom, e depois de as observarem, os discentes disseram que afinal já o tinham visto na 

televisão. Esclareci o simbolismo da bandeira da OMS, isto é, disse que as cores azul e branco são 

https://www.youtube.com/watch?v=okER9evZlZU
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as cores predominantes na bandeira da ONU, salientei que aqui há a presença de uma serpente 

enrolada num bastão e que esta é considerada o símbolo do Deus romano Asclépio (Deus Romano 

da medicina e da cura). Nesse momento, vários alunos afirmaram que já tinham visto esse símbolo 

nas farmácias e que agora percebiam o porquê de estar uma “cobra” enrolada num “pau”. E 

perguntei o porquê de tal instituição ser muito importante num momento como este. Os discentes 

responderam que “é a organização que nos dá informação verdadeira sobre a COVID-19”, 

“recomenda-nos a adotar comportamentos corretos” e “dá outras informações” no âmbito da 

saúde. 

Para além da alusão à OMS, decidi, também, retomar a abordagem à UE e perguntar: “Por que é 

que esta organização também é importante num contexto de pandemia?” ao que os alunos 

responderam que “também dá informações sobre o estado da COVID-19 às pessoas que vivem nos 

países da União Europeia”, “a UE é responsável por comprar e distribuir as vacinas aos europeus”, 

“apoia os países” em termos económicos, “porque esta pandemia deixou muitas pessoas em casa 

sem trabalhar” e os “países pararam e precisam de ajuda”, por exemplo. 

Seguidamente, procedeu-se ao sorteio da ordem das apresentações, resultando na sequência 

seguinte: Peste Negra, Ébola, COVID-19, Gripe Espanhola e Varíola, dos quais os três primeiros 

foram apresentados na sessão em causa.  

No final foi lançado o desafio 3: cada grupo deveria criar uma ‘placa de identificação’ do exemplo 

alvo de estudo, incluindo um QR Code com informação pertinente, e duas questões (de verdadeiro 

ou falso, escolha múltipla ou seleção) para mais tarde apresentarem aos colegas num jogo. Para 

tal, foi exposto o modelo da ‘placa de identificação’ utilizada anteriormente sobre a OMS e outro 

sobre a Gripe de 1957-1958 (que foi mencionada na primeira sessão).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14 – Apresentações de três grupos de trabalho. Fonte: DV. 
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Título da sessão “Pestes, epidemias e pandemias - Exemplos” 

Objetivos de 
aprendizagem 

– Relembrar alguns conhecimentos sobre a União Europeia, principalmente o 
seu funcionamento. 

– Identificar as Organizações Internacionais em que Portugal se integra (UE, 
ONU, CPLP, PALOP, NATO, UNICEF, FAO, UNESCO) e os seus objetivos. 

– Reconhecer a importância da OMS e da UE, no que respeita à saúde e à 
situação de pandemia que estamos a viver na atualidade. 

– Partilhar informações relevantes sobre exemplos de pestes, epidemias e 
pandemias. 

Áreas curriculares 
envolvidas 

História e Geografia de Portugal; Português; 

Atividades 

1) Exploração do manual e de vídeos sobre a União Europeia e outras 
Organizações Internacionais em que Portugal se integra. 

2) Realização de uma ficha-síntese sobre Organizações Internacionais 
como a União Europeia, NATO, PALOP, CPLP e ONU (FAO, UNICEF, 
UNESCO e OMS). 

3) Diálogo sobre a importância da OMS e da UE num contexto de 
pandemia. 

4) Apresentação de três trabalhos de grupo sobre a Peste Negra, a Ébola 
e a COVID-19, respetivamente. 

5) Exposição do desafio 3. 

Recursos materiais 

– Manual digital de HGP. 

– Vídeos da Escola Virtual. 

– Ficha sobre as Organizações Internacionais em que Portugal se insere (Anexo 
29). 

 – Padlet com os trabalhos dos grupos (disponível em 
https://padlet.com/pestesepidemiasepandemias6a/u9b9exz8q7gdgj4j). 

Duração 100 minutos 

 

5.ª Sessão – “Setores de Atividade e a área da saúde” 

A quinta sessão foi desenvolvida no dia 24 de junho, na disciplina de HGP, e teve a duração de 100 

minutos. Os primeiros 50 minutos foram dedicados à apresentação dos dois últimos trabalhos de 

grupo, um sobre a Gripe Espanhola e o outro relativo à Varíola, a um breve debate sobre todos os 

trabalhos, à exposição das consequências indicadas pelos alunos no questionário inicial e à 

realização de um jogo com perguntas criadas pelos grupos no desafio anterior. 

Quadro 13 – Síntese da 4.ª Sessão 

https://padlet.com/pestesepidemiasepandemias6a/u9b9exz8q7gdgj4j
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Relativamente ao debate, a maior parte dos discentes focou-se mais na parte estética das 

apresentações e na qualidade da exposição oral do que nos conteúdos. Contudo, houve alunos a 

afirmar que tinham gostado dos trabalhos surgindo comentários como, por exemplo: “eu fiquei a 

saber mais sobre a Peste Negra”, “ui… até a filha do rei morreu vítima de peste. Morriam ricos e 

pobres”, “não sabia que tinham criado uma vacina para a Varíola”, “não sabia que os pastorinhos 

tinham morrido com a Gripe Espanhola”, “agora sei porque é que se chama Gripe Espanhola, 

achava que se chamava assim porque foi lá que apareceu, mas afinal, não”, “gostei do vídeo sobre 

a COVID-19 que vocês mostraram porque fala de várias coisas importantes”, “foi muito giro vocês 

fazerem um vídeo vosso sobre o Ébola! Deve ter dado muito trabalho!”. 

Seguidamente, projetei as consequências indicadas pelos alunos no questionário inicial com 

recurso ao Popplet. Destaque-se que tinha pedido a uma aluna, numa sessão anterior, para 

transcrever as consequências selecionadas pelos colegas para o Popplet, depois de lhe explicar e 

mostrar como a aplicação funciona. Falou-se de uma forma muito breve sobre todas as 

consequências apresentadas. 

Posto isto, recorremos ao manual para abordar dois novos conteúdos que estão interligados entre 

si e com o Projeto: “A repartição das atividades económicas por setores” e “A evolução da 

distribuição da população por setores de atividade”, de forma simples e objetiva. Para tal, 

explorámos a informação presente no manual, recorrendo, também, a uma conversa. Discutimos 

certos aspetos como “O que é a população ativa e a população não ativa?”, “O que são atividades 

económicas?” e a sua evolução ao longo do tempo, os vários setores que existem e exemplos de 

atividades inseridas em cada um desses setores. Os discentes disseram que a população ativa “é 

aquela que trabalha e que ganha dinheiro por isso” e a população não ativa é aquela que “não 

trabalha, como os idosos e as domésticas” (donas de casa)”. Já as atividades económicas são 

“atividades em que as pessoas trabalham, ganham dinheiro e fazem mexer a economia de um país”. 

Quanto aos setores, os alunos revelaram saber que existem três e que o que emprega mais pessoas 

neste momento é o setor terciário; mas nem sempre foi assim: “na época do Salazar, o setor 

primário era o que tinha mais pessoas porque muitas iam para as terras trabalhar na agricultura”. 

E havia muitas pessoas a trabalhar nas fábricas e hoje ainda há”. 

Também demos destaque ao setor terciário, em especial, à área da saúde e os profissionais que 

neste momento estão exaustos face à COVID-19. Primeiramente, apresentei a seguinte questão: 

“Qual/ quais é/são o(s) setor(es) que está a ser mais afetado(s) com esta pandemia?”. Houve uma 

diversidade de respostas. Alguns consideraram que todos os setores estão a ser afetados de alguma 
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forma, mas principalmente o setor terciário; outros opinaram que o setor mais afetado é o 

secundário, porque muitas pessoas que trabalhavam em fábricas ficaram desempregadas; vários 

afirmaram que o setor terciário é o principal prejudicado, uma vez que os restaurantes, os cafés e 

várias lojas tiveram de fechar completa ou parcialmente. Os alunos chegaram à conclusão de que 

todos os setores estão a ser afetados, embora uns mais do que outros. 

No que respeita ao setor terciário, os alunos afirmaram que “a área da saúde foi a mais castigada”, 

dado que os profissionais de saúde, como “os médicos, os enfermeiros e outros técnicos de saúde 

estão muito cansados por fazerem muitas horas de trabalho; dormem pouco e mal”, “estão tristes 

porque não podem estar com as suas famílias” e “eles têm de cuidar dos doentes infetados e não 

podem ir para casa porque infetam a família”. 

Posteriormente, resolvemos os exercícios presentes na página 188 do manual, oralmente e em 

conjunto. Por fim, apresentei o último desafio que consistia em escrever um texto de cunho pessoal 

e reflexivo sobre a COVID-19, para mais tarde ser afixado num estabelecimento da freguesia onde 

a escola se insere como, por exemplo, num lar de idosos e/ou num Centro de Saúde. 

 

 

 
 
 
 

Título da sessão “Setores de Atividade e a área da saúde” 

Objetivos de 
aprendizagem 

– Partilhar informações relevantes sobre exemplos de pestes, epidemias e 
pandemias. 

– Identificar e/ou aplicar os conceitos de população ativa, população não ativa 
e setores de atividade. 

– Conhecer o que são atividades económicas e os setores de atividade que 
existem bem como sua repartição e evolução. 

– Reconhecer que todos os setores de atividade foram afetados pela 
pandemia COVID-19, em especial, o setor terciário, nomeadamente, a área da 
saúde. 

Áreas curriculares 
envolvidas 

História e Geografia de Portugal; Português. 

 

Quadro 14 – Síntese da 5.ª Sessão 

 
Figura 15 – Apresentações dos últimos dois grupos de trabalho e atividade no Kahoot. Fonte: DV. 
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Atividades 

1) Apresentação dos últimos dois trabalhos de grupo sobre a Gripe 
Espanhola e a Varíola, respetivamente. 

2) Exposição das consequências gerais das pandemias, epidemias e 
pandemias dadas pelos alunos. 

3) Realização do Jogo do Conhecimento no Kahoot com as questões 
efetuadas pelos grupos. 

4) Exploração do manual e de vídeos sobre “A repartição das atividades 
económicas por setores” e “A evolução da distribuição da população por 
setores de atividade”. 

5) Resolução de exercícios do manual e posterior correção. 

6) Exposição do desafio 4. 

Recursos materiais 

– Padlet com os trabalhos dos grupos (disponível em 
https://padlet.com/pestesepidemiasepandemias6a/u9b9exz8q7gdgj4j). 

– Popplet com as consequências das pestes, epidemias e pandemias dadas 
pelos alunos (Anexo 30). 

– Jogo do Conhecimento no Kahoot (disponível em 

https://create.kahoot.it/details/ea6a01a4-6aa8-4ae1-9d9b-95608ddcee5e ); 

– Folha de respostas (Anexo 31). 

– Manual digital de HGP. 

– Vídeos da Escola Virtual. 

– Folhas brancas de tamanho A5. 

Duração 100 minutos 

 

6.ª Sessão – “As vacinas e reflexão sobre a COVID-19” 

A última sessão do Projeto de intervenção no 2.º CEB foi desenvolvida no dia 1 de julho, na disciplina 

de HGP, e teve a duração de 100 minutos. Primeiramente, foi entregue a ficha com os resultados 

do jogo efetuado na sessão anterior. Globalmente, os resultados foram bons. Porém, houve uma 

questão que a maioria dos alunos não respondeu de forma correta. Face a isto, senti-me na 

obrigação de os alertar para certos aspetos e informações a ter em consideração. Entretanto, 

relembrámos o desafio proposto e o que tinha sido realizado na sessão anterior. E para retomar o 

conteúdo alusivo às atividades económicas e setores de atividade, relembrámos os vários setores, 

em especial o setor terciário; falámos sobre a área da saúde e introduzimos informação sobre as 

vacinas.  

Procedemos ao visionamento de dois vídeos sobre: “Como se cria uma vacina?” e “Como as vacinas 

contra COVID-19 ficaram prontas tão rápido?”. Após o visionamento dos vídeos, alguns alunos 

perguntaram qual era a agência responsável por distribuir as vacinas em Portugal e o porquê de as 

https://padlet.com/pestesepidemiasepandemias6a/u9b9exz8q7gdgj4j
https://create.kahoot.it/details/ea6a01a4-6aa8-4ae1-9d9b-95608ddcee5e
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vacinas contra a COVID-19 terem demorado pouco tempo a ser fabricadas. Respondi que é a 

Agência Europeia de Medicamentos que distribui as vacinas para Portugal e para os restantes países 

da União Europeia e que as vacinas contra a COVID-19 foram criadas rapidamente visto que são 

vários os especialistas que estão a trabalhar para conhecer melhor essa doença contagiosa e que, 

como nos dias de hoje temos muitos recursos técnicos e tecnológicos, se torna mais fácil a sua 

investigação e consequente produção. Além disso, a COVID-19 pertence à família Coronavírus, uma 

família de vírus que já é alvo de estudo há muito tempo. 

Atendendo ao facto de alguns alunos ainda não terem concluído o respetivo desafio, optei por dar 

um certo tempo de aula para o terminarem. Entretanto, solicitei a um elemento de cada grupo 

(porta-voz) para se dirigir comigo a um corredor da escola e colocar em duas paredes o ‘placar de 

identificação’ do exemplo explorado por cada grupo. Assim, todos os discentes do 5.º e 6.º ano da 

escola tiveram a oportunidade de conhecer o Projeto, explorar a informação presente nas placas, 

incluindo os QR Codes, e a informação colocada no cartaz desenvolvido na primeira sessão. Os 

restantes ficaram na sala de aula a escrever o texto pessoal e a resolver exercícios sobre um 

conteúdo abordado anteriormente, para consolidar conhecimentos. Para este momento contei 

com o precioso apoio da orientadora cooperante que se dispôs logo a acompanhar esses alunos 

enquanto fui com os restantes expor os trabalhos. 

Por fim, apresentei o questionário final no Google Forms e solicitei aos discentes que o 

preenchessem durante os próximos dias, alertando para o facto de que era fundamental ter a 

resposta de todos eles, pois só assim seria possível ter uma avaliação geral do que tinham aprendido 

com este Projeto. O link foi disponibilizado na plataforma Microsoft Teams. 

 
Figura 16 – Exposição das ‘Placas de Identificação’ pelo porta-voz de cada grupo de trabalho. Fonte: DV. 
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Título da sessão “As vacinas” 

Objetivos de 
aprendizagem 

 – Saber como se criam as vacinas e quanto tempo é necessário, em média, 
para a criação das mesmas. 

– Reconhecer a importância das vacinas num contexto de pandemia como 
aquele em que estamos a viver atualmente. 

– Expor e partilhar informações, conhecimentos e reflexões/opiniões com a 
comunidade escolar e local. 

Áreas curriculares 
envolvidas 

História e Geografia de Portugal; Português. 

Atividades 

1) Entrega da folha de respostas do Jogo do Conhecimento e posterior 
discussão dos resultados. 

