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Resumo  

O presente relatório centra-se na minha Prática de Ensino Supervisionada no 

âmbito do Mestrado no 1.º Ciclo do Ensino Básico e em Português e História e 

Geografia de Portugal no 2.º Ciclo do Ensino Básico, que decorreu nas turmas de 4.º e 

6.º anos de escolaridade. 

Este trabalho salienta as temáticas da integração das Tecnologias da Informação 

e Comunicação (TIC), particularmente o m-learning e a aplicação Kahoot no processo 

de ensino e de aprendizagem e a Metodologia de Trabalho de Projeto (MTP). 

Na MTP, os alunos têm a oportunidade de aprender os conteúdos das diferentes 

áreas disciplinares através de um trabalho mais autónomo, de um papel mais ativo e 

participado, pois o trabalho a realizar parte das suas curiosidades, dúvidas e interesses. 

Esta é uma metodologia ativa, com muitas potencialidades ao nível do envolvimento do 

aluno no processo de ensino e de aprendizagem.  

Para além da aplicação da MTP nos contextos onde realizei a minha Prática de 

Ensino Supervisionada, 4.º e 6.º anos de escolaridade, promovi simultaneamente a 

integração das TIC, com a utilização do computador, da internet e de algumas das 

ferramentas do office para realizarem as pesquisas de informação e a apresentação dos 

produtos finais. 

Como vivemos na era dos nativos digitais, é imprescindível trabalhar com os 

alunos o m-learnig, proporcionando aos mesmos a aprendizagem através de dispositivos 

móveis. Por isso, na minha Prática de Ensino Supervisionada fiz a aplicação da App 

Kahoot. Para que esta App (application) seja possível de aplicar numa turma são 

necessárias algumas ferramentas tais como dispositivos móveis, smartphones ou tablets 

e acesso à internet. Nas minhas turmas de estágio esta aplicação foi usada como 

consolidação de conhecimentos e de avaliação formativa, verificando o que alunos 

aprenderam de facto e detetar possíveis falhas no domínio dos conteúdos abordados 

através da MTP. 

 

Palavras-chave: 1.º Ciclo; 2.º Ciclo; PES; Kahoot; Metodologia de Trabalho de 

Projeto. 
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Abstract  
 

ICT and the m-learning in the educational context: an experience of integration in 

1 and 2 Cycle of basic education 

The present report focuses on my practice Supervised teaching for master degree 

on the first Cycle of basic education and in portuguese and history and geography of 

Portugal on the second Cycle of basic education, which was held in groups of 4 and 6 

years of schooling. 

This work stresses the issues of integration of information and communication 

technologies (ICTs), particularly the m-learning and applying Kahoot on the teaching 

and learning process and the methodology of project (MTP). 

In the MTP, students have the opportunity to learn the contents of the different 

subject areas through a more autonomous work a more active role and participated 

because the work to carry out part of their trivia, questions and interests. This is an 

active methodology, with a lot of potential in terms of student involvement in the 

teaching and learning process. 

In addition to the implementation of the MTP in contexts where I performed my 

Supervised teaching Practice, 4 and 6 years of education, promoted ICT integration at 

the same time, with the use of computer, internet and some of the tools of the office to 

carry out information searches and presentation of final products. 

As we live in an age of digital natives, it is essential to work with students m-

learnig, providing the same learning through mobile devices. So, in my practice of 

Supervised Education (PES) did the application of Kahoot App. So this App 

(application) is it possible to apply in a class are required some tools such as mobile 

devices, smartphones or tablets and internet access. In my classes to stage this 

application was applied as the consolidation of knowledge and formative assessment, 

checking what students learned in fact and detect possible failures in the field of content 

covered by MTP.  

 

Keywords: 1st cycle; 2 cycle; PES; Kahoot; Methodology of project Work. 
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Introdução  

Vivemos numa sociedade onde o acesso à informação está à distância de um 

click e que é permanentemente confrontada com avanços tecnológicos com um impacto 

muito significativo no modus vivendi dos seus cidadãos. As mudanças que daí resultam 

não se fazem sentir apenas a nível pessoal e individual, mas incidem em todos os 

setores de trabalho e nas relações com os outros.  

Nestas mudanças não podemos deixar de referir a forma como estas estão a 

alterar o ensino. Neste contexto, ser professor não é tarefa fácil, pois requer uma 

constante capacidade de adaptação, uma predisposição para permanentemente aprender 

e uma constante formação para se atualizar e adequar a sua prática letiva às 

necessidades de um aluno, nativo digital e onde as tecnologias de informação e 

comunicação assumem grande relevo na aprendizagem. Para que a integração das TIC 

se efetive, é necessário que os professores se libertem dos “medos” e que partam para 

uma “aventura”, experimentando novos recursos, novas estratégias, passando a assumir 

mais o papel de orientador, de guia dos seus alunos. Hoje em dia há uma panóplia de 

recursos que os professores podem utilizar com os seus alunos, para tal basta que estes 

estejam dispostos a uma constante renovação.  

Para além destes recursos existem metodologias diversificadas que conferem um 

papel mais ativo ao aluno, podendo os professores adotar na sua sala de aula, como é o 

caso da Metodologia de Trabalho de Projeto. Esta metodologia consiste numa pesquisa 

de temas, interesses ou problemas que surgem em sala de aula. Através desta 

metodologia o professor pode disponibilizar aos alunos as TIC, como computadores 

com acesso à internet, os smartphones, assim como as ferramentas office, tais como o 

PowerPoint e o word, as ferramentas Web 2.0 como o youtube. Para além destas 

ferramentas o professor também pode disponibilizar a Escola Virtual onde podemos 

encontrar vários manuais, vídeos, jogos e outros recursos educativos, também podemos 

ter acesso a vários sites educativos como os museus digitais e várias aplicações para 

dispositivos móveis como a app kahoot.  

O Relatório Final de Estágio que aqui se apresenta está dividido em duas partes: 

a Fundamentação Teórica e a Parte Prática.  

A fundamentação teórica está dividida em duas partes: as Tecnologias de 

Informação e Comunicação e a Metodologia de Trabalho de Projeto. Na primeira parte 

fazemos referência à sociedade de informação; à evolução da tecnologia e à importância 
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do papel do professor e do aluno nas TIC; aos recursos educativos; aos dispositivos 

como o computador e o smartphone; às ferramentas do office, tais como o PowerPoint e 

o word; à internet; às ferramentas Web 2.0; à plataforma da “Escola virtual”; aos 

museus digitais, como o Mosteiro da Batalha, Padrão dos Descobrimentos, Casa 

Comum e Hemeroteca; ao m-learning e os jogos, como o Kahoot.  Na segunda parte 

fazemos referência à MTP, onde falamos da história, do conceito, das características, 

das etapas, do papel do professor e dos alunos e da avaliação da MTP. 

Na parte prática procedemos à caracterização dos contextos onde decorreu a 

Prática de Ensino Supervisionada, o 1.º e o 2.º Ciclos do Ensino Básico. Segue-se a 

reflexão crítica da prática letiva nos contextos do 1.º CEB e no 2.º CEB, 

especificamente nas disciplinas de Português e História e Geografia de Portugal tendo 

em conta as Tecnologias de Informação e Comunicação e a Metodologia de Trabalho de 

Projeto. 

 Por fim, nas Considerações Finais procede-se à sistematização dos principais 

aspetos abordados no relatório, fazendo uma análise geral de todo o estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 1 – Fundamentação teórica 
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1. As Tecnologias de Informação e Comunicação 
 

1.1. Sociedade de Informação 

Na atualidade assistimos a transformações sociais devido ao avanço das 

diferentes e complexas tecnologias e à forma como estas impactam na vida dos 

cidadãos. A disponibilidade de acesso a um manancial de informação incomensurável 

constitui-se como um recurso poderoso que cada um de nós tem de saber utilizar, sob 

pena de se tornar um infoexcluído da Sociedade de Informação (SI) em que hoje 

vivemos. 

Tal como o Livro Verde para a SI em Portugal (MSI, 1997) refere a sociedade 

passou por três transições tecnológicas: a sociedade pré-industrial, a industrial e a pós-

industrial. A transição da sociedade industrial para pós-industrial foi mais radical do que 

a passagem da sociedade pré-industrial para a sociedade industrial, pois é o domínio da 

informação que irá liderar esta sociedade. “Nesta óptica, os sistemas da sociedade, 

humanos ou organizacionais, são basicamente pensados como ‘sistemas de 

informação’.” (MSI, 1997, p. 5) 

Quando se fala da SI está-se a referir ao desenvolvimento social, cultural e 

económico, correspondendo a uma sociedade cujo funcionamento recorre às redes 

digitais de informação. 

“Esta alteração do domínio da actividade económica e dos factores 

determinantes do bem-estar social é resultante do desenvolvimento das novas 

tecnologias da informação, do audiovisual e das comunicações, com as suas 

importantes ramificações e impactos no trabalho, na educação, na ciência, na 

saúde, no lazer, nos transportes e no ambiente, entre outras.” (MSI, 1997, p. 

5). 

 Por outro lado, e segundo a Comissão Sociedade de Informação (2003) a SI é 

“… un estadio de desarrollo social caracterizado por la capacidad de sus 

miembros (cuidadanos, empresas y Administraciones públicas) para obtener, 

compartir y procesar cualquier información por medios telemáticos 

instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma que se prefiera”. 

(Almenara & Osuna, 2013, p. 23).  

A SI é também uma sociedade de mercado, ou seja, as empresas lideram o 

desenvolvimento da tecnologia e da sua aplicação. 
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Uma das suas particularidades é que tem de ser uma sociedade para todos, ou 

seja, deve-se estabelecer “condições para que todos os cidadãos tenham oportunidade de 

nela participar e desse modo beneficiar das vantagens que este novo estádio de 

desenvolvimento tem para oferecer.” (MSI, 1997, p. 12).  

A SI coloca aos professores um novo desafio, o de ensinarem num contexto em 

que a informação está disponível para todos bastando fazer um click. 

 

 

1.2. Tecnologia de Informação e Comunicação  

Nas últimas décadas a sociedade tem vivenciado alterações constantes no 

sistema educativo. Uma das transformações tem sido a universalização as TIC. 

Segundo Muñoz-Repiso (2003) as TIC correspondem “ao conjunto de 

tecnologias que permitem a aquisição, armazenamento, tratamento, transmissão, registo 

e apresentação de informações, em forma de voz, imagens e dados contidos em sinais de 

natureza acústica, ótica ou eletromagnética.” (Bastos, 2011, p. 55) 

As TIC foram um dos maiores desenvolvimentos desde o início do século XX. 

Em Portugal a integração das TIC na educação já tem mais de 30 anos, com o marco do 

projeto Minerva, em 1985. Até 2013 “foram criados novos projetos ou medidas em 

contexto de aprendizagem escolar para integração das TIC tais como Nónio XXI, A 

Internet nas Escolas, o CRIE, o Computador Magalhães (integrado no Plano 

Tecnológico da Educação)” (Meirinhos, 2015, p. 6). Para além destes projetos também 

foram criados, ao longo dos anos, outros projetos tais como Projeto Ciência Viva, 

EduTIC, Projeto CBTIC@EB1, e o mais significativo e com maior impacto nas escolas, 

o Plano Tecnológico de Educação. 

 O desenvolvimento das TIC tem modificado a forma de transmitir, classificar e 

processar informação, o modo de comunicação e relação, a nossa maneira de viver e 

compreender o mundo atual.  Além disso, as TIC também permitem um acesso aberto à 

informação, superando barreiras de espaço, tempo, democratizando e universalizando a 

busca de informação e consequentemente o acesso ao conhecimento.   

“efectivamente, desde diversos sectores se considera que las TIC constituyen 

un importante elemento que puede facilitar la citada transición y redefinir el 
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papel de las escuelas, los profesores y los estudantes si a través de su 

integración estratégica se propicia una mejora de los processos de enseñanza 

y aprendizaje.” (Sanmamed, 2010, p. 221). 

As TIC não só ajudam a otimizar os processos de ensino como ajudam a 

questioná-los e a encontrar novas formas de abordar e desenvolver o processo de ensino 

e de aprendizagem, colocando-se o foco no aluno, desenvolvendo neste as habilidades e 

competências necessárias para a inclusão na sociedade, facilitando os processos de 

comunicação e quebrando as barreiras entre o espaço e tempo. 

Cada vez mais as escolas portuguesas possuem uma infraestrutura informática, 

estando equipadas com computadores, rede informática por cabo e wireless, plataformas 

informáticas e quadros interativos. Estes equipamentos permitem que as TIC possam ser 

integradas no processo de ensino e de aprendizagem, promovendo a inclusão digital dos 

alunos. As vantagens do uso das tecnologias na educação dos alunos numa escola 

inclusiva (Toledo, 2008; Cabrero, 2002; Lewis, 2000; Sevillano, 1998, cit. por Morales, 

2013, p. 15) são as seguintes: 

• Proporcionam um feedback imediato. 

• Melhoram o autoconceito do aluno. 

• Aumentam o entusiasmo do aluno para a escola. 

• Melhoram o rendimento académico. 

• Os alunos prendem coisas que de outra forma não iriam aprender. 

• Permitem a adaptação em casos particulares. 

• Facilitam a repetição do mesmo exercício para que o individuo adquira a 

habilidade e correção imediata. 

• Permitem uma maior rapidez e qualidade nos trabalhos, que favorece a 

diminuição do sentido do fracasso.  

• Capacidade de adaptação ao ritmo das necessidades e níveis de 

aprendizagem de cada aluno. 

• Autonomia pessoal no desenvolvimento do trabalho. 

• Interatividade. 

• Diversidade de informação. 

• Flexibilidade e versatilidade do uso que inclui a possibilidade de integrar 

diferentes canais. 
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• Excelentes simuladores da realidade. 

• Ajudam a superar as limitações dos deficientes motores, cognitivos e 

sensoriais dos alunos. 

• Favorecem a comunicação sincrónica e assincronia dos alunos com os 

companheiros e professores. 

A utilização das TIC no contexto educativo de uma escola inclusiva permite que 

as aulas sejam mais flexíveis, respondendo às necessidades dos alunos, permite uma 

aprendizagem cooperativa e faz com que todos os alunos participem.  

 

 

1.2.1. O professor e as TIC 

Segundo Costa (2009, p. 15), as pessoas destes tempos precisam moldar suas 

estratégias de existência em meio a um conjunto labiríntico de condições e 

possibilidades instáveis, provisórias, mutantes. Cada vez mais os professores têm de 

preparar os seus alunos para o que acontece no “mundo exterior”, ou seja, um mundo 

mais competitivo, exigente, complexo e rodeado de tecnologia.  

No contexto da SI, cabe à Escola adaptar-se às mudanças e o motor dessa 

mudança terá de ser, sem dúvida, o Professor. Cabe a este o papel de dinamizar as suas 

aulas com recurso às TIC, integrando-as de facto no processo de ensino e de 

aprendizagem facilitando o acesso dos alunos ao conhecimento. Mas nem sempre esta 

tarefa é fácil, e nem todos os professores têm essa capacidade, porque o professor passa 

de um transmissor de informação para um mediador. Quando falamos neste novo papel 

do professor, de mediador, de orientador e guia dos seus alunos, falamos de um 

professor que terá que assumir novas funções, ou seja, “los profesores como consultores 

de información, como equipo de colaboradores, como facilitadores, como 

desarrolladores de cursos y como consejeros (…)” (Graván & Tena, 2010, pp. 142-143).  

