
Como na Vida! 
Numa Escola de Compreender o Mundo Projcto ~2 cido do f-n~ino R.hicu 

VISAO GLOBAL DO PROJETO 
Nome do projeto Projeto n.22- "Live as one"-Eu quero viver como um s6 na ESAG- P61is/Oiimpismo Dura~ao 8 Semanas 

Curso 32 Cicio do Ensino basico Nlvel de ensino 72ano 

Enquadramento A escolha da tematica do Olimpismo como centro dinamizador deste projecto decorre das potencialidades dos jogos olfmpicos enquanto sfmbolo da 

do projeto evolu~ao da Humanidade, da promo~ao da convivencia pacifica entre os povos e dos valores favoraveis a constru~ao de uma sociedade melhor. 
A adop~ao do lema dos Jogos Olfmpicos de 2012, "Live as one" enquanto mote de inspira~ao como desafio-problema, tern como finalidade levar o 
aluno da ESAG a inspirar-se no espfrito olfmpico e nos valores que lhe estao associados - lealdade, supera~ao, resiliencia determina~ao, cidadania, 
respeito, unidade, honra, igualdade de direitos - a estruturar um codigo de conduta que lhe sirva de plataforma de actua~ao ao Iongo da vida . 
Em termos de sustentabilidade curricular o projecto ao tomar como base de trabalho o olimpismo e os jogos olfmpicos permite mobilizar um 
manancial de conteudos no ambito das diversas disciplinas, que vao desde o enquadramento historico, a organiza~ao do espa~o, diversidade cultural, 
progresses tecnologicos (comunica~oes, transportes, instrumentos de medi~ao e precisao, equipamentos, instala~oes), alimenta~ao, promo~ao de 
habitos de vida saudavel e explora~ao do sentido estetico, 
0 projeto pretende promover o envolvimento dos alunos na sua propria aprendizagem, , maior facilidade na aplica~ao do conhecimento adquirido, 
maior reten~ao do conhecimento adquirido e, de um ponto de vista mais subjective, um processo de aprendizagem mais estimulante e interessante. 
0 projeto iniciar-se-a com uma "Mesa Redonda" , composta por figuras publicas de diversa areas, seleccionadas por representarem, de alguma forma, 

o espfrito "Live as one". Os alunos farao um registo dos aspectos e mementos mais marcantes que serao depois utilizados como ponto de partida das 

actividades a realizar nas diferentes disciplinas/areas do saber. 

Questao central -Como e que eu posso ser melhor pessoa? 

Competencias Mobiliza~ao de saberes; 

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

serem abordadas 
Uso correto da lingua portuguesa para comunicar e estruturar o seu pensamento; 
Ado~ao de estrategias adequadas a resolu~ao de problemas e a tomada de decisoes; 
Promo~ao da Autonomia, iniciativa e trabalho cooperative; 
Desenvolvimento do pensamento crftico e de um quadro de valores de conduta pessoal 

Disciplinas Lingua Portuguesa Conteudos 
envolvidas envolvidos . 

Lingua Estrangeira 1 
Lingua Estrangeira 2 
Matematica A heran~a do Mediterraneo Antigo 
Historia A Terra : estudos e representa~oes. Diversidade Cultural, Servi~os e Turismo. 



Geografia 
Artes Visuais 
Educa<;ao Ffsica 

E+A E E+A E 

Competencias do Colabora<;ao X Mobiliza<;ao de saberes X 
seculo XXI 

Apresenta<;ao X Ado<;ao de estrategias adequadas a resolu<;ao de X 

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

explicitamente- E+A) Pensamento crftico/estrutura<;ao de um quadro X Outra: Discutir sobre um conjunto de quest5es X 
(Apenas encorajadas - E) de conduta pessoal pertinentes envolvendo aplica<;5es das diferentes 

L_ 
areas disciplinares. 

Produtos finais e Grupo C6digo de conduta do her6i Augusto Gomes Espa~o/Publico-alvo 

apresenta~oes Jogos 6pticos e mensagens _x_sala de aula 

Biografias _x_comunidade escolar 
comunidade local 

Individual Produ<;ao de textos 
-
_X_convidados especialidade 

Diario de bordo _K_Web (Biogue, Moodie) 

outre : --

Ar ividade motivadora 0 projeto iniciar-se-a com uma "Mesa Redonda", composta por figuras publicas de diversa areas, Ferramentas pedag6gicas: 

seleccionadas por de alguma forma representarem o espfrito " Live as one" . Os alunos farao um Gui5es de registo da informa<;ao; 

registo dos aspectos e mementos mais marcantes que serao depois utilizados como ponte de partida 

das actividades a realizar nas diferentes disciplinas/areas do saber. 

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

Registo avalia<;ao das apresenta<;5es X Esbo<;os ( Quest5es/h i p6teses/pesq u is a) X 
----



Registo de avaliac;ao do diario de bordo X Outro: 

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

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

Teste sumativo transversal X Outro: 

Recursos Recursos humanos Docentes das diferentes areas disciplinares 

necessaries Equipamentos/espac;os Computadores 
Internet 

Multimedia 
Sala de aula especffica da turma 

Centro de Recursos Educativos/Biblioteca 
Pavilhao gimnodesportivo 

Polivalente 

Materia is Maquina fotografica/vfdeo 
Caderno de registo e lapis 

Comunidade Camara Municipal de Matosinhos 
Associac;ao Lions de Matosinhos 
lnstiuic;oes de Solidariedade e Voluntariado 

Biblioteca Municipal Florbela Espanca 

I 

· · flexao final Propostas de melhoria 
I 

. 