2) Retoma do conteúdo alusivo às atividades económicas e setores de 
atividade, mais centrado no setor terciário e na área da saúde, 
através do visionamento de dois vídeos centrados na criação de 
vacinas. 

3) Conclusão do desafio 4 (texto pessoal reflexivo). 

4) Exposição do cartaz e das ‘placas de identificação’ dos exemplos 
estudados num corredor da escola. 

5) Apresentação do questionário final no Google Forms. 

Recursos materiais 

– Folha de respostas. 

– Vídeos sobre como se cria uma vacina (disponíveis em 
https://www.youtube.com/watch?v=uad73DcdsVQ e 
https://www.youtube.com/watch?v=Z-f8fsdDMI0&t=5s, acedidos a 20 de 
junho de 2021). 

– Folhas brancas de tamanho A5. 

– Cartaz (Anexo 32). 

– ‘Placas de Identificação’ (Anexo 33). 

– Inquérito por Questionário no Google Forms (disponível em 
https://forms.gle/C9idiD5qkiBmJVJq5). 

Duração 50 minutos 

 

Produto Final  

 

 

 

 
 

Figura 17 – Cartazes que foram expostos em três estabelecimentos. Fonte: DV. 

Quadro 15 – Síntese da 6.ª Sessão 

https://www.youtube.com/watch?v=uad73DcdsVQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z-f8fsdDMI0&t=5s
https://forms.gle/C9idiD5qkiBmJVJq5
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CAPÍTULO IV – ANÁLISE E TRATAMENTO DE DADOS 

Depois de conhecida toda a parte dedicada à metodologia e ao desenvolvimento do Projeto 

presente no capítulo anterior, apresento, seguidamente, a análise dos dados recolhidos, não sem 

antes abordar, de forma sucinta, a análise de conteúdo. 

É de referir que os dados recolhidos se centram nas respostas dadas pelos discentes a quatro 

inquéritos por questionário – dois iniciais e dois finais – que foram distribuídos às duas turmas que 

acederam ao Projeto.  

 

1. Análise de conteúdo 

Laurence Bardin é uma das grandes referências, no que concerne à análise de conteúdo (AC). Sendo 

assim, para a autora esta técnica documental é definida como “um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações”. Bardin acrescenta, ainda, que se trata de um conjunto de instrumentos de 

cunho metodológico “marcado por uma grande disparidade de formas e adaptável a um campo de 

aplicação muito vasto: as comunicações” (Bardin, 1977, p. 31). 

Por sua vez, Vala (1990, p. 104) é da opinião de que a AC é “uma técnica de tratamento da 

informação que permite efetuar inferências, com base numa lógica explicitada, sobre as mensagens 

cujas características foram inventariadas e sistematizadas”.  

De uma forma geral, a maioria dos autores refere-se à AC como “sendo uma técnica de pesquisa 

que trabalha com a palavra, permitindo de forma prática e objetiva produzir inferências do 

conteúdo da comunicação de um texto replicáveis ao seu contexto social” (Caregnato e Mutti, 2006, 

p. 682). Na análise de conteúdo, o texto é considerado um meio de expressão do sujeito em que o 

investigador procura categorizar as unidades de texto, como por exemplo, as palavras e as frases 

que se repetem, deduzindo uma expressão que as representem. 

Bardin (1977, p. 117) define a categorização como “uma operação de classificação de elementos 

constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o 

género (analogia), com os critérios previamente definidos”.  

Quanto às categorias, a mesma autora refere que “são rubricas ou classes, as quais reúnem um 

grupo de elementos (unidades de registo, no caso da análise de conteúdo) sob um título genérico, 

agrupamento esse efectuado em razão dos caracteres comuns destes elementos” (Bardin, 1977, p. 

117). 
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Já Amado (2000, pp. 56-57) é da opinião de que a categorização é “a fase mais problemática desta 

técnica, mas também a mais criativa”. O autor referencia, ainda, que “a formulação das categorias 

obedece a regras fundamentais que o investigador deve ter em conta nas diferentes fases da 

codificação e nas múltiplas revisões dos resultados a que vai chegando”. 

Alguns exemplos são a homogeneidade, a exclusão mútua, a exaustividade, a adequação e 

pertinência, a objetividade e a produtividade. No que diz respeito à homogeneidade, “um sistema 

de categorias deve referir-se a um único tipo de análise, não devendo, portanto, misturar-se 

diversos critérios de classificação” (Amado, 2000, p. 58). Câmara reforça o que já foi apresentado 

por Amado, afirmando que “para definir uma categoria, é preciso haver só uma dimensão na 

análise. Se existem diferentes níveis de análise, eles devem ser separados em diferentes categorias” 

(Câmara, 2013, p. 186). 

A exclusão mútua é definida como uma “condição que estipula que cada elemento não pode existir 

em mais de uma divisão” (Bardin, 1977, p. 120); ou seja, “uma unidade de registo não deve 

pertencer a mais do que uma categoria” e não podem existir ambiguidades no momento do cálculo 

(multicodificação) (Bardin, 1977; Amado, 2000, p. 58). Assim, o princípio de exclusão mútua 

depende “da homogeneidade das categorias. Um único princípio de classificação deve governar a 

sua organização” (Bardin, 1977, p. 120). 

No que se refere à exaustividade, “cada categoria deve abranger por completo o conjunto das 

unidades de sentido que se coloca sob o seu tecto. Esta regra exige a escolha de uma palavra-chave 

adequada e a reformulação da definição de cada categoria” (Amado, 2000, p. 58). O autor também 

menciona que “o Sistema das Categorias deve abranger todos os itens relevantes para o estudo 

presente no corpo documental”.  

Quanto à adequação e pertinência, “uma categoria é considerada pertinente quando está adaptada 

ao material de análise escolhido, e quando pertence ao quadro teórico definido” (Bardin, 1977, p. 

120). O sistema de categorias deve corresponder “às intenções do investigador, aos objetivos da 

pesquisa, às questões norteadoras, às características da mensagem” (Câmara, 2013, p. 186). 

A objetividade corresponde à clareza na definição dos critérios e na prática de classificação. Para 

Bardin (1977, p. 120), “as diferentes partes de um mesmo material, ao qual se aplica a mesma 

grelha categorial, devem ser codificadas da mesma maneira, mesmo quando submetida a várias 

análises”. Além do mais, “se as categorias forem bem definidas, se os temas e indicadores que 

determinam à entrada de um elemento numa categoria forem bem claros, não haverá distorções 

devido à subjetividade dos analistas” (Câmara, 2013, pp. 186-187). Já o organizador da análise deve 
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“definir claramente as variáveis que trata, assim como deve precisar os índices que determinam a 

entrada de um elemento numa categoria” (Bardin, 1977, p. 120). 

Relativamente à produtividade, um conjunto de categorias é considerado produtivo quando se 

fornecem resultados férteis em índices de inferências, em hipóteses novas e em dados exatos 

(Bardin, 1977; Câmara, 2013). 

Depois de abordar, sucintamente a análise de conteúdo e alguns aspetos inerentes a esta técnica 

como a categorização e os critérios associados, procede-se à apresentação das várias categorias 

resultantes da leitura das respostas obtidas aos inquéritos por questionário (iniciais e finais). 

 

1.1. Recolha e tratamento de dados na turma do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

O questionário inicial (1.º CEB) – Q1 

Primeiramente, foi apresentado no princípio de janeiro de 2021 um questionário inicial aos alunos 

do 3.º ano (Q1) para tentar aferir os conhecimentos prévios destes face ao tema/conteúdos do 

Projeto a ser aplicado (anexo 10). Este questionário pretendia que os discentes respondessem, 

sobretudo: 

1. Se sabiam o que é uma peste, uma epidemia e uma pandemia, respetivamente. 

2. Se já tinham ouvido falar de alguma peste, epidemia ou pandemia. 

3. Se conheciam o nome da pandemia que estamos a viver na atualidade. 

4. Se conheciam as consequências da peste, epidemia e pandemia sobre a sociedade. 

5. Se gostariam de saber mais sobre pestes, epidemias e pandemias. 

Para responderem às questões, os alunos teriam de escrever “Sim” ou “Não” e/ou indicar exemplos 

específicos do seu conhecimento. De referir, também, que este questionário foi entregue e 

realizado em suporte de papel. 

Categorização das respostas ao Questionário inicial (Q1). 

Pergunta 1: Os alunos sabem o que é uma peste? 

Gráfico 1 – Categoria das respostas – Q1: P1 



103 
 

 

Análise quantitativa e qualitativa 

Num total de vinte e cinco alunos, dezassete afirmaram que sim, isto é, que sabiam o que é uma 

peste, enquanto os restantes oito responderam que desconheciam do que se tratava. Assim sendo, 

tais dados mostram que a maioria dos discentes (68%) julgava saber o que é uma peste. Mais tarde, 

numa das sessões, quando foram confrontados com a questão oral: “Então, o que é uma peste?”, 

referiram que é uma doença infeciosa e contagiosa, “mais grave e perigosa”, que “cresce rápido” e 

“é má, porque mata muitas pessoas”.  

Pergunta 2: Os alunos sabem o que é uma epidemia? 

Gráfico 2 – Categoria das respostas – Q1: P2 

 

Análise quantitativa e qualitativa 

Num total de vinte e cinco alunos, apenas três consideraram que sabiam o que é uma epidemia, 

face aos restantes vinte e dois que desconheciam. Tais dados mostram que a expressiva maioria 

dos discentes (88%) não sabia, à partida, o que é uma epidemia. Entretanto, quando confrontados 

com a questão oral: “O que é uma epidemia?”, afirmaram que é uma doença infeciosa e contagiosa, 

“média-alta” e que implica “um vírus”.  
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Pergunta 3: Os alunos sabem o que é uma pandemia? 

Gráfico 3 – Categoria das respostas – Q1: P3 

 

Análise quantitativa e qualitativa 

Todos os alunos da turma responderam que sabiam o que é uma pandemia. Tal resposta poderá 

dever-se ao facto de estarmos a viver atualmente a COVID-19 e ouvirmos várias informações 

disponibilizadas pelos diversos meios de comunicação que, por sua vez, referem o que é uma 

pandemia. Quando confrontados com a pergunta: “O que é uma pandemia?” referiram que se trata 

de uma doença infeciosa e contagiosa e “uma doença alta que afeta muitas pessoas”. 

Pergunta 4: Os alunos já tinham ouvido falar de alguma peste, epidemia ou pandemia? 

Gráfico 4 – Categoria das respostas – Q1: P4 

 

Análise quantitativa e qualitativa 

Face a esta questão, 68% dos alunos deu pelo menos um exemplo de uma peste e/ou pandemia do 

seu conhecimento, face aos restantes 32% (oito discentes) que não apresentaram resposta. 

Dos dezassete alunos, que corresponde a 68%, nove responderam “COVID-19”, quatro indicaram 

“Peste Negra e COVID-19”, dois apresentaram como resposta “Peste Negra e Coronavírus” e, por 
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fim, dois referiram apenas “Coronavírus”. De um modo geral, a resposta que sobressaiu mais foi a 

“COVID-19”, também designada por alguns de “Coronavírus”, seguindo-se a “Peste Negra”.  

Pergunta 5: Os alunos conhecem o nome da pandemia que estamos a viver na atualidade? 

Categorias Indicadores Ocorrências Respostas 

Identificação 
do nome da 
pandemia da 
atualidade. 

O aluno apresenta o nome da 
pandemia que está a vivenciar. 

25 “COVID-19” ou “Coronavírus”. 

Análise quantitativa e qualitativa 

Ao responder a esta questão, todos os discentes afirmaram que a pandemia da atualidade é a 

“COVID-19” ou “Coronavírus”. Mais tarde, foi necessário explicar aos alunos que o termo correto 

para designar a pandemia é “COVID-19”. Já o termo “Coronavírus” corresponde ao nome da família 

à qual pertence a COVID-19. 

Pergunta 6: Os alunos conhecem as consequências da peste, epidemia e pandemia sobre a 

sociedade? 

Categorias Indicadores Ocorrências Respostas 

Conhecimento 
de 
consequências 
da peste, 
epidemia e 
pandemia 
sobre a 
sociedade. 

O aluno indica 
algumas 
consequências 
da peste, 
epidemia e 
pandemia 
sobre a 
sociedade. 

20 “Morrerem, ficarem em casa e ninguém se aproximar”. 

“Morte da sociedade”. 

“Poder desmaiar e morrer”. 

“Infeta pessoas e levam à morte”. 

“Morrer”. 

“Mortes, dores, febre e tosse”. 

“Morrer, apanhar (o vírus), hospital”. 

“Morte”. 

“Tosse, constipação, dor de barriga, diarreia e morte”. 

“Morte, dor, tosse e gripe”. 

“Morrer e desmaiar”. 

“Morte e doentes”. 

“Morte, desmaio, etc.”. 

“Podes morrer ou infetar-te”. 

“Mais pessoas morrem, os hospitais ficam com mais 
pessoas e as escolas fecham”. 

Quadro 16 – Categoria das respostas – Q1: P5 

Quadro 17 – Categoria das respostas – Q1: P6 
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“Morte”. 

“Morte e ficarem presos em casa”. 

“Morte, tristeza, medo”. 

“Mortes, doentes, sintomas, castigo, ralhetes, 
‘zanguetes’”. 

“Desemprego, mortes e falta de dinheiro”. 

Sem resposta. Não apresenta 
resposta. 

5 ------------------------------------------------------------------------- 

Análise quantitativa e qualitativa 

Ao responder a esta questão alusiva às consequências da peste, da epidemia e da pandemia sobre 

a sociedade, 80% dos alunos apresentou pelo menos uma ou mais consequências. Já os restantes 

(20%) não deram qualquer exemplo de consequência para a sociedade. 

Os alunos que indicaram algumas consequências focaram-se, essencialmente, na “morte”, mas 

também referiram o isolamento, o facto de “infetar pessoas”, “apanhar o vírus”, a presença de 

“doentes”, os estabelecimentos lotados ou encerrados, sentimentos como a “tristeza” e o “medo”, 

o “desemprego” e a consequente “falta de dinheiro”. Além disso, consideraram vários sintomas: 

“dores, febre e tosse”, “constipação, dor de barriga, diarreia”, “desmaio” e a doença “gripe” como 

consequências, pelo que mais tarde foi necessário esclarecer que os sintomas e outros exemplos 

de doenças não são consequências para a sociedade. 

Pergunta 7: Os alunos gostariam de saber mais sobre pestes, epidemias e pandemias? 

Gráfico 5 – Categoria das respostas – Q1: P7 

 

Análise quantitativa e qualitativa 

Todos os discentes referiram que gostariam de saber mais sobre o tema em causa, à exceção de 

um que respondeu “Não”. Este, quando foi confrontado, afirmou: “Eu já sei tudo sobre isso!”. 
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Alguns alunos completaram a sua resposta, ou seja, acrescentaram informação que não era 

solicitada, facto que permitiu detetar o porquê de quererem saber mais sobre o assunto. Para além 

do “Sim”, houve respostas do género: “Claro que sim!” e “Sim, porque vou estar preparada para 

todas as pestes que vierem (coragem)”. 