Gutiérrez (1997, cit. por Graván & Tena, 2010, p. 144) relativamente às atitudes 

que as escolas e os professores têm perante as novas tecnologias, distingue quatro 

categorias:   

• Negligente, que tende a ignorar as novas tecnologias na escola. 
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• Hipercrítica, que encara as tecnologias como uma ameaça à instituição 

Escolar. 

• Pragmática, que tenta tirar o máximo partido das novas tecnologias.  

• Crítica, que pressupõe a utilização das tecnologias, mas simultaneamente 

prevê uma reflexão sobre as implicações sociais destes meios. 

 

Os professores de hoje são “pragmáticos”, segundo Gutiérrez (1997), pois cada 

vez mais os professores na sua formação são incentivados ao uso das novas tecnologias, 

de forma a tirar o melhor aproveitamento da turma com os recursos disponíveis nas 

escolas. Estes nasceram na era das salas de aula em que os recursos se resumiam ao 

quadro negro, ao manual escolar, ao caderno, lápis e caneta, ao episcópio, projetor de 

slides e retroprojetor e, por isso, a sua adaptação a este novo contexto tem por vezes 

oferecido alguma resistência. Se para os alunos as tecnologias são instrumentos 

rotineiros e de fácil uso, não o são assim para muitos dos professores. No entanto, todos, 

professores e alunos, têm a ganhar se o professor souber rentabilizar pedagogicamente 

os aplicativos móveis, especificamente os smarphones, que cada vez mais jovens e 

crianças possuem. Como os alunos gostam de usar estes dispositivos, o professor vai ter 

alunos motivados, mais ativos e mais envolvidos no processo de ensino e de 

aprendizagem. Por isto, é tão importante a capacitação dos professores no âmbito das 

tecnologias móveis para poderem tirar partido das mesmas em contexto de sala de aula.  

Camacho (1995, p. 422, cit. por Graván & Tena, 2010, pp. 144-145) identifica 

três fatores que condicionam as atitudes dos professores perante as tecnologias:  

• Uma nova relação entre o professor e a disciplina a ensinar. As novas 

tecnologias trazem a possibilidade de se utilizarem diversas linguagens 

expressivas em detrimento da linguagem oral (linguagem que durante 

séculos foi a privilegiada para transmitir os conhecimentos na sala de 

aula). 

• Uma nova relação entre professor/aluno. O professor ao deixar de ser a 

principal fonte de informação e assumir o papel de gestor da informação 

tem um novo “problema”. Em vez de a ênfase estar na questão “O que 

ensinar?” passa a estar na questão “como ensinar?” e “com que meios?” 

• Uma nova relação professor/máquina. A profusão de diferentes 

objetivos, conteúdos, atividades e modos de avaliação que o professor 
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tem de gerir levam no a ser um consumidor acrítico dos recursos 

tecnológicos já elaborados que adquire. 

 

A mudança nas funções dos professores, ou seja, como orientador, guia e 

avaliador dos processos de aprendizagem, tem marcado os perfis dos alunos que são 

“nativos digitais” (Prensky, 2001). Devido a estas novas funções do professor podemos 

observar uma série de mudanças no professor no quadro 1. 

 

 

Mudança de.... Mudança para...  

Transmissor do conhecimento, fonte principal de 

informação, especialista em conteúdo e fonte de 

todas as respostas. 

Facilitador da aprendizagem, colaborador, treinador, 

tutor, guia e participante do processo de 

aprendizagem. 

O professor controla e dirige todos os aspetos da 

aprendizagem.   

O professor permite que o estudante seja mais 

responsável pela sua própria aprendizagem e 

disponibiliza-lhe diversas opções. 

Fonte: Resta, 2004 (p. 28 in Cevera, Almenara & Cejudo, 2010, p. 268)1 

 

Segundo Cevera, Almenara & Cejudo (2010, pp. 268-269), o professor deve 

desempenhar novos papéis em ambientes tecnológicos: 

• Consultor de informação/facilitador da aprendizagem. 

• Desenhadores de situações mediadas de aprendizagem. 

• Moderadores e tutores virtuais. 

• Avaliadores contínuos. 

• Orientadores. 

• Avaliador e selecionador de tecnologias. 

Com isto, podemos concluir que o professor tem um papel fundamental no 

processo de transmissão e produção de conhecimento. A pesquisa da informação é feita 

através das TIC, sendo adaptada às necessidades dos alunos, desempenhando assim um 

papel importante na formação deste. O professor torna-se assim num criador de 

conhecimentos e não um mero reprodutor de conhecimentos. 

                                                           
1 Tradução livre da autora do Relatório Final de Estágio 

Quadro 1 - Mudanças do papel do professor num ambiente tecnológico 
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Blázquez (2004) assinala os novos papéis dos professores como  

“a un rol organizativo en el que el profesor/a planifica y debe actuar como impulsor 

de la participación del grupo; a un rol sicial, creando un ambiente agradable de 

aprendizaje, interactuando com el alumnado y haciendo un seguimento positivo de 

ellos, y a un rol intelectual, centrando las discusiones en los puntos cruciales, 

haciendo preguntas y respondendo las dudas.” (Barzabal, 2013, p. 395) 

Segundo Barzabal (2013), os professores devem desenvolver algumas 

competências nas TIC: 

• Estar recetivos, ter uma atitude positiva para as TIC. 

• Utilizar com destreza as TIC em seu exercício profissional. 

o Utilizar e gerir dispositivos e ambientes de trabalho digitais. 

o Comunicar, relacionar e colaborar em ambientes digitais. 

o Obter, avaliar e organizar informação em formatos digitais. 

o Atuar de forma responsável, segura e cívica. 

• Conhecer e saber usar as TIC no âmbito educativo em geral e na sua área 

de conhecimento em concreto, dando um uso didático. 

• Planificar o currículo integrado as TIC (como meio instrumental no 

marco das atividades próprias da sua área de conhecimento, como meio 

didático e como mediadoras do desenvolvimento cognitivo). 

• Expor diversas atividades formativas que considerem o uso das TIC. 

• Utilizar as TIC na sala de aula para o trabalho colaborativo ou 

personalizado do estudante. 

• Avaliar o uso das TIC em ambientes educativos. 

Quando o professor adota um ensino apoiado nas TIC, “su rol se ve multiplicado 

y “acompaña” al alumno en su proceso de aprendizaje.” (López, 2010, p. 171). Um 

professor deve renovar-se a si mesmo, às metodologias e recursos que utiliza e tirar 

partido de todas as potencialidades que as tecnologias lhe disponibiliza. Em 

contrapartida, quando os professores adotam estas novas formas de ensinar, o aluno 

transforma-se no protagonista da sua própria aprendizagem, desenvolvendo destrezas e 

competências que lhe permitirão ser um “(…) constructor activo en su propio proceso 

de aprendizaje.” (López, 2010, p. 171). 

“lograr la integración de las TIC en el aula dependerá de la capacidad de los 

maestros para estructurar el ambiente de aprendizaje de forma no tradicional, 

fusionar las TIC com nuevas pedagogías y fomentar clases dinâmicas en el 
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plano social, estimulando la integracción cooperativa, ela aprendizaje 

colaborativa y el trabajo en grupo. Esto exige adquirir un conjunto deferente 

de competencias para manejar loa classe” (UNESCO, 2008, cit. por Barzabal, 

2013, p. 387). 

 

 

1.2.2. Os alunos e as TIC 

 Os alunos, em especial os “nativos digitais” (Prensky, 2001), utilizam as TIC 

quer em contexto educativo, quer na sua vida. 

As competências digitais devem permitir que os alunos sejam capazes de:  

• “buscar, seleccionar y analizar la información a través de diversas 

fuentes de inforción. 

• Utilizar el lengueaje gráfica para interpretar la realidad cercana. 

• Conocer las partes de un ordenador. 

• Enumerar los destintos usos del ordenador. 

• Conocer y utilizar el correo electrónico. 

• Utilizar Internet para la búsqueda y selección de información” (Ruiz, 

2008, cit. por Díaz, 2013, p. 42) 

 

O aluno deve aumentar a sua responsabilidade, autonomia e protagonismo na sua 

própria aprendizagem, isto é, “aprender a aprender” (Barzabal, 2013, p. 393) à medida 

que vai crescendo e avançando nos diferentes níveis educativos. Como aponta Espuny, 

Gisbert e Coiduras (2010 cit. por Barzabal, 2013, p. 393) deve passar a ser o máximo 

responsável da sua aprendizagem, tomar decisões para procurar e aceder à informação, 

pôr em ação destrezas, utilizar critérios, habilidades e saber aplicá-los.  

Segundo Osuna (2013, p. 62), existem alguns autores que defendem que os alunos 

deveriam desenvolver algumas capacidades: 

• Aprendizagem autónoma: o aluno deve ser capaz de enfrentar sozinho uma 

parte dos conteúdos, resolvendo de forma autónoma alguma das dúvidas 

que surge. 

• Aprendizagem autorregulada: deverá cumprir um plano de trabalho que se 

tenha proposto antecipadamente, conforme a programação prevista. 
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• Aprendizagem colaborativa: tem de ser capaz de comunicar e dialogar com 

vista a chegar a acordos, tanto com o professor como com os colegas. 

Cada vez mais os alunos adquirem as competências referidas sem que o 

professor tenha que as incutir. Os alunos cada vez mais são autónomos, são capazes de 

cumprir tarefas propostas pelo professor, são capazes de selecionar informação, de 

comunicar e debater ideias com os professores e colegas. Estes adquirem naturalmente 

estas competências não só por serem “nativos digitais” (Prensky, 2001), mas porque o 

trabalho em sala de aula adquire uma dimensão de participação ativa do aluno na 

construção do conhecimento.  

 

 

1.3. Recursos Educativos Digitais 

As escolas têm acompanhado o desenvolvimento tecnológico, quer a nível de 

equipamentos, quer a nível da aplicação destas em contexto de sala de aula.  

As TIC incluem hoje, para além dos computadores e da Internet, um conjunto de 

tecnologias de pequena escala como portáteis, os tablets, os netbooks, os telemóveis, os 

iPads, os iPods, os iPhones, etc. (Ramos, Teodoro & Ferreira, 2011, p. 11). O acesso a 

estes equipamentos permite aceder a uma panóplia de programas e aplicações como 

Apps, jogos, vídeos, softwares que permitem organizar facilmente quizzes, elaborar 

mapas de conceitos, proceder a votações eletrónicas, ler e criar histórias, atividades que 

interessam e motivam os nossos alunos, por isso, com um potencial pedagógico enorme.  

Em contraste com este panorama de possibilidades pedagógicas que estes 

recursos oferecem, temos um grande número de professores que estão atualmente nas 

escolas que são o que Prensky denomina de forma tão oportuna “imigrantes digitais” 

(Prensky, 2001).  

Tem-se assistido a cada vez mais experiências de sucesso no âmbito da 

integração dos recursos educativos digitais, o que mostra o esforço dos professores em 

se adaptarem a um contexto favorável à utilização destes recursos nas suas aulas. Estes 

recursos são caracterizados pela sua flexibilidade, acessibilidade ou mobilidade.  
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1.3.1. Aparelhos/dispositivos 

1.3.1.1. Computador  

Um dos desenvolvimentos tecnológicos mais relevante foi o surgimento dos 

computadores. A evolução dos computadores acompanhou a evolução tecnológica da 

Humanidade, havendo assim uma passagem “pelo manual, mecânico e digital.” (Gamito 

& Morais, 2013, p. 39).  

Até à década de 50 do século XX, os computadores estavam restringidos 

exclusivamente ao homem. Os computadores inicialmente foram inventados como 

máquinas capazes de computar, ou seja, de produzir cálculo. Ao longo destes anos as 

potencialidades do computador evoluíram gradativamente e de forma significativa, 

tornando-se numa máquina indispensável à simplificação de uma grande diversidade de 

tarefas. Como afirmam Gamito e Morais (2013): 

“um computador é atualmente, e de forma simplificada, um dispositivo 

eletrónico que permite ao seu utilizador desempenhar um conjunto de tarefas 

de forma mais simplificada e aceder a outras que, de outra forma, não 

estariam acessíveis ou seriam extremamente complicadas de executar.” 

(Gamito & Morais, 2013, p. 26)     

Foi no contexto da 2.ª Guerra Mundial (1939-1945) que a evolução dos 

computadores se efetivou, pois, para se atingirem determinados objetivos, como o de 

decifrar os códigos militares dos inimigos, estas máquinas eram imprescindíveis.  

Os anos 80, com maior incidência em 1981, trouxeram aquilo a que chamamos 

hoje de Computador Pessoal (PC), pois até à data eram vistos como máquinas de 

partilha, o que não acontece hoje em dia, ou seja, o computador tem como foco apenas 

um utilizador. Segundo Gamito e Morais (2013, pp. 26-27) o PC atualmente 

desempenha diferentes tarefas tais como:  

• Trabalhar: seja calculo estatístico, redação de documentos, preparação de 

apresentações multimédia, construção e consulta de base de dados, 

acesso ao e-mail e em contexto de trabalho como o controlo aéreo e a 

investigação cientifica. 

• Comunicar: o comutador é utilizado como meio de comunicação através 

da internet em funcionalidades como o e-mail, redes sociais e mensagens 

instantâneas. 
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• Entreter: principalmente entre os jovens este é um dos principais veículos 

para os videojogos, assim como para a visualização de filmes, 

fotografias, TV, etc. 

• Socializar: para além da internet, o e-mail e os chats, ainda temos as 

redes sociais como o Facebook. 

Hoje em dia é um equipamento que (quase) toda a gente possui e é de fácil 

acesso, ou seja, estão em todo o lado, em casa, no trabalho, nos serviços públicos, tanto 

de forma portátil como fixa. 

Em contexto educativo, o uso do computador assim como qualquer outro recurso 

didático, deve ser planeado para que seja utilizado da melhor forma. No contexto de 

utilização em sala de aula é importante e necessário que o professor esteja consciente 

dos objetivos que quer atingir com uma atividade. Quando o professor toma a decisão 

de integrar este recurso em contexto de sala de aula é necessário que tenha um 

conhecimento não só das funcionalidades do mesmo, domínio tecnológico, mas das suas 

potencialidades pedagógicas.   

 

 

1.3.1.2. Smartphone 

 A ideia de uso de tecnologia móvel como suporte à aprendizagem foi crescendo, 

sendo concetualizada nos anos 70 “com Alan Kay a fazer a primeira tentativa de 

desenho de uma plataforma de aprendizagem móvel suportada por computador.” 

(Moura, 2008, p. 123). 

Ao longo do século XXI temos assistido a um desenvolvimento tecnológico, em 

especial, dos telemóveis e à generalização. Esta foi uma das tecnologias que mais 

rapidamente se expandiu em toda a história da humanidade, apresentando capacidades 

tecnológicas, potencialidades cada vez mais avançadas.   

Uma das novas tendências que começa a ganhar força no uso das tecnologias na 

educação é o “Bring Your Own Device” (BYOD), isto é, cada utilizador traz o seu 

próprio dispositivo móvel e pode aceder a aplicações, redes ou a dados quando 

necessário, permitindo ao aluno envolver-se cada mais na aprendizagem.   
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Devido ao facto de hoje em dia os telemóveis ou smartphones serem um objeto 

inseparável dos jovens, nós professores só temos que aproveitar essa ligação e utilizá-lo 

em contexto de sala de aula como uma ferramenta de ensino e aprendizagem. O 

smartphone por ser uma tecnologia portátil é um equipamento de referência para o 

desenvolvimento de projetos de formação, para o meio de informação e conteúdos e 

para o meio de conhecimento. 

