
Como na Vida! 
Numa Escola de Compreender o Mundo Proj(•to J!! dclo do fn~inu Basiw 

VISAO GLOBAL DO PROJETO 
Nome do projeto Projeto n.21- Mundo material Dura~ao 8 Semanas 

Curse 32 Cicio do Ensino basico Nfvel de ensino 72ano 

Enquadramento A zona literal e uma faixa muito rica sob o ponto de vista da complexidade das interac~oes entre a litosfera, a hidrosfera, a atmosfera e a biosfera, 

do projeto constituindo, por isso, um estfmulo para a curiosidade dos alunos, desafiando o seu desejo de aprender e de investigar. 
0 projeto pretende melhorar a prepara~ao dos alunos para a resolu~ao de problemas reais, maior facilidade na busca de informa~ao , maior 
familiaridade com as fontes de informa~ao, 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 ida a praia, 
onde decorrera um conjunto de atividades nas diferentes disciplinas, possibilitando aos alunos o levantamento de amostras, registos escritos e 
fotograticos e outros in loco para investiga~ao em sala de aula. 

Questao central "Afinal 0 que e uma praia?" 

Competencias Mobiliza~ao de saberes; 

transversais 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. 

Disciplinas Lingua Portuguesa Conteudos Texto descritivo; Sequencia descritiva; Nome, Adjective, Adverbio; Campo semantico e lexical; Rela~oes 

envolvidas envolvidos entre palavras; Figuras de retorica e tropes. 
Lingua Estrangeira 1 Eu eo mundo (familia, escola, habitos diaries, .. ). 
Lingua Estrangeira 2 Eu e os outros: ldentifica~ao e caracteriza~ao . 

Matematica Geometria, algebra, numeros e opera~oes, Tratamento de dados. 

Ciencias Naturais Dinamica interna e externa da Terra . 
Ciencias Ffsico-Qufmicas Materiais. M isturas. Energia . 

Artes Visuais Percep~ao visual da forma - Qualidades formais, geometricas e expressivas. 

Educa~ao Ffsica Voleibol ; Resistencia; Raquetas (Badminton) . 
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Competencias do Colabora<;ao X Mobiliza<;ao de saberes X 
sEkulo 21 

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

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

explicitamente- E+A) Pensamento crftico X Outra : Discutir sabre urn conjunto de questoes X 
(Apenas encorajadas - E) pertinentes envolvendo aplica<;oes das diferentes 

aras disciplinares. 

Produtos finais e Grupe Portfolio digital Espa~o/Publico-alvo 

apresenta~oes Livre autor (Artes visuais), exposi<;ao no polivalente _x_sala de aula 
Publica<;6es no Blogue e Moodie _x_comunidade escolar 

I 

Comunica<;ao das etapas do trabalho (CN, CFQ) - comunidade local 

Individual Produ<;ao de textos _convidados especialidade 

Diario de bordo _K_Web (Biogue, Moodie) 

Relat6rios outre : ---
----

Atividade motivadora 0 projeto iniciar-se-a com uma ida a praia, onde decorrera urn conjunto de atividades nas diferentes Ferramentas pedag6gicas: 
disciplinas, possibilitando aos alunos o levantamento de amostras, registos escritos e fotograticos e Guioes de trabalho de campo; 
outros in loco para investiga<;ao em sala de aula . Kit individual de trabalho de campo. 

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

Registo avalia<;ao das apresenta<;oes X Esbo<;os ( Questoes/h i poteses/pesq u is a) X 

Registo de avalia<;ao do diario de bordo X Outre: 

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

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

Teste sumativo transversal X Outre : 
• 



Rucursos Recursos humanos Docentes das diferentes areas disciplinares 

necessaries Equipamentos/espa~os Computadores 
Internet 
Multimedia 
Sala de aula espedfica da turma 
Centro de Recursos Educativos/Biblioteca 
Laboratories de Ciencias Ffsicas e Naturais 
Laborat6rio de Matematica 
Pavilhao gimnodesportivo 
Pol ivalente 

Materia is Maquina fotogratica/v fdeo 
Sacos para recolha de materiais; Etiquetas 
Caderno de registo e lapis 
Bussola; GPS 
Fita metrica ; Duas tabuas de madeira (uma marcada com regua); Fio de corda 
Caixas multiusos 

Comunidade Camara municipal de Matosinhos (transporte) 
Capitania de Matosinhos (carta das mares) 
Biblioteca Municipal Florbela Espanca 

L__ __ ____ . 
Centro de Mon itoriza~ao e lnterpreta~ao Ambiental 

--------

Reflexao final Propostas de melhoria 

! 
--------- - ----------- ---


