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FICHA DE TRABALHO Nº1 
Área: Sociedade, Tecnologia e Ciência 

NÚCLEO GERADOR 1: EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TÉCNICOS 

Domínio de Referência 2 

• Actuar no quadro das qualificações profissionais para lidar com equipamentos e sistemas técnicos, no sentido da reconversão 
das posições hierárquicas ocupadas pelos trabalhadores nas organizações. 
• Actuar no sentido de clarificar as propriedades e limitações dos equipamentos e dos procedimentos técnicos disponíveis ou que 
possam vir a ser disponibilizados num contexto profissional ou na interacção com profissionais especializados. 
• Actuar na interacção com profissionais especializados com base nos princípios científicos em que assenta o funcionamento de 
equipamentos e sistemas técnicos (mecânica, calor, etc.) tendo em conta as relações matemáticas entre as noções envolvidas. 

2008/2009

VALIDAÇÃO 

 

Nome: ______________________________________________ Turma: _____ Nº: _____ 

 

Domínio de Referência 2 Contexto Profissional Equipamentos Profissionais 

 
Data ___/___/___ 

TEMPO PREVISTO PARA A ACTIVIDADE: 2 módulos de 45 minutos. 
 

Ferros a brasas e a carvão 

  

         A D.ª Carla teve sorte porque nunca precisou de passar a roupa com um 

ferro a carvão. Menos afortunadas foram a sua mãe (D.ª Teresa) e a sua avó 

(D.ª Luísa) que viveram ainda muitos anos com os pesados ferros a lenha ou a 

carvão. Só a finais da década de sessenta é que a D.ª Teresa teve o seu 

primeiro ferro eléctrico. Ela conta que: “Tínhamos uns ferrinhos de ferro com 

uma mãozinha. […] A gente aquecia-o no lume, limpávamo-lo com um pano 

húmido e passava”. Este ferro a que Teresa se refere é o ferro a lenha. Este 

era um utensílio muito simples, constituído simplesmente por uma superfície 

plana com uma pega. Além deste ferro a lenha, também eram utilizados os ferros a carvão. Este tinha 

uma diferença relativamente aos outros: tinham um reservatório onde se punham as brasas para manter a 

temperatura durante mais tempo.  

Estes ferros a carvão eram talvez mais práticos mas também tinham alguns inconvenientes, como 

nos explica Teresa: “O ferro tinha um buraco atrás que uma pessoa, se estivesse a passar uma camisa e 

caísse algum bocadinho de carvão, ficava a camisa toda suja.” 

Não será difícil de imaginar as facilidades e comodidades que o ferro eléctrico trouxe ao 

quotidiano destas senhoras: “(…) é um descanso, liga-se à ficha e está feito. [o ferro a carvão] Pesava 

mais e o carvão ardia e às vezes caía aquela cinza em cima da roupa… A gente soprava e vinha cá para 

fora… virávamos o buraco para baixo e acenávamos para cair a cinza…”  

Lavar a roupa  

  
                    



 

O ritual de ir ao rio lavar a roupa começou a ser substituído pela lavagem da roupa em tanques 

domésticos, isto é, construídos nos quintais, no espaço exterior da casa. Era mais cómodo, uma vez que 

não era preciso percorrer a distância até ao rio. No entanto, o rigor do Inverno era incontornável. Teresa 

conta-nos: “Cheguei a partir o gelo para lavar a roupa.”. 

Como era de esperar, na cidade as condições eram bem diferentes. Em meados dos anos 

cinquenta, enquanto que no campo iam “com os cestos à cabeça”, nas cidades surgiam as primeiras 

máquinas de lavar a roupa: “para aí em cinquenta e cinco, cinquenta e seis, já eu estava há uns anos em 

Lisboa, comprei uma daquelas máquinas, uma Hoover que era de dar à manivela” 

Estas primeiras máquinas não funcionavam como as de hoje, tinham um funcionamento peculiar: 

“Ai era, aquilo não era como agora se põe a roupa na máquina, carrega-se no botão e ela encarrega-se de 

fazer tudo, não! Porque a máquina era aberta em cima e depois nós íamos metendo lá a roupa, e nem era 

com estes detergentes, era com sabão. Ou era com sabão em pó, ou então nós fazíamos um género de 

uma calda, derretíamos o sabão e metíamos lá para dentro. Mas a roupa ficava muito bem lavada! E 

então íamos metendo a roupa lá para dentro, conforme, quer dizer, metia-se por ordem, primeiro as 

roupas menos sujas, até que era a roupa mais suja, mas era sempre na mesma água… E depois tínhamos 

de a passar na banheira”. 

Como nos apercebemos, o processo estava longe de ser simples e era também demorado. “Ah, era 

um manhã inteira, (…) fazia-se esforço por estar a esfregá-la, mas nunca fiz essas contas (ao tempo)”. 

Mesmo demorando algum tempo, a máquina de lavar tornava-se mais rápida, mais cómoda, mais prática 

do que a lavagem à mão. 

Com este electrodoméstico, as suas rotinas diárias tornaram-se menos penosas.  

Actualmente, para além das máquinas de lavar roupa, existem as lavandarias onde podemos 

deixar a roupa para levar ou para engomar. 

 

Questões 

(1) Quais as vantagens da existência de máquinas no nosso quotidiano? 
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(2) Relativamente ao tratamento da roupa, qual a vantagem do aparecimento de lavandarias e 

engomadorias? 

 

(3) Já recorreu a estes serviços? Justifique o porquê da sua escolha? 

 

CONSTRUA um texto que responda às questões colocadas. O texto terá de ter no mínimo 150 palavras mas 

não pode exceder as 250. 

 BOM TRABALHO! 

  
                    