 

O questionário final (1.º CEB) – Q2 

Depois de desenvolvidas todas as atividades relativas à aplicação do Projeto no 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, foi efetuada a recolha de dados para compreender se houve desenvolvimento do 

conhecimento do tema. Deste modo, para manter a coerência na metodologia de recolha de dados, 

foi elaborado um questionário final (Q2) que foi distribuído na penúltima semana do mês de janeiro 

de 2021. 

Este questionário era constituído por duas partes: a primeira envolvia questões de identificação, 

correspondência e de resposta aberta, de modo a determinar se os discentes tinham ficado a saber 

algo mais sobre o tema do Projeto e a segunda parte correspondia às seis primeiras perguntas do 

questionário inicial para assim verificar se teriam ocorrido alterações (Anexo 22). Neste sentido, 

pretendia-se que os alunos: 

1. Identificassem em cada imagem apresentada a peste, epidemia ou a pandemia estudada. 

2. Estabelecessem a correspondência entre algumas expressões utilizadas nos seus trabalhos 

de pesquisa e os exemplos estudados procedendo, também, à classificação dos mesmos. 

3. Apresentassem a sua maior descoberta nas aulas sobre pestes, epidemias e pandemias. 

4. Referissem se sabiam o que é uma peste, uma epidemia e uma pandemia, respetivamente. 

5. Indicassem se já tinham ouvido falar de alguma peste, epidemia ou pandemia. 

6. Evidenciassem se conheciam o nome da pandemia que estamos a viver na atualidade. 

7. Apontassem se conheciam as consequências da peste, epidemia e pandemia sobre a 

sociedade. 

Sublinha-se que este questionário também foi entregue e realizado em suporte de papel. 
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Pergunta 1: Os alunos identificam para cada uma das imagens o nome das pestes, das epidemias 

ou das pandemias que estudou? 

Categorias Indicadores Ocorrências Respostas 

Reconhecimento 
dos exemplos 
estudados através 
de imagens. 

O aluno identifica a peste 
(Peste Negra) e as 
pandemias (Gripe 
Espanhola e COVID-19) 
alvo de estudo, tendo em 
atenção as imagens 
representativas. 

21 “COVID-19, Gripe Espanhola, Peste 
Negra”, respetivamente. 

Resposta incorreta. O aluno não apresenta 
exemplos. A resposta não 
se enquadra no que é 
solicitado. 

4 “Pandemia, pandemia, peste”. 

“Pandemia, epidemia, peste”. 

“Epidemia, pandemia, peste”. 

“Pandemia, epidemia, peste”. 

Análise quantitativa e qualitativa 

Nesta questão, 84% dos alunos identificaram corretamente os exemplos retratados nas imagens. 

Já os restantes (16%) não deram qualquer exemplo em específico. Atendendo às respostas 

apresentadas pelos quatro alunos, parte-se do princípio de que estes não compreenderam o que 

tinha sido pedido. O que se pretendia era que apresentassem o nome concreto do exemplo em 

detrimento da sua classificação. Os vinte e um alunos que responderam corretamente, indicaram 

os seguintes exemplos: “COVID-19, Gripe Espanhola e Peste Negra”, respetivamente. Dois alunos 

disseram que os exemplos retratados correspondiam a “pandemia, pandemia e peste”, e os outros 

dois apontaram “pandemia, epidemia, peste” e “epidemia, pandemia, peste”; 

Pergunta 2: Os alunos fazem uma correspondência correta entre as expressões utilizadas em 

trabalhos de pesquisa, os nomes dos exemplos estudados e a sua classificação? 

Categorias Indicadores Ocorrências Respostas 

Expressões 
utilizadas 
em 
trabalhos de 
pesquisa, 
nomes dos 
exemplos 
estudados e 
classificação 

O aluno faz a 
correspondência 
entre expressões, 
exemplos e 
classificação. 

25 Acertou 6, errou 1 e tem 1 incompleta; considera que a 
COVID-19 para além de ser uma pandemia, também é 
uma epidemia. 

Acertou 3, errou 3 e tem 2 incompletas; classificação 
correta dos exemplos. 

Acertou 5, errou 1 e tem 2 incompletas; classificação 
correta dos exemplos. 

Quadro 18 – Categoria das respostas – Q2: P1 

Quadro 19 – Categoria das respostas – Q2: P2 
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dos 
exemplos. 

Acertou 6 e tem 2 incompletas; considera que a Gripe 
Espanhola foi uma epidemia. 

Acertou 7 e tem 1 incompleta; classificação correta dos 
exemplos. 

Acertou 7 e tem 1 incompleta; classificação correta dos 
exemplos. 

Acertou 7 e errou 1; classificação correta dos exemplos. 

Acertou 5, errou 2 e tem 1 incompleta; classificação 
correta dos exemplos. 

Acertou 3, errou 3 e tem duas incompletas; classificação 
correta dos exemplos. 

Acertou 6, errou 1 e tem 1 incompleta; considera que a 
Gripe Espanhola foi uma epidemia. 

Acertou 6 e tem 2 incompletas; classificação correta dos 
exemplos. 

Acertou 5, errou 2 e tem 1 incompleta; considera que a 
Gripe Espanhola foi uma epidemia. 

Acertou a correspondência peste, epidemia e pandemia. 
Acertou 7 e tem 1 incompleta; classificação correta dos 
exemplos. 

Acertou 7 e tem 1 incompleta; considera que a Gripe 
Espanhola foi uma epidemia. 

Acertou 3, errou 3 e tem 2 incompletas; considera que a 
Gripe Espanhola foi uma epidemia. 

Acertou 5, errou 2 e tem 1 incompleta; classificação 
correta dos exemplos. 

Acertou 6 e tem 2 incompletas; considera que a Gripe 
Espanhola é uma epidemia. 

Acertou 3, errou 3 e tem 2 incompletas; classificação 
correta dos exemplos. 

Acertou 7 e tem 1 incompleta; classificação correta dos 
exemplos. 

Acertou 5, errou 1 e tem 2 incompletas; classificação 
correta dos exemplos. 

Acertou todas; considera a Peste Negra uma pandemia. 

Acertou todas; classificação correta dos exemplos. 

Acertou todas; considera a Peste Negra foi uma 
pandemia. 

Acertou 3, errou 3 e tem duas incompletas; classificação 
correta dos exemplos. 

Acertou 5 de um total de 8; considera a Peste Negra uma 
pandemia. 
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Análise quantitativa e qualitativa 

Para esta questão, todos os alunos se prontificaram a fazer a correspondência. Na ligação entre as 

expressões anteriormente apresentadas pelos discentes nos seus trabalhos de pesquisa e os três 

exemplos estudados (Peste Negra, Gripe Espanhola e COVID-19) acertaram entre três e oito, num 

total de oito correspondências. Os erros ficaram entre um e três, no máximo. No entanto, seis 

alunos consideraram que a Gripe Espanhola foi uma epidemia, três alegaram que a Peste Negra foi 

uma pandemia e um discente achou que a COVID-19 para além de ser uma pandemia, também é 

uma epidemia.  

Pergunta 3: Qual terá sido para o aluno a maior descoberta nas aulas sobre pestes, epidemias e 

pandemias? 

Categorias Indicadores Ocorrências Respostas 

Resposta 
aberta. 

Maior 
descoberta 
nas aulas 
alusivas ao 
Projeto. 

25 “Peste Negra – higiene, tratamentos como dormir com um 
bode … Gripe Espanhola – que era muito mortal”. 

“Foi a Peste Negra, COVID-19 e Gripe Espanhola e saber mais”. 

“A descoberta que mais me interessou nas aulas foram os 
Romanos”. 

“Peste Negra, Gripe Espanhola, COVID-19, Varíola e Febre 
amarela”. 

“A Peste Negra porque a professora ensinou coisas que eu nem 
sabia”. 

“A maior descoberta que fiz foi sobre as pestes, epidemias e 
pandemias”. 

“Aquela que para mim foi a maior descoberta foi saber que na 
Peste Negra (as pessoas) dormiam com bodes”. 

“A minha maior descoberta foi saber que houve uma pandemia 
chamada Gripe Espanhola”. 

“Sem dúvida foi saber como as pessoas ficavam com a Peste 
Negra”. 

“Foi a Gripe Espanhola porque não sabia muitas coisas”. 

“A quantidade de pessoas que morreram com a Gripe 
Espanhola e com a Peste Negra”. 

“A maior descoberta para mim é a Gripe Espanhola”. 

“Foi aprender que a gripe de 1918 existiu e que era muito 
parecida à nossa pandemia”. 

“A minha maior descoberta nas aulas de pestes, epidemias e 
pandemias foi a Peste Negra e a Gripe Espanhola”. 

“Foi saber mais sobre a Peste Negra”. 

Quadro 20 – Categoria das respostas – Q2: P3 
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“Não estava à espera da Peste Negra, Gripe Espanhola e COVID-
19”. 

“Para mim a maior descoberta nas aulas das pestes, epidemias 
e pandemias foi a Peste Negra”. 

“A Peste Negra (em) que dormiam com o bode no quarto, foi 
uma loucura”. 

“A minha maior descoberta foi saber o que são pestes, 
epidemias e pandemias”. 

“A maior descoberta nas aulas para mim foi a Peste Negra”. 

“Eu acho que foi a Gripe Espanhola porque ouvimos falar muito 
desta pandemia”. 

“Foram as máscaras de bico da Peste Negra”. 

“Para mim foi a Peste Negra, fiquei a saber dos sintomas e 
várias outras coisas, gostei muito”. 

“Para mim a maior descoberta foi a Peste Negra e eu achei 
muito estranho o remédio que foi xixi com mel e eles tinham de 
dormir com os bodes e algumas coisas que eu não me lembro 
agora”. 

“No tempo da Peste Negra as pessoas bebiam xixi e dormiam 
com bodes”. 

Análise quantitativa e qualitativa 

Nesta questão todos os alunos se prontificaram a dar a sua opinião, isto é, a apresentar aquela que 

foi, para cada um deles, a grande descoberta ao longo deste Projeto. Ao analisar as respostas, 

verifica-se que vários discentes se interessaram pelos tratamentos utilizados face à Peste Negra, 

mas também referiram a questão da higiene, os seus sintomas ou as máscaras em forma de bico, 

por exemplo. Também houve alunos que se mostraram impressionados com o número de mortos 

na pandemia de 1918, que ficou conhecida como Gripe Espanhola, e a sua semelhança com a 

COVID-19. Outros afirmaram que tinham ficado a saber o que são ‘pestes’, ‘epidemias’ e 

‘pandemias’, a conhecer exemplos concretos como a Peste Negra, a Gripe Espanhola e a COVID-19 

e outras como a Varíola e a Febre Amarela, o número de pessoas que tinham falecido, a abordagem 

aos Romanos e ao Projeto em si, na sua totalidade. 

Pergunta 4: O aluno sabe o que é uma peste? 

Gráfico 6 – Categoria das respostas – Q2: P4 
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Análise quantitativa e qualitativa 

Todos os alunos da turma (vinte e cinco) responderam “Sim” à questão «Sabes o que é uma 

peste?». Mais tarde, quando foram confrontados numa das sessões, afirmaram que é uma doença 

contagiosa que tem a presença de uma bactéria cujo nome foi inspirado num investigador e que 

mata muitas pessoas em todo o mundo. Também referiram que havia a peste que afetava os 

pulmões, outra que atacava o sangue e a mais comum que deixava «caroços» no corpo das pessoas. 

Assim, conclui-se que os alunos foram capazes de apresentar uma definição própria para o termo 

‘peste’. 

Pergunta 5: Sabes o que é uma epidemia? 

Gráfico 7 – Categoria das respostas – Q2: P5 

 

Análise quantitativa e qualitativa 

Todos os alunos da turma (vinte e cinco) responderam “Sim” à questão «Sabes o que é uma 

epidemia?». Mais tarde, quando confrontados numa das sessões, afirmaram que é uma doença 

100%

0%

Sabes o que é uma peste?

Sim Não



113 
 

contagiosa que afeta várias regiões ou países, matando várias pessoas, ao contrário da pandemia 

que para além de ser também contagiosa, se dissemina por muitos mais países, podendo atingir 

todos os continentes do mundo. De uma forma geral, para responder à questão, compararam a 

epidemia com a pandemia. Assim, conclui-se que foram capazes de apresentar uma definição 

própria para os termos ‘epidemia’ e ‘pandemia’. 

Pergunta 6: Sabes o que é uma pandemia? 

Gráfico 8 – Categoria das respostas – Q2: P6 

 

Análise quantitativa e qualitativa 

Todos os alunos da turma (vinte e cinco) responderam “Sim” à questão «Sabes o que é uma 

pandemia?». Assim, conclui-se que os discentes foram capazes de apresentar uma definição 

própria para o termo ‘pandemia’. 

Pergunta 7: Os alunos já ouviram falar de alguma peste, epidemia ou pandemia? 

Categorias Indicadores Ocorrências Respostas 

Conhecimento de 
exemplos de 
pestes, epidemias e 
pandemias. 
 

O aluno apresenta 
pelo menos um 
exemplo de uma 
peste, epidemia ou 
pandemia. 
 

23 “Sim, todas”. 

“COVID-19, Peste Negra e Gripe Espanhola”. 

"COVID-19, Dengue, Gripe Espanhola, Peste 
Negra …”. 

“Peste Negra e COVID-19”. 

 “COVID-19, Peste Negra e Gripe Espanhola”. 

“Pandemia COVID-19”. 

“COVID-19, Gripe Espanhola e Peste Negra”. 

“A Peste Negra e a Gripe Espanhola”. 

“COVID-19, Peste Negra e Gripe Espanhola”. 

Quadro 21 – Categoria das respostas – Q2: P7 
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“Peste Negra, COVID-19 e Gripe Espanhola”. 

“Peste Negra, Gripe Espanhola e COVID-19”. 

“Gripe Espanhola, Peste Negra, COVID-19”. 

“Peste Negra, Gripe Espanhola e COVID-19”. 

“Foi a Gripe Espanhola”. 

“O COVID-19, a Peste Negra e a Gripe 
Espanhola”. 

“COVID-19, Gripe Espanhola e Febre 
Amarela”. 

“COVID-19, Gripe de 1918, Peste Negra”. 

“Peste Negra, COVID-19, Gripe Espanhola, 
Febre Amarela, Gripe A e Peste de 
Justiniano”. 

“Peste Negra, Gripe Espanhola e Febre 
Amarela”. 

“Peste Negra, pandemia COVID-19”. 

“Foi a Peste Negra e a Gripe Espanhola”. 

“Peste Negra e Gripe Espanhola”. 

“Gripe das aves”. 

Sem resposta. Não apresenta 
resposta. 