O aparecimento desta tecnologia, o smartphone, tem possibilitado o acesso a 

cursos interativos e multimédia, criando um tipo de educação designada por “just in 

time”, ou seja, o utilizador tem acesso a informação onde e quando quiser. Os 

utilizadores procuram cada vez mais conteúdos “just in time” e “just for me”, pois estes 

são ajustáveis ao seu perfil e são breves e flexíveis, permitindo assim que as aulas 

deixem de ser centradas no professor e passem a ser centradas no aluno. Como este 

método de aprendizagem é mais prático, ativo e personalizado permite ao aluno 

aprender destrezas de resolução de problemas, facilitar a experimentação e a 

investigação. 

 

 

1.3.2. As ferramentas office 

As ferramentas office foram desenvolvidas pela Microsoft em meados da década 

de 90. Este pacote disponibiliza Word, Excel, PowerPoint, Access e o Outlook. 

 

1.3.2.1. PowerPoint 

A ferramenta PowerPoint é uma ferramenta de apresentação, ou seja, é utilizada 

para criar apresentações visuais. Neste programa podemos encontrar inúmeras 

ferramentas de fácil uso que permitem criar apresentações simples, divertidas, 

complexas e profissionais, podendo incluir textos, imagens, vídeos e músicas.  

Esta ferramenta geralmente é utilizada por empresas e por profissionais da 

educação, que o utilizam para apresentar algum resultado, apresentar um trabalho ou 

para introduzir novos conhecimentos, ou seja, é um novo meio de expressão e 

transmissão de informação. Para além das empresas e dos profissionais de educação, 
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esta ferramenta também pode ser utilizada pelos alunos, de todos os níveis de ensino, 

para a apresentação de trabalhos, projetos, pesquisas, entre outros.  

     

 

1.3.2.2. Word  

A ferramenta Word é um editor de texto e pode ser utilizado em qualquer tipo de 

sistema operacional, em qualquer tipo de computador, em várias práticas do dia-a-dia e 

em vários setores de atividades, como por exemplo, no setor educativo.  

O Word é especializado na produção de textos, sendo possível criar desde documentos 

simples até aos mais complexos, tais como: textos, tabelas, quadros, relatórios, cartas, 

ofícios, procurações, trabalhos, entre outros. As produções de texto são bastante 

exploradas, como letras de músicas, poesias e rimas, criação de histórias e textos 

descritivos, redigir trabalhos, projetos e pesquisas, construir fichas.  

O Word tem disponível uma barra de ferramentas onde permite ao utilizador ter 

acesso a uma basta variedade de opções que permitem formatar o texto. 

 

 

1.3.3. Internet 

A Internet teve as suas origens num projeto do Departamento de Defesa dos 

Estados Unidos da América, no auge da “Guerra Fria” (Bastos, 2011, p. 163), com o 

objetivo de criar uma rede descentralizada de comunicações que pudesse resistir a um 

potencial ataque nuclear russo. 

No início da década de 70 surgiu a ideia de criar uma rede onde as mensagens 

eram separadas em pacotes, ou seja, dividida em partes. Assim, em caso de falhas na 

rede um determinado pacote podia ser destruído sem interromper o percurso dos outros. 

Para que fosse possível a conexão entre os diversos computadores e o percurso dos 

pacotes não pudesse ser interrompido foi criado o Protocolo Internet, sendo mais tarde 

substituído pelo Protocolo TCP (Transmission Control Protocol). Até meados da 

década de 80 o seu uso estava restringido aos laboratórios militares e departamentos 

científicos, só depois dessa data é que a sua utilização se alargou ao meio académico e 

ao da investigação. 
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Segundo Tesouro & Puiggalí (2004, cit. por Bastos, 2011, p. 164), o ano de 1983 

é considerado o ano de nascimento da Internet, quando se separa a parte militar da parte 

social da rede. 

No século XXI o interesse na Internet, por parte dos jovens, começa a aumentar 

e cada vez mais a sua utilização começa mais cedo. A Internet trouxe inúmeras 

vantagens e algumas desvantagens. Como vantagens destacam-se o entreter, informar, 

educar, comunicar, conhecer pessoas e promover a criatividade, trabalhar à distância de 

forma colaborativa e cooperativa, desenvolver as habilidades de procura, seleção e 

organização de informação, enviar mensagens eletrónicas, como arquivos, imagens, 

vídeos. São exemplo de desvantagens a desproteção dos dados, risco de adição na 

utilização de internet e jogos e acesso a mensagens abusivas ou obscenas.   

Quanto às suas potencialidades, a internet também nos permite rapidamente 

“atravessar fronteiras/barreiras linguísticas, políticas e socioculturais, em direções mais 

surpreendentes do que esperado, oferecendo tudo e qualquer coisa conhecida ou 

imaginável, ao simples alcance de um click.” (Santos & Matos, 2013, p. 185). 

Os recursos que oferece a Internet nos processos de ensino-aprendizagem, 

“además de ser herramientas que optimizan la gestión de la información, se 

convierten en instrumentos que favorecen la conformación de redes de 

comunicación basadas en la reciprocidad y la cooperacón y motivadas por la 

innovación y generación de conocimiento”. (Vila, 2006 cit. por Vila, Andrés 

& Cano, 2013, p.223) 

Segundo Horton (2000, cit. por Cevera, Almenara & Cejudo, 2010, p. 276) para 

uma aprendizagem através da internet os alunos têm de ter as seguintes características: 

• Ter alguma capacidade para a autoaprendizagem e olhar para si mesmo 

como benéfico. 

• Ser autodisciplinado, com capacidade de controlar seu tempo e gostar de 

trabalhar sozinho. 

• Saber expressar-se por escrito com clareza. 

• Possuir certas habilidades e experiencias no manuseamento das TIC e 

valorizar o seu papel positivamente na educação. 

• Ter necessidade de uma determinada formação e carece da 

disponibilidade necessária para assistir a um curso presencial.  
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• Possuir sentido positivo antes dos pequenos problemas técnicos que se 

apresentam e ser capaz de os solucionar. 

• Ter alguns objetivos formativos claros. 

• Ter alguns conhecimentos prévios da matéria que se vai tratar. 

A Internet aumenta a motivação dos alunos pela aprendizagem, participação e 

empenho nas atividades. Esta tornou-se numa ferramenta essencial para os professores.  

Em 1994, nasce a World Wide Web (WEB), criada por Tim Berners-Lee. Este 

serviço da internet foi desenvolvido com o principal objetivo de ser um repositório de 

informações facilitando a partilha de informação.  

 

 

1.3.3.1. As ferramentas Web 2.0  

O conceito como Web 2.0, surge em 2004 e é um conceito proposto por Tim 

O’Reilly e o MediaLive International. 

A Web está a entrar numa nova fase, uma nova versão e melhorada que se 

denomina de “web 2.0 e también Web social” (Vila, Andrés & Cano, 2013, p. 213). A 

parte social é um dos pilares da Web 2.0, assim como o desenho, a criação, a publicação 

e a utilização de conteúdos que podem ser partilhados com outros utilizadores. A sua 

componente social é baseada na comunicação e colaboração com outras pessoas 

eliminando as barreiras do tempo e do espaço. 

Antes da Web 2.0 eram poucas as aplicações que ofereciam espaços de livre 

acesso, escrita e produção de conteúdos de forma gratuita. Uma das suas características 

é que o utilizador é apenas um recetor de informação existentes na rede.  A atual Web 

2.0 contém uma série de recursos que permitem ser utilizados em contextos educativos, 

ou seja, no processo de ensino-aprendizagem e permite que o utilizador seja emissor e 

recetor, autor de conteúdos. 

“gracias al desarrollo actual de Internet (denominada Web 2.0), donde, 

además de consultar información, cualquier ususrio puede aportar su propria 

inforción (participamos en redes, «colgamos» vídeos, fotos, etc.), la 

enseñanza parece que está destinada a focalizar su atención ante este nuevo 

marco de possibilidades”. (Vila, Andrés & Cano, 2013, p. 215-216). 



19 
 

A Web social, segundo Cobo y Pardo (2007, cit. por Vila, Andrés & Cano, 2013, 

p. 223) fornece alguns contributos na educação: aprender fazendo, aprender interagindo, 

aprender procurando e aprender partilhando. 

Segundo Pérez & Suñé (2011, p. 59) a maior parte dos serviços e ferramentas da 

Web 2.0 partilham três funcionalidades que estão na base do trabalho colaborativo: 

• Funcionalidade para definir o próprio perfil assim como o de outras 

pessoas. Por exemplo blogues e wikis permitem definir diferentes níveis 

de permissões; nas redes sociais selecionam-se contactos e amizades e 

administra-se o nível de privacidade e acesso à informação. Permitem 

atribuir papeis e definir o nível de participação das pessoas do grupo. 

• Funcionalidades para a comunicação. Sistemas de comentários, 

mensagens e chats que permitem que as pessoas dialoguem e se 

necessário cheguem a acordos sobre um objetivo em comum. 

• Funcionalidades para a criação e publicação conjunta. Permitem 

realizar um seguimento das contribuições individuais e, de cada vez, 

configurar o produto final a partir delas.  

A Web 2.0 apresenta-nos algumas ferramentas tais como os blogues, os Wikis, o 

Del.icio.us, o YouTube, o Flickr, as WebQuests e o e-mail.  

 Nas últimas décadas temos assistido a uma grande expansão do vídeo quer no 

ensino quer na sociedade em geral. O vídeo ganha uma grande dimensão na década de 

50 com o aparecimento da televisão a cores, tendo mais tarde adquirido novos 

contornos ao massificar-se com as handycams.  

 Segundo Regaña (2013, pp. 171-177) as funções que pode desempenhar o vídeo 

nos processos formativos têm sido concretizadas nos seguintes tipos e caraterísticas, tais 

como transmissor de informação, instrumento motivador, instrumento de conhecimento, 

instrumento de avaliação, instrumento de comunicação e alfabetização icónica, 

formação aperfeiçoamento do professor nos aspetos e estratégias didáticos e 

metodológicos, formação e aperfeiçoamento dos professores nos seus conteúdos da área 

do conhecimento, ferramenta de investigação psicodidática, recurso para a investigação 

de processos desenvolvidos em laboratórios. 
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Hoje em dia através da ferramenta Web 2.0, o utilizador pode facilmente 

visualizar e partilhar vídeos. Uma das ferramentas Web 2.0 utilizadas para a partilha de 

vídeos é o YouTube. Esta ferramenta foi criada em 2005, por Steve Chen, Chad Hurley 

e Jawed Karim, com o objetivo de partilhar vídeos. Inicialmente este serviço consistia 

em partilhar conteúdos audiovisuais como excertos de filmes, de programas televisivos, 

videoclipes e conteúdos produzidos por amadores, utilizando o Macromedia Flash. 

(Cruz, 2008, p. 25).  

Qualquer pessoa pode publicar vídeos, através da criação de uma conta, e a 

partir daí pode carregar vídeos de produção própria e disponibilizá-los para o público.  

Ao criar a conta os utilizadores têm um formulário onde podem adicionar instruções, 

dicas ou comentários que irão aparecer depois de o vídeo estar disponível, os 

comentários também podem ser geridos pelo utilizador.  

O YouTube atingiu uma popularidade que qualquer pessoa, quer sejam “nativos 

digitais” quer seja “imigrantes digitais” (Prensky, 2011), conhece esta ferramenta. Esta 

ferramenta tem algumas vantagens tais como, ser gratuita, tem um controlo rigoroso na 

informação que é publicada e está disponível para qualquer utilizador.  

Para além do YouTube, o professor ainda tem disponível o TeacherTube. Criado 

por Jason Smith e disponível a partir de 2007. Este é um site de partilha de vídeos tal 

como o YouTube, mas dirigido para um público mais restrito, ou seja, é direcionado 

para o ensino/educação.  

 

 

1.3.3.2. A plataforma “Escola virtual”  

A plataforma Escola Virtual surgiu como um projeto online inovador na educação, 

e foi da responsabilidade da Porto Editora. É uma plataforma e-learning que contém 

recursos e ferramentas necessárias à exploração de conteúdos programáticos, tais como 

os testes que estão catalogados por temas; recursos digitais tais como vídeos, animações 

e interatividades; acesso a manuais digitais. Esta plataforma está em constante evolução, 

é de simples utilização, podendo ser acedida através do site 

http://www.escolavirtual.pt/. Esta permite uma utilização individual e institucional, ou 

seja, via escola. 
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Acesso individual: 

• “Estão disponíveis os manuais do Grupo Porto Editora relativos à área 

de docência do professor, com inúmeros recursos associados; 

• Milhares de recursos multimédia catalogados por ano, disciplina e 

tema; 

• Milhares de testes, fichas e questões catalogadas por ano, disciplina e 

tema; 

Acesso via escola: 

• Ferramentas de criação de aulas e de testes personalizados. 

• Acompanhamento do registo de desempenho dos seus alunos; 

• Atribuição de trabalhos através de um processo mais simples e 

intuitivo; 

• Possibilidade de análise por tópicos de cada disciplina da evolução 

dos seus alunos;  

• Comunicação com os alunos.” (Escola Virtual, 2017). 

Ao entrarmos na plataforma encontramos três perfis, o do professor, o do aluno e 

encarregados de educação e das instituições.  

No perfil do professor, o professor para aceder a este espaço tem de estar a 

lecionar e inscrito no Espaço Professor, tendo para tal que a direção da escola fornecer a 

sua licença. Caso não esteja a lecionar pode aceder a este espaço adquirindo “licença 

individual para professor”, que irá permitir o acesso a todo o material desde o 1.º ao 12.º 

ano de escolaridade.  

O professor ainda tem disponível: 

• “Acesso a todos os manuais do Grupo Porto Editora com centenas de 

recursos associados; 

• Milhares de recursos multimédia catalogados por ano, disciplina e 

tema; 

• Milhares de testes, fichas e questões catalogadas por ano, disciplina e 

tema; 

• Ferramentas de criação de aulas e de testes personalizados.” (Escola 

Virtual, 2017). 

No perfil dos alunos e encarregados de educação, a plataforma disponibiliza 

perguntas catalogadas por temas; vídeos, animações e interatividades; relatórios 

descritivos da evolução dos conhecimentos; e acesso aos manuais digitais. Permite ao 
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aluno fazer uma descoberta e interiorização de conhecimentos através da realização de 

exercícios e dos vídeos disponíveis na plataforma. 

No perfil instituições está disponível a plataforma, a quem se destina, quem já 

utiliza e projetos de sucesso. 

Principais benefícios e funcionalidades: 

• “Acesso a testes de avaliação das aprendizagens, com resultados 

automáticos; 

• Identificação dos tópicos que os alunos dominam e aqueles que 

deverão estudar melhor;  

• Recomendação de aulas interativas e atividades em função dos 

resultados individuais de cada estudante;  

• Acesso a relatórios sobre o desempenho dos alunos nas tarefas 

efetuadas na plataforma; 

• Possibilidade de análise da evolução da turma por tópicos de cada 

disciplina; 

• Atribuição de trabalhos através de um processo simples e intuitivo; 

• Comunicação com as turmas ou individualmente com cada aluno”. 

