Sites e recursos úteis para a disciplina de História
A arte do Azulejo em Portugal: Instituto http://cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/exposicoes-virtuais/aCamões.
arte-do-azulejo-em-portugal.html

A escola na Idade Média: modelos.

http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/hfe/momentos/mode
los/index.htm

A Guerra Colonial - O olhar do jovem https://repositorioestudante português.
aberto.up.pt/bitstream/10216/116791/2/299345.pdf

A Guerra colonial instala-se em 3 frentes.

https://media.rtp.pt/descolonizacaoportuguesa/pecas/a-guerrainstala-se-em-tres-frentes/

A história da União Europeia – Recursos https://europa.eu/european-union/documentsdidáticos para os professores.
publications/teachers_pt

A história do Império Romano em 19 https://howardwiseman.me/Roman/19Maps.html
mapas.

A última escrava portuguesa morreu em
Lisboa nos anos 1930.

https://rr.sapo.pt/2017/03/25/pais/a-ultima-escrava-portuguesamorreu-emlisboa-nos-anos-1930/noticia/79112/

Análises ao quadro "Chafariz d"el Rei".

https://www.dn.pt/artes/analises-ao-quadro-chafariz-del-reiconfirmam-que-e-do-seculo-xvi-5778815.html

Arquitetura universal.

http://www.culturageneral.net/Artes/Arquitectura/Arquitectura_U
niversal/

Arquivo digital da Revolução Francesa https://frda.stanford.edu/?locale=en
(Inglês e Francês)

As seis mulheres de Henrique VIII. Este https://www.thirteen.org/wnet/sixwives/
website já não está atualizado (língua
Inglesa).
As viagens dos Portugueses: mapa e https://purl.pt/162/1/index.html
informação.
Base de dados de História de Portugal.

https://cctic.ese.ipsantarem.pt/red/base-de-dados-de-historia-deportugal/

Canal do youtube cheio de vídeos (língua https://www.youtube.com/c/artehistoria/videos
espanhola).

Caravelas e Naus: um Choque Tecnológico
no século XVI.

https://www.youtube.com/watch?v=7xUEZt0_osc

Carta Constitucional Portuguesa de 1826.

https://www.fd.unl.pt/Anexos/Investigacao/1533.pdf

Conimbriga: Ruínas Romanas.

https://www.youtube.com/watch?v=YImknjpfHqI

Constituição Portuguesa de 1822

https://www.fd.unl.pt/Anexos/Investigacao/7511.pdf

Crónica de D. João I.

https://purl.pt/416

Dicionário Histórico.

https://www.arqnet.pt/dicionario/index.html

Documentação, multimédia. Tudo dedicado http://www1.ci.uc.pt/cd25a/wikka.php?wakka=livrosbd
ao 25 de Abril.

Documentos relacionados com a II Guerra https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/ww2.htm
Mundial.

Escravos e escravatura em Portugal.

https://ensina.rtp.pt/artigo/escravos-escravatura-portugal/

European Film Gateway: acesso rápido a
centenas de milhares de documentos da história
do cinema preservados em arquivos de filmes e
cinematecas europeus.

https://www.europeanfilmgateway.eu/pt-pt

Explorando os museus e galerias do mundo https://artsandculture.google.com/
no sofá da sala-de-estar.
Exposições virtuais.

http://antt.dglab.gov.pt/exposicoes-virtuais-2/

Fragata D.Fernando II e Glória: informações, http://www.cidadevirtual.pt/fragata/
fotos.

I Grande Guerra- Público.

https://acervo.publico.pt/primeira-grande-guerra

Inquisição de Lisboa online.

http://antt.dglab.gov.pt/exposicoes-virtuais-2/inquisicao-delisboa-online/

Maçonaria em Portugal- um documentário https://www.youtube.com/watch?v=-Qsóbrio sobre esta organização.
dwUDqcdg&list=PLTa2uTtjsKtQjdtAMtRkc9kkmI6Xe6-p6&t=1s

Mais documentação sobre a II Guerra http://www.ibiblio.org/hyperwar/
Mundial.

Mapas satélite, localizações, fotos 3d.

https://rekrei.org/

Mission US: jogos interativos que contam a https://www.wnet.org/education/educatorquestão do racismo nos EUA, desde os resources/?subjects=social-studies
peregrinos.
Multimédia, informações diversas, visitas https://www.fundacao-aljubarrota.pt/pt
de estudo.