2 ----------------------------------------------------------- 

Análise quantitativa e qualitativa 

Nesta questão 92% dos alunos deram pelo menos um exemplo de uma peste e/ou pandemia que 

tinha sido abordada e/ou referenciada no Projeto, face aos restantes (8%), que não apresentaram 

resposta. Dos referidos 92%, a maioria (9 discentes) indicou como exemplos a COVID-19, a Peste 

Negra e a Gripe Espanhola. Três mencionaram a Peste Negra e a Gripe Espanhola, dois referiram a 

Peste Negra e a COVID-19 e os restantes acrescentaram outros exemplos que foram referenciados 

de uma forma breve numa das sessões, como é o caso do Dengue, da Febre Amarela, da Gripe A, 

da Peste de Justiniano e da Gripe das Aves. 

Resumindo, os exemplos destacados pelos alunos são: Peste Negra, COVID-19, Gripe Espanhola, 

Dengue, Febre Amarela, Gripe A, Peste de Justiniano e Gripe das Aves. 

Pergunta 8: Os alunos conhecem o nome da pandemia que estamos a viver na atualidade? 

Categorias Indicadores Ocorrências Respostas 

Pandemia atual. Identificar a pandemia da atualidade. 25 “COVID-19”. 

 

Quadro 22 – Categoria das respostas – Q2: P8 
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Análise quantitativa e qualitativa 

Ao responder a esta questão todos os alunos identificaram corretamente o nome da pandemia: 

“COVID-19”. Desta vez já não surgiu o termo “Coronavírus” visto que, nas sessões do Projeto, ficou 

claro que tal termo corresponde ao nome da família à qual pertence esta pandemia. 

Pergunta 9: Os alunos conhecem as consequências da peste, epidemia e pandemia sobre a 

sociedade? 

Categorias Indicadores Ocorrências Respostas 

Conhecimento de 
consequências da 
peste, epidemia e 
pandemia sobre a 
sociedade. 

 

O aluno indica 
algumas 
consequências 
da peste, 
epidemia e 
pandemia sobre 
a sociedade. 

25 “Morte, tristeza”. 

“Mortes, hospitais cheios, tristeza, infetados”. 

“São as mortes e o isolamento”. 

“Mortes, tristeza, infetados, hospitais cheios e 
confinamento”. 

“As consequências são: mortes, infetados, afeta a 
sociedade, isolamento social, confinamento, 
tristeza, crise económica (falta de dinheiro), 
hospitais cheios, médicos e outras pessoas não 
podem ver a família”. 

“Mortes, hospitais cheios, infetados, isolamento e 
tristeza”. 

“Mortes, infetados e isolamento social”. 

“É a tristeza, mortes, infetados, hospitais cheios, 
…”. 

“Tristeza, morte, hospitais cheios, afeta a 
sociedade, etc.”. 

“Mortes, confinamento, hospitais cheios e afastar a 
família”. 

“Mortes, infetados, hospitais cheios e afeta a 
sociedade”. 

“Morte, tristeza, hospitais cheios, afeta a sociedade 
e crise económica”. 

“Morrer, ficar triste e hospitais cheios”. 

“Mortes, infetados, isolamento social, tristeza”. 

“Tristeza, morte e confinamento”. 

“Infetados, mortes, tristeza, hospitais cheios …”. 

“Morte, tristeza, hospitais cheios e falta de 
dinheiro”. 

“Morre muita gente e ficamos em isolamento”. 

Quadro 23 – Categoria das respostas – Q2: P9 
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“Falta de dinheiro, muitas mortes, tristeza, 
hospitais cheios, confinamento”. 

“Morrer, falta de respiração e problemas de 
coração”. 

“Mortes, infetados, confinamento, falta de dinheiro 
e tristeza”. 

“Tristeza, mortes, infetados, hospitais cheios, etc.”. 

“Infetar-se, morrer, hospitais cheios, isolamento, 
tristeza, crise económica (falta de dinheiro) …”. 

“Mortes, isolamento social, hospitais cheios”. 

“A peste afeta todos, a epidemia afeta alguns países 
e regiões e a pandemia é que afeta muitos países” 
– afeta a sociedade. 

Análise quantitativa e qualitativa 

Nesta questão alusiva às consequências da peste, epidemia e pandemia sobre a sociedade, todos 

os alunos apresentaram mais do que uma consequência. 

Praticamente todos os discentes focaram-se, essencialmente, na(s) “morte(s)”/(“morrer”), mas 

também referiram como consequências os “hospitais cheios”, o “isolamento social/ 

confinamento”, o sentimento de “tristeza”, “ficar triste”, os “infetados/infetar-se”, “afeta a 

sociedade”, “crise económica (falta de dinheiro)”, “médicos e outras pessoas não podem ver a 

família/ afastar a família”, “falta de respiração e problemas de coração” e “afeta países”. 

 

1.2. Recolha e tratamento de dados na turma do 2.º Ciclo do Ensino Básico 

O questionário inicial (2.º CEB) 

Tal como no 1.º CEB, foi apresentado um questionário inicial (Q3) aos alunos do 6.º ano que 

possibilitasse aferir os conhecimentos destes face ao Projeto. Os discentes responderam ao 

questionário on-line, com recurso ao Google Forms (disponível em 

https://forms.gle/Cu6RFi1q5n4TStVf7). 

Neste questionário pretendia verificar se os alunos: 

1. Sabiam o que é uma peste, uma epidemia e uma pandemia. Se sim, tentar explicar por 

palavras suas a definição de cada termo. 

2. Já tinham ouvido falar de alguma(s) peste(s), epidemia(s) ou pandemia(s). Se sim, indicar 

qual/quais conheciam. 

https://forms.gle/Cu6RFi1q5n4TStVf7
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3. Identificavam o nome oficial da pandemia que estamos a viver na atualidade. 

4. Conheciam as consequências da peste, epidemia e pandemia sobre a sociedade. 

5. Gostariam de saber mais sobre pestes, epidemias e pandemias. 

6. Aspetos que gostariam de saber melhor sobre as pestes, epidemias e pandemias. 

Pergunta 1: Os alunos sabem o que é uma peste? Se sim, devem indicar por palavras suas o que 

é uma peste. 

Gráfico 9 – Categoria das respostas – Q3: P1 

 

Análise quantitativa e qualitativa 

Num total de vinte e três alunos, treze afirmaram que sim, isto é, que sabiam o que é uma peste, 

enquanto os restantes dez responderam que não sabiam o que é e, como tal, não apresentaram 

nenhuma definição. Tais dados mostram que mais de metade da turma julgava saber (57%) o que 

é uma peste. 

Categorias Indicadores Ocorrências Respostas 

Definição 
de peste. 

O aluno 
indica a 
definição 
de peste, 
segundo as 
suas 
próprias 
palavras. 

13 “Uma peste é uma doença que se espalha rapidamente e tem 
tendência de matar muitas pessoas”. 

“Uma peste é uma doença que causa altos níveis de 
mortalidade. É uma doença epidémica grave e que 
normalmente ataca a pele”. 

“É uma praga ou um vírus”. 

“Uma doença epidémica formada e produzida por uma 
bactéria”. 

“Uma peste é uma epidemia, ou seja, é uma doença que se 
propaga rapidamente”. 

Quadro 24 – Categoria das respostas – Q3: P1 
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“É uma doença grave, de difícil cura”. 

“Uma peste é por exemplo: a Peste Negra, a Gripe Espanhola e 
por último a Peste Antonina”. 

“É uma doença que pode provocar morte”. 

“É uma doença grave”. 

“Doença que deixa as pessoas doentes e outras morrem”. 

“Doença mortal”. 

“Uma peste é basicamente uma pandemia que mata muita 
gente”. 

“Eu acho que uma peste é quando uma grande parte da 
população é infetada por uma doença que consiste em falta de 
higiene, que se contagia muito facilmente”. 

Sem 
resposta. 

O aluno 
não 
apresenta 
uma 
definição. 

10 ----------------------------------------------------------------------------------- 

Em relação aos trezes alunos que indicaram o que é uma peste, a maioria disse que se trata de uma 

“praga”, “doença mortal”, “que pode provocar a morte”, “que mata muitas pessoas”, “grave, de 

difícil cura”, “que se espalha rapidamente”. Houve quem fosse da opinião de que o seu 

aparecimento se devia à “falta de higiene” e houve quem considerasse que a peste era uma 

epidemia e outros achavam que se tratava de uma pandemia. Um aluno chegou a dar exemplos 

(“Peste Negra”, a “Gripe Espanhola” e, por último, a “Peste Antonina”). 

Pergunta 2: Os alunos sabem o que é uma epidemia? Se sim, devem indicar por palavras suas o 

que é uma epidemia. 

Gráfico 10 – Categoria das respostas – Q3: P2 

 

65%

35%

Sabes o que é uma epidemia?

Sim Não
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Análise quantitativa e qualitativa 

Num total de vinte e três alunos, quinze afirmaram que sabiam o que é uma epidemia, enquanto 

oito responderam mostrando desconhecer o contexto. Como tal, não apresentaram nenhuma 

definição. Tais dados mostram que a maioria (65%) julgava saber o que é uma epidemia. 

Categorias Indicadores Ocorrências Respostas 

Definição 
de 
epidemia. 

O aluno 
indica a 
definição de 
epidemia, 
segundo as 
suas 
palavras. 

14 “Epidemia é uma doença de uma só região”. 

“Uma epidemia é uma doença que apenas se espalha por um 
lugar específico”. 

“Epidemia é um surto de uma doença que ataca as pessoas 
de uma localidade, região ou país”. 

“Doença que está numa região ou num país”. 

“É quando uma doença anda só numa só região”. 

“Uma epidemia é uma doença que só afeta o próprio país e 
os países próximos e não afeta os afastados”. 

“Uma epidemia é uma doença que está num determinado 
local”. 

“Uma epidemia é uma doença que se propaga num espaço 
limitado”. 

“A uma epidemia é quando uma doença se espalha muito 
rapidamente por contágio e atinge um grande número de 
pessoas”. 

“É uma doença infeciosa que se espalha muito rápido entre 
as pessoas”. 

“Uma epidemia é uma doença que se espalha numa região”; 

“É uma doença que ataca só num lugar”. 

“Uma epidemia é uma gripe”. 

“Eu acho que uma epidemia é quando uma grande parte da 
população é infetada por uma doença ‘vírica’ que é 
desconhecida e que se contagia muito facilmente por um 
país”. 

Sem 
resposta. 

O aluno não 
apresenta 
uma 
definição. 

9 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Em relação aos quinze alunos que indicaram o que é uma epidemia, a maioria disse que se trata de 

uma doença que afeta um “lugar específico” ou uma “localidade”, uma “só região” ou “só afeta o 

próprio país e os países próximos e não afeta os afastados” e que “se espalha muito rapidamente 

por contágio”, atingindo várias pessoas. Um aluno colocou um exemplo (gripe). 

Quadro 25 – Categoria das respostas – Q3: P2 
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Pergunta 3: Os alunos sabem o que é uma pandemia? Se sim, devem indicar por palavras suas o 

que é uma pandemia. 

Gráfico 11 – Categoria das respostas – Q3: P3 

 

Análise quantitativa e qualitativa 

Num total de vinte e três alunos, vinte afirmaram que sabiam o que é uma pandemia e somente 

três responderam que não sabiam o que era e, como tal, não apresentaram nenhuma definição. 

Tais dados mostram que a expressiva maioria (87%) julgava saber o que é uma pandemia. 

Categorias Indicadores Ocorrências Respostas 

Definição 
de 
pandemia. 

O aluno indica a 
definição de 
pandemia, 
segundo as suas 
palavras. 

20 “Pandemia é uma doença de todo o mundo”. 

“Uma pandemia é uma doença que se espalha pelo 
mundo inteiro, e pode causar muitas mortes”. 

“Pandemia é um surto de uma doença que ataca muitos 
países ou até o mundo. (estamos a viver uma pandemia, 
o COVID-19)”. 

“Doença espalhada pelo mundo inteiro”. 

“É quando a doença chega ao mundo todo”. 

“É quando está em todo o mundo”. 

“Uma pandemia é uma doença que afeta todos os 
continentes e que não fica só no próprio país”. 

“Uma pandemia é uma doença que está no Mundo 
inteiro, ou seja, é uma doença mundial”. 

87%

13%

Sabes o que é uma pandemia?

Sim Não

Quadro 26 – Categoria das respostas – Q3: P3 
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“Uma pandemia é o que estamos a viver atualmente com 
o COVID-19, que é uma doença que se propagou a nível 
mundial”. 

“Uma doença que se expande rapidamente por todo o 
mundo”. 

“É uma doença, que afeta o mundo todo”. 

“É uma doença contagiosa”. 

“Uma pandemia é uma epidemia de doença infeciosa 
que se espalha por todo o mundo, por exemplo a COVID-
19”. 

“É o aparecimento de uma doença que se espalha pelo 
mundo rapidamente quase ao mesmo tempo”. 

“Uma pandemia é uma doença espalhada pelo mundo”. 

“COVID-19 infeta o mundo inteiro”. 

“É uma doença que ataca todo o mundo”. 

“Eu acho que uma pandemia é quando uma grande parte 
da população é infetada por uma doença ‘vírica’ que é 
desconhecida que se contagia muito facilmente e se 
expande pelo mundo todo”. 

Resposta 
incorreta. 

O aluno não 
apresenta uma 
definição 
plausível.  

2 

 

“Uma pandemia é para nós ficarmos em casa”. 

“A pandemia é uma pandemia que quando houver cura 
para ela vai começar a ser uma doença”. 

Sem 
resposta. 

Sem resposta. 3 -------------------------------------------------------------------------- 

Em relação aos vinte alunos que indicaram o que é uma pandemia, a maioria disse que se trata de 

uma doença contagiosa que afeta os países e os continentes, ou seja, “ataca todo o mundo”, está 

“espalhada por todo o mundo”, “que se espalha rapidamente para todo o mundo”, que “contagia 

muito facilmente” e “pode causar muitas mortes”. Alguns referiram como exemplo a pandemia da 

atualidade. 

Todavia, dois discentes apresentaram uma resposta que não se enquadrava no que era solicitado. 

Em vez de uma definição, um indicou uma forma de proteção/prevenção e o outro era da opinião 

de que a pandemia só se torna doença quando esta for alvo de cura. 

Pergunta 4: Os alunos já ouviram falar de alguma(s) peste(s), epidemia(s) ou pandemia(s)? Se 

sim, devem indicar qual/quais conhecem. 

Categorias Indicadores Ocorrências Respostas 

Quadro 27– Categoria das respostas – Q3: P4 
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Conhecimento 
de exemplos 
de pestes, 
epidemias e 
pandemias. 
 

O aluno 
apresenta 
pelo menos 
um exemplo 
de uma 
peste, 
epidemia ou 
pandemia. 
 

23 “COVID-19, Ébola, Gripe-A, Gripe Espanhola”. 

“Peste Negra, Varíola, Gripe Suína, Gripe das Aves, 
Coronavírus e Gripe Espanhola”. 

