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CURSO PROFISSIONAL GESTÃO PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 
CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS DIGITAIS 

3º TCSD/TIG           2019/2020 

ÁREA DE INTEGRAÇÃO / ENTRELER 
 

MÓD. 6 – TEMA PROBLEMA 2.2 – A construção do social 

TRABALHO GRUPO 
 

 
Em grupos de dois/três alunos, elabora uma apresentação informática contendo a informação essencial 

em texto e imagem sobre o tema “Tolerância e intolerância” ao longo da História.  

Sugestão de temas de trabalho: 

1. O Holocausto 

2. A Segunda Guerra Mundial 

3. A Guerra Fria 

4. A Ditadura em Portugal 

5. A Guerra do Ultramar 

6. O Terrorismo  

7. Os Direitos das Mulheres ao longo da História 

8. Intolerância social (Racismo, Xenofobia, Homofobia, … 

9. A revolução francesa 

10. O expansionismo religioso 

 

 

Objetivos 

 distinguir tolerância, intolerância e formas de intolerância; 

 identificar a intolerância perante as minorias; 

 identificar o colonialismo, a xenofobia e o racismo como atitudes de manifesta intolerância; 

 reconhecer a intolerância nos conflitos político-religiosos. 

 

Literacias envolvidas (Referencial AcBE) 

- Literacia dos media 

- Literacia da informação 

 

Atividades de articulação com a Biblioteca Escolar 
 

 Pesquisa de informação sobre o tema com recurso a diferentes fontes.  

 Tratamento da informação, selecionando as fontes mais adequadas. 

 Apoio na utilização de recursos digitais. 
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Organização do trabalho 

 Após a escolha dos grupos e dos temas, cada grupo deverá planear o seu trabalho em termos 

de objetivos e pesquisa. Essa planificação deverá ser entregue à professora até ao dia 17 de 

fevereiro. 

 O trabalho deverá ter uma dimensão multimédia, com texto, imagens, vídeos, entrevistas, 

música, … que retratem devidamente o tema escolhido.  

 

 

Critérios de avaliação dos trabalhos de grupo: 

 Capacidade de pesquisa  

 Organização da informação  

 Rigor científico  
 Criatividade  

 Linguagem  

 Aspeto gráfico  

 Desempenho do grupo  

 Desempenho individual no trabalho de grupo (apresentação oral) 

 

DATA DE ENTREGA E DE APRESENTAÇÃO ORAL DOS TRABALHOS: 12/03/2020 

O trabalho terá uma ponderação de 40% na avaliação final do Módulo 6 da disciplina de Área de 

Integração. O trabalho está inserido no projeto “Entreler”, em colaboração com a Biblioteca Escolar. 