(Escola Virtual, 2017). 

    Esta plataforma destina-se a todas as instituições que lecionam os níveis de 1.º 

ao 12.º ano de escolaridade do ensino regular e profissional, às escolas privadas, às 

autarquias e aos centros de estudos. Por consequência há projetos desenvolvidos com 

algumas instituições que utilizam a escola virtual como apoio nas aulas e no 

acompanhamento dos alunos.    

A utilização da Escola Virtual vai ao encontro da aplicação das TIC no contexto 

de sala de aula. Esta fornece um vasto conjunto de recursos interativos quer ao professor 

quer ao aluno, permitindo assim um método de estudo mais atrativo e estimulante.  
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1.3.3.3. Os Museus Digitais 

 

“Um museu, tal como o ser humano, nunca está totalmente concluído, uma 

vez que é uma construção em constante transformação, desta forma, não é 

mais do que o reflexo do próprio ser humano. Podemos afirmar que a arte e a 

vida correm em paralelo, e que o papel do museu passa por estimular a 

construção individual e livre do saber, contribuindo para ampliar a riqueza da 

experiência humana.” (Fonseca, 2016, p. 19). 

Segundo Brigola (2011, p. 43), desde pelo menos a cultura megalítica que há 

registos de colecionismos, mas só apenas no renascimento é que são reconhecidas a 

formação de coleções. Já em meados do séc. XVII, a par de pinacotecas existentes em 

casas nobres e religiosas, destaca-se D. Luís de Menezes, 3.º Conde da Ericeira, que 

iniciou, no Palácio da Anunciada, em Lisboa, um Gabinete de curiosidades naturais, 

bem como uma biblioteca que chegou a possuir mais de quinze mil volumes e 

ornamentada com globos, instrumentos matemáticos e coleções de antiguidades e de 

numismática.  

No reinado de D. João V, através do Alvará sobre a conservação de monumentos 

antigos, houve a missão de salvaguardar o património edificado e, sobretudo, a dos bens 

culturais móveis. Desta atividade resultou a recolha de objetos arqueológicos em 

mármore e em vários metais, descobertos em escavações casuais em diversas partes do 

país, nascendo o “primeiro museu nacional de arqueologia”, no edifício do Paço dos 

Duques de Bragança.   

Com o modelo pombalino ganharam vigor as iniciativas estatais: os museus de 

história natural e jardins botânicos da Ajuda (1768) e os da Universidade de Coimbra 

(1772), permitindo a observação direta dos seres e dos objetos, e o experimentalismo 

como metodologia educativa. Assim nasceu um novo conceito de Museu, sendo este 

alargado ao público com dias fixos por semana; sofisticaram-se os equipamentos - 

livraria, casa do risco, laboratório, salas de preparação, armazém; contrataram-se 

especialistas estrangeiros e funcionários permanentes; organizaram-se expedições 

científicas aos territórios continental e ultramarinos.  

 Inicialmente, o museu era visto unicamente como um espaço dirigido para a 

formação dos trabalhadores a nível artístico, mas rapidamente se associou a atividades 

didáticas, tais como conferências sobre arte e visitas a espaços patrimoniais. Atualmente 
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o museu tem a função de ser um instrumento de educação, participação, 

conscientização, mudança social, estudo e investigação, interpretação e exposição, 

incorporação, inventário e documentação e de conservação.  

Devemos ter em conta a Lei Quadro dos Museus Portugueses, que define museu 

no seu Artigo 3.º: 

 “1 — Museu é uma instituição de carácter permanente, com ou sem 

personalidade jurídica, sem fins lucrativos, dotada de uma estrutura 

organizacional que lhe permite:  

a) Garantir um destino unitário a um conjunto de bens culturais e valorizá-los 

através da investigação, incorporação, inventário, documentação, 

conservação, interpretação, exposição e divulgação, com objectivos 

científicos, educativos e lúdicos;  

b) Facultar acesso regular ao público e fomentar a democratização da cultura, 

a promoção da pessoa e o desenvolvimento da sociedade.  

2 — Consideram-se museus as instituições, com diferentes designações, que 

apresentem as características e cumpram as funções museológicas previstas 

na presente lei para o museu, ainda que o respectivo acervo integre espécies 

vivas, tanto botânicas como zoológicas, testemunhos resultantes da 

materialização de ideias, representações de realidades existentes ou virtuais, 

assim como bens de património cultural imóvel, ambiental e paisagístico.” 

(Decreto Lei n.º 47, 2004). 

 Segundo a Direção Geral do Património Cultural (2017) os museus e os 

monumentos são lugares únicos que nos proporcionam experiências memoráveis e uma 

aprendizagem indispensável à formação da identidade, quer pela sua beleza e pelo seu 

enquadramento, pelas suas coleções e pela sua programação cultural. São espaços que 

transmitem valores, despertam memórias e interagem com a contemporaneidade. 

A International Council of Museums (ICOM) define museu como uma 

“instituição permanente ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, com fins 

não lucrativos, aberta ao público, que adquire, conserva, investiga, expõe e difunde o 

património material e imaterial da humanidade e o seu contexto/ambiente para fins 

educacionais, investigacionais e lúdicos.” (Botelho, 2010, p. 13). 

 Os museus são instituições que procuram representar a diversidade cultural e 

natural da humanidade, assumindo um papel essencial na proteção, preservação, 
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investigação, comunicação, educação e transmissão do património. Estes têm como 

objetivo contribuir para uma maior diversidade de atividades, desenvolver as 

competências dos seus técnicos, gerar maior reflexão, trocar experiências e 

conhecimentos, permitindo assim prestar serviços educativos aos visitantes quer sejam 

estudantes ou não. Em alguns museus podemos encontrar os seguintes serviços 

educativos: atividades culturais, como ateliês e oficinas, sessões de conto, espetáculos 

de música, teatro ou dança, workshops, seminários, visitas guiadas a coleções ou a 

setores específicos do museu ou monumento.  

Com a evolução da tecnologia, os museus viram-se obrigados a acompanhar este 

desenvolvimento e criaram plataformas online onde podemos ter acesso a várias 

informações, quer sobre os museus quer sobre as suas exposições, contribuindo para 

uma atividade educativa no processo de ensino e de aprendizagem. A Direção Geral do 

Património Cultural (DGPC) tem a seu cargo a gestão direta de 23 monumentos e 

museus, onde se incluem 5 monumentos e 15 museus nacionais inscritos na lista do 

património mundial da UNESCO. No site, ainda podemos encontrar informação 

completa em relação aos 146 museus agregados na Rede Portuguesa de Museus (RPM), 

credenciados pela DGPC.  

“a RPM tem como objetivos: a valorização e a qualificação da realidade 

museológica nacional, a cooperação institucional e a articulação entre 

museus, a descentralização de recursos, o planeamento e a racionalização dos 

investimentos públicos, decorrentes da aplicação de fundos comunitários,  em 

museus, a difusão da informação relativa aos museus, a promoção do rigor e 

do profissionalismo das práticas museológicas e das técnicas museográficas, 

o fomento da articulação entre museus e a valorização formativa dos seus 

profissionais.” (DGPC, 2017). 

 

 

1.3.3.3.1. Mosteiro da Batalha 

Este monumento faz parte do Património Mundial da UNESCO. Ao entrarmos 

nesta página podemos encontrar informação sobre o monumento (figura 1), como a de 

várias personalidades como D. João I, D. Duarte, D. Afonso V, D. João II, D. Manuel I, 
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D. João III, Príncipe D. Fernando e D. Carlos I, assim como informação sobre a sua 

história, arquitetura, personalidades e o património associado a este monumento; sobre 

as visitas ao monumento; sobre o que podemos aprender com o património, como por 

exemplo Leitura de Contos, Peddy-paper, "Vamos a casa do Frei Domingos", "Trivial 

do Mosteiro", "Oficina de História das Artes" e Visitas encenadas; sobre a Vila da 

Batalha e por fim sobre a rede de mosteiros.  

  

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3.3.2. Padrão dos Descobrimentos 

O Padrão dos Descobrimentos foi criado para homenagear a grandeza do Infante 

D. Henrique, os homens que contribuíram para a expansão portuguesa e sintetiza um 

passado glorioso. É um local de eleição para divulgar o que de melhor se faz na área da 

investigação histórica.  

Ao entrar nesta plataforma podemos aceder a várias informações sobre cada uma 

das personagens envolvidas nos descobrimentos tais como Infante D. Henrique, 

Bartolomeu Dias, Cristóvão da Gama, Afonso de Albuquerque, Afonso Gonçalves 

Baldaia, António de Abreu, Estevão da Gama, Fernão de Magalhães, Francisco Xavier, 

Gaspar Corte-Real, João de Barros, Martim Afonso de Sousa, Nicolau Coelho, Pedro 

Álvares Cabral, Gil Eanes, Vasco da Gama, Diogo Cão, Infante D. Fernando, D. Filipa 

de Lencastre, Fernão Mendes Pinto, Frei Gonçalo de Carvalho, Frei Henrique de 

Figura 1 - Mosteiro da Batalha 

Fonte: http://www.mosteirobatalha.gov.pt/pt/index.php 
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Coimbra, Gomes Eanes de Zurara, Infante D. Pedro, Jácome de Maiorca, João 

Gonçalves Zarco, Luís Vaz de Camões, D. Afonso V, Nuno Gonçalves, Pedro Nunes, 

Pêro da Covilhã, Pêro de Alenquer e Pêro de Escobar. Para além destas personagens 

envolvidas nos descobrimentos ainda temos acesso aos símbolos associados a esta 

época tais como, Bandeira, Caravela, Espada, Padrão, Quadrante e astrolábio. 

Para além do acesso às referidas informações, ainda podemos ter acesso aos 

eventos que já aconteceram ou irão acontecer no Padrão dos Descobrimentos, e ainda 

temos um serviço educativo, onde temos várias atividades direcionadas para os alunos e 

também para o público geral (figura 2).  

 

Figura 2 - Padrão dos Descobrimentos 

Fonte: http://www.padraodosdescobrimentos.pt/pt/ 

 

 

1.3.3.3.3. Casa Comum 

A plataforma Casa Comum disponibiliza um leque alargado de fundos 

documentais. Na Casa Comum cruzam-se instituições e fundos documentais, arquivos 

pessoais e de entidades coletivas, arquivos textuais, fotográficos e audiovisuais (figura 

3). 
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O projeto Casa Comum disponibiliza na Internet, de modo simples e rápido, 

documentação histórica de diferentes países da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa, criando um espaço de diálogo e de memória das nossas Culturas e da 

História de cada um dos parceiros envolvidos neste projeto.  

Este projeto é uma continuação da Fundação Mário Soares, que tem como 

objetivo salvaguardar memórias. Para além da parceria que a Casa Comum tem com a 

Fundação Mário Soares, também tem outras como com Ação para o Desenvolvimento, 

Arquivo e Museu Resistência Timorense, Arquivo Histórico de S. Tomé e Príncipe, 

Arquivo Nacional de Cabo Verde, Associação Memoriando, Casa Museu Abel Salazar, 

Fundação INATEL e Instituto de História Contemporânea FCSH/UNL.   

 

 

1.3.3.3.4. Hemeroteca 

A Hemeroteca Digital tem por objetivo a construção duma biblioteca digital. 

Podemos encontrar diversos títulos de publicações periódicas, com destaque para as 

coleções digitais de periódicos do fundo local e histórico, completadas com fichas 

históricas de apresentação dos jornais e revistas, raridades bibliográficas relacionadas 

Figura 3 - Casa Comum 

Fonte: http://casacomum.org/cc/ 
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com a imprensa escrita e bibliografia de referência para o estudo e consulta do acervo 

bibliográfico da Hemeroteca Municipal de Lisboa (figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. M-learning  

Segundo López (2010) as TIC oferecem a possibilidade de criar diferentes 

contextos de aprendizagem surgindo, de entre outras possibilidades, o que se denomina 

de “e-learning”: um modelo de formação apoiado nas tecnologias e centrado no aluno e 

no seu processo de aprendizagem. O m-learning é uma extensão do e-learning.   

Os primeiros estudos sobre o Mobile Learning ou m-learning começam a 

aparecer no ano de 2000. O m-learning representa o potencial das novas tecnologias 

móveis, ou seja, a propagação das tecnologias móveis e a sua adaptação por parte dos 

jovens fez com que os professores começassem a introduzi-la no contexto de sala de 

aula. 

Um dos nomes que mais tem contribuído para a definição do significado e 

finalidades da aprendizagem suportada por tecnologias móveis ou Mobile Learning é 

Mike Sharples. A definição do termo Mobile Learning “não é uma tarefa simples ou 

sequer consensual entre os investigadores da área” (Traxler, 2009; Woodill, 2011 cit. 

por Certal & Carvalho, 2011, p. 1427). Apesar das dificuldades em chegarem a um 

Figura 4 - Hemeroteca 

Fonte: http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/ 
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consenso existe um esforço por parte dos investigadores em encontrarem pontos 

comuns, que possam consolidar a teoria para o m-learning.  

É importante salientar que a evolução do conceito m-learning vai sofrendo 

alterações, de acordo com o permanente desenvolvimento das tecnologias.  

Como o próprio nome indica, m-learning significa aprendizagem móvel, ou seja, 

não está limitada a um local fixo, é flexível e permite desenvolver um trabalho contínuo 

por parte dos alunos, autónomo e permanente. Sharples (2004, cit. por Camacho, 2012, 

p.113) define m-learning como “el aprendizaje que implica el uso de dispositivos 

móviles”. Segundo Moura (2012, p. 128), Quinn alarga a sua definição ao utilizador e 

ao contexto, considerando que o m-learning compreende aprendizagens de curta 

duração, favorecendo o fornecimento de informação necessária num determinado 

contexto e para um determinado fim.  

“Segundo a literatura, a definição de m-learning é geralmente enquadrada 

numa de quatro perspectivas: centrada na tecnologia; na relação com o e-

learning; extensão da educação formal; centrada no aprendente (Traxler, 

2009; Winters, 2006).  

Numa perspectiva tecnológica, o m-learning caracteriza-se por ser uma 

aprendizagem suportada por dispositivos móveis como leitores de música 

portáteis (MP3), assistentes pessoais digitais (PDA), telemóveis, 

computadores de bolso e computadores portáteis.” (Kukulska-Hulme & 

Traxler, 2005; Traxler, 2009, cit. por Certal & Carvalho, 2011, p. 1427). 

Podemos verificar que existem várias definições sobre o m-learning (quadro 2), 

segundo Camacho (Camacho & Lara, 2011 cit. por Garrido, 2013, p. 298): 

 

O Mobile learning não trata da distribuição de conteúdos mediante 

dispositivos móveis, mas sobre os processos de conhecer, operar e 

aprender através de novos e cambiantes contextos de aprendizagem. 

London Mobile Learning Group 

– LMLG (2009) 

O Mobile learning é o acesso, a personalização, a participacão, a 

inclusão e o controlo dos estudantes sobre a própria aprendizagem. 

Laurrilard (2007) 

Trata-se da aquisição ou modificação de qualquer conhecimento, 

habilidades mediante o uso da tecnologia móvel em qualquer momento 

e os resultados na modificação da conduta. 

Upside Learning (2011) 

Quadro 2 - Definição de m-learning 
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Qualquer tipo de aprendizagem que se produz quando o aluno não está 

numa ubiquidade fixa e pré-determinada, ou quando se aproveita das 

oportunidades que oferecem as tecnologias móveis. 

