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Instruções da Atividade Formativa 1 

 

Calendarização: 

 

Observe com atenção o cronograma seguinte, no qual se propõe a planificação e 

a calendarização que deverá seguir na elaboração da Atividade 1. 

 
2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado Domingo 

3 de outubro  
 
 

4 de outubro  
 
- Apresentação 
 
- Leitura atenta 
do PUC e de 
toda a 
informação 
incluída na sala 
de aula virtual 
 
- Fórum para 
esclarecimento 
de dúvidas 
sobre o PUC 
 
- Fórum dos 
Estudantes (não 
moderado) 

5 de outubro  
 
- Leitura da 
bibliografia 
 
- Fórum para 
esclarecimento 
de dúvidas 
sobre o PUC 
 
- Fórum dos 
Estudantes (não 
moderado) 
 

6 de outubro 
 
- Leitura da 
bibliografia 
 
- Fórum para 
esclarecimento 
de dúvidas 
sobre o PUC 
 
- Fórum dos 
Estudantes (não 
moderado) 
 

7 de outubro 
 

- Leitura da 
bibliografia 
 
- Fórum para 
esclarecimento 
de dúvidas 
sobre o PUC 
 
- Fórum dos 
Estudantes (não 
moderado) 

 

8 de 
outubro 

9 de 
outubro 

10 de outubro  
 
 
- Estudo da 
bibliografia 
 
- Fórum para 
esclarecimento 
de dúvidas 
sobre o PUC 
 
- Fórum dos 
Estudantes (não 
moderado) 

11 de outubro  
 
 
- Estudo da 
bibliografia 
 
- Fórum dos 
Estudantes (não 
moderado) 
 
- Fórum de 
Dúvidas 
(moderado pela 
docente) 

12 de outubro  
 
- Estudo da 
bibliografia 
 
- Fórum dos 
Estudantes (não 
moderado) 
 
- Fórum de 
Dúvidas 
(moderado pela 
docente) 

13 de outubro  
 
- Revisão dos 
conteúdos da 
bibliografia 
estudada  
 
- Fórum dos 
Estudantes (não 
moderado) 
 
- Fórum de 
Dúvidas 
(moderado pela 
docente) 
 
- Elaboração da 
Atividade 
Formativa 1 
 

14 de outubro 
 
- Revisão dos 
conteúdos da 
bibliografia 
estudada  
 
- Fórum dos 
Estudantes (não 
moderado) 
 
- Elaboração da 
Atividade 
Formativa 1 

15 de 
outubro 

16 de 
outubro 

17 de outubro  
 
- Conclusão da 
Atividade 
Formativa 1 
 
- Fórum dos 
Estudantes (não 
moderado) 
 
- Confronto 
entre o trabalho 
realizado e as 
pistas de 
correção  
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Descrição e Objetivos: 

 

 Os objetivos da Atividade Formativa 1 consistem numa compreensão e 

assimilação corretas e aprofundadas dos conteúdos abordados no âmbito do 

Tema 1 – O Espírito e a Ação da Geração de 70. 

 

 A Atividade 1 tem a duração de duas semanas, decorrendo entre os dias 4 e 

17 de outubro.  

 

 A Atividade 1 é formativa, o que significa que, embora a docente não deixe de 

observar e apreciar o trabalho desenvolvido pelos estudantes durante esta 

atividade, a realização da atividade não será sujeita a classificação. 

 

 No cronograma fornecido, os espaços referentes ao período de tempo dos fins-

de-semana não aparecem preenchidos. Tal não implica que sejam considerados 

tempos de pausa e/ou de interrupção do desenrolar do trabalho. Pelo contrário, 

este tempo pode – e deve - ser aproveitado, ainda que parcialmente e/ou num 

regime menos intenso, para completar e aprofundar a leitura da bibliografia em 

estudo e para prosseguir as atividades em curso, como por exemplo, a 

participação no Fórum dos Estudantes o qual, estando aberto de 4/10 a 17/10, 

inclui os fins-de-semana de 8/9 e 15/16 de outubro. 

 

 No cronograma refere-se ainda a existência de um “Fórum para esclarecimento 

de dúvidas sobre o PUC”, que estará aberto de 4 a 10 de outubro. Será moderado 

pela docente e destina-se a todos os estudantes que precisem de clarificar 

aspectos relativos ao Plano da Unidade Curricular (PUC). 
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Competências: 

 

 Durante o período de tempo referido vamos trabalhar o Tema 1, o que, da 

parte de cada estudante, equivalerá fundamentalmente a: 

 

• compreender a relevância que a inserção histórico-cultural da Geração de 

70 na sociedade portuguesa representou; 

• identificar os aspectos principais que caracterizavam a realidade do 

Portugal da segunda metade do século XIX; 

• saber definir de forma rigorosa e precisa o próprio conceito de geração. 