“Peste Negra, Coronavírus, Cólera, Tuberculose, Varíola, 
Gripe Espanhola, Gripe das aves, Tifo, Febre Amarela, 
Sarampo, Malária, Sida …”. 

“Peste Negra, COVID-19”. 

“Peste Negra”. 

“Coronavírus, Peste Negra”. 

“A Peste Negra”. 

“Sim, já ouvi falar na Peste Negra e na COVID-19”. 

“Peste Negra, Doença da vaca louca, Gripe A, Gripe 
Asiática, COVID-19, Gripe Espanhola, Gripe Suína, 
Tuberculose e Ébola”. 

“COVID-19, Peste Negra”. 

“Peste Negra, COVID-19 e mais algumas”. 

“Peste Negra e Gripe A”. 

“Peste Negra, COVID-19, Gripe Espanhola...”. 

“A Peste Negra, a Gripe Espanhola, a Peste dos antoninos 
(Peste Antonina) e a COVID-19”. 

“Peste Negra, Gripe Espanhola, Tuberculose, Coronavírus 
etc.”. 

“Peste Negra, COVID-19 e Gripe Espanhola”. 

“Peste Negra, COVID-19”. 

“COVID-19”. 

“Peste Negra, Gripe suína, Febre Amarela e o COVID-19”. 

“Uma pandemia tipo o COVID-19”. 

“Eu ouvi falar no COVID-19 e Peste Negra”. 

“Sim, a Peste Negra, o Coronavírus, a Gripe Espanhola e 
a Gripe das aves”. 

Resposta 
incorreta. 

O aluno não 
apresenta 
um exemplo 
específico. 

1 “Epidemias e Pandemias”. 

Análise quantitativa e qualitativa 

Ao responder a esta questão, todos os alunos apresentaram pelo menos um exemplo de uma peste, 

epidemia ou pandemia que conheciam ou de que já tinham ouvido falar. De um modo geral, os 

discentes destacaram como exemplos a COVID-19, a Peste Negra e a Gripe Espanhola, a Gripe das 

aves, a Tuberculose, a Febre amarela, o Ébola, a Gripe A (suína), a Varíola, o Sarampo, a Malária, a 

SIDA, a Cólera, a Tifo, a Gripe asiática, a doença das vacas loucas e a Peste Antonina. Alguns deles 
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para se referirem ao nome da pandemia (COVID-19) acabaram por indicar o nome da família à qual 

esta pertence (Coronavírus), tal como aconteceu com o outro grupo participante neste Projeto. 

De mencionar, também, que houve um aluno que apresentou uma resposta que não se enquadrava 

no que era solicitado, ou seja, não indicou um exemplo concreto aceitável. 

Pergunta 5: Os alunos sabem qual é o nome oficial da pandemia que estamos a viver na 

atualidade? 

Gráfico 12 – Categoria das respostas – Q3: P5 

Análise quantitativa e qualitativa 

Num total de vinte e três alunos, treze consideraram que o nome oficial da pandemia é “COVID-

19”. Seis apresentaram o nome científico “SARS-CoV-2” e quatro eram da opinião de que o nome 

oficial é “Coronavírus”. Nenhum aluno indicou como resposta “2019 n-CoV”. De um modo geral, a 

maioria escolheu a resposta correta. 

Pergunta 6: Os alunos conhecem as consequências das pestes, epidemias e pandemias sobre a 

sociedade? Se sim, deve indicá-las. 

Categorias Indicadores Ocorrências Respostas 

Conhecimento de 
consequências da 
peste, epidemia e 

O aluno indica 
algumas 
consequências 

19  “Mortes e sequelas”. 

“Além de deixarem muitos mortos estas doenças 
podem afetar a economia (de um país ou 

17%

0%

57%

26%

Qual é o nome oficial da pandemia que estamos a viver na 
atualidade?

Coronavírus 2019 n-CoV

Covid-19 Sars-CoV-2

Quadro 28 – Categoria das respostas – Q3: P6 
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pandemia sobre a 
sociedade. 

 

da peste, 
epidemia e 
pandemia sobre 
a sociedade. 
 

mundialmente) drasticamente, debilitar muitas 
pessoas dessa geração, causar impactos sociais, 
piorar a condição financeira das classes mais 
baixas e espalhar as Fake News”. 

“Morte, colapso económico, colapso social.…”. 

“A morte e doenças”. 

“Consequências na economia”. 

“Morte”. 

“As pestes, epidemias e as pandemias podem 
deixar as pessoas muito mal de saúde e podem até 
ficar à beira da morte ou mesmo morrer”. 

“As pestes, epidemias e pandemias matam 
pessoas e deixam pessoas em estado grave”. 

“Pode levar à morte de algumas pessoas e 
problemas sérios de saúde”. 

“Descida económica, mortes, etc.”. 

“Um enfraquecimento financeiro e mortes”. 

“Pode causar infeções graves e muito mais”. 

“Sim, conheço algumas consequências como: 
bastantes mortes, hospitais lotados…”. 

“A principal consequência é a morte”. 

“Morrem”. 

“Mortes e alguns sintomas”. 

“Morte, uma doença”. 

“As consequências das epidemias, pandemias e 
pestes são: muitos mortos, hospitais cheios, 
isolamentos”. 

“Diminuição da população (com a morte das 
pessoas), problemas na saúde mental das pessoas, 
(podem ficar sobrecarregadas e demasiado 
preocupadas com a situação), insegurança na rua 
(problemas em comunicar com alguém sem saber 
se a pessoa está infetada), os médicos do país 
começam a trabalhar o triplo do que antes 
(significando que existem muitos doentes), e 
podemos ficar com consequências no país, não só 
nos habitantes como no governo ou até mesmo 
em estruturas”. 

Sem resposta. O aluno não 
apresenta 
resposta. 

4 “Não sei”. 

“Não”. 
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Análise quantitativa e qualitativa 

Nesta questão alusiva às consequências das pestes, epidemias e pandemias sobre a sociedade, a 

maior parte dos discentes apresentou uma ou mais consequências. 

Os alunos focaram-se, essencialmente, na(s) “morte(s)”, mas também referiram como 

consequências os “hospitais lotados”, o isolamento social/confinamento, o “colapso económico” e 

“social”, a “diminuição da população”, devido ao número de mortes, a disseminação das “Fake 

News”, as pessoas que ficam “mal de saúde” ou “à beira da morte”, “problemas na saúde mental”, 

“insegurança na rua” e profissionais de saúde exaustos fruto do trabalho intensivo, por exemplo. 

Contudo, houve quatro alunos que não responderam à questão. 

Pergunta 7: Os alunos gostariam de saber mais sobre pestes, epidemias e pandemias? 

Gráfico 13 – Categoria das respostas – Q3: P7 

 

Análise quantitativa e qualitativa 

Num total de vinte e três alunos, vinte e um afirmaram que gostariam de saber mais sobre a 

temática do Projeto. E apenas dois responderam em sentido contrário. 

Pergunta 8: Quais os aspetos que os alunos gostariam de saber melhor sobre as pestes, epidemias 

e pandemias? 

Categorias Indicadores Ocorrências Respostas 

91%

9%

Gostarias de saber mais sobre pestes, epidemias e 
pandemias?

Sim Não

Quadro 29 – Categoria das respostas – Q3: P8 
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Aspetos que 
gostariam de 
saber melhor. 

O aluno 
indica alguns 
aspetos que 
gostaria de 
saber. 

23 “Aprender melhor o que é uma peste”. 

“Eu gostaria de aprender mais sobre como estas doenças 
se modificam, os seus métodos de propagação e como se 
cria uma vacina para as combater”. 

“Cultura geral”. 

“O que aconteceu ao mundo quando elas chegaram”. 

“Como funciona o vírus”. 

“Queria saber o que aconteceu aos países”. 

“As doenças que pode provocar o que são”. 

“O que elas nos podem causar, como é entram no nosso 
corpo e como é que elas saem do nosso corpo”. 

“Gostaria de saber de onde vêm as pestes, epidemias e 
pandemias”. 

“Como foram espalhadas, como começaram e os 
sintomas”. 

“Como costumam ser formadas”. 

“Melhores resultados e as piores do mundo e como 
começaram/acabaram”. 

“As que já existiram e os efeitos que tiveram na 
sociedade”. 

“Como e que elas são formadas”. 

“Todos os efeitos das pandemias, das epidemias, das 
pestes e de muitas mais coisas abordadas nesse assunto”. 

“A cura”. 

“Qual foi a mais mortal e a primeira”. 

“O que elas são”. 

“Gostava mais de saber a Gripe A”. 

“Como é que se criam essas doenças”. 

“Gostava de saber quais são os sintomas”. 

“Os aspetos que eu gostaria de saber melhor são como elas 
começaram a existir”. 

“Eu gostaria de saber melhor sobre as diferenças de entre 
cada, e descobrir mais sobre cada uma, como por exemplo, 
quais outras pestes existiram, as outras epidemias, e as 
outras pandemias”. 

Análise quantitativa e qualitativa 

Relativamente aos vinte e três alunos que indicaram os aspetos sobre os quais gostariam de saber 

mais, constatou-se a presença de uma diversidade de respostas. A título de exemplo, uns 

mostraram-se interessados em saber como é que se formam as pestes, as epidemias e as 

pandemias, onde surgiram e como se espalham, bem como compreender de que forma funciona o 
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vírus. Outros centraram-se nos sintomas, em exemplos concretos como a Gripe A e no exercício 

comparado estabelecido entre vários exemplos, sobretudo quanto ao número de mortos – quais 

foram as piores para a sociedade. Houve, também, quem tenha referido que gostaria de saber 

como se cria uma vacina, quais os métodos de propagação e como se encontra a cura para as 

doenças contagiosas. 

 

O Jogo do Conhecimento 

Antes de responderem ao questionário final, numa das sessões, os alunos praticaram um jogo de 

conhecimentos no Kahoot que envolveu todas as questões que tinham sido efetuadas por todos os 

grupos de trabalho, isto é, foi pedido a cada grupo que formulasse duas questões sobre o exemplo 

estudado por ele para posteriormente apresentar aos colegas. Trata-se de um jogo que possibilita 

aos discentes saber quais os conhecimentos que detêm depois de assistirem à apresentação dos 

diversos trabalhos. Havendo cinco grupos formados, o jogo contou com dez questões. A cada 

questão foram atribuídos dez pontos contabilizando, no total, cem pontos. 

 

Gráfico 14 – Categoria das respostas – Pontuação 

 

Ao analisar os dados traduzidos no gráfico, constata-se que a maioria dos discentes (dezoito) teve 

mais do que cinquenta pontos, enquanto cinco tiveram uma pontuação igual ou inferior a cinquenta 

pontos. A pontuação que contou com a presença de um maior número de alunos corresponde a 

setenta pontos. No entanto, é importante dizer que quatro alcançaram os cem pontos. Mais tarde, 

de modo a detetar se houve melhoria nos resultados, todas as questões foram disponibilizadas no 

questionário final. 
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O questionário final (2.º CEB) 

Após a aplicação do PI foi distribuído um questionário final (Q4) (no mês de julho de 2021). 

Tratou-se de um questionário on-line realizado pelos discentes no Google Forms, tal como 

aconteceu com o primeiro questionário atribuído à turma em causa. Este era constituído por duas 

partes: a primeira envolvia algumas questões de escolha múltipla e respostas abertas elaboradas 

pela docente e a segunda parte apresentava várias questões de escolha múltipla elaboradas pelos 

grupos de trabalho, anteriormente efetuadas num desafio (disponível em 

https://forms.gle/C9idiD5qkiBmJVJq5).  

Com este questionário, pretendia-se que os discentes: 

1. Identificassem a definição correta de peste. 

2. Distinguissem epidemia de pandemia. 

3. Classificassem os exemplos estudados (ex.: COVID-19 é uma pandemia, …). 

4. Indicassem algumas consequências das pestes, epidemias e pandemias sobre a sociedade. 

5. Dessem a sua opinião sobre os comportamentos que várias pessoas estão a ter e que 

podem pôr em causa a saúde de todos e o fim da pandemia, bem como as consequências 

desses comportamentos para a sociedade. 

6. Referissem o que mais os tinha surpreendido no estudo das pestes, epidemias e 

pandemias. 

7. Questões elaboradas pelos discentes sobre os exemplos estudados e outras perguntas 

igualmente relevantes. 

Pergunta 1: Os alunos sabem que a peste é … 

Gráfico 15 – Categoria das respostas – Q4: P1 

https://forms.gle/C9idiD5qkiBmJVJq5
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Análise quantitativa e qualitativa 

Num total de vinte e três alunos, dezasseis escolheram a opção correta: “uma doença contagiosa 

cuja bactéria designa-se Yersinia pestis. Na maioria dos casos é transmitida ao homem pela pulga 

do rato. Pode manifestar-se sob três formas: peste bubónica, peste pneumónica e peste 

septicémica”. Os restantes sete optaram pela primeira e pela segunda opções apresentadas neste 

gráfico. Nenhum optou pela última opção. 

Pergunta 2: Os alunos distinguem epidemia de pandemia? 

Categorias Indicadores Ocorrências Respostas 

Distinção 
entre 
epidemia e 
pandemia.  

O aluno é 
capaz de 
distinguir 
epidemia de 
pandemia. 

22 “Pandemia é um vírus mundial enquanto epidemia é só 
numa localidade”. 

“A epidemia é uma doença que afeta no próprio país e 
nos países vizinhos e a pandemia é uma doença que afeta 
o próprio país e o mundo inteiro”. 

“Epidemia é uma doença que fica em só um lugar e a 
pandemia concentra-se em quase todo o lugar”. 

“Epidemia é quando ataca só numa região e uma 
pandemia é quando se alastra pelo mundo”. 

“A epidemia é quando uma doença afeta uma só região. 
E a pandemia é quando uma doença se alastra para o 
resto do mundo”. 

Quadro 30 – Categoria das respostas – Q4: P2 
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“Epidemia é quando uma doença se espalha por uma 
região e pandemia é quando a doença se alastra por todo 
o mundo”. 

“Um surto epidémico pode restringir-se a uma 
comunidade ou região. A denominação pandemia é 
empregue quando uma epidemia de doença infeciosa se 
espalha entre a população localizada numa grande região 
geográfica como, por exemplo, um continente ou mesmo 
ao planeta”. 

“Uma epidemia tem como foco um país, mas quando se 
trata de uma pandemia o foco não tem fronteiras, as 
medidas de prevenção para ajudar a população são a 
nível mundial”. 

“A epidemia é quando uma doença, geralmente 
contagiosa, ataca uma região e/ ou vários locais, e uma 
pandemia é quando uma doença geralmente contagiosa 
se alastra para o resto do mundo. Ataca ao mesmo tempo 
um elevado número de pessoas, num grande número de 
países”. 

“Epidemia atinge uma região e pandemia atinge várias”. 

“Epidemia é uma doença que apenas se espalha por um 
determinado local ou por alguns países, enquanto uma 
pandemia é uma doença que se espalha pelo mundo 
inteiro (é normalmente mais transmissível)”. 

