
 

 Clube de História: “Os Detectives da História” 

  

 Este ano a sede do nosso Agrupamento conta com um novo clube: 

“Os Detectives da História”, que, como o nome indica, é alusivo à disciplina 

de História.  

 O projecto que lhe serve de base foi construído tendo em 

consideração a necessidade de proporcionar actividades que levem os 

participantes (os nossos alunos) a construir o seu conhecimento 

desenvolvendo aspectos fundamentais como a curiosidade, a criatividade, a 

imaginação, o envolvimento intelectual e emocional. Desta feita, 

consideramos que seria necessário criar/dinamizar actividades passíveis de 

propiciar satisfação e prazer na realização das mesmas. Pretendemos 

convidar os membros do clube para experiências em que se desenvolvam 

atitudes e aprendizagens com sentido e construídas por eles. As actividades 

já seleccionadas serão dadas a conhecer ao longo do ano lectivo. 

  Partindo deste pressuposto, seleccionámos como competências a 

desenvolver, ao longo da vigência do projecto, as seguintes: 

• Desenvolver o sentido de apreciação estética da realidade histórica;  

• Desenvolver a curiosidade intelectual, o gosto pelo saber, pelo 

trabalho e pelo estudo; 

• Participar na vida cívica de forma livre, responsável, solidária e 

crítica; 

• Realizar pesquisa histórica, individual e em grupo, com tratamento 

de informação (verbal e iconográfica) e respectiva apresentação oral e/ou 

escrita; 

• Realizar actividades de forma autónoma, responsável e criativa; 

• Contactar/ estudar  o património histórico-cultural nacional e 

regional/local; 

• Divulgar e partilhar o conhecimento histórico; 

• Cooperar com outros em tarefas e projectos comuns; 

• Reforçar o relacionamento Escola/Família, solicitando, sempre que 

possível, o apoio dos encarregados de educação; 

• Colaborar com o Jornal da Escola, Biblioteca e, na medida do 

possível, com o Clube de Saúde. 

 O Clube de História tem como objectivo primordial revelar aos 

alunos o quanto a História pode ser divertida e fonte de saberes e 

aprendizagens.  

 Aproveitando este espaço, graciosamente cedido pelo nosso jornal 

escolar, queremos, junto de toda a comunidade escolar do Agrupamento, 

divulgar os nossos contactos e convidar todos os educadores e professores 

de todos os ciclos de ensino a contribuir com trabalhos dos seus alunos, 

alusivos à história local, nacional e mundial, assim como com sugestões.  

  

Email: detectivesdahistória@gmail.com 

Blogue: http://detectivesdahistoria.wordpress.com 

As responsáveis pelo projecto: 

 Elisabete Gonçalves 

 Cristina Correia 

“Amo a história. 

Se não a 

amasse não 

seria 

historiador. 

Fazer a vida em 

duas: consagrar 

uma à 

profissão, 

cumprida sem 

amor; reservar 

a outra à 

satisfação das 

necessidades 

profundas – 

algo de 

abominável 

quando a 

profissão que se 

escolheu é uma 

profissão de 

inteligência. 

Amo a história – 

e é por isso que 

estou feliz por 

vos falar, hoje, 

daquilo que 

amo.”  

Lucien Fèbvre, 

in “Combates 

pela História” 

 