Museu Virtual Aristides de Sousa Mendes.

http://mvasm.sapo.pt/

NOTÍCIAS IBÉRICAS NO LIVRO III DE JEAN https://revistas.ufrj.br/index.php/RevistaHistoriaComparada/articl
FROISSART (1337-1405): NOTAS SOBRE A e/view/2757/2362
CIRCULAÇÃO DA INFORMAÇÃO NA BAIXA IDADE
MÉDIA

O Atlântico dos Outros. Conjunto de cinco
https://aph.pt/recursos/ensino-da-historia/a-escravatura-negrapequenos vídeos sobre o tráfico de escravos no-imperio-portugues/
e a escravatura.
O dia-a-dia de um escravo.

https://www.buala.org/pt/a-ler/ser-escravo-quadros-de-umquotidiano-dos-trabalhos-e-dos-dias

O grande cronista francês Jean Froissart https://www.dhi.ac.uk/onlinefroissart/
(língua inglesa, com tradução para o Inglês
moderno).
O que é a escravatura moderna? (língua https://www.antislavery.org/slavery-today/modern-slavery/
inglesa).

O Século do Povo [1900-1999] 1/26 - A Era
da Esperança.

https://www.youtube.com/watch?v=PoKnt3GqBk&list=PLlRWveT9my_xbNxHVBM_TFgDTefoAtEJD&t=3s

Os primeiros jornalistas: aqueles que http://www.eyewitnesstohistory.com/index.html
assistiram a um evento e gravaram-no para
a prosperidade.
Painéis de São Vicente, uma obra-prima por
decifrar.

Perspetiva espanhola
Aljubarrota.

da

batalha

https://ensina.rtp.pt/artigo/paineis-de-sao-vicente-uma-obraprima-por-decifrar/

de https://blog.aljaba.net/la-batalla-de-aljubarrota-la-guerra-de-loscien-anos-en-la-peninsula-iberica/

Portal Grécia Antiga

https://greciantiga.org/

Postais, quizz, atividades. Para os alunos https://www.aprendereuropa.pt/
mais novos.

Propaganda da II Guerra Mundial: posters.

https://design.tutsplus.com/articles/inspiration-80-amazing-wwiiallied-propaganda-posters--vector-3376

Recordar Nagasaki.

https://www.exploratorium.edu/nagasaki/

Recursos de História.

https://ensina.rtp.pt/artigo/8648/

Recursos multimédia que estimularão os https://purl.pt/5854/1/iconografia-parlamento-mcalunos!
caricaturas.html

Site dedicado à cidade de Ostia (Roma http://www.ostia-antica.org/
Antiga). Língua inglesa.

Tudo sobre a II Guerra Mundial.

http://pt.worldwar-two.net/

Um excelente portal com todo o tipo de https://www.the-map-as-history.com/index.php
mapas animados!

Um
lindíssimo
e
apelativo
site, https://www.ricardocosta.com/
exclusivamente dedicado à Idade Média.

Um site cheio de informações úteis (2º http://www.hgp.pt/
ciclo).

Um site muito bom, dedicado aos Estados http://www.digitalhistory.uh.edu/
Unidos da América.

Uma boa seleção de multimédia, que vai https://arquivos.rtp.pt/colecoes/?f_theme=8&collection_order=1
dar jeito aos professores.

Uma história com 29 000 anos: recriação
imaginada do enterramento do Menino do
Lapedo

https://www.youtube.com/watch?v=GX1O7H1XiX8

Uma vasta coleção online de grandes https://www.wga.hu/index1.html
artistas clássicos.

Vestígios arqueológicos romanos.

https://viasromanas.pt/index.html

Visita guiada ao museu Soares dos Reis.

https://www.rtp.pt/play/p1483/visita-guiada-I

Visita guiada às grutas de Lascaux

https://archeologie.culture.fr/lascaux/fr/visiter-grottelascaux/salle-taureaux

Visita virtual à Casa de Anne Frank

https://www.annefrank.org/en/anne-frank/secret-annex/

Visita virtual ao túmulo de Ramessés VI

https://my.matterport.com/show/?m=NeiMEZa9d93&mls=1

Visita virtual ao túmulo de um rei egípcio.

http://www.virtual-egyptian-museum.org/

Visitas virtuais e guiadas nos 4 cantos do https://www.cyark.org/explore/
mundo.