Wikipédia (RU) (2010) 

Trata-se de entender e saber utilizar a nossa vida quotidiana como 

espaço de aprendizagem. 

Pacheco, Bachmair y Cook 

(2010) 

Fonte: Garrido (2013, p. 298) 

 

Costa, Xavier & Carvalho (2014, p. 202) também propõem várias definições 

para o m-learning (quadro 3): 

“O m-learning é a aquisição de qualquer conhecimento e habilidade através da 

utilização de tecnologia móvel, em qualquer lugar, a qualquer hora, resultando 

numa alteração de comportamento do aprendiz que pode indicar o resultado de 

aprendizagens.” 

Geddes (2004) 

“O m-learning é um processo de aprendizagem que enfatiza as vantagens dos 

dispositivos móveis, das tecnologias de comunicação ubíquas e das interfaces 

inteligentes. A adoção de m-learning facilitará progressos na pedagogia, nos 

papéis educativos, nos conteúdos curriculares e nas aulas práticas.”  

Sharma e Kitchens 

(2006) 

“O m-learning representa possibilidades e um esforço bem-intencionado para 

ajudar ainda mais a humanidade a potencializar sua aprendizagem. O mundo 

atual conectado e mercantilizado oferece aos alunos a qualquer hora e em 

qualquer lugar, um grande acesso à informação que está organizada e acessível 

predominantemente fora do domínio da escola.” 

Eisenberg (2007) 

“O m-learning é uma exploração de tecnologias ubíquas à mão, juntamente com 

as redes de telefonia sem fio para facilitar, apoiar, melhorar e ampliar o alcance 

do ensino e da aprendizagem.” 

Brown (2010) 

Fonte: Elaboração própria2 

 

Após a análise dos quadros anteriores (quadro 2 e 3) conclui-se que o m-learning 

é descrito de várias formas, mas todas as definições têm dois pontos em comum, 

consideram a vantagem do trabalho com dispositivos móveis e a ocorrência de 

aprendizagem. 

Para Garrido (2013) o m-learning tem diversas características, como podemos 

verificar no quadro 4. 

                                                           
2 Tradução livre da autora do Relatório Final de Estágio 

Quadro 3 - Definição de m-learning 
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Espontâneo  Contextual  Centrado no que aprende Divertido 

Situado  Leve  Cria conteúdos por parte do 

utilizador 
Gestual 

Portátil  Informal  Cooperação Contextual 

Individual  Reforço. Meio ideal para 

apoiar o rendimento. 

Informal Sensitivo e 

conectado 

Fonte: Elaboração própria 

 

Nos últimos anos os professores têm vindo a facilitar a integração das 

tecnologias, ou seja, do m-learning no contexto de sala de aula com o objetivo de 

melhorar a experiência educativa dos alunos, permitindo assim a participação do aluno 

numa aprendizagem baseada em desafios, resolução de problemas e espírito crítico. Ou 

seja, o m-learning acontece sempre que existe uma aprendizagem tirando partido dos 

dispositivos móveis. Os Smartphones são um dos dispositivos móveis mais usadas, por 

serem por excelência uma tecnologia portátil que já tem muita capacidade de 

armazenamento e com funções similares às de um computador.   

Segundo John Traxler (2009, cit. por Certal & Carvalho, 2011, p. 1428), numa 

sociedade onde as tecnologias móveis estão omnipresentes, encontrar a informação 

correta, ajustada e em tempo útil, ao invés de a possuir ou conhecer previamente, é uma 

das características que definem a aprendizagem em geral e o m-learning em particular. 

Frohberg (2009, cit. por Camacho, 2012, p. 115) representa uma abordagem 

social construtivista do m-learning destacando os aspetos seguintes como suas 

principais realizações:  

• Permite integrar a aprendizagem em contextos de socialização para a 

cooperação nas comunidades de aprendizagem. 

• Proporciona oportunidades de construção de conteúdos que conduzem ao 

entendimento mais profundo, à aplicação do conhecimento, à reflexão e à 

avaliação.  

• Otimiza o nível de controlo das atividades de plataforma para melhorar a 

orientação e a coordenação. 

• Facilita a colaboração entre a equipa de alunos para cumprir um objetivo 

de aprendizagem comum. 

Quadro 4 - Características do m-learning  
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Segundo Cochrane e Baterman (2010, cit. por Garrido & Andonegui, 2013, p. 

285) os principais benefícios do m-learning para a educação superior são: 

• Exploração de novas técnicas de ensino e práticas de aprendizagem. 

• Permitem a realização de uma «aprendizagem autêntica», por outras 

palavras, facilita a aprendizagem em qualquer lugar, em qualquer 

momento e centrado no estudante. 

• Os estudantes beneficiam das potencialidades das tecnologias móveis 

Web 2.0: conectividade, mobilidade, geolocalização, redes sociais, 

podcast pessoais e vodcasting, etc. 

• Reduz-se a «brecha digital» facilitando o acesso aos contextos de 

aprendizagem e a ferramentas de criação de conteúdos que são acessíveis 

e produzidos pelos estudantes. 

• Passa de um modelo da informática fixa, em geral dedicado à 

computação, a um telemóvel: deste modo, o novo paradigma de 

computação converte qualquer espaço num espaço de potencial 

aprendizagem.    

Existem quatro vantagens da utilização do m-learning segundo Oliveira, Roberto 

e Costa: 

“a primeira concerne o conteúdo, visto que os dispositivos móveis permitem 

armazenar, partilhar e manter acessíveis documentos (áudio, vídeo, texto) em 

qualquer lugar. Segue-se a vantagem da captura que diz respeito à capacidade 

de o indivíduo produzir conteúdos através dos seus dipositivos podendo, 

posteriormente, partilhá-los ou apenas guardar os mesmos. Ao partilhar, o 

indivíduo está a comunicar e, por conseguinte, está a materializar a terceira 

qualidade dos recursos móveis, ou seja, a comunicação estabelecida pode 

realizar-se de forma síncrona ou assíncrona. Por fim, a quarta qualidade dos 

dispositivos móveis reporta-se à possibilidade de obter resultados através de 

aplicações e de ferramentas que, de outra forma (através da memória, por 

exemplo), seria difícil alcançar.” (Oliveira, Roberto e Costa, 2014, pp. 362-

363). 
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1.4.1. Jogos 

A palavra jogo deriva do latim “jocus”, que significa gracejo, divertimento e 

brincadeira. O jogo é uma atividade que pode ser física ou intelectual e baseia-se por um 

sistema de regras que têm de ser seguidas para o seu bom funcionamento. 

Segundo Alves (2012, p. 12) o jogo é um elemento da cultura, pois a presença 

dos jogos na história da humanidade acompanha a própria evolução do homem. Estes 

são um elemento da cultura que contribui para o desenvolvimento social, cognitivo e 

afetivo dos sujeitos. O jogo sempre foi visto como um entretenimento, mas com o 

desenvolvimento das sociedades o jogo passou a ser visto e usado como um método de 

ensino e de aprendizagem, pois para além das regras implícitas também podem ser 

criados com o objetivo de ensinar determinado conteúdo.  

Nos nossos dias, com o avanço da tecnologia e da ciência, podemos encontrar 

diversos tipos de jogos, tanto digitais como adaptações de jogos tradicionais. Segundo 

Paula e Valente (2014), o uso de jogos digitais começa a ser explorado em meados da 

década de 1980, mas apenas a partir da década de 2000 é que há uma intensificação das 

pesquisas e da utilização em contextos educacionais. 

“O jogo é um instrumento com o qual o educador pode ajudar a criança a 

crescer como pessoa. A importância do jogo no desenvolvimento da criança é 

uma questão fundamental, daí a sua inclusão nos programas escolares. Os 

professores devem ter consciência da necessidade de um espaço, tanto físico 

quanto temporal, para o jogo acontecer” (Retondar, 2007 cit. por Baranita 

2012, p. 47).  

O jogo deve ser praticado com uma determinada finalidade e de forma 

construtiva e nunca como preenchimento de lacunas. Quando escolhidos 

adequadamente, podem ser um ponto de partida para qualquer área de desenvolvimento, 

podendo ser ótimas estratégias para promover o desenvolvimento de determinados 

valores nas crianças. O jogo, para além de ser educativo, inclui um aspeto particular e 

peculiar à criança, a ludicidade, permitindo que a mesma se divirta enquanto aprende.  

 Segundo Monteiro e Barbosa (2014, p. 74) o jogo enquanto recurso de mediação 

e recurso dinamizador do processo de ensino e de aprendizagem possibilita uma 

diversidade de estratégias que permitem estimular a criatividade e a motivação nos 

alunos e professores, isto é, assume um papel relevante nas práticas de ensino, em 

contexto de sala de aula.   
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“O jogo assume assim, neste estudo, maior relevância enquanto instrumento 

dinamizador do processo de ensino, possibilitando ao aluno: o instinto 

competitivo; um motor libertador de energia; a capacidade de resolução de 

problemas; a aquisição de competências culturais; trabalhar emoções e 

comportamentos; uma forma de sociabilizar; e o favorecimento no 

crescimento e no desenvolvimento.” (Monteiro & Barbosa, 2014, p. 76). 

  Como instrumento dinamizador do processo de ensino e de aprendizagem o 

jogo proporciona momentos de lazer e de brincadeiras, e simultaneamente a aquisição 

de novos conceitos e consolidação de conhecimentos. 

 

 

1.4.2. Kahoot 

Desde o final do século XX que as crianças nascem rodeados por tecnologias. 

Segundo Prensky (2001) os alunos são designados por “nativos digitais”, pois interagem 

e manuseiam, naturalmente, equipamentos digitais desde o berço. Estas competências 

digitais são uma mais-valia relevante no contexto educativo/formativo, pois permitem a 

utilização imediata de conteúdos digitais, sem despender tempo na formação. Apesar 

destas gerações serem apelidadas de nativos digitais, não nos podemos esquecer que 

nem todas as crianças têm o mesmo acesso a estas tecnologias. 

Estas gerações não sabem viver sem as tecnologias e nem conseguem imaginar 

como seriam as suas vidas sem elas. Devido a esta familiaridade que as crianças têm 

com as tecnologias, nomeadamente com os dispositivos móveis, como os Smartphones 

e tablets, enquanto professores deveremos aproveitar esse aspeto como vantagem para o 

sucesso escolar dos alunos, integrando esses dispositivos móveis como elementos 

mediadores de processo de ensino e de aprendizagem, tornando as aulas mais 

dinâmicas, atrativas e interativas.  

Existem várias aplicações que estão disponíveis para Smartphones, Tablets e 

computadores e que são concebidas para serem utilizadas em contexto de sala de aula, 

como é o exemplo da app Kahoot.  

A app Kahoot é disponibilizada nos dispositivos móveis dando privilégio ao uso 

do smartphone. Esta não necessita de qualquer instalação prévia, quer por parte dos 
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professores, quer por parte dos alunos e só está disponível num sistema online, para 

professores em https://kahoot.com/ e para alunos em https://kahoot.it/#/. 

Para a criação de um kahoot, para além de aceder ao site, é necessário fazer um 

registo, gratuito, clicando em Sign up (figura 5), escolher como quer usar o kahoot (as a 

teacher, as a student, socially e at work), como quer entrar (através do google ou e-

mail) e, por fim, criar o seu registo preenchendo vários campos, tais como o nome do 

utilizador, endereço de e-mail e password. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após criar a conta, a app disponibiliza quatro modalidades distintas (figura 6): 

Quiz (questionário), Jumble (desordem), Discussion (discussão) e Survey (pesquisa). 

Para iniciar uma destas atividades basta clicar em “New K!”. Além destas modalidades 

que podem ser originais, ainda podemos realizar uma procura de kahoots realizados por 

outros professores. Para realizar a pesquisa basta ir a Find Kahoots. A busca pode ser 

feita apenas por um título, ou então ainda pode ser filtrada através de All kahoot types 

(Quiz, Jumble, Discussion e Survey), All users (Teacher, Student, Business e Social), All 

audiences (Scool, University, Business, Training, Event e Social) e All languages. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Página de entrada da app kahoot 

Fonte: https://kahoot.com/ 
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O Quiz é utilizado com o objetivo de avaliar os conhecimentos dos alunos. 

Quando o vamos criar temos de preencher vários campos (figura 7), alguns deles são 

obrigatórios para poder avançar, tais como Title (título), Description (descrição) e 

Audience (público).  Este processo é obrigatório para poder dar início à construção do 

Quiz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De seguida, iniciamos a construção do Quiz, através da elaboração das questões 

de escolha múltipla, sendo que o número máximo de caracteres é de 95. Em cada 

questão podemos escolher até 4 hipóteses de resposta possível e assinalar a resposta 

correta, o tempo de resposta (varia entre os 5 e 120 segundos), se queremos atribuir 

Figura 7 - Criação de um Quiz 

Fonte: https://kahoot.com/ 

Figura 6 - Página de criação de um kahoot 

Fonte: https://kahoot.com/ 
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pontos ou não às respostas corretas e se colocamos imagem ou vídeo associados à 

questão (figura 8).   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Criação de uma questão 

Fonte: https://kahoot.com/ 

 

Depois das questões criadas ainda podemos inserir novas questões, e para tal basta 

clicar em “+ Add questions”. Também se podem trocar a ordem das questões, arrastando 

para a posição que queremos, e em cada questão ainda é possível alterar o tempo, editar, 

duplicar e eliminar (figura 9).  

 

 

 

 

 

 

 

Para terminar a elaboração do Quiz basta clicar em Save (canto superior direito) 

e este envia-nos para outra página (figura 10), sendo ainda possível Edit it (editar), 

Preview it (pré-visualização), Play it (jogar) e Share it (partilhar). Por fim, clicamos em 

“I´m done” e o Quiz está pronto a ser jogado. 

Figura 9 - Caracterização das questões 

Fonte: https://kahoot.com/ 
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O objetivo do Quiz é que o aluno saiba exatamente qual a resposta correta à 

pergunta.  

O Jumble, tal como acontece no Quiz, para a sua criação têm de preencher 

vários campos, tendo também como campos obrigatórios Title (título), Description 

(descrição) e Audience (público).  Para dar início à construção do Jumble este processo 

é obrigatório.  

Dá-se início à construção do Jumble através da elaboração de questões, sendo 

que o número máximo de caracteres é de 95. Em cada questão adicionamos, 

obrigatoriamente, 4 hipóteses de resposta, as respostas são adicionadas na ordem correta 

e durante o jogo a ordem é apresentada automaticamente de forma aleatória. O tempo de 

resposta, varia entre os 20 e 120 segundos, podemos ou não atribuir pontos às respostas 

corretas e ainda adicionar imagem ou vídeo associados à questão (figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Criação de um Jumble 

Fonte: https://kahoot.com/ 

Figura 10 - Final do Quiz 

Fonte: https://kahoot.com/ 
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Após a criação da primeira questão ainda podemos inserir novas questões, e para 

tal basta clicar em “+ Add Jumble questions” (figura 12). Também podemos trocar a 

ordem das questões, arrastando as questões para a posição que desejamos e em cada 

questão ainda é possível alterar o tempo, editar, duplicar e eliminar, tal como no Quiz. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Caracterização das questões 

Fonte: https://kahoot.com/ 

 

Para terminar a elaboração do Jumble basta clicar em Save (canto superior 

direito) e este envia-nos para outra página, sendo ainda possível Edit it (editar), Preview 

it (pré-visualização), Play it (jogar) e Share it (partilhar) (figura 13). Por fim, clicamos 

em “I´m done” e o Jumble está pronto a ser jogado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Final do Jumble 

Fonte: https://kahoot.com/ 

 

O objetivo do Jumble é colocar as respostas na ordem correta, como por 

exemplo colocar uma frase na ordem correta ou números em ordem crescente ou 

decrescente.  
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Na Discussion, tal como no Quiz e no Jumble, para a sua criação têm de se de 

preencher vários campos, tendo também como campos obrigatórios, Title (título), 

Description (descrição) e Audience (público).  Para dar início à construção da 

Discussion este processo é obrigatório.  

