
Unidade Curricular/Curricular Unit ECTS 

Oficinas de Observação e Análise Documental/ Observation and 

Document Analysis Workshops 

4,5 

Objetivos de Aprendizagem e competências a desenvolver / Objectives of the curricular 

unit and competencies to be developed 

PT 

Como o próprio nome indica, uma oficina, é um local de uma aprendizagem ativa e que 

exige que os alunos do ensino superior aprendam a ter autonomia e capacidade de 

investigação e aprendizagem por si próprios. 

- Conhecer procedimentos de investigação e construção de conhecimento praticados nas

ciências sociais e humanas;

- Desenvolver a capacidade de autonomia científica e de conhecimento aprofundado sobre

os saberes, a partir da investigação documental praticada;

- Registar informações recolhidas de modo sistemático e fidedigno.

- Conhecer funções, espólios e modalidades de organização de arquivos e bibliotecas;

- Analisar documentos e espólios estabelecendo comparações entre fontes primárias e

secundárias.

- Explicitar a relevância de conhecer espólios documentais, como arquivos municipais,

fotográficos, etnográficos, entre outros, para o desenvolvimento do trabalho em educação

básica

EN 

As its name implies, a workshop is a place for active learning and requires higher education 

students to learn to have autonomy and the ability to research and learn on their own. 

- Know research procedures and knowledge construction practiced in the social and human

sciences;

- Develop the capacity for scientific autonomy and in-depth knowledge, based on the

practice of documentary research;

- Record information collected in a systematic and reliable manner.

- Know functions, spoils and modalities of archives and libraries organization of archives;

- Analyse documents and archives by comparing primary and secondary sources.

- Explain the relevance of knowing documentary archives, such as municipal, photographic,

ethnographic archives among others, for the development of work in basic education.

Conteúdos programáticos / Syllabus 

PT 

1. A pesquisa documental em Arquivos

1.1. A acessibilidade das fontes 

1.2. O Arquivo Nacional Torre do Tombo (ANTT) 

1.3 As fontes de um trabalho científico - tipo de fontes: escritas, iconográficas, mapas 

2. A investigação bibliográfica

 2.1 As bibliotecas: para que servem e como utilizar 



2.2. A Biblioteca Nacional (BN) 

2.3.Como organizar e trabalhar a bibliografia 

3. Do plano de trabalho à redação final

3.1. A análise de documentos: a forma 

3.2. A análise do conteúdo e do discurso 

3.3 O índice como hipótese de trabalho. 

3.4 Elaboração de fichas de leitura 

3.5 Da reflexão à escrita 

EN 

1. The documentary research in Archives

1.1. The accessibility of sources 

1.2. The Torre do Tombo National Archive (ANTT) 

1.3 The sources of a scientific work - type of sources: written, iconographic, maps 

2. Bibliographic research

  2.1 Libraries: what they are for and how to use them 

2.2. The National Library (BN) 

2.3.How to organize and work the bibliography 

3. From the work plan to the final drafting

3.1. Document analysis: the way 

3.2. Content and discourse analysis 

3.3 The index as a working hypothesis. 

3.4 Preparation of reading sheets 

3.5 From reflection to writing 


