,

Título da atividade/sessão
“Casas sim, barracas não!”: a habitação em Portugal em 1974

Investigadores/as/ dinamizadores/as da sessão e contacto
Nome:Rui Bebiano; Pierre Marie; Pedro Réquio
E-mail: pierremarie@ces.uc.pt; p
 edrorequio@ces.uc.pt

Apresentação
A presente proposta procura apresentar as transformações que o 25 de Abril e o período que se lhe
seguiu possibilitou no domínio da habitação. Esta atividade integra o projeto “25AprilPTLab –
Laboratório interativo da transição democrática portuguesa”, financiado pela Fundação para a Ciência
e Tecnologia (2018-2021).
As atividades sugeridas têm por sequência a apresentação das condições de habitação em Portugal
antes do 25 de Abril, com particular destaque os bairros de latas nas grandes cidades; os movimentos
sociais que cresceram neste setor durante o processo revolucionário (Comissões de Moradores); e
uma das respostas do Estado com o Serviço de Apoio Ambulatório Local (SAAL).

Objetivos
❏ As atividades terão por objetivo problematizar este aspeto da história portuguesa
contemporânea, mobilizando documentos históricos disponíveis no Centro de Documentação
25 de Abril. Ao colocar os/as alunos/as no papel de investigadores/as procuraremos contribuir
para o desenvolvimento do conhecimento histórico e do pensamento crítico de cada aluno/a,
elemento indispensável à formação do cidadão/ã. A partir do tema da habitação abordaremos
assuntos diversos como as políticas do Estado Novo e do regime democrático nesta área, os
movimentos sociais, a arquitetura, a canção de intervenção, a arte e o cinema militante.

População-alvo
❏ Estudantes do ensino 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário

Idades da população-alvo e/ou níveis de ensino
❏ 7º-9º e 10º-12º

Contextos alvo da atividade
❏ Escolas

Formato(s) geral da atividade
X

Palestra
Oficina
Debate em mesa redonda ou tertúlia
Outro:

Formato (contexto)
Presencial
Virtual
X

Presencial ou virtual conforme circunstâncias

Atividades/Tecnologias educativas
X

Apresentação/exposição oral com ou sem suporte audiovisual

Improvisação e adaptação às resposta, interesses e necessidades do grupo
Secção de “Perguntas e Respostas”
Diálogo reflexivo guiado em grupo
Discussão livre em grupo
Discussão em pequenos grupos

Análise e discussão de estudos de caso
Exercícios experienciais
Manipulação e experimentação de materiais (Atividades “Hands-on”)

Cenários simulados e/ou jogos de papéis
Trabalho/exercícios individuais
Trabalho de grupo
Atividades artísticas
Utilização de plataformas e recursos virtuais

Outras informações
Duração média (minutos)
Sessão adaptável a
pedido

Sim _X__ Não ____

Recursos e condições
necessárias

Necessidade de material para projeção audiovisual (imagem e som).

Âmbito geográfico

Portugal Continental

Outras notas