Segue-se a construção da Discussion, através da elaboração de apenas uma 

questão. Esta tem algumas características em comum com o Quiz, ou seja, a questão tem 

o número máximo de 95 carateres, em cada questão podemos escolher 2 a 4 hipóteses 

de respostas possíveis, o tempo de resposta (varia entre os 5 e 120 segundos) e se 

colocamos imagem ou vídeo associados à questão (figura 14).  

 

 

 

 

 

 

 

Como se pode verificar na figura 14, não há pontuação associada às respostas 

possíveis, pois neste jogo apenas existe uma questão que é colocada aos alunos com o 

objetivo de recolher informação/opinião acerca de um determinado assunto. Todas as 

respostas podem ou não estar corretas.  

Como pudemos verificar, não é possível acrescentar mais questões (figura 15). 

Além disso, também podemos verificar que é possível alterar o tempo limite de cada 

questão, editar e eliminar.   

Figura 14 - Construção da Discussion 

Fonte: https://kahoot.com/ 
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Figura 15 - Caracterização das questões 

Fonte: https://kahoot.com/ 
 

Após concluída a questão carrega-se em Save (canto superior direito), dando 

assim a atividade por terminada, sendo ainda possível Edit it (editar), Preview it (pré-

visualização), Play it (jogar) e Share it (partilhar) (figura 16). Por fim, clicamos em 

“I´m done” e a Discussion está pronta a ser jogada. 

 

 

 

 

 

 

 

O objetivo da Discussion é lançar uma questão para que os alunos possam 

debater determinado tema. 

O Survey tal como as atividades anteriores, Quiz, Jumble e Discussion, tem que 

passar pelo primeiro processo onde têm que se preencher vários campos, tendo como 

obrigatórios Title (título), Description (descrição) e Audience (público).  

Segue-se a construção do Survey, através da elaboração de questões. Esta tem 

características em comum com a Discussion, ou seja, a questão tem o número máximo 

de 95 caracteres, em cada questão podemos escolher 2 a 4 hipóteses de respostas 

possíveis, o tempo de resposta (varia entre os 5 e 120 segundos) e se colocamos imagem 

ou vídeo associados à questão. Podemos verificar que também não há pontuação 

Figura 16 - Final da Discussion 

Fonte: https://kahoot.com/ 
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associada às respostas, pois o objetivo é criar um debate em torno de cada questão 

colocada.  

A única diferença entre Survey e Discussion é que no Survey podemos adicionar 

mais questões, e para tal basta clicar em “+ Add questions” (figura 17). Também é 

possível trocar a ordem das questões, arrastando as questões para a posição que 

desejamos, e em cada questão ainda é possível alterar o tempo, editar, duplicar e 

eliminar, tal como no Quiz e Jumble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Caracterização das questões 

Fonte: https://kahoot.com/ 

 

Após a criação de questões basta clicar em Save (canto superior direito), sendo 

ainda possível Edit it (editar), Preview it (pré-visualização), Play it (jogar) e Share it 

(partilhar) (figura 18). Por fim, clicamos em “I´m done” e Survey está pronta a ser 

jogada. 

 

 

 

 

 

 

Quando aplicamos este jogo no contexto de sala de aula, o professor tem um 

papel distinto do aluno, começando desde logo pelo link de acesso que é diferenciado. 

Antes de dar início ao kahoot o professor pode tomar algumas decisões, tais como: dar 

Figura 18 - Final Survey 

Fonte: https://kahoot.com/ 
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ou não bónus nas questões; permitir a visualização ou não do pódio; determinar se as 

questões e as respostas são apresentadas de forma aleatória ou pré-definida; se o pin de 

acesso à atividade fica visível ou não ao longo do kahoot e determinar se as questões 

passam de forma automática ou intencionalmente. Uma das decisões que o professor 

ainda pode tomar é se os alunos irão jogar em equipas ou individualmente (figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Tipo de jogo 

Fonte: https://kahoot.com/ 
 

Após determinar se os alunos irão jogar individualmente ou em equipas, a 

aplicação Kahoot disponibiliza um código que permite aos alunos aceder àquele jogo. É 

de salientar que cada jogo tem um código de acesso. De seguida, os alunos, depois de 

entrarem no link, têm de introduzir o código de acesso e colocar o nickname (figura 20).  

 

 

 

 

 

 

 

         À medida que os alunos introduzem o seu nickname vai aparecendo no ecrã, que 

está a ser projetado pelo professor, o nome das equipas ou dos jogadores. Quando todos 

os alunos entrarem no jogo, clica-se em Start para dar início (figura 21).  

Figura 20 - Pin e nickname de acesso 

Fonte: https://kahoot.com/ 
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         Quando o jogo tem início, a questão é projetada e só depois é que podemos 

verificar quais as opções de resposta. Cada reposta está associada a uma cor e forma 

(figura 22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À medida que o aluno vai avançando nas questões, vai recebendo o feedback das 

respostas dadas no ecrã do seu dispositivo móvel (figura 23). Além do feedback, os 

alunos podem observar em que lugar estão através da projeção (do 1.º ao 5.º lugar), esta 

Figura 22 - Opções de resposta nos dispositivos móveis 

Fonte: https://kahoot.it/ 

Figura 21 - Código de acesso 

Fonte: https://kahoot.com/ 
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aparece sempre no final de cada resposta dada pelos alunos numa tabela, à exceção do 

Jumble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Feedback das respostas 

Fonte: https://kahoot.it/ 

 

Neste jogo não são apenas os alunos que têm acesso ao feedback das repostas 

dadas, o professor também, mas através de um gráfico que é projetado, podendo 

verificar quantos alunos responderam a cada uma das opções de resposta às perguntas.  

O feedback é a “informação obtida pelo aluno sobre a sua aprendizagem, é uma 

prática determinante para regular o processo de aprendizagem” (Ferreira & Bastos, 

2016). Este momento é importante para o desempenho dos alunos, pois estimula a 

aprendizagem destes. Através do feedback dado pelo kahoot, como este é escrito, o 

aluno pode verificar quais os conteúdos que tem mais dificuldades. A identificação das 

dificuldades e dos erros permite criar novas estratégias para melhorar as aprendizagens.  

Quando o jogo chega ao fim, o aluno acede ao resultado da sua prestação, 

sabendo em que lugar ficou, se no 1.º lugar ou num dos 5 lugares (figura 24).  
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 Para além de cada aluno ter acesso a essa informação no seu dispositivo móvel, o 

jogo também dá a possibilidade do professor e os restantes alunos verem o pódio (figura 

25).  

 

 

 

 

 

 

 

 

No Survey isto não acontece, apenas é possível voltar a jogar ou visualizar os resultados.  

Durante o jogo o professor assume o papel de mediador, é ele quem decide 

quando avançar nas questões, se lê ou não as questões em voz alta e orienta a 

participação dos alunos. No final de cada jogo o professor pode aceder aos resultados, 

em Get Results, estes são apresentados numa folha de Excel que contém várias 

Figura 24 - Feedback final 

Fonte: https://kahoot.it/ 

Figura 25 - Pódio 

Fonte: https://kahoot.it/ 
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informações como o nome da equipa ou do jogador, em que lugar ficaram, o total de 

pontos e os pontos obtidos em cada questão e quais as respostas dadas a cada questão.  

Estes resultados podem ser guardados pelo professor fazendo Download ou 

serem acedidos na conta em My results e consultados sempre que o professor quiser. 

(figura 26). 

 

A aplicação deste jogo em contexto de sala de aula permite ao professor verificar 

quais os conteúdos em que os alunos sentem mais dificuldades, podendo ser verificados, 

por parte do professor nos resultados obtidos, disponível em My results.  

Também permite aos alunos participarem ativamente na aula, fazerem uma 

revisão dos conteúdos aprendidos, testar os seus conhecimentos ao nível de determinado 

conteúdo, de determinada área disciplinar e aprenderem de uma forma divertida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 - Resultados em Excel 

Fonte: https://kahoot.com/ 
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2. Metodologia de Trabalho de Projeto 

2.1. História da Metodologia de Trabalho de Projeto 

 

Cada vez mais os professores têm de ser inovadores e isso não pode restringir-se 

à integração das tecnologias digitais na sala de aula. Estas são, sem dúvida, 

fundamentais, mas a par dessa integração tem de haver metodologias que promovam um 

aluno ativo, autónomo, criativo e crítico, que seja o centro do processo de ensino e de 

aprendizagem, e em que o professor assume o papel de orientador e guia das 

aprendizagens desse aluno. Por isso, torna-se “necessário recorrer a modelos 

pedagógicos que possam assegurar a eficácia dos processos cognitivos e a colaboração 

entre pares, mas também permita uma melhor compreensão das matérias e, 

simultaneamente, proporcione satisfação aos estudantes.” (Bidarra et al, 2012, p. 106). 

Neste sentido, a MTP que aqui explicitamos parece-nos uma metodologia adequada ao 

desenvolvimento de um contexto que promova um aluno com as características atrás 

referidas. 

A MTP ou Método de Projeto, segundo Kilpatrick, surge em 1918 quando este 

publica um artigo no Teachers College Record: “The Project Method: The Use of the 

Purposeful Act in the Educational Process”. (Marques, 2016, p. 4). Kilpatrick 

considerava que a educação da época era muito teórica e abstrata, não tendo interesse 

para os alunos, e por isso defendia que os alunos através da MTP seriam “melhores 

cidadãos, atentos, capazes de pensar e agir, demasiado inteligentemente para serem 

facilmente ludibriados (…), auto-confiantes, rápidos na adaptação às condições mais 

iminentes” (Ferreira, 2010, p. 97). Esta metodologia apesar de ter sido apresentada por 

Kilpatrick, baseia-se nas práticas do filósofo, psicólogo e pedagogo John Dewey, que 

defendia que o aluno deveria ter um papel ativo no seu processo de aprendizagem e na 

aquisição dos seus conhecimentos. 

John Dewey “apresenta uma concepção de escola com responsabilidades sociais 

de contribuição para um mundo mais democrático, solidário e justo, uma comunidade 

centrada na convivialidade, responsabilização e formação dos seus alunos como 

cidadãos” (Leite & Santos, 2004, p. 2).  

Kilpatrick atribuía uma especial atenção às experiências do aluno no processo de 

ensino-aprendizagem, defendendo que essas aprendizagens deviam ser significativas 
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para os estudantes e ir ao encontro dos seus interesses, introduzindo o trabalho de 

grupo. 

Esta metodologia foi pela primeira vez divulgado em Portugal em 1943, pela 

pedagoga Irene Lisboa, no seu livro Modernas Tendências de Educação. Mais tarde, o 

trabalho de projeto  

“foi lançado com o aparecimento de uma área curricular não disciplinar 

designada de “Área-escola”, no contexto das reformas curriculares dos 

ensinos básico e secundário de finais da década de oitenta e inícios da de 

noventa do século XX. Com a reorganização curricular do ensino básico, 

implementada em 2001, e com a do ensino secundário, em 2004, a Área-

escola passou a designar-se de “Área de Projeto”.” (Portugal, 2001; 2004, cit. 

por Ferreira 2013, p. 319).  

A Área de Projeto deu continuidade à anterior Área-escola, tendo características e 

objetivos semelhantes. Os projetos pedagógicos desenvolvidos pelos alunos na sala de 

aula são orientados por um professor e têm como principal objetivo desenvolver 

aprendizagens e competências específicas nos alunos.  

Segundo o Decreto-Lei n.º 6/2001, no currículo ensino básico foi criada a "Área 

de Projecto", como uma área não disciplinar, obrigatória, em todos os ciclos do ensino 

básico. A “Área de projecto, visando a concepção, realização e avaliação de projectos, 

através da articulação de saberes de diversas áreas curriculares, em torno de problemas 

ou temas de pesquisa ou de intervenção, de acordo com as necessidades e os interesses 

dos alunos.” Em 2012, o Decreto-lei n.º 139, artigo 37.º vem revogar o Decreto-Lei 

6/2001, ou seja, acabou com esta área nos outros níveis de ensino, mantendo apenas no 

1.º CEB.  

A MTP é a melhor que se adapta à “filosofia subjacente” à Área de Projeto, pois 

é caracterizada pelo “desenvolvimento da integração e construção de saberes escolares 

interdisciplinares; desenvolvimento de competências e saberes sociais, valores e atitudes 

cívicas, mobilização dos alunos e da comunidade na construção social educativa.” 

(Leite & Santos, 2004, p. 1). Esta MTP implica que os alunos trabalhem em grupo 

interligando saberes das várias áreas curriculares, dando resposta a um problema 

proposto pelos alunos, recorrendo a uma pesquisa em diversas fontes. Esta pesquisa irá 

resultar numa recolha de informação selecionada pelos alunos e posteriormente 

apresentada à turma ou comunidade escolar.  
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Com a promulgação do Decreto-Lei n.º 91/2013, a “Área de Projecto” é também 

eliminada da organização curricular do 1.º CEB. No entanto, a metodologia de trabalho 

de projeto continua a ser uma metodologia a implementar para tratar assuntos, 

conteúdos diversos, cuja estratégia seja a de se partir de uma questão-problema 

colocada pelos alunos e a que estes, orientados pelo professor, tentam responder.  

 

 

2.2. Conceito de Metodologia de Trabalho de Projeto 

Segundo Kilpatrick (Marques, 2016, p. 5) o método de projeto valoriza 

essencialmente a intenção como um impulso para a construção moral e a educação não 

dissociada da vida. Podemos verificar que existem várias definições de MTP (quadro 5): 

“uma metodologia assumida em grupo que pressupõe uma grande 

implicação de todos os participantes, envolvendo trabalho de pesquisa no 

terreno, tempos de planificação e intervenção com a finalidade de 

responder aos problemas encontrados” 

Leite, Malpique e Santos 

(1989) 

“um estudo em profundidade sobre determinado tema ou tópico”  Katz e Chard (1989) 

“a metodologia de trabalho de projeto carateriza-se por ser desenvolvida 

em equipa, com pesquisa no terreno, por dinamizar a relação teoria e 

prática e aprender, num processo aberto, produzir conhecimentos sobre 

os temas em estudo ou intervir sobre os problemas identificados.” 

Barbier (1991) 

“um estudo aprofundado de um assunto ou problema que um grupo, mais 

ou menos alargado, de crianças leva a cabo a partir de um interesse forte 

dos seus elementos e baseado numa planificação conjunta do próprio 

grupo.”  

Rangel (2002) 

“a metodologia de trabalho de projecto consiste numa forma de conceber, 

de organizar e de intervir no processo de ensino-aprendizagem por 

projectos pedagógicos.” 

