
 

Guia do Utilizador da Historiana 
 

 

 

 

Historiana é uma plataforma de eLearning, desenvolvida por professores de 

história da Europa e não só, a fim de ajudar os seus colegas, estudiosos dedicados 

pretendendo um ensino inovador e responsável da história. Este Guia pretende 

demonstrar como funciona o sítio Web da Historiana. 

 

 

 

Disclaimer: "The European Commission support for the 
production of this publication does not constitute 
endorsement of the contents which reflects the views 
only of the authors, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the 
information contained therein." 
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O menu inicial dá acesso às várias secções do sítio Web: A página inicial, a 

secção de conteúdo histórico, a secção de ensino e aprendizagem, o eActivity 

Builder e MyHistoriana.  

 

 
 

A home page (página inicial) chama a atenção para os recursos, recomendados por 

pessoas que os desenvolveram, mostrando o que há de novo em Historiana e como 

os utilizadores podem ser ativos no seio da comunidade Historiana. 
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A secção historical content (conteúdo histórico) permite aos utilizadores 

pesquisarem temas históricos, períodos históricos e tipos de fonte. 

 

 
 

A secção teaching and learning (ensino e aprendizagem) permite aos utilizadores 

pesquisar a Historiana com base em aspetos de pensamento histórico, desafios de 

ensino e métodos de ensino. 
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A secção select sources (selecionar fontes) pode ser utilizada para pesquisar 

fontes de recolha no Historiana, fontes nas recolhas digitais de arquivos 

selecionados, museus e bibliotecas e na coleção Europeana. Os utilizadores 

registados e com acesso podem guardar as fontes que encontrarem e utilizá-las 

para criarem ou editarem as suas próprias Atividades de eLearning.   

 

 
 

 

O eActivityBuilder dá aos utilizadores a oportunidade de criarem as suas próprias 

Atividades de eLearning no idioma que preferirem.  
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Os Blocos de construção na Atividade de eLearning podem ser usados para criar 

Atividades de eLearning com o eActivity Builder. Cada bloco de construção tem a 

sua funcionalidade própria e os blocos podem ser combinados e colocados pela 

ordem que se preferir, bastando para isso que se arrastem.  

 

 
 

A secção MyHistoriana é um espaço pessoal e exclusivo de cada utilizador. Os 

utilizadores registados e com acesso podem carregar as suas próprias fontes e 

encontrar mais tarde as respostas das visitas que completaram a Atividade de 

eLearning.   
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Os Cartões de índice representam os diferentes recursos disponíveis no Historiana. 

Os Cartões de índice contêm o seguinte acerca de qualquer recurso: tipo de 

recurso, título, uma imagem, uma breve descrição e identificadores associados a 

esse recurso. Clicando num cartão de índice abrir-se-ão os recursos que o cartão 

representa.  

 

 
 

Um cartão de índice pode ter os seguintes botões de ação:  

 

 
adicionar/selecionar 

 
editar 

 
partilhar 

 
copiar 

 
eliminar 

 

Os identificadores ajudam a organizar, agrupar ou encontrar outros recursos no 

Historiana. Clicando num identificador irá pesquisar todos os recursos associados a 

esse identificador.  
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Adicionar ou remover identificadores 

Para adicionar identificadores, escreva no campo de texto o identificador que 

pretende utilizar e prima 'Enter' (confirmar). Aparecerá o identificador.  

 

Para remover identificadores, clique no botão eliminar [ ]. Desaparecerá o 

identificador. 
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Criar, guardar e editar as Atividades de eLearning 

Para criar uma Atividade de eLearning, arraste os blocos de construção de que 

necessita para o espaço de trabalho do eActivity Builder e coloque-os pela ordem 

que pretende. Clique no botão editar [ ] para preencher com conteúdo os blocos 

de construção. A maioria dos blocos requererá a inserção de mais fontes, o que 

poderá fazer clicando Adicionar Fontes [ ] 

 

Para guardar uma Atividade de eLearning, clique em "voltar ao builder" e depois 

em "guardar". Pode agora encontrar a sua Atividade de eLearning novamente na 

secção MyHistoriana.  

 

Para editar uma Atividade de eLearning, primeiro encontre a Atividade de 

eLearning que pretende para editá-la nas Minhas Atividades de eLearning na 

secção MyHistoriana e depois clique no botão editar [ ].  
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Importar e eliminar Atividades de eLearning 

Para importar uma Atividade de eLearning atual, vá à secção Teaching and 

Learning (Ensino e aprendizagem), encontra a Atividade de eLearning e clique no 

botão adicionar [ ]. Verá então uma confirmação de que a Atividade de eLearning 

foi adicionada. Isso significa que pode agora encontrar a sua Atividade de 

eLearning novamente na secção MyHistoriana.  

