
#DemocraciaEmCasa- Actividades para crianças e jovens com 8+ 
anos. 
 
Uma ideia de Marina Costa Lobo e Edalina Rodrigues Sanches 
 
Twitter: @MarinaCostaLobo e @EdalinaSanches, #democraciaemcasa 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
O nosso trabalho no Observatório da Qualidade da Democracia do Instituto de Ciências             
Sociais da Universidade de Lisboa tem nos levado ao tema da democracia e da relação dos                
jovens com a política. Ao longo dos anos, temos participado em várias iniciativas de              
sensibilização dos jovens para diversas questões políticas. Neste tempo de confinamento,           
pensámos que seria interessante criar um breve itinerário de actividades, a pensar            
especialmente nos mais novos.  
 
As actividades são simples. Espera-se que, em casa, possam ajudar a passar estes tempos              
difíceis, envolvendo pais e filhos/as numa conversa lúdica e didática sobre a nossa             
democracia. As actividades foram pensadas para demorar uma tarde, ou vários dias.            
Incluímos também alguns links para vídeos e artigos que precisam de algum            
acompanhamento dos pais. O quiz sobre questões políticas serve para qualquer pessoa            
testar os seus conhecimentos sobre a política nacional, incluindo os adolescentes aí em             
casa. 
 
Se quiserem partilhar as vossas respostas ou os vossos desenhos connosco no twitter             
(escrevendo para @MarinaCostaLobo e @EdalinaSanches) gostávamos muito de os         
receber. Divulgaremos os vossos contributos através das redes sociais. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.oqd.ics.ulisboa.pt/
https://twitter.com/MarinaCostaLobo
https://twitter.com/EdalinaSanches


 
Actividade 1. Escolher uma legenda para uma imagem  
 

 
 
Escolhe uma legenda.  

□Queda do Regime    □Fim do Salazarismo     □Ditadura     □Revolução  

 
Justifica a tua escolha: 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
  

 



Actividade 2. Ver e comentar vídeos sobre a transição para a democracia em Portugal 
 
 
Proclamação da Junta de Salvação Nacional - Discurso do General Spínola, em directo dos 
estúdios da RTP no dia 25 de Abril 
https://arquivos.rtp.pt/conteudos/proclamacao-da-junta-de-salvacao-nacional/ 
Acontecimentos no Largo do Carmo, 25 de Abril 1974 
https://arquivos.rtp.pt/conteudos/acontecimentos-no-largo-do-carmo/ 
Libertação dos Presos Políticos, 26 de Abril de 1974 
https://arquivos.rtp.pt/conteudos/libertacao-dos-presos-politicos/ 
A Revolução dos Cravos- Resumo do dia 25 de Abril 
https://arquivos.rtp.pt/conteudos/revolucao-dos-cravos/ 
 
 
Depois de veres estes vídeos escolhe três perguntas para responderes.  
 
1. Porque é que os cravos estão associados à ideia de Liberdade?  
 
_________________________________________________________________________ 
 
2. Quem foram os “Capitães de Abril”?  
 
_________________________________________________________________________ 
 
3. Quem era Marcelo Caetano?  
 
_________________________________________________________________________ 
 
4. Onde se refugiou Marcelo Caetano no 25 de Abril? 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Inspirado em: 
https://www.museudoaljube.pt/wp-content/uploads/2018/05/2017-2018_1-2-Ciclos-EB.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

https://arquivos.rtp.pt/conteudos/proclamacao-da-junta-de-salvacao-nacional/
https://arquivos.rtp.pt/conteudos/acontecimentos-no-largo-do-carmo/
https://arquivos.rtp.pt/conteudos/libertacao-dos-presos-politicos/
https://arquivos.rtp.pt/conteudos/revolucao-dos-cravos/
https://www.museudoaljube.pt/wp-content/uploads/2018/05/2017-2018_1-2-Ciclos-EB.pdf


Actividade 3. Ler e comentar uma notícia sobre o funcionamento da democracia em 
Portugal  
 
 
Lê uma destas notícias. 
 