Ferreira (2008) 

“Segundo a UNESCO o projeto é uma atividade prática significante, de 

valor educativo, visando um ou vários objetivos. Implica pesquisas, a 

resolução de problemas e, muitas vezes, uma produção.”    

Santos, Fonseca & Matos 

(2009) 

Quadro 5 - Definição de MTP 
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A MTP é “uma metodologia investigativa centrada na resolução de 

problemas pertinentes e reais, realizáveis com o tempo, as pessoas, os 

recursos disponíveis ou acessíveis e com ligação à sociedade na qual os 

alunos vivem.” 

Mateus, (2011) 

Fonte: Elaboração própria 

 

Através da análise do quadro, podemos constatar que a MTP é uma metodologia 

de pesquisa, centrada na resolução de problemas da turma. Implica a planificação dos 

problemas a investigar e uma pesquisa em diversas fontes, concluindo com a 

apresentação da resolução dos problemas investigados. Na pesquisa em diversas fontes 

podemos recorrer aos livros disponíveis com esta informação e também às TIC, ou seja, 

recorrer à pesquisa na WEB para fazer a investigação e para preparar a apresentação do 

resultado final, recorrendo a uma diversidade de recursos e suportes, como vídeos, 

apresentações em suporte digital ou dramatizações. 

Esta metodologia não pode ser única, ou seja, os alunos não podem aprender 

apenas através deste método. Este método é apenas outra postura perante o aprender e 

ensinar, mas ao aplicarmos esta metodologia, em contexto de sala de aula, estamos a 

promover várias aprendizagens nos alunos que Viana (2007) sintetiza nas seguintes:  

“a construção pessoal do saber, de forma interativa; a centralidade colocada 

em problemas reais, formulados e definidos pelos próprios alunos; o 

desenvolvimento, de forma integrada, da teoria e da prática, do intelectual e 

do atitudinal; o estímulo dado às atitudes investigativas como observar, 

questionar, refletir, agir, intervir; o desenvolvimento de hábitos de trabalho, 

aprendendo a gerir e a integrar os imprevistos, a gerir o tempo e os espaços, a 

planificar e a resolver; o desenvolvimento da imaginação, da solidariedade e 

do espírito crítico.” (Cruz & Ferreira, 2010, p. 204). 

Isto é, estamos a conceder espaço para que os alunos aprendam a pesquisar e descobrir 

por si próprio um tema do seu interesse, fazendo com que o aluno tenha um papel ativo 

na sala de aula. 
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2.3. Características da Metodologia de Trabalho de Projeto 

A MTP caracteriza-se por ser desenvolvida em grupo, com pesquisa no terreno, 

por dinamizar a relação teoria-prática e pretender produzir conhecimentos sobre os 

temas em estudo ou sobre problemas identificados. Todo o desenvolvimento parte de 

uma planificação flexível passível de ser alterada, segundo as necessidades do projeto. 

Segundo Rangel e Gonçalves (2010, pp. 23-24) a MTP mantém algumas 

características essenciais, que definem a sua especificidade:  

• é uma metodologia para resolução de problemas;  

• parte de questões e/ou problemas reais, sentidos como verdadeiros 

problemas para aqueles que os vão tratar (ou seja, como situações para as 

quais não há, à partida, uma resposta, total e única, para a sua resolução 

e/ou esclarecimento);  

• as questões/problemas deverão ser pertinentes e relevantes para aqueles 

que se vão envolver no trabalho (nem que seja apenas em termos da 

compreensão e conhecimento sobre essas questões);  

• a procura das respostas e/ou soluções exige uma planificação e 

distribuição de tarefas, para a recolha de dados e de informação, em 

conjunto, ou seja, de grupo/coletiva;  

• a informação e os dados recolhidos individualmente ou em pequeno 

grupo terão que ser tratados e organizados para retorno ao grande grupo;  

• todo o trabalho deve resultar num “produto final” socializável – resultado 

que represente o enriquecimento de um grupo alargado, em termos de 

conhecimento/ compreensão/ solução do(s) problema(s) ou questão(ões) 

inicialmente colocados. 

Assim sendo, a MTP, em contexto escolar, garante e favorece:  

• uma educação motivada e aberta: que se parta, para o trabalho escolar e 

para a aprendizagem, dos interesses, questões e interrogações que os 

alunos têm sobre o mundo e sobre o meio, mais ou menos alargado, em 

que vivem:  

o mantendo e estimulando nas crianças o hábito de 

questionamento sobre aquilo que as rodeia;  
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o proporcionando uma visão mais correta do papel da escola e da 

aprendizagem (uma escola ao serviço do conhecimento e 

compreensão do mundo);  

o proporcionando uma maior motivação por parte de quem vai 

aprender. 

• uma educação participada e partilhada, em que os alunos sejam 

envolvidos na planificação do trabalho a realizar, tanto a nível conceptual 

como funcional, definindo:  

o o que realmente querem estudar/aprender;  

o o que já sabem sobre o assunto;  

o o que querem, então, aprofundar (saber mais e melhor);  

o o que vão fazer para isso – quem, quando e como. 

• uma educação cooperativa e em integração: que o grupo/classe trabalha 

em conjunto, em colaboração, em cooperação:  

o na organização do trabalho:  

o na recolha de materiais e informação:  

o no tratamento de dados;  

o na procura de respostas e soluções para o problema;  

o na produção de resultados e sínteses. 

• uma educação integrada e integral: que se mobilizem recursos mais 

alargados, para a procura de respostas e para uma compreensão global do 

problema: 

o apelando à mobilização dos diferentes sentidos;  

o utilizando recursos muito variados;  

o diversificando as abordagens e vivências;  

o mobilizando saberes e competências de diferentes domínios. 

 

 

2.4. Etapas da Metodologia de Trabalho de Projeto 

Existem vários autores que apresentam diversas propostas relativamente às 

etapas da MTP, mas todas contemplam na sua estrutura os seguintes aspetos: o 

diagnóstico do problema, os objetivos a atingir, o desenvolvimento do trabalho e a 

comunicação dos resultados obtidos. 
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O projeto está associado a uma sequência de ações, sendo elas a planificação, 

realização e avaliação das atividades. Antes de dar início ao projeto há um “trabalho 

anterior que implica um diagnóstico do tema, negociação de objectivos e prioridades e 

descrição dos meios.” (Abrantes, 2002, p. 30). A planificação é um dos momentos mais 

importantes, pois será a partir desta que os alunos irão formular os objetivos, com a 

ajuda do professor e desenvolver o seu trabalho. Após esta fase é necessário 

calendarizar as atividades, e é onde há um desenvolvimento do trabalho. Por vezes 

surgem dificuldades e o professor tem de ser capaz de orientar e ajudar os alunos. Na 

fase final há uma avaliação, feita pelos alunos, onde verificam se conseguiram 

responder a todos os objetivos e ultrapassar as dificuldades sentidas. Nesta fase também 

há uma apresentação do produto final deste trabalho, em que os alunos partilham o que 

aprenderam.  

Rengel (2002), refere que a MTP passa por três fases: a primeira é denominada 

por “fase de arranque e planificação”, a segunda fase denomina-se “fase de 

desenvolvimento” e a terceira e última fase chama-se “fase de conclusão e avaliação”.  

Na “fase de arranque e planificação do projecto”, nesta fase são diagnosticados 

os problemas/temas de interesse dos alunos, partilhando conhecimentos prévios e 

experiências. Por fim, é elaborado o plano de atividades, com os alunos, onde são 

organizadas e criadas questões ou subproblemas.   

A fase seguinte é a fase de “desenvolvimento do projecto”, consiste na 

realização, pelos alunos, das atividades planificadas, efetuando pesquisas em diversas 

fontes, tais como livros, internet e revistas. À medida que os alunos vão realizando as 

tarefas vão selecionando as informações e analisando-as. Nesta fase, os alunos poderão 

explorar novas formas de informação e devem construir materiais. Durante esta fase é 

necessário fazer o ponto de situação do trabalho de projeto, através de uma avaliação 

intermédia para verificar se o plano está a ser cumprido e se estão a conseguir responder 

aos subproblemas, se necessário devemos reformulá-los em função de novas questões 

que possam surgir. 

A última fase designa-se de “conclusão e avaliação final”, os alunos concluem o 

projeto e preparam a apresentação à turma ou à comunidade escolar. Após a 

apresentação é feita uma avaliação onde os alunos simultaneamente com o professor 

verificam se os objetivos foram cumpridos e se conseguiram responder às 
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questões/subproblemas formulados, e verificam o que aprenderam e como aprenderam. 

Também se pode ser avaliado o desempenho de cada elemento do grupo. 

De acordo com Leite, Malpique & Santos (1989, cit. por Mateus, 2011, p. 8) o 

trabalho de projeto passa por diversas fases, que passamos a referir: 

• Fase de identificação e formulação de problemas: nesta fase são 

escolhidos e descritos os problemas, para posteriormente fazer o 

seu enquadramento e uma reflexão. Os alunos deverão discutir 

sobre o tema para daí surgirem questões orientadoras do trabalho. 

O tema escolhido deve estar em consonância com os 

conhecimentos dos alunos para proporcionar aquisição de novos 

conhecimentos.  

Os alunos deverão ser divididos em pequenos grupos e criarem 

uma dinâmica própria e interativa. Elaboram uma planificação 

onde serão definidos os recursos e as limitações, os métodos e as 

técnicas, escolhendo os momentos de ação prática e reflexão 

teórica.  

O professor distribui funções e papéis a cada um dos elementos 

do respetivo grupo e define quando os grupos se reúnem. Cada 

elemento do grupo assume um papel o que os torna 

indispensáveis à resolução do problema e tendo o poder de 

contribuir favoravelmente para a resolução do problema ou de o 

sabotar com a sua falta de empenho e trabalho. 

• Na fase de pesquisa e produção o grupo recolhe informação e 

registam-na. No relatório final deve constar o produto que surge 

pela conscientização do problema, pelas questões suscitadas, 

pelas aprendizagens, pela mudança de atitudes, pelas propostas 

alternativas e pela resposta ao problema. A produção é o 

resultado de todo um processo e as avaliações, previstas durante e 

o final do percurso, serão momentos importantes de retroação. 

• Na etapa de apresentação, o produto pode tomar diversas formas 

(dramatizações, cartazes, diaporamas, textos descritivos, 

gravações). A avaliação é global e desenvolve a conscientização 
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de novas questões, de novos problemas, mostrando que o 

processo é aberto, crescente, prospetivo. 

 

Já Vasconcelos (2012, pp. 14-17), refere que a MTP tem quatro fases. A 

primeira fase é denominada por “definição do problema”, a segunda fase denomina-se 

por “a planificação e desenvolvimento do trabalho”, a terceira fase chama-se 

“execução” e, por fim, a última fase chama-se “divulgação/avaliação”. 

• Fase I: “definição do problema”, formula-se o problema/questões 

a investigar, definem-se as dificuldades a resolver e o assunto a 

estudar. Depois dos alunos partilharem os conhecimentos e 

saberes já adquiridos sobre o assunto conversam em grande e 

pequeno grupo para desenhar, esquematizar e escrever, com o 

apoio do adulto. Nesta fase elabora-se uma “teia inicial”, com as 

crianças e o professor, prevendo a que níveis se pode desenrolar o 

processo de pesquisa, incorporando as ideias e hipóteses das 

crianças. 

• Fase II: “planificação e desenvolvimento do trabalho”, nesta fase 

dá-se continuidade à construção de teias, mapas conceptuais, ou 

redes como linhas orientadoras de pesquisa. Também se define o 

que se vai fazer, por onde se começa, como se vai fazer, dividem-

se tarefas, organizam-se os dias e as semanas, e inventariam-se 

recursos. O professor nesta fase deve observar os seus alunos, 

orientá-los e aconselhá-los. 

• Fase III: “execução”, as crianças iniciam o processo de pesquisa 

através de experiências diretas, preparando aquilo que desejam 

saber. Começam a organizar, selecionar e registar a informação: 

desenham, tiram fotografias, criam textos, fazem construções. 

Aprofundam a informação obtida, discutindo, representando e 

contrastando com as ideias iniciais: “o que sabíamos antes”; “o 

que sabemos agora”; “o que não era verdade”. Se necessário 

colocam novas questões e voltam a planificar novas atividades. 

Os pontos de situação diários e avaliações de processo são feitos 

para relançar e planificar o que vem a seguir.  
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• Fase IV: “divulgação/avaliação”, esta é a fase da socialização do 

saber, tornando-o útil aos restantes alunos. Essa apresentação 

pode ser feita de diversas formas, como por exemplo numa 

maqueta, em livros e desdobráveis. Os alunos deverão fazer uma 

avaliação relativa ao seu desempenho ao longo do projeto, 

deverão analisar o contributo de cada elemento do grupo, verificar 

o nível de entreajuda, avaliar o trabalho, a qualidade da pesquisa e 

das tarefas realizadas, a informação recolhida e as competências 

adquiridas.  

O Trabalho de Projeto é fundamental no processo de ensino e de aprendizagem 

dos alunos porque desenvolve a sua autonomia, o espírito de entreajuda e a capacidade 

de lidar com novas experiencias e de trabalhar em grupo. (quadro 6 e 7). 

No quadro 6 podemos verificar que Rangel e Gonçalves referem as etapas gerais 

do projeto, das crianças e o papel do professor e os objetivos a que responde.    
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Fonte: Rangel & Gonçalves, 2010, p. 25 

ETAPAS DO TRABALHO DE PROJETO 

Papel do Educador/Professor Objetivos a que responde 
Geral  Com as crianças 

Definição do problema Origem do projeto. Definição do problema 

- Observação/atenção-envolvimento  

- Estímulo  

- Mediação/Seleção 

Manter a curiosidade.  

Estimular desejo de conhecer. Fomentar abertura ao mundo. 

Formulação de subproblemas 

(problemas parcelares) 

“O que já sabemos” “O que queremos saber” 
- Investigação pessoal (hipóteses de trabalho) 

Envolver as crianças/alunos na escolha, organização e 

planificação do seu trabalho 
Planificação do trabalho 

Como, quem, quando, onde procurar informação. O 

quê e como vamos fazer. 
- Planificação com as crianças (criação de “redes”) 

Pesquisa-produção (trabalho de 

campo e de sala) 

Recolha de informação e objetos de pesquisa. 

Visitas vindas de convidados. 

 

- Investigação  

 

- Organização do trabalho  

 

- Gestão, dinamização e coordenação das atividades de 

projeto  

 

- Reflexão 

- Fomentar:  

A aprendizagem em interação  

A aprendizagem em colaboração/cooperação 

- Promover:  

A aprendizagem integrada (aquisições em contexto)  

A aprendizagem integral (integração v. domínios) 

- Avaliação  

Avaliação formativa 
Avaliação intermédia. Revisão da  

planificação. 

Apresentação dos resultados 
Experiencias/vivências 

Registos. Produções.  

Crítica/globalização 
Apresentação/atividade final (“apresentações”; 

“aulas”; festas; painéis; etc.) 

 

Promover:  

A aprendizagem partilhada (partilhar conhecimentos, 

pensamentos e sentimentos sobre o mundo) 
Avaliação final. Síntese.  

Novos problemas/projetos 
Avaliação do processo - Reflexão  

Quadro 6 - Etapas da MTP 
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No quadro 7 podemos verificar as etapas do Trabalho de Projeto, segundo 

Santos, Fonseca e Matos. Para além de nos dar a conhecer as etapas também nos mostra 

as questões a colocar e as competências a desenvolver. 