“Epidemia é uma doença que só atinge uma parte do 
mundo e pandemia atinge o planeta todo”. 

“Uma pandemia é quando uma doença está em todo o 
mundo e uma epidemia é quando uma doença está só 
numa região”. 

“Uma Epidemia é uma doença que se alastra por um país, 
e uma Pandemia é quando a doença se alastra pelo 
mundo todo, ou uma grande parte”. 

“Uma epidemia é uma doença que se alastra por uma 
região ou pelo próprio país e pelos países ao redor”. 

“Epidemia é dentro do país e pandemia é no mundo 
todo”. 

“Epidemia é um vírus que está numa só região e uma 
pandemia é um vírus que está no mundo inteiro”. 

“Pandemia é no mundo todo e epidemia é alguns locais”. 

“Epidemia é quando uma doença contagiosa se espalha 
para os países locais e a pandemia é quando afeta o 
mundo inteiro”. 

“Epidemia é quando a bactéria ou o vírus afetam um país 
enquanto a pandemia afeta vários países”. 

“Uma epidemia é quando uma doença afeta várias 
regiões e ou países enquanto uma pandemia é quando 
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uma doença contagiosa afeta vários países do mundo, 
afetando praticamente todos os continentes”. 

Resposta 
incorreta 

O aluno não 
apresenta 
uma 
distinção 
coerente. 

1 “A pandemia nós temos de ficar em casa e epidemia nós 
temos uma gripe”. 

Análise quantitativa e qualitativa 

Num total de vinte e três alunos, vinte e dois distinguiram corretamente ‘epidemia’ de ‘pandemia’, 

afirmando que o que diferencia uma da outra é o facto de a primeira afetar uma ou mais regiões 

e/ou um ou mais países, enquanto a segunda se alastra no mundo inteiro afetando vários países e 

continentes. A título de exemplo, destaca-se a seguinte definição apresentada por um aluno que 

ilustra claramente a distinção entre os dois termos: “A epidemia é quando uma doença, geralmente 

contagiosa, ataca uma região e/ ou vários locais, e uma pandemia é quando uma doença 

geralmente contagiosa se alastra para o resto do mundo. Ataca ao mesmo tempo um elevado 

número de pessoas, num grande número de países”. Para além desta, existem outras igualmente 

bem definidas e objetivas. 

Um discente não deu uma resposta adequada ao que se pretendia, já que apresentou um exemplo 

de uma medida a tomar para uma pessoa se proteger de uma pandemia e indicou que uma 

epidemia ocorre quando contraímos uma gripe. 

Pergunta 3: Os alunos classificam os exemplos estudados: Peste Negra, Ébola, COVID-19, Gripe 

Espanhola e Varíola em peste, epidemia e pandemia? 

Gráfico 16 – Categoria das respostas – Q4: P3 

 

 

65%

35%

Classificação dos exemplos estudados

Peste Negra - peste; Ébola - epidemia; Covid-19 - pandemia; Gripe Espanhola -
pandemia; Varíola - pandemia.

Peste Negra - peste; Ébola - epidemia; Covid-19 - pandemia; Gripe Espanhola -
pandemia; Varíola - epidemia.
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Análise quantitativa e qualitativa 

Num total de vinte e três alunos, quinze (65%) consideram que a Varíola é uma pandemia, face os 

restantes 8 (35%) que são da opinião de que esta doença contagiosa é uma epidemia. Em relação 

aos outros exemplos, todos responderam de igual forma, ou seja, a Peste Negra é uma peste, o 

Ébola é uma epidemia, a COVID-19 e a Gripe Espanhola são pandemias. A única diferenciação 

ocorre com o exemplo da Varíola.  

Pergunta 4: Os alunos indicam algumas consequências das pestes, epidemias e pandemias sobre 

a sociedade? 

Categorias Indicadores Ocorrências Respostas 

Conhecimento 
de 
consequências 
das pestes, 
epidemias e 
pandemias 
sobre a 
sociedade. 

 

O aluno indica 
algumas 
consequências 
das pestes, 
epidemias e 
pandemias 
sobre a 
sociedade. 
 

22 “Mortes, doenças mentais”. 

“Se a peste, ou a epidemia ou a pandemia for muito 
grave pode causar mortes, pessoas com a doença em 
estado muito grave e quarentenas”. 

“Mortes e muita confusão”. 

“Pode levar à morte, fica em estado grave, entre 
outros”. 

“Mortes, falta de produtividade, desempregados”. 

“Mortes e desempregados. Problemas na saúde mental 
das pessoas”. 

“Pessoas infetadas, mortes, estabelecimentos 
fechados e hospitais cheios”. 

“Mortes, hospitais cheios, afetam as pessoas, o 
Governo e as estruturas necessárias, colapso social, 
enfraquecimento financeiro, etc.”. 

“As pestes, epidemias e pandemias podem causar mau 
estar das pessoas na sociedade como dificuldades 
financeiras e problemas de Saúde Pública”. 

“Morte, doenças”. 

“Perante a sociedade existem várias consequências das 
pestes, epidemias e pandemias algumas delas são: O 
isolamento e o confinamento social, o colapso ou 
impacto social e as são espalhadas as Fake News”. 

“Mortes, hospitais cheios, colapso social e muito mais”. 

“A economia fica com dificuldades”. 

“Muita gente perde o emprego e a economia do país 
piora”. 

Quadro 31 – Categoria das respostas – Q4: P4 
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“Algumas pessoas vão para o fundo de desemprego, as 
pessoas ficam com uma saúde mental totalmente 
mudada”. 

“Haver muitas mortes e muitas dificuldades 
financeiras”. 

“Mortes e confinamento”. 

“Mortes”. 

“Mortes e tempo perdido por médicos”. 

“Mortes e problemas financeiros”. 

“Mortes, hospitais cheios, profissionais da área da 
saúde cansados, desequilíbrio da economia, 
desemprego, confinamento”. 

Resposta 
incorreta. 

O aluno não 
apresenta 
uma 
consequência 
plausível. 

1 “Nós temos de ter mais cuidado”. 

Análise quantitativa e qualitativa 

Num total de vinte e três alunos, vinte e dois apresentaram uma ou mais consequências das pestes, 

epidemias e pandemias na sociedade. Os discentes focaram-se, essencialmente, na(s) “morte(s)”, 

mas também referiram como consequências as “pessoas em estado grave”, “infetadas”, “saúde 

mental totalmente mudada”, a “falta de produtividade”, os “estabelecimentos fechados”, o 

“desemprego”, o “isolamento/confinamento social”, o “colapso ou impacto social”, os “problemas 

financeiros/desequilíbrio da economia”, os “hospitais cheios”, os “profissionais da área da saúde 

cansados” e a vulgarização das “Fake News”. Houve também quem referisse que as pestes, as 

epidemias e as pandemias “afetam as pessoas, o Governo e as estruturas necessárias”, ou seja, 

reforça-se o impacto sobre a sociedade. 

No entanto, houve um aluno cuja resposta não se enquadrava no que era pedido. O aluno 

simplesmente alertou para o cuidado a ter face à pandemia. 

Pergunta 5: Na tua opinião dos alunos, quais são os comportamentos que várias pessoas estão a 

ter (comportamentos contrários ao que é recomendado atualmente pela DGS) e que podem 

colocar em causa a saúde de todos e o fim da pandemia? E quais são as consequências esses 

comportamentos para a sociedade? 

Categorias Indicadores Ocorrências Respostas 

Comportamentos 
incorretos e 

Os alunos devem 
indicar os 

7 “Na minha opinião as pessoas não estão a 
cumprir os comportamentos pedidos, como usar 

Quadro 32 – Categoria das respostas – Q4: P5 
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consequências 
desses 
comportamentos. 

comportamentos 
que várias 
pessoas estão a 
ter e que podem 
colocar em causa 
a saúde de todos 
e o fim da 
pandemia bem 
como as 
consequências 
de tais atitudes 
para a sociedade. 

máscara em lugares públicos, o distanciamento, 
evitar estar em lugares públicos... esses 
comportamentos não cumpridos, podem levar a 
casos muito graves, como pessoas mais idosas 
morrerem ou ficarem em estado grave e até 
adultos e também crianças”. 

“Não utilizam as máscaras quando estão com 
pessoas fora do seu agregado familiar, não 
cumprem o distanciamento social e estão a fazer 
muitos ajuntamentos, o que faz com que os 
hospitais estejam cheios essencialmente com 
pessoas irresponsáveis e as responsáveis não 
tenham lugar e sobrecarregam os profissionais de 
saúde que têm trabalhado sem parar”. 

“Existem pessoas sempre sem máscara que com 
isto vai prejudicar a saúde das pessoas que estão 
ao pé dela”. 

“As pessoas vão para esplanadas sem máscara e 
podem apanhar o vírus”. 

“A não utilização de máscaras e álcool em gel, 
pessoas não cumpridoras do isolamento social... 
A pandemia em si não irá acabar pelo contrário 
irá agravar-se e, os hospitais não terão condições 
para suportar tantos infetados, a doença poderá 
sofrer mais mutações letais, também poderá com 
as novas mutações infetar e matar pessoas mais 
jovens trabalhadoras que ajudará a arruinar a 
economia e existem muitas outras consequências 
para a sociedade se as leis recomendadas não 
forem respeitadas”. 

“Não lavar as mãos. As pessoas têm de ficar em 
casa porque a pandemia piorou”. 

“Há pessoas que não estão a usar máscaras em 
sítios públicos nem a manter o distanciamento 
pedido. As consequências são que essas pessoas 
podem contaminar outras e assim vai aumentar o 
número de casos e o número de mortes. Os 
hospitais ficam cheios e os profissionais de saúde 
cada vez mais cansados e zangados porque as 
pessoas não cumprem com o que é pedido”. 

Comportamentos 
incorretos. 

Os alunos devem 
indicar os 
comportamentos 
que várias 
pessoas estão a 
ter e que podem 
colocar em causa 
a saúde de todos 
e o fim da 
pandemia. 

6 “Não usar máscara, ajuntar-se em grupos 
enormes, andar abraçados sem máscara, falar 
mesmo enquanto se come sem máscara, etc.”. 

“Algumas pessoas não desinfetarem ou lavarem 
as mãos antes de comer e de entrar em algum 
local público e não respeitarem as normas de 
segurança”. 

“As pessoas andarem sem máscara, não 
desinfetarem as mãos…”. 
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“Não usar mascara não cumprir o distanciamento 
social”. 

“Não usar mascara e não cumprir o 
distanciamento”. 

“Não usar máscara e não manter o 
distanciamento social”. 

Consequências 
desses 
comportamentos. 

Os alunos devem 
indicar as 
consequências 
de tais atitudes 
para a sociedade. 

4 “A doença se alastrar mais”. 

“Estas pessoas podem estar a colocar em perigo 
a elas próprias e a outras pessoas inocentes”. 

“Estas pessoas podem estar a afetar a vida delas 
e das de outras que são inocentes”. 

“A morte e a perda de familiares”. 

Resposta 
incorreta. 

O aluno não 
apresenta uma 
resposta 
plausível. 

6 “Não percebi”. 

“Coronavírus é uma família de vírus que causam 
infeções respiratórias. O novo agente do 
coronavírus foi descoberto em 31 de dezembro 
de 2019, após casos registados na China. Provoca 
a doença chamada de coronavírus (COVID-19) 
(…)”. 

“As pessoas estão a ter uma boa saúde”. 

“O uso de máscara, distanciamento, uso de álcool 
e gel”. 

“Não sei”. 

“Usar máscara, lavar regularmente as mãos, 
distanciamento social…”. 

Análise quantitativa e qualitativa 

Ao responder a esta questão, sete alunos apresentaram os comportamentos incorretos por parte 

de alguns elementos da sociedade, bem como as consequências destes (de uma forma muito clara 

e coerente). 

Houve sete alunos que só apresentaram os comportamentos incorretos: “não usar máscara”, “não 

desinfetar as mãos”, “não cumprir com o distanciamento social” e ajuntamentos. No fundo, o 

incumprimento das “normas de segurança” que também acaba por ser um comportamento 

incorreto que põe em causa todos os comportamentos a adotar. Por sua vez, quatro alunos 

indicaram apenas as consequências de tais comportamentos como, por exemplo: “a morte e perda 

de familiares” e colocar em risco a sua saúde e a dos outros. 

Todavia, verificou-se que seis alunos não apresentaram uma resposta adequada ao que lhes foi 

solicitado. Uns afirmaram que não sabiam ou não percebiam e outros apresentaram informações 

alternativas alusivas à pandemia e o que achavam relativamente à saúde das pessoas. Um aluno 
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indicou comportamentos corretos a adotar. Face a estas respostas, constata-se que os discentes 

não terão percebido a questão. 

Pergunta 6: O que mais surpreendeu aos alunos no estudo das pestes, epidemias e pandemias? 

Categorias Indicadores Ocorrências Respostas 

Informação 
de maior 
relevo sobre a 
temática. 

O aluno 
indica o que 
mais o 
surpreendeu 
no Projeto. 

21 “As mortes causadas”. 

“Descobri que existia a doença das vacas loucas e 
descobri mais sobre o COVID”. 

“O que mais me surpreendeu no estudo das pestes, 
epidemias e Pandemias foi o que elas podem causar às 
pessoas” (sintomas). 

“As mortes”. 

“O estado em que as pessoas ficavam e a evolução que 
teve”. 

“Antes de iniciar o estudo das pestes, epidemias e 
pandemias eu não fazia ideia de que já haviam existido 
outras doenças de uma enorme gravidade”. 

“Foi saber quantas pessoas morreram em algumas 
pestes, epidemias e pandemias”. 

“Saber que muita gente foi infetada”. 

“O que mais me surpreendeu no estudo desta matéria foi 
as formas de transmissão (exemplo: Peste Negra 
transmissão por pulgas de ratos) e as mutações das 
doenças”. 

“Que as gripes fossem assim tão más”. 

“As mortes que aconteceram por causa das pestes, 
pandemias e epidemias”. 

“Foram muito más para a saúde das pessoas”. 

“O número de mortes e infetados”. 

“A quantidade de infetados”. 

“O número de anos para a criação das vacinas”. 

“As mortes que houve”. 

“A Peste Negra”. 

“Os PowerPoints”. 

“Haver tantas mortes só por vírus”. 

“A quantidade de mortes que um vírus pode provocar”. 

“Não sabia que a Sida matava muitas pessoas”. 

“O que mais me surpreendeu foi ficar a saber mais sobre 
o Ébola, que foi a doença que o meu grupo trabalhou e os 

Quadro 33 – Categoria das respostas – Q4: P6 
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vários exemplos que apareceram no vídeo que a 
professora trouxe para vermos”. 

Resposta 
incorreta. 

O aluno não 
responde 
diretamente 
questão. 

1 “O COVID-19, um dos sete coronavírus humanos, foi de 
início considerado um surto, isto é, quando ocorre um 
aumento de casos de doença numa área definida ou num 
grupo específico de pessoas, num determinado período”. 