 
O que é ser de esquerda e de direita? 
https://tag.jn.pt/o-que-e-ser-de-esquerda-ou-de-direita/ 
 
Mulheres no Parlamento 
https://www.publico.pt/2019/10/07/politica/noticia/nunca-houve-tantas-mulheres-parlamento-
1889003 
 
Minorias Étnicas no Parlamento Português 
https://www.publico.pt/2019/10/07/politica/noticia/deputadas-negras-eleicao-historica-simboli
ca-importante-significado-diferente-tres-partidos-1889165 
 
Abstenção em Portugal 
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/politica/detalhe/ha-tres-legislativas-que-a-abstenc
ao-bate-recordes 
 
Milhares de jovens juntam-se em Lisboa em defesa do clima 
https://www.jn.pt/local/noticias/lisboa/lisboa/milhares-de-jovens-juntam-se-em-lisboa-em-def
esa-do-clima--11566612.html 
 
 
 
Qual é o tema da notícia que escolheste? 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Quais são as mensagens mais importantes desta notícia? 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
  

 

https://tag.jn.pt/o-que-e-ser-de-esquerda-ou-de-direita/
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Actividade 4. Desenhar um cartaz político  
 
 
Observa estes cartazes políticos.  
https://observador.pt/2015/08/14/nao-ha-cartazes/ 
 
 
Quais são as principais mensagens que estes cartazes transmitem? 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Que mensagem gostarias de transmitir para melhorar a vida em Portugal?  
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://observador.pt/2015/08/14/nao-ha-cartazes/


Inspira-te nos cartazes que viste, e desenha um cartaz político para comunicar a tua ideia 
para melhorar Portugal. 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Descreve em duas frases o que o cartaz político está a tentar comunicar. 

_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 

 



Actividade 5. Analisar os níveis de satisfação com a democracia em Portugal, 
comparando os jovens com o resto da população  
 
Os gráficos que se seguem apresentam os níveis de satisfação com a democracia em 
Portugal (em percentagem), por grupo etário em 2007 e 2015. Observa os dois gráficos.  
 
 

 
Pergunta: «Em geral, numa escala de 0 a 10, em que o significa ‘muito mal’ e 10 ‘muito bem’, como 
acha que funciona atualmente a democracia em Portugal?».  

 

 



. 
Pergunta: «Em geral, numa escala de 0 a 10, em que o significa ‘muito mal’ e 10 ‘muito bem’, como 
acha que funciona atualmente a democracia em Portugal?».  

 

Descreve os gráficos, apresentando os resultados que te parecem mais interessantes  
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Fontes utilizadas para a elaboração dos gráficos  
Geração milénio? Um Retrato Social e Político, da autoria de Vítor Sérgio Ferreira, Marina Costa 
Lobo, Jussara Rowland e Edalina Rodrigues Sanches 
https://www.ics.ulisboa.pt/livros/geracao-milenio 
Emprego, mobilidade, política e lazer: situações e atitudes dos jovens portugueses numa perspetiva 
comparada, da autoria de Marina Costa Lobo, Vítor Sérgio Ferreira e  Jussara Rowland  
http://oqd.ics.ulisboa.pt/webwp/wp-content/uploads/2017/01/emprego_mobilidade_politica_lazer-situa
coes_atitudes_jovens_portugueses_2015.pdf 
Inquérito Jovens e a Política, CESOP, 2007. 
https://jpn.up.pt/pdf/Os_jovens_e_a_politica.pdf 
 
 
 
  

 

https://www.ics.ulisboa.pt/livros/geracao-milenio
http://oqd.ics.ulisboa.pt/webwp/wp-content/uploads/2017/01/emprego_mobilidade_politica_lazer-situacoes_atitudes_jovens_portugueses_2015.pdf
http://oqd.ics.ulisboa.pt/webwp/wp-content/uploads/2017/01/emprego_mobilidade_politica_lazer-situacoes_atitudes_jovens_portugueses_2015.pdf
https://jpn.up.pt/pdf/Os_jovens_e_a_politica.pdf


Actividade 6. Ouvir as músicas do 25 de Abril 
 

Zeca Afonso:  Grândola, Vila Morena 

https://www.youtube.com/watch?v=gaLWqy4e7ls 

Paulo de Carvalho:  E Depois do Adeus 

https://www.youtube.com/watch?v=MrW6zP161QI 

  

Aprende duas das músicas mais emblemáticas associadas ao 25 de Abril e escreve um 
pequeno texto sobre o momento em que foram transmitidas. 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gaLWqy4e7ls
https://www.youtube.com/watch?v=MrW6zP161QI