 

Para eliminar Atividades de eLearning, encontre primeiro a Atividade de eLearning 

que pretende eliminar na secção MyHistoriana, e clique no botão eliminar [ ]. 

Confirme então que pretende eliminar a Atividade.  

 

 
 

Obs: se porventura utilizou uma Atividade de eLearning com os seus alunos ou 

estudantes, se eliminar a Atividade de eLearning perderá também o seu trabalho.   

 



Página 10   

Partilhar Atividades de eLearning 

Para partilhar uma Atividade de eLearning, clique no botão partilhar [ ]. Pode 

partilhar Atividades de eLearning com alunos ou estudantes ou com as pessoas que 

desejar através de um link partilhável. Os links partilháveis que criar para outros, 

permitem a essas pessoas clicar no link e copiar, editar ou comentar a Atividade 

de eLearning. Os links partilháveis que criar para os seus alunos ou estudantes 

permitem a quem clicar no link seguir a sequência que criou e responder a 

questões. Adicionar identificadores (Ano, Classe) antes de partilhar a Atividade de 

eLearning com os seus alunos ou estudantes permite-lhe analisar apenas as 

respostas dos alunos ou estudantes que utilizaram esse link.  
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Análise das respostas de alunos ou estudantes 

Para analisar as respostas dos alunos ou estudantes, vá a MyHistoriana e clique em 

“MyShares” (As milhas partilhas). Aqui pode ter uma perspectiva geral de todas as 

vezes que as Atividades de eLearning foram partilhadas. Use os identificadores e a 

pesquisa de texto livre para voltar a encontrar a partilha que procura.  
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Selecionar e carregar fontes 

Para selecionar fontes, vá a “MySources” (As minhas fontes) na secção 

MyHistoriana. Utilize a pesquisa de texto livre. De seguida prima o botão 

selecionar [ ] para selecionar a fonte que pretende. A menos que selecione uma 

fonte para um bloco de construção criado para utilizar com uma fonte, é possível 

selecionar várias fontes simultaneamente.   

 

 
 

Para carregar fontes, clique em “Upload sources” (Carregar fontes), arraste as 

fontes do seu ambiente de trabalho para a área marcada "Drop sources here" 

(Largue as fontes aqui), clique em "upload" (carregar) e adicione ou edite a 

informação que achar necessária. 
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O bloco “text” (texto) foi criado para apresentar a informação aos alunos ou 

estudantes, sem qualquer outra interação. Os estudantes verão o texto que lhes é 

facultado aqui. O bloco de construção de “texto” é bastante adequado para 

apresentar a informação de que os estudantes precisam para poderem aproveitar 

com a Atividade de eLearning, adicionar mais informação depois de uma atividade 

e ajudá-los a compreender como as diferentes partes de uma Atividade de 

eLearning se interrelacionam.  
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O bloco “question”(questão) tem a mesma funcionalidade que o bloco de texto, 

mas permite além disso que os estudantes possam escrever uma resposta. 

Adicione, se necessário, uma questão e mais informação. Os estudantes vêm a 

questão e outra informação e adicionam a sua resposta numa caixa de texto. As 

respostas dos alunos ou dos estudantes são guardadas e podem ser acedidas pelo 

professor que partilhou com eles o link.  
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O bloco “embed” (inserir) foi criado para incluir informação que está disponível 

fora do sítio da Historiana, como vídeos, cronogramas ou sítios Web. Para 

inserir essa informação, copie o URL ou o código de inserção do sítio Web para 

o respetivo espaço. 

 

 
 

Obs: A inserção só funcionar desde que os links e os códigos de inserção estejam 

ainda ativos.  
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O bloco “sorting” (separar) permite aos utilizadores escolher um contexto de 

fundo, selecionar e remover fontes, e adicionar e editar os respetivos textos. Os 

estudantes podem ler os textos e movimentar as fontes nesse contexto de fundo. 

Os estudantes têm de aplicar os seus conhecimentos e/ou bom-senso para decidir 

onde colocar cada fonte.   
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O bloco “prioritising” (priorizar) permite aos utilizadores selecionar e remover 

fontes, e adicionar e editar os respetivos textos. Os estudantes podem movimentar 

as fontes, ler os respetivos textos e ajustar o tamanho de cada fonte.  

 

 

    
 

 

O desenvolvimento da plataforma Historiana eLearning e este Guia são 

cofinanciados pelo programa Erasmus+ da União Europeia. 