Análise quantitativa e qualitativa 

Todos os alunos responderam à questão. As respostas, no geral, foram muito diversificadas. Houve 

quem se tivesse surpreendido com o número de mortes e de pessoas infetadas, mas também com 

os sintomas e as formas de transmissão, com o tempo que demora, em média, para produzir uma 

vacina e a evolução que algumas doenças tiveram. Alguns referiram que gostariam de saber que 

existiu a doença das ‘vacas loucas’ e mais informações sobre a Peste Negra e houve quem tenha 

ficado surpreso com o facto de a SIDA matar muitas pessoas, diariamente. Houve ainda outros 

aspetos referenciados como os PowerPoints utilizados pelos colegas nas suas apresentações de 

grupo, incluindo uma boa apreciação do próprio trabalho de grupo que permitiu saber mais sobre 

a doença (Ébola). 

Pergunta 7: Os alunos sabem quanto tempo demora, em média, uma vacina a ser fabricada? 

Gráfico 17 – Categoria das respostas – Q4: P7 

 

Análise quantitativa e qualitativa 

Num total de vinte e três alunos, doze indicaram que a vacina demora em média “10 anos”, o que 

significa que pouco mais de metade da turma (52%) escolheu a resposta correta. Já os restantes 
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48% colocaram como resposta “3 anos” e “5 anos”, correspondendo a nove e a dois discentes, 

respetivamente. Nenhum aluno optou pela hipótese “8 anos”. 

Pergunta 8: Os alunos sabem em que século surgiu a Peste Negra? 

Gráfico 18 – Categoria das respostas – Q4: P8 

 

Análise quantitativa e qualitativa 

Num total de vinte e três alunos, dezoito escolheram a opção correta: “Século XIV”. Contudo, houve 

três alunos que responderam “Século XVI” e dois que indicaram “Século XV”. Nenhum aluno 

apresentou como resposta o “Século XIII”. Conclui-se, assim, que a maioria dos alunos respondeu 

corretamente (78%). 

Pergunta 9: Os alunos sabem em que ano e cidades apareceu o Ébola? 

Gráfico 19 – Categoria das respostas – Q4: P9 

 

 

 

13%

9%

78%

0%

Em que século surgiu a Peste Negra?

Século XVI Século XV Século XIV Século XIII

4%
4%

83%

9%

Em que ano e cidades apareceu o Ébola?

1976, Yambuku e Moçambique

2013, Nzara e Guiné

1976, Nzara e Yambuku

2013, Guiné e Moçambique



139 
 

Análise quantitativa e qualitativa 

Num total de vinte e três alunos, dezanove escolheram a opção correta: “1976, Nzara e Yambuku”. 

Todavia, houve dois discentes que responderam “2013, Guiné e Moçambique” e outros dois que 

indicaram como resposta “1976, Yambuku e Moçambique” e “2013, Nazara e Guiné”, 

respetivamente. Conclui-se, assim, que uma maioria expressiva de alunos respondeu corretamente 

(83%), face aos restantes 17%. 

Pergunta 10: Os alunos sabem que a Gripe Espanhola causou cerca de … 

Gráfico 20 – Categoria das respostas – Q4: P10 

 

Análise quantitativa e qualitativa 

Num total de vinte e três alunos, treze escolheram a opção correta: “50 a 100 milhões de mortes”. 

Porém, houve cinco discentes que responderam “70 a 120 milhões de mortes”, três que indicaram 

“15 a 60 milhões de mortes” e dois que apontaram “20 a 40 milhões de mortes”. Deste modo, 

conclui-se que praticamente mais de metade da turma respondeu corretamente (56%), face aos 

restantes 44%. 

Pergunta 11: Os alunos sabem que Edward Jenner criou a vacina contra a Varíola? 

Gráfico 21 – Categoria das respostas – Q4: P11 
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Análise quantitativa e qualitativa 

Num total de vinte e três alunos, vinte e dois escolheram a opção correta: “Verdadeiro (sim)” e 

apenas um respondeu “Falso (não)”.  

Pergunta 12: Os alunos sabem em que ano se iniciou a pandemia da COVID-19? 

Gráfico 22 – Categoria das respostas – Q4: P12 

 

Análise quantitativa e qualitativa 

Os vinte e três alunos centraram-se em duas respostas: “2019” e “2020”. De uma forma mais 

específica, dezasseis discentes indicaram como resposta “2020”, enquanto os restantes sete 

consideraram o ano “2019” como o ano em que se iniciou a pandemia. Resumindo, a maioria dos 

alunos (54%) respondeu corretamente à questão. 

Pergunta 13: Os alunos sabem que a pandemia do século XX ficou conhecida por Gripe Espanhola 
porque … 
 
Gráfico 23 – Categoria das respostas – Q4: P13 
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Análise quantitativa e qualitativa 

Num total de vinte e três alunos, dezanove escolheram a opção correta: “… a Espanha foi um país 

neutro na 1.ª Guerra Mundial e tinha uma imprensa livre que anunciava várias informações”. No 

entanto, dois alunos indicaram que “… a sua origem foi na Espanha” e os outros dois apresentaram 

como respostas “… foi uma gripe que afetou muito a Espanha” e “… o primeiro infetado foi um 

espanhol emigrante”. Resumindo, a larga maioria (83%) escolheu a resposta correta, face aos 

restantes 17%. 

Pergunta 14: Os alunos sabem que a Organização Mundial de Saúde (OMS) certificou a 

erradicação da Varíola em... 

Gráfico 24 – Categoria das respostas – Q4: P14 

 

9%
4%

83%

4%

A pandemia do século XX ficou conhecida por Gripe 
Espanhola porque...

… a sua origem foi em Espanha.

… o primeiro infetado foi um espanhol emigrante.

… a Espanha foi um país neutro na 1.ª Guerra Mundial e tinha uma imprensa livre que anunciava 
várias informações.

… foi uma gripe que afetou muito a Espanha.

4%

61%

13%

22%

A OMS certificou a erradicação da 
Varíola em...

1967

1980

1988

1977



142 
 

Análise quantitativa e qualitativa 

Num total de vinte e três alunos, quatorze escolheram a opção correta: “1980”. Porém, cinco 

discentes indicaram “1977”, três responderam “1988” e um apresentou como resposta “1967”. A 

maioria dos alunos respondeu corretamente (61%), face aos restantes 39% que selecionaram as 

restantes opções. 

Pergunta 15: Os alunos sabem qual é o nome científico da COVID-19? 

Gráfico 25 – Categoria das respostas – Q4: P15 

 

Análise quantitativa e qualitativa 

Num total de vinte e três alunos, dezanove escolheram a opção correta: “SARS-CoV-2”. Todavia, 

houve dois discentes que indicaram “Sarvs-cov2” e outros dois que responderam “Coronavírus”. A 

maioria dos alunos respondeu corretamente (82%) face aos restantes 18%. 

Pergunta 16: Os alunos sabem que as hemorragias são um dos sintomas do Ébola? 

Gráfico 26 – Categoria das respostas – Q4: P16 
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Análise quantitativa e qualitativa 

Todos os alunos responderam corretamente à questão «As hemorragias são um dos sintomas do 

Ébola?», considerando a afirmação como verdadeira (Sim). 

Pergunta 17: Os alunos sabem quais foram os principais continentes afetados pela Peste Negra? 

Gráfico 27 – Categoria das respostas – Q4: P17 

 

Análise quantitativa e qualitativa 

Num total de vinte e três alunos, vinte escolheram a opção correta: “Ásia, Europa e África”. No 

entanto, houve três discentes que indicaram “América, África e Europa”. Conclui-se, assim, que a 

expressiva maioria dos alunos respondeu corretamente (87%), face aos restantes 13%. 

 

Síntese dos resultados 

Relativamente ao primeiro questionário (Q1), a maior parte dos alunos referiu que sabia o que era 

uma ‘peste’. Em relação ao termo ‘epidemia’, o mesmo não se verificou, pelo contrário: a maioria 

não tinha conhecimento do que se tratava. Já em relação à palavra ‘pandemia’, todos indicaram 

que sabiam o que era. Ao confrontar os resultados com as perguntas orais dirigidas ao que 

entendiam por cada termo, verifiquei que não apresentaram uma definição completamente clara 

e objetiva, mas estiveram perto do que se pretendia, tratando-se de uma primeira abordagem. De 

qualquer forma, detetei que já tinham a consciência de que eram doenças graves, infeciosas e/ou 

contagiosas que afetavam muitas pessoas. 

Quanto aos exemplos que conheciam ou de que já tinham ouvido falar até ao momento, a 

expressiva maioria destacou apenas dois: a “Peste Negra” e a “COVID-19”. No entanto, alguns deles 
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utilizaram o termo “Coronavírus” para designar a pandemia, quando na verdade, este corresponde 

ao nome da família do vírus. 

Constatou-se, também, que todos sabiam identificar o nome da pandemia da atualidade, mas 

continuavam a confundir “COVID-19” com “Coronavírus”. Revelaram conhecer várias 

consequências das pestes, epidemias e pandemias sobre a sociedade em especial: as mortes, os 

isolamentos, os estabelecimentos sobrelotados como os hospitais e outros como as escolas, a crise 

económica e o desemprego, por exemplo. De referir que em relação à última questão, ficou notório 

que praticamente toda a turma pretendia saber mais sobre o Projeto. 

No segundo questionário (Q2), a maioria dos alunos identificou corretamente os exemplos 

estudados nas sessões, nomeadamente a COVID-19, a Gripe Espanhola e a Peste Negra. No que diz 

respeito à correspondência entre expressões, exemplos e classificação, a maior parte teve 

aproveitamento. Contudo houve alguns alunos que se confundiram um pouco quanto à 

classificação dos exemplos estudados. No que diz respeito à maior descoberta, todos os discentes 

deram a sua opinião que, no geral, foi muito diversificada. Uns focaram-se em determinados 

aspetos inerentes aos exemplos, como o número de mortes e as formas de tratamento utilizadas. 

Outros indicaram o exemplo que mais tinha suscitado a sua atenção e houve quem tenha referido 

que gostou do Projeto na sua integridade. 

Em relação aos termos ‘peste’, ‘epidemia’ e ‘pandemia’, todos consideraram que já sabiam do que 

se tratava. Quando foram novamente confrontados com as perguntas orais, disseram o que se 

pretendia, ou seja, nesse momento mostraram saber o que é uma peste, uma epidemia e uma 

pandemia, dando também, um exemplo concreto alvo de estudo. 

Quanto aos exemplos, desta vez referiram outros tais como a Gripe Espanhola, o Dengue, a Febre 

Amarela, a Gripe A, a Peste de Justiniano e a Gripe das Aves. Identificaram corretamente a 

pandemia da atualidade indicando, única e exclusivamente, a expressão “COVID-19”. 

Apresentaram outras consequências para além das expostas no questionário inicial, como 

determinados sentimentos, profissionais de saúde e outros que não podiam contactar diretamente 

com a família, pessoas infetadas, países e sociedade afetados. 

Ao comparar o Q1 com o Q2, apura-se uma melhoria significativa dos resultados, isto é, no final do 

Projeto de intervenção os discentes revelaram saber de uma forma mais clara e objetiva o que é 

uma peste, uma epidemia e uma pandemia, assim como várias consequências que estas provocam 

na sociedade. Ficaram a conhecer mais sobre determinados exemplos explorados no decorrer das 

sessões e o nome oficial da pandemia da atualidade. 
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No tocante ao terceiro questionário (Q3), constatou-se que mais de metade da turma que se 

pronunciou sobre o que é uma ‘peste’, considerou que esta é uma praga/doença que mata muitas 

pessoas, que se propaga rapidamente e que o seu aparecimento se deve à falta de higiene. Porém, 

houve quem ache que a peste é uma epidemia e outros pensaram que é uma pandemia. 

Relativamente ao termo ‘epidemia’, mais de metade da turma disse que esta é, no geral, uma 

doença que afeta um lugar, nomeadamente uma região ou um país, chegando também a afetar os 

países próximos, referindo ainda, que se espalha rapidamente e atinge um número elevado de 

pessoas. Para o vocábulo ‘pandemia’, a maior parte definiu-o de uma forma correta, isto é, teve 

consciência de que é uma doença contagiosa que afeta vários países e até continentes, que se 

alastra rapidamente e que causa muitas mortes pelo mundo. Além disso, os discentes recorreram-

se à pandemia da atualidade para reforçar a sua definição. Quanto às consequências das pestes, 

das epidemias e das pandemias, apresentam uma grande diversidade de respostas, que se 

prenderam não só com as questões sociais e económicas. Já em relação ao quererem saber mais e 

o quê, em específico, praticamente todos os discentes se mostraram dispostos a aderir ao Projeto, 

apresentando sugestões variadas que gostariam de ver concretizadas, desde onde e como surgiram 

as pestes, as epidemias e as pandemias, como é que se criam as vacinas, que exemplos existem e 

quais foram os melhores e os piores, como encontrar a cura, entre outros aspetos igualmente 

relevantes. 

Por fim, no que respeita ao último questionário (Q4), a maioria identificou corretamente a definição 

de ‘peste’. O mesmo se observou em relação à distinção entre ‘epidemia’ e ‘pandemia’. Quanto à 

classificação dos exemplos estudados, todos os classificaram de igual forma, à exceção da Varíola. 

Uns consideraram-na como uma pandemia e outros como uma epidemia. Nas consequências, 

expuseram uma variedade de respostas a nível social e económico mostrando, desta vez, alguma 

preocupação com a saúde mental das pessoas. Relativamente aos comportamentos incorretos 

aplicados por alguns cidadãos e as consequências destes, as respostas foram díspares, ou seja, 

houve quem tenha indicado só os comportamentos, outros apresentaram só as consequências 

desses comportamentos, alguns não conseguiram atribuir respostas e outros deram resposta às 

duas perguntas constituintes de uma única questão geral. Neste momento, tenho a clara 

consciência de que na construção de um bom inquérito por questionário esta situação deve ser 

evitada, pois pode levar os alunos a ‘perderem-se’ na sua linha de raciocínio. 

Este Projeto surpreendeu os alunos a vários níveis, pelo que as respostas foram muito 

diversificadas.  
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No que toca às questões de escolha múltipla e relembrando que a maior parte destas foram 

elaboradas e testadas pelos alunos nas sessões anteriores, verificou-se que responderam bem à 

maior parte. Todavia, houve determinadas questões em que os discentes ficaram um pouco 

divididos quanto à resposta correta, como é o caso do número de mortos que a Gripe Espanhola 

causou bem como o ano em que a Organização Mundial de Saúde certificou a erradicação da Varíola 

e o tempo que demora, em média, a preparação e concretização de uma vacina. 

Ao comparar o Q3 com o Q4, verifica-se uma melhoria significativa dos resultados, isto é, no final 

do Projeto de intervenção a maior parte dos discentes revelou saber o que é uma peste, uma 

epidemia e uma pandemia, assim como as várias consequências que estes provocam na sociedade, 

a vários níveis. Ficaram, também, a conhecer mais sobre determinados exemplos explorados ao 

longo das sessões e o nome oficial da pandemia da atualidade.  

