
Como na Vida! 
Numa Escola de Compreender o Mundo Proj{'to 311 ciclo do En~ino Basico 

VISAO GLOBAL DO PROJETO 
Nome do projeto Projeto n.Q2- Viajar no espac,:o Dura~ao 8 Semanas 

Curse 32 Cicio do Ensino basico Nlvel de ensino 7Qano 

Enquadramento 0 planeta Terra satisfaz os requisites basicos para mllhares de milh5es de organismos vivos, incluindo os seres humanos. 0 oxigenio de que 

do projeto necessitamos encontra-se no ar que respiramos, a atmosfera protege-nos da radiac;:ao, a agua esta disponfvel em rios e lagos e a comida pode 
tambem ser facilmente encontrada na maior parte dos sftlos habitados. Ate ao memento, nao foi encontrado, no espa90, nenhum local que reuna as 

condl96es que e possfvel encontrar na Terra . 
Para se poder viver e trabalhar no espac;:o e necessaria transportar tudo o que e essencial a vida. Para alem disso, e tambem necessaria desenvolver 

sistemas que permitam reciclar ou eliminar os resfduos que vao sendo produzidos. 
A Lua ou o planeta Marte sao frequentemente considerados como possfveis locais para instalac;:ao de uma estac;:ao habitada por seres humanos. As I 

I 

conslderac;:oes que se possam fazer para a construc;:ao de uma estac;:ao espacial na Lua ou em Marte ilustram os desaflos que se pelem para viver ou 
trabalhar no espac;:o, bem como o papel crftico que os ciclos terrestres ocupam na sobrevivencia de todos os organismos. 
Pretende-se que os alunos construam uma maquete de um habitat espacial que possa ser utilizado em Marte, apresentando a comunidade escolar as 

prlnclpais tematicas que tiveram que explorar por forma a obter o produto final. 

Questao central "E sea nossa sala fosse em Marte?" 

Competencias Moblllzac;:ao de saberes; 

transversals a Uso adequado de linguagens das diferentes areas do saber para se expressar; 

serem abordadas 
Uso correto da lfngua portuguesa para comunicar e estruturar o seu pensamento; 
Ado9ao de estrategias adequadas a resoluc;:ao de problemas e a tomada de decisoes; 

Promoc;:ao da Autonomia, iniciativa e trabalho cooperative; 

Desenvolvimento do pensamento crftico. 

Dlsciplinas Cl~nclas Naturais Conteudos Condic;:oes para a existencia de vida na Terra. A Terra conta a sua hist6ria. 

envolvidas Cl~nclas Ffsico-Qufmicas envolvidos 0 que existe no universe? Dlst~ncias e astros do Universe. Movimentos de astros e forc;:as gravfticas. 

Matematica Numero inteiros, sequencias e regularidades, func;:oes. 

Artes Visuais Relac;:ao Homem-Espac;:o e Estrutura/Forma-Func;:ao. Tecnologia e sociedade, processo tecnol6gico. 

Educac;:ao Ffsica Futebol, orientac;:ao, condic;:ao ffsica, estafetas. 

Ungua Portuguesa Texto narrative. Biografia, autobiografia, diario, entrevista . Discurso oral, lingua padrao, CEL. 

Ungua estrangeira I 

Ungua estrangeira II Espac;:o-escola, espac;:o-casa . Gastronomia e saude, meio ambiente. Hist6ria, cultura e geografia . 

Hlst6rla 

Geografia 
-
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E+A E E+A E 

Competencias do Colaborac;:ao X Mobilizac;:ao de saberes X 
seculo 21 

Apresentac;:ao X Adoc;:ao de estrategias adequadas a resoluc;:ao de X 

(Ensinadas e avaliadas, 
problemas e a tomada de decis5es; 

explicitamente- E+A) Pensamento crftico X Outra: Discutir sobre um conjunto de quest5es X 
(Apenas encorajadas- E) pertinentes envolvendo aplicac;:5es das diferentes 

aras disciplinares. 

P ·odutos finais e Grupe Portfolio digital Espa~o/Publico-alvo 

apresenta~oes Maquete/Dramatizac;:ao _Ksala de aula 
Publica<;5es no Blogue e Moodie _Kcomunidade escolar 
Comunicac;:ao das etapas do trabalho (CN, CFQ) - comunidade local 

Individual Produc;:ao de textos _L convidados especialidade 

Diario de bordo _KWeb (Biogue, Moodie) 

Relatorios outre : ---

Atividade motivadora 0 visionamento do filme de anima<;ao "Wall-E" proporcionara uma visao ficcionada da explorac;:ao Ferramentas pedag6gicas: 
espacial, que sera contraposta pelas limitac;:5es do ser humane, pela sua dependencia das condi<;5es Gui5es de trabalho de campo; 
do planeta Terra e pelas enormes distancias envolvidas nas viagens espaciais. Kit individual de trabalho de campo. 
0 final da atividade sera o ponte de partida para o projeto : o estado atual da explorac;:ao espacial e da 
unica esta<;ao espacial existente: a Estac;:ao Espaciallnternacional, ISS. 

Avalia~ao Formativa Registo de observac;:ao de aula X Mapa de conceitos X 
(durante o projeto) 

Registo avaliac;:ao das apresentac;:5es X Esboc;:os ( Quest5es/hi poteses/pesq u is a) X 

Registo de avaliac;:ao do diario de bordo X Outre: Guiao da palestra X 

Sumativa Portfolio X Teste especffico por disciplina X 
(final projeto) 

Trabalho publicado no Blogue e do Moodie X Auto avaliac;:ao e avaliac;:ao dos pares X 

Teste sumativo transversal X Outre : Avaliac;:ao da maquete X 
-----
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Recursos Recursos humanos Docentes das diferentes areas disciplinares 

necessaries Equ i pa mentes/ espar;os Computadores 
Internet 
Multimedia 
Sala de aula especffica da turma 
Centro de Recursos Educativos/Biblioteca 

! 

Laboratories de Ciencias Ffsicas e Naturais 
Laborat6rio de Matematica 
Pavilhao gimnodesportivo 
Pol ivalente 
Planetaria do Centro de Astroffsica da Universidade do Porto 

Materia is Materia l para construr;ao da maquete, a definir em funr;ao do desenvolvimento do projeto. 
Material didatico especffico de cada disciplina . 
Material para observar;ao astron6mica . 

Comunidade Camara municipal de Matosinhos (transporte) 
Centro de Astroffsica da Universidade do Porto 

:! , flexao final Propostas de melhoria 

' 


