A História do meu país
Tendo em conta que Portugal é um país com muitos séculos de história,
pretendemos com este trabalho responder à seguinte questão:
“Que importância dão os jovens à história do seu país?”

Foi elaborado um questionário e selecionada uma amostra de dimensão 114, que representa 40% dos alunos do ensino secundário da nossa escola. Os estudantes foram selecionados ao acaso, sendo a média das
idades aproximadamente 16,5 anos. O questionário tinha uma parte constituída por afirmações acerca das
quais os alunos emitiram a sua opinião. Na outra parte foram formuladas algumas questões.

Cerca de 66% dos jovens concorda totalmente que o 25 de Abril mudou profundamente o rumo do país, enquanto cerca de 27% concorda parcialmente.

Com que frequência costumas ver filmes, documentários, consultar sites, … sobre a História de Portugal?

Cerca de 82% dos jovens concorda totalmente que o
período dos descobrimentos portugueses é algo de
que nos devemos orgulhar.

Categoria
Muitas vezes
Algumas vezes
Raramente
Nunca
Total

f. abs.
%
15
13
48
42
39
34
12
11
114 100%

Cerca de 79% dos jovens concorda que aprender história é importante na sua formação.

Verificamos que os jovens reconhecem a importância de determinados
acontecimentos históricos, sendo o 25 de Abril o mais relevante, com 33%
das respostas. No entanto, menos de 20% discute, muitas vezes, estes temas com amigos e familiares. Constatamos também que apenas 15 dos
inquiridos costumam, muitas vezes, ver filmes, documentários ou consultar sites sobre História de Portugal. Cerca de 80% dos jovens considera
que a História de Portugal é um tema muito interessante ou apenas interessante. Apenas 2,6% dos jovens acha que não tem interesse.

Dado que vivemos num mundo globalizado, existe facilidade no
fluxo de pessoas, bens e informação por todo o planeta. Devido
à colonização feita pelos portugueses no passado, muitos países
apresentam a língua portuguesa como língua oficial. Apenas 11
jovens discordam que este facto traga benefícios ao país.