Ao confrontar o Jogo do Conhecimento com a segunda parte do Q4, apurou-se uma ligeira melhoria 

dos resultados. Contudo, houve questões cujas respostas melhoraram significativamente e que no 

jogo tinham tido menor aproveitamento e o contrário também se averiguou. 

De um modo geral, e tendo em conta os resultados obtidos nestes quatro inquéritos, nota-se que 

os alunos já detinham alguns conhecimentos prévios sobre o assunto e, no final, mostraram ter 

conhecimentos mais claros, objetivos e consistentes sobre o tema, para além de terem 

desenvolvido capacidades como, por exemplo, a autonomia, o pensamento crítico, o trabalho 

colaborativo, o respeito e a tolerância pela opinião do outro e a partilha de conhecimentos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No momento de concluir este trabalho apresentam-se algumas considerações de balanço e de 

revisão de todo o processo que conduziu a esta experiência riquíssima e aos resultados inscritos 

neste Relatório. A ponderação é fundamental para relembrar o desígnio do Projeto, avaliar as 

respostas à questão de investigação e perceber se os objetivos propostos foram alcançados. 

Aproveita-se, também, a oportunidade para refletir sobre as potencialidades e eventuais limitações 

do Projeto. 

Entende-se que se torna fulcral o investimento em temas pertinentes que nos obriguem a cogitar, 

a refletir, a equacionar e a ter espírito crítico salvaguardando nos alunos o respeito pela opinião 

dos outros, a partilhar/discutir ideias e pontos de vista sem receio do que os outros colegas possam 

pensar. Neste sentido, recorreu-se a um tema real e marcadamente presente no nosso quotidiano, 

com continuidade, que envolvesse em seu redor diversas áreas disciplinares do conhecimento. Por 

outras palavras, pretendeu-se pegar em algo já ocorrido no passado, que se estende até ao 

presente e que nos permite refletir em relação ao futuro. 

Tendo em conta a pandemia que está a marcar este início do século XXI, procurou-se dar resposta 

à questão primordial definida para este Projeto: Como posso abordar a questão das pestes, 

epidemias e pandemias, em especial a COVID-19, com alunos do 1.º e 2.º Ciclos? 

Para dar resposta a esta questão foram traçados objetivos que, efetivamente, se concretizaram: 

1) Sensibilizar os alunos para a existência de pestes, epidemias e pandemias na nossa História 

– partindo de um exemplo conhecido por todos, a COVID-19, procurou-se saber que outras 

pandemias, epidemias e pestes os alunos conheciam previamente, através da exposição 

oral (diálogo/conversa/debate) e dos inquéritos iniciais. Nas duas turmas, notou-se uma 

melhoria significativa dos exemplos apresentados inicialmente em comparação com os 

indicados no final do Projeto, isto é, o número de exemplos aumentou significativamente. 

A maior parte dos alunos indicou nos primeiros inquéritos a Peste Negra e a COVID-19 e, 

mais tarde, apontou outros exemplos como o Dengue, a Febre Amarela e a Peste de 

Justiniano. Tal constatação ficou patente na análise comparada dos resultados obtidos nos 

inquéritos iniciais e finais. Para reforçar este objetivo, destacam-se as atividades focadas 

nas definições dos termos, na abordagem aos tipos de peste e na realização de um friso 

cronológico. Nos inquéritos também se verificou uma melhoria da percentagem de alunos 

que sabia o que era uma ‘peste’, uma ‘epidemia’ e uma ‘pandemia’, passando de 32%, 88% 

e 100% no 1.º Ciclo, e de 57%, 65% e 87% no 2.º Ciclo, respetivamente, para valores a 

rondar os 80-100%, no que respeita a cada definição. 
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2) Potenciar o conhecimento dos sintomas, das formas de prevenção e de tratamento das 

doenças contagiosas alvo de exploração, com especial destaque para a COVID-19 – tal 

entendimento foi fomentado mediante o recurso a trabalhos individuais, coletivos e 

colaborativos que implicaram pesquisa, tratamento e processamento da informação, 

acompanhados de uma exploração da mesma (diálogo/conversa/debate) por parte dos 

alunos e da docente. Como exemplos de atividades destaca-se a análise de um texto sobre 

a Peste Negra e a exposição de imagens alusivas à Gripe Espanhola. 

3) Consciencializar os alunos para as medidas de proteção a ter em conta, de modo a não 

colocarem em perigo a sua saúde e a dos outros perante um contexto de pandemia, 

especialmente face à COVID-19 – promoveu-se o diálogo, a troca de ideias e a reflexão 

através de atividades como, por exemplo, criar o Brasão de Armas, fazer a análise de 

imagens e de notícias evidenciando o notório incumprimento dos cuidados a adotar e 

construir um texto reflexivo sobre a pandemia. Nesta última atividade, vários discentes 

recorreram à poesia explanando a sua opinião ou vivência quanto à COVID-19. Enfatiza-se, 

aqui, o sempre relevante – por vezes esquecido – ‘potencial da poesia’. Como salientam 

Chagas e Silva (2018, p. 173), a poesia é sempre “algo que, na sua essência, encerra e expõe 

sentimentos e pensamentos, palavras e razão”. 

Refere-se, ainda, que o Projeto se sustentou em autores diversos no âmbito da Educação, da 

História, da Medicina, da Sociologia e da Psicologia, por exemplo. Assim, para apoiar e suportar 

este Projeto recorreu-se às novas tecnologias, nomeadamente a uma diversidade de ferramentas 

digitais – aplicações e softwares tais como a Escola Virtual, o Google Forms, o Kahoot, o 

Mentimeter, o Microsoft Office (Word e PowerPoint), o Microsoft Teams, o Padlet, o Popplet, os QR 

Codes, o ThingLink e o Youtube – disponibilizadas e utilizadas, com enorme entusiasmo e sucesso 

por parte dos alunos. A título de exemplo destacam-se, entre outras evidências, a construção de 

um jogo de perguntas para posteriormente os discentes explorarem, entre si; a realização de um 

mapa mental e a utilização do PowerPoint e do Word na apresentação de trabalhos de grupo e na 

pesquisa individual. Também esteve patente uma intencionalidade pedagógica plasmada, por 

exemplo, na exploração de um jogo que possibilitou aos discentes aprenderem e ensinarem, 

conciliando o científico com o interativo e o lúdico. 

Considera-se que este Projeto se pautou pelas conhecidas vantagens proporcionadas pelo ensino 

presencial. Contudo, se tivesse sido desenvolvido on-line, acredita-se que o potencial concentrado 

nos recursos seria suficiente para manter a sequência do que foi aplicado em regime presencial, 
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particularmente devido à utilização neste Projeto de ferramentas digitais diversas, algumas delas 

como absoluta novidade e outras já conhecidas e/ou exploradas pelos alunos. 

Como se explicitou, o Projeto foi desenvolvido/aplicado em dois grupos distintos quanto ao ano de 

escolaridade, ciclo de estudos e idade. No entanto, o que diferencia a turma do 3.º ano da turma 

do 6.º ano prende-se com o facto de a primeira ter contribuído ativamente dando sugestões e 

opiniões ao longo das sessões e com a divulgação dos resultados concretizada apenas na turma em 

questão e na comunidade escolar em que se insere. A segunda turma, por sua vez, envolveu 

desafios a efetuar em casa, ao longo das diversas sessões e a divulgação do seu trabalho final 

realizou-se na respetiva escola à qual a turma pertence e na comunidade local, nomeadamente 

num lar de idosos, no Centro de Saúde e na Junta de Freguesia. Todavia, em ambas as turmas que 

acederam ao Projeto, esteve sempre patente o trabalho de pesquisa/investigação, a 

transversalidade do tema que se reflete na transdisciplinaridade efetivada com sucesso devido ao 

aproveitamento de várias áreas disciplinares visando enriquecer o Projeto e, em alguns momentos, 

a aplicação de uma metodologia diferente. Falamos, então, do método de aprendizagem ativa.  

De um modo mais globalizante e sintético, considero que as duas turmas aderiram com arrojo ao 

Projeto, dado que o foco do mesmo aborda algo que, infelizmente, está presente nas suas vidas e 

no nosso quotidiano. Além do mais, a pandemia atual mostrou que todos corremos riscos, facto 

que se constatou também junto dos alunos portugueses e das suas famílias, pois alguns destes 

discentes sentiram os efeitos e as consequências terríveis da COVID-19, foram impedidos de 

contactar com amigos e colegas ou de frequentar a escola. Na realidade, os alunos dos dois ciclos 

mostraram-se recetivos, sedentos de informação adicional, desejosos de querer conhecer, de saber 

mais sobre a atualidade e de conhecer outros exemplos/acontecimentos ocorridos no nosso 

passado histórico. Também mostraram uma curiosidade crescente em relação às vacinas que lhes 

são inoculadas quando vão ao Centro de Saúde e à responsabilidade associada aos 

comportamentos concernentes à nossa proteção individual e à proteção daqueles que nos 

rodeiam. 

Além do impacto junto dos discentes aqui salientado, também do ponto de vista da experiência 

pessoal e profissional, este Projeto revelou-se como profundamente marcante e impactante. 

Admite-se que aliado a todo o estágio, a sua conceção e aplicação foi decisiva no suplantar de uma 

fase de revolta característica de um momento muito sofrido associado ao luto da autora do mesmo. 

Também me possibilitou construir e reconstruir o conhecimento em várias perspetivas. Auxiliou-

me a desenvolver/gerir a razão face às emoções, permitiu-me abordar uma temática de forma 

transversal e transdisciplinar tornando a sua exploração mais rica e completa, remeteu para o 
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desafio de trabalhar/pesquisar/investigar/explorar diversas áreas do saber que não eram 

propriamente familiares, de pôr as pestes, as epidemias e as pandemias acima das áreas 

disciplinares específicas podendo, assim, concretizar uma abordagem já aqui referida como 

predominantemente transdisciplinar – que pode ser muito relevante, necessária e eficiente no 

nosso século XXI –, e recorrendo às Tecnologias da Informação e Comunicação que se constataram 

no decorrer desta pandemia como as ‘melhores amigas do homem’ (a par dos animais de 

estimação) e do funcionamento de uma sociedade em situação de crise. Contudo, no que respeita 

às limitações, o tempo revelou-se um grande desafio perante a diversidade de atividades. 

Atesta-se que este Projeto marcou positivamente todos os envolvidos e que, certamente num 

futuro próximo, a temática abordada constará dos Livros de História. Foi claramente um Projeto 

construído e desenvolvido por todos, nomeadamente no sentido em que todos deram um 

contributo preciosíssimo para a exequibilidade e sucesso do mesmo.  

No fundo, atingiu-se aquilo que se pretendia: que os alunos fossem em busca do conhecimento 

construindo-o ativamente ao longo das sessões promovidas. Por outro lado, que cooperassem, 

colaborassem, contactassem com softwares e aplicações tecnológicas estimulantes, respeitassem 

as opiniões dos outros, investigassem, refletissem e, acima de tudo, aprendessem de forma 

espontânea, criativa, com envolvimento e entusiasmo; tudo centrado num tema/realidade que 

ainda marca a nossa sociedade e o nosso quotidiano. 

Definitivamente, a COVID-19 representará sempre algo nas nossas vidas e ficará, definitivamente, 

na memória da História de Portugal e do Mundo. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Imagem da região de Aveiro (via satélite). 

 
Figura 1 – Imagem satélite da região de Aveiro. Fonte: https://www.google.com/maps 
 
Gráfico 1 – Distribuição dos alunos do 3.º ano por género. 
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Anexo 2 – Imagem da sala do 3.º ano. 

 
Figura 2 – Vista da sala  
 
Anexo 3 – Horário da Turma. 
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Gráfico 3 – Distribuição dos alunos do 6.º ano por género. 

 
 
Anexo 4 – Imagem da sala do 6.º ano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3 – Vista da sala. 
 
Anexo 5 – Horário da Turma. 
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Anexo 6 – Texto sobre “Os medos”, do manual de Português 3. 

 
 
Anexo 7 – Folha para a construção de um texto individual. 
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Anexo 8 – Texto individual selecionado e transcrito no Word. 
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Anexo 9 – Folha para a atividade sobre a tabuada dos oito. 
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Anexo 10 – Questionário inicial. 

 
Anexo 11 – Folha de registos. 
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Anexo 12 – Nuvem de palavras no Mentimeter (inicial). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 13 – Nuvem de palavras reformulada e ranking. 

Nuvem de palavras reformulada: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ranking: 
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Anexo 14 – Texto: “A Peste Negra” e frações. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 15 – Ficha de identificação da peste 
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Anexo 16 – “Romanos e Muçulmanos na Península Ibérica”. 
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Anexo 17 – Imagens relativas à numeração romana no dia-a-dia (Fotografias da autora). 
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Anexo 18 – Trabalhos de pesquisa sobre a Gripe Espanhola. 
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Anexo 19 – Imagens elucidativas sobre a Gripe Espanhola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: The National Archives and Records Administration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte: US National Museum of Health. 
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Fonte: Hamilton Henry Dobbin/Biblioteca do Estado da Califórnia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: US National Museum of Health. 
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Fonte: Raymond Coyne/Courtesy of Lucretia Little History Room, Mill Valley Public Library. 
 

Fonte: MF Press Global. 
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Fonte: Biblioteca Nacional Digital. 
 

 
Fonte: Wikimedia Commons. 
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Anexo 20 – Máscaras de proteção. 

 
Anexo 21 – Brasão de Armas. 
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Anexo 22 – Questionário final. 
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Anexo 23 – “Fica a saber mais sobre a COVID-19”. 
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Anexo 24 – PowerPoint: “A Guerra do Ultramar/Colonial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



181 
 

 
 

 
 

 
 



182 
 

 
 

 
 

 
 



183 
 

 
 

 
 

 
 



184 
 

 
 

 
 

 
 



185 
 

 
 

 
 

 



186 
 

 
 

 
 

 
 



187 
 

 
 

 
 

 
 
 



188 
 

 
 

 
 

 
 



189 
 

 
 

 
 

 
 



190 
 

 
 

 
 

 
 



191 
 

 
 

 
 

 
 
 



192 
 

Anexo 25 – Resultados obtidos numa questão do inquérito por questionário inicial. 

 
Anexo 26 – Pesquisas efetuadas pelos alunos. 
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Anexo 27 – Folha de registo dos grupos de trabalho. 

 
Anexo 28 – Folha com informações e sugestões para o trabalho de grupo. 
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Anexo 29 – Ficha sobre as Organizações Internacionais em que Portugal se insere. 

 
 
 
Anexo 30 – Popplet com as consequências das pestes, epidemias e pandemias. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



195 
 

 
Anexo 31 – Folha de respostas. 

 
 
 
Anexo 32 – Cartaz. 
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Anexo 33 – ‘Placas de identificação’. 
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Padlet final 
(disponível em https://padlet.com/pestesepidemiasepandemias6a/qgapt2p85ypas4o6). 
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