 

 

Metodologia: 

 

A participação nesta Atividade 1 implica que cada estudante realize as seguintes 

tarefas: 

 

1. Entre os dias 5 e 12 de outubro, proceda à pesquisa, consulta, leitura e estudo 

dos textos que a seguir se indicam1: 

 

 “Roteiro Programático e Bibliográfico do Tema 1” (integra a exposição da 

matéria relativa ao Tema 1); 

 

 “Referências Bibliográficas” que se indicam no final do documento 

referido anteriormente; 

 

 “A Geração de 70: uma síntese provisória”, in MEDINA, João; Eça de 

Queirós e a Geração de 70, Lisboa, Moraes Editores, 1980, pp. 9-18. Disponível 

em http://coloquio.gulbenkian.pt/bib/sirius.exe/issueContentDisplay?n=28&p=25&o=r 

 

 

 
                                                 
1 Selecionados de entre os títulos incluídos no “Roteiro Programático e Bibliográfico”, assim como 
nos “Recursos” do PUC. 
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 “2. O conceito de Geração. Como se define a Geração de 70”, in PIRES, 

A.B. Machado, A ideia de decadência na geração de 70, Lisboa, Vega, 1992, pp. 

31-54. 

 

 "Por uma História Cultural do século XIX português", in SERRÃO, Joel, 

Temas Oitocentistas I, Lisboa, Livros Horizonte, 1980, pp. 11-45. 

 

2. Partilhe e debata as suas opiniões e ideias com os colegas de turma, 

centrando-se nas pesquisas e leituras que fez e, tendo como base a exploração 

dos textos aconselhados e uma reflexão pessoal sobre as partes deles que mais 

interesse lhe suscitaram, participe no Fórum dos Estudantes (não moderado pela 

docente), aberto entre 4 e 17 de Outubro. 

 

3. Exponha as suas questões e dificuldades de compreensão no Fórum de 

Dúvidas (moderado pela docente), aberto de 11 a 13 de Outubro, de forma 

construtiva, fundamentada e sintética. 

 

4. Entre os dias 13 e 17 de Outubro, responda por escrito às questões que 

compõem a Atividade Formativa 1 e incidem sobre as matérias estudadas ao 

longo deste Tema 1- O Espírito e a Ação da Geração de 70. O enunciado destas 

questões é apresentado no final deste documento. 

 

5. Confronte as respostas dadas no trabalho realizado com as pistas de correção 

disponibilizadas pela docente no final desta atividade. Durante esta tarefa, é de 

toda a utilidade que faça um esforço de auto-avaliação no que se refere aos 

resultados e à qualidade da aprendizagem que conseguiu obter, após o 

desenvolvimento da atividade. 
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Enunciado da Atividade Formativa 1: 

 

 Antes de responder às questões que constam do enunciado da Atividade 

Formativa 1: 

 

• tenha em atenção a importância de efetuar uma delimitação pertinente da 

matéria em estudo, valorizando igualmente a  elaboração de sínteses 

claras; 

• concentre-se na qualidade da sua expressão escrita, designadamente no 

que diz respeito à exposição e à organização de um discurso adequado, 

rigoroso e articulado, cuidando da correção da ortografia, da acentuação, 

da pontuação e da estrutura sintática.  

 

 

I 

 

 

Leia atentamente o seguinte excerto: 

 

“A noção de Geração [...] é uma noção importada do domínio da Biologia e 
não pode ser aplicada em História da Cultura sem restrições e adaptações. 
De facto, em vez de relações biológicas de hereditariedade e raça, temos, 
de um ponto de vista cultural, afinidades intelectuais e morais, 
experiências comuns, leituras congéneres; em vez de um critério 
biogenético de nascimento no mesmo ano, um critério psicogenético de 
interesses, valores, gostos, atitudes perante a vida.”    

      
                 (A.B. Machado Pires, A ideia de decadência na geração de 70, p.31)  
 
 
 
 

Com base no texto transcrito e nos conhecimentos que adquiriu através da leitura 

da bibliografia indicada para o estudo do Tema 1, responda agora às seguintes 

questões: 
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1. Comente este excerto, referindo o problema que é equacionado pelo autor e o 

modo como se relaciona com a Geração de 70. (até 10 linhas). 

 

2. Indique quais as principais características e atributos que definem a Geração 

de 70, mencionando os seus protagonistas. (até 10 linhas). 

 

3. Descreva os traços distintivos do contexto histórico-cultural da Geração de 70, 

apontando o ponto axial em torno do qual se congregavam as muitas críticas 

dirigidas pelos seus membros à vida nacional. (até 10 linhas). 


