
                                                                                                             
 

 

DESAFIO 100% HISTÓRIA 
2022/2023 

 

 
A Área Disciplinar de História apresenta aos alunos, este desafio 100% HISTÓRIA, no âmbito da 
motivação para os saberes e convite à pesquisa, com recurso ao suporte digital. 
Pretendemos, a partir de uma imagem, aliciar os alunos para a descoberta e proporcionar um recurso 
de aprendizagem, em articulação com TIC. 
 
 
 

Regulamento  
 

 

1 – Organização: Área Disciplinar de História. 

2 – Destinatários: alunos 3º ciclo e secundário. 

3 – Duração: ano letivo 2022/23, com uma periodicidade quinzenal e apresentação à quinta-feira, 

num total de 20 propostas. 

4 – Descrição: 

   4.1.     DESAFIO- QR Code (azul) com apresentação de uma imagem, vídeo ou som 

4.2. RESPOSTA- QR Code (laranja) com 3 perguntas relacionadas com o recurso apresentado 

num formulário office (forms) 

4.3. Os alunos dispõem de duas semanas para pesquisar informação e responder, num 

máximo de 3 tentativas, até apresentação do desafio seguinte. 

4.4. SOLUÇÃO- QR Code (verde) apresenta as respostas corretas do desafio anterior. 

4.5. Logo que completem o formulário poderão conferir a respetiva pontuação 

4.6. No final de cada desafio são partilhados os nomes dos alunos com pontuação de 100% 

 

5 – Formas de participação: A partir da leitura de QR Code, nos cartazes da escola, ou no portal                                  

AEBF, os alunos acedem aos desafios, respostas e soluções. 

6 - Requisitos: 1 telemóvel, 1 aplicação leitura Qr Code, internet. 

7 – Classificação: Cada desafio totalmente certo (100/100) vale 5 pontos. 

 Só os alunos com desafios 100/100 contabilizam para o prémio final. 

8 – Atribuição de prémios: será premiado o aluno que alcance 100 pontos no final com prémio a 

definir e ainda os 2º e 3º melhor classificados. 

Os prémios e diplomas serão entregues em data a anunciar, aquando da publicação dos resultados. 

9 – Disposição final: os casos omissos serão decididos pela representante da área disciplinar. 

 

    A RAD, Isabel Henriques, 22 de setembro de 2022   

 