 
Actividade 7. Responde a um quiz sobre política  
 
 
Testa os teus conhecimentos respondendo a 15 questões sobre política nacional. Basta 
clicar aqui: #DemocraciaEmCasa - Quiz Político 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fontes utilizadas para a elaboração do Quiz  
Assembleia da República: https://www.parlamento.pt/  
Página Oficial da Presidência da República Portuguesa: http://www.presidencia.pt/  
Constituição da República: 
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx  
Ministério da Administração Interna: https://www.eleicoes.mai.gov.pt/  
Eurobarometer: https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinionmobile/index.cfm/Chart/index  
Parlamento Europeu: https://www.europarl.europa.eu/meps/pt/home  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parabéns! Chegaste ao fim desta série de actividades. Se quiseres mostrar ao mundo 
do que és capaz, partilha connosco no Twitter: @MarinaCostaLobo e 
@EdalinaSanches  
 
 
  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOTqo2Si7dT57yw7ldexUOn0NnwSleLCLkBm0nCqZZKGrxGQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://www.parlamento.pt/
http://www.presidencia.pt/
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
https://www.eleicoes.mai.gov.pt/
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinionmobile/index.cfm/Chart/index
https://www.europarl.europa.eu/meps/pt/home
https://twitter.com/MarinaCostaLobo
https://twitter.com/EdalinaSanches


MAIS RECURSOS  
 
Colecções e vídeos  
 
 
Coleção 25 de Abril - Arquivo RTP 
https://arquivos.rtp.pt/colecoes/25-de-abril-de-1974/ 
Centro 25 de Abril, Universidade de Coimbra 
http://www.cd25a.uc.pt/index.php?r=site/page&view=itempage&p=6 
Associação 25 de Abril 
https://a25abril.pt/ 
Fundação Mário Soares  
http://www.fmsoares.pt/  
 
A hora da liberdade: https://www.youtube.com/watch?v=GuNJ0sAoRtA 
Capitães de Abril: https://www.youtube.com/watch?v=M7oeAH1Rj3I 
Portugal 1974-1975 - o retrato do 25 de Abril 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=xX98LTcTa-U&feature=emb_title 
António Barreto: Portugal social- Episódio 5 - Cidadãos 
https://www.youtube.com/watch?v=gyehcg5aVbE 
 
 
Projectos em Portugal  
 
Observatório da Qualidade da Democracia 
www.oqd.ics.ulisboa.pt 
Varieties of Democracy- Southern Europe 
https://www.v-dem.net/en/regional-centers/southern-europe/ 
 
Publicações em português sobre a Qualidade da Democracia em Portugal, disponíveis 
online (selecção): 
 
A qualidade da Democracia em Portugal - Retrato de 2018 
http://oqd.ics.ulisboa.pt/webwp/wp-content/uploads/2020/02/ics-policy-brief-2018-observat.pdf 
A qualidade da Democracia em Portugal 
https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/22837/1/ICS_ACPinto_PMagalhaes_Qualidade_LEN.pdf 
Instituições e qualidade da democracia: cultura política na Europa do Sul  
https://www.ffms.pt/publicacoes/grupo-estudos/3907/instituicoes-e-qualidade-da-democracia-cultura-p
olitica-na-europa-do-sul  
Policy Brief 2018 A Qualidade da Democracia em Portugal - Resultados das avaliações dos 
especialistas  
http://www.oqd.ics.ulisboa.pt/policy-brief-2018-a-qualidade-da-democracia-em-portugal-resultados-da
s-avaliacoes-dos-especialistas/ 
A qualidade da Democracia Local vista pelos Presidentes das Assembleias Municipais: Resultados 
de um Inquérito 
http://oqd.ics.ulisboa.pt/webwp/wp-content/uploads/2020/02/ics-policy-brief-2018-observat.pdf 
A qualidade da democracia em Portugal, 2014  
http://oqd.ics.ulisboa.pt/webwp/wp-content/uploads/2017/01/costa_lobo-a_qualidade_democracia_por
tugal_2014.pdf  
As atitudes dos portugueses em relação aos 40 anos do 25 de Abril 
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http://oqd.ics.ulisboa.pt/webwp/wp-content/uploads/2017/01/costa_lobo-relatorio_dos_40_anos_do_2
5_de_abril.pdf  
A Qualidade da Democracia em Portugal: A Perspectiva dos Cidadãos – Relatório 
http://oqd.ics.ulisboa.pt/webwp/wp-content/uploads/2017/01/bqd-relatorio-qualidade_da_democracia.
pdf  
 
Revistas científicas nacionais, com publicações sobre democracia  
Análise Social: http://analisesocial.ics.ul.pt/  
Sociologia Problemas e Práticas: https://journals.openedition.org/spp/  
Revista Crítica de Ciências Sociais: https://journals.openedition.org/rccs/?lang=en  
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