PRINCIPAIS ETAPAS DO TRABALHO DE PROJETO 

AS QUESTÕES A COLOCAR E COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER 

ETAPAS DO 

TRABALHO 

DE PROJETO 

QUESTÕES A COLOCAR COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER ** 

 

Identificação e 

formulação do 

problema * 

Em dado contexto, que problemas há para resolver? 

A qual se atribui prioridade?  

Quais as manifestações desse problema? 

O que está na origem dessas manifestações? 

Como resolver o problema? 

Quais os objetivos a atingir? 

O que se deseja como resultado do projeto?  

Pensamento crítico 

Identificação e análise de problemas 

Fazer escolhas e negociá-las 

Recolha, seleção e tratamento de informação 

Tomada de decisão  

 

Planificação  

Que atividades desenvolver e como? 

Quais as etapas do projeto? 

De quanto tempo se dispõe para desenvolver o projeto? 

Qual o tempo destinado a cada uma das etapas? 

Como se distribuem as atividades? 

De que recursos se precisa? 

Como obter esses recursos? 

Como reformular o plano se não se obtiverem os recursos? 

Projeção 

Organização  

Avaliação  

 

Desenvolvimento  

O projeto está a ser desenvolvido de acordo com a 

planificação? 

Quais os desvios detetados? 

Porquê? 

Como reorientar o trabalho, se necessário? 

… 

Autonomia 

Cooperação 

Trabalho em equipa 

Resolução de conflitos interpessoais 

Gestão de tempo 

Realização 

Recolha, seleção e tratamento de informação 

Avaliação 

Flexibilidade  

 

Apresentação do 

projeto 

O que se pretende divulgar? Qual o público-alvo? 

Como apresentar o projeto? 

Em que suporte?  

Criatividade  

Síntese 

Planeamento e organização 

Comunicação 

Quadro 7 - Etapas da MTP 
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* o problema identificado não deve ser demasiado abrangente, nem demasiado restrito. Deve ainda permitir a sua 

decomposição em sub-problemas (enunciados em forma de questões) 

**apresentam-se alguma das competências mais relevantes em cada etapa. 

 

Fonte: Santos, Fonseca & Matos (2009, p. 29) 

 

Através da análise dos quadros podemos verificar as diferentes fases propostas 

por diversos autores, percebendo-se que a estrutura das mesmas é similar: na 

identificação de problemas, nas questões ou temas de interesse dos alunos; nos objetivos 

a atingir; na elaboração de um plano; e no desenvolvimento do projeto, que termina com 

a comunicação dos resultados conseguidos; e, por fim, na apresentação e avaliação. 

Assim, a metodologia de trabalho de projeto é uma excelente possibilidade pedagógica 

que poderá ser utilizada no processo de ensino e de aprendizagem em todos os níveis de 

ensino, proporcionando aos alunos diferentes experiências e aprendizagens. 

 

 

2.5. O papel do professor e do aluno na MTP  

O novo papel do professor que a Metodologias de Trabalho de Projeto promove 

é um papel mais exigente, pois requer uma maior flexibilização e disponibilidade. 

 “Neste contexto, o professor deixa de ser uma figura autoritária e passa a ter 

um papel de “guia” nas aprendizagens das crianças. O processo de ensino e 

aprendizagem está mais centrado na criança do que no conteúdo e no 

professor, pressupondo assim uma criança cada vez mais autónoma e mais 

capaz de gerir o seu próprio processo de aprendizagem.” (Marques, 2016, 

p.5). 

 

Avaliação  

Conseguiu-se resolver o problema? 

Que resultados se obtiveram? 

Que critérios de avaliação? 

Que instrumentos utilizar? 

… 

Que competências foram realmente desenvolvidas? 

Que nova orientação tomar? 

Que novo(s) projeto(s) desenvolver? 

 … 

Auto e hétero-crítica 

Análise 

Síntese 

Avaliação  

Projeção  
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Além de guia, o professor assume outros papéis de igual importância, tais como 

de coordenador, orientador, recurso e desbloqueador de conflitos. Para que o professor 

seja um guia é necessário que adquira determinadas competências, tais como: 

• “Deixar os alunos arriscar, mas não os deixar fracassar; 

• Analisar e por em evidência os saberes e capacidades adquiridos; 

• Privilegiar os aspetos positivos das aprendizagens; 

• Gerir conflitos e trabalhar em equipa.” (Santos, Fonseca & Matos, 

2009, p. 28). 

 

Os alunos na MTP tem uma maior importância, o aluno passa de espectador a 

ator, a elemento ativo e central do processo de aprendizagem. São eles que decidem 

qual o problema que querem pesquisar, planificam as atividades a realizar, fazem a 

pesquisa da informação, preparam as apresentações relativas ao tema e comunicam aos 

colegas, aos pais, a outras turmas e avaliam o desenvolvimento e as aprendizagens 

alcançadas.  

Ao utilizar esta metodologia em contexto de sala de aula, segundo Mateus 

(1995) e Leite & Santos (2004), o professor e os alunos estão a adquirir várias 

competências, tais como: 

• praticar competências sociais como a comunicação, trabalho de 

grupo, gestão de conflitos, tomada de decisões e avaliação de 

processos;  

• aprender ao ligar a teoria à prática de forma integrada e ao 

praticar a interdisciplinaridade;  

• realizar aprendizagens e desenvolver capacidades de integração 

de novas experiências conducentes a mudanças conceptuais 

alternativas e capacidades investigativas;  

• dar lugar à construção pessoal do saber de uma forma interativa, 

dinâmica, com autonomia e responsabilidade; 

• despertar e desenvolver características de criatividade; 

• estimular atitudes investigativas como observar, refletir, criar 

hábitos de trabalho, planificar, gerir o tempo e os imprevistos, 

aprender a ser mais solidário, a ter opiniões, a ser mais 

imaginativo, a criticar, a estar mais atento ao quadro que o rodeia; 
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• desenvolver os processos de autonomia individual e de grupo; 

• alargar o espaço escolar e criar novos horizontes; 

• dar ao professor um estatuto diferente no seu papel educativo, 

exigindo-lhe uma visão sistémica do conhecimento, uma visão 

mais flexível nas suas relações entre o saber e o poder; 

• experimentar o processo colaborativo da resolução de problemas 

e de desenvolvimento de competências e saberes, partindo das 

situações e dos recursos existentes; 

• tornar pertinente a reflexão; 

• contribuir para a construção de novas relações entre professores e 

alunos, alunos entre si, com a escola e com a comunidade escolar. 

 

 

2.6. A avaliação da Metodologia Trabalho de Projeto 

A avaliação está presente em tudo que envolve o contexto escolar. Na MTP ao 

longo de todo o processo também há uma avaliação, isto é, no arranque do projeto, no 

desenvolvimento do projeto e na avaliação final do projeto. 

Na avaliação do arranque do projeto há um levantamento de interesses 

expressos nos problemas ou temas que se pretendem explorar. Ao fazer o levantamento 

de interesses/questões estamos a fazer uma avaliação diagnóstica. Segundo Cortesão 

(2002 cit. por Ferreira 2009, p. 153) a avaliação diagnóstica visa “fornecer ao professor 

elementos que lhe permitirão adequar o tipo de trabalhos que vai desenvolver às 

características e conhecimentos dos alunos com que irá trabalhar.”  

Depois de fazer o levantamento das questões, os professores devem fazer um 

registo em instrumentos adequados para o efeito, criando condições para a elaboração 

da planificação das atividades a realizar, que irão dar respostas às questões, ou seja, que 

vão permitir o desenvolvimento do projeto. 

A avaliação no desenvolvimento do projeto, segundo Ferreira (2007) tem como 

“funções principais a informação dos vários intervenientes no acto educativo sobre o 

processo de ensino-aprendizagem, o feedback sobre os êxitos conseguidos e as 

dificuldades sentidas pelo aluno na aprendizagem e, ainda, a regulação da mesma, com 
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a intervenção atempada no sentido de encaminhar o processo realizado pelo aluno.” 

(Ferreira, 2009, p. 54).   

Trata-se de uma avaliação formativa, que é realizada nos dias dedicados ao 

projeto através da observação dos alunos na realização das atividades, onde é decidido 

previamente o quê, quem e quando observar. Através desta observação, os professores 

verificam as aprendizagens e as dificuldades que os alunos podem sentir. 

No final de cada aula os professores devem dar a possibilidade aos alunos de 

fazerem a sua autoavaliação, criando instrumentos. Segundo Ferreira (2009, p. 155) 

para a realização da autoavaliação os alunos têm de ter em consideração os seguintes 

critérios: aprendizagens feitas no dia; dificuldades sentidas; participação no trabalho de 

grupo. Esta avaliação é importante pois o professor percebe se é necessário fazer 

alguma alteração nos objetivos.  Como refere Fernandes (2002), 

“o desenvolvimento de capacidades metacognitivas, como a auto-avaliação, 

desde os primeiros anos da escola, poderá ajudar a preparar as crianças e 

jovens para as crescentes exigências da sociedade cognitiva em que vivemos, 

dando sentido aos saberes e competências que adquirem e desenvolvem e que 

poderão facilitar a continuação da aprendizagem ao longo da vida.” (Ferreira 

2009, p.155) 

Na avaliação final do projeto após os alunos terem cumprido a planificação, ou 

seja, respondido a todos os objetivos é realizada a avaliação final do projeto. Esta 

avaliação divide-se em duas vertentes, a avaliação das aprendizagens dos alunos e 

avaliação do próprio projeto. 

A avaliação das aprendizagens dos alunos é feita através da análise e síntese das 

informações presentes nos vários produtos elaborados, isto é, os alunos comparam as 

suas ideias iniciais com as aprendizagens feitas. Também avaliam o cumprimento dos 

objetivos do projeto e aprendizagem de cada aluno no decorrer do mesmo, permitindo 

aos alunos melhorarem em projetos futuros. 

A avaliação formativa ao longo de todo o processo da MTP é imprescindível, 

pois os alunos estão a fazer aprendizagens e é necessário que não haja falhas.  
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PARTE 2 – Parte prática 
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3. Caracterização dos contextos onde decorreu a Prática de 

Ensino Supervisionada 

 

3.1. Meio envolvente3  

A Prática de Ensino Supervisionada (PES) no 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB) 

foi realizada no Centro Escolar de S. Vicente de Paula, situado na atual União de 

Freguesias de Vila Real (antes freguesia da Nossa Senhora da Conceição), na cidade de 

Vila Real. No 2.º Ciclo do Ensino Básico, a PES foi realizada na Escola Básica de 2.º e 

3.º Ciclos do Ensino Básico Monsenhor Jerónimo do Amaral, também situada na União 

de Freguesias de Vila Real (anteriormente chamada freguesia de Mateus), em Vila Real. 

O concelho de Vila real recebeu foral de D. Dinis em 1289, que aqui coloca a 

sede administrativa e militar da região de Trás-os-Montes, devido à sua localização 

privilegiada. Foi berço de várias figuras históricas como D. Pedro de Meneses, Diogo 

Cão, Camilo Castelo Branco, Alves Roçadas ou Carvalho Araújo. 

A cidade de Vila Real (figura 27) encontra-se localizada na região de Trás-os-

Montes e Alto Douro, no norte de Portugal Continental, tem uma área de cerca de 370 

km2, situando-se a cerca de 450 metros de altitude, sobre a margem direita do rio Corgo, 

um dos afluentes do rio Douro. Localiza-se num planalto, rodeada pelas serras do 

Marão e do Alvão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 27 - Mapa de Portugal, com localização de Vila Real 

Fonte: Ciência Viva 

                                                           
3 http://www.cm-vilareal.pt/  
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O Concelho de Vila Real é constituído pelas seguintes freguesias: Vila Marim, 

União de Freguesias de Vila Real (N. Sra. da Conceição/S. Pedro e D. Dinis), União 

de Freguesias de S. Tomé do Castelo/Justes, União de Freguesias de Pena, Quintã e Vila 

Cova, União de Freguesias de Nogueira/Ermida, União de Freguesias de 

Mouçós/Lamares, União de Freguesias de Constantim/Vale de Nogueiras, União de 

Freguesias de Borbela/Lamas de Ôlo, União de Freguesias de Adoufe/Vilarinho da 

Samardã, Torgueira, Abaças, Andrães, Arroios, Campeã, Folhadela, Guiães, Lordelo, 

Mateus, Mondrões e Parada de Cunhos, tendo cerca de 52 mil habitantes. 

Vila Real dispõe de uma área geográfica rica em instituições, património 

histórico e cultural, sendo um recurso importante que convém realçar, e do qual 

destacamos:  

➢ Museus e instituições científicas e culturais: Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro (UTAD), Museu do Som e Imagem, Museu de 

Numismática, Museu da Vila Velha, Museu Geológico (UTAD), 

Hospital Veterinário (UTAD), Instituto Português do Mar e da 

Atmosfera, Casa-Museu do Palácio de Mateus, Teatro Municipal, 

Ciência Viva, Santuário de Panóias;  

➢ Instituições de interesse público: Câmara Municipal de Vila Real, Escola 

Fixa de Trânsito, Instituto Português do Desporto e Juventude, Centro de 

Saúde número um, Cruz Vermelha, Quartel da GNR, Esquadra da PSP, 

Regimento de Infantaria 13, Corporações de Bombeiros (Cruz Verde e 

Cruz Branca), Conservatório de Música de Vila Real, Biblioteca 

Municipal, Grémio Literário, Arquivo Distrital e Arquivo Municipal; 

➢ Património religioso: Igreja de S. Domingos (Sé Catedral), Igreja de S. 

Pedro, Capela Nova, Igreja da Misericórdia, Capela de S. Lázaro, Capela 

de Santo António Esquecido; 

➢ Conjuntos arquitetónicos públicos e privados: Ponte de Santa Margarida, 

Ponte romana das Flores, Torre de Quintela, Casa Diogo Cão, Casa das 

Barrocas; 

➢ Parques Naturais e Jardins: Parque Natural do Alvão, Jardim da Carreira, 

Parque Florestal, Parque Corgo, Jardim Botânico (UTAD), Campus 

(UTAD); 



68 
 

➢ Património material: Barro negro de Bisalhães, Linho de Agarez, 

Gastronomia e Doçaria Regional, Grupos Etnográficos e Bandas 

Filarmónicas. 

 

 

3.2. Contexto do 1.º Ciclo do Ensino Básico  

3.2.1 Caracterização da escola4 

O Centro Escolar Vila Real n.º 2: S. Vicente de Paula pertence ao Agrupamento 

Vertical de Escolas Diogo Cão (AEDC) (figura 28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 - Distribuição geográfica do AEDC 

Fonte: Diogo Cão 

 

Este agrupamento é constituído por um total de 49 edifícios escolares e acolhe 2779 

alunos. Entre os estabelecimentos do 1.º Ciclo contam-se oito de lugar único, 

localizando-se estes nas franjas do concelho em freguesias marcadamente rurais. 

Acresce que estas áreas se caracterizam por um forte envelhecimento da população, em 

que a população escolar tem vindo a diminuir consideravelmente. Tal traduziu-se numa 

reestruturação da rede escolar que levou ao encerramento de escolas e à consequente 

necessidade de transporte de crianças para aldeias vizinhas. Esta reestruturação não foi 

possível na sua totalidade pelo que continuamos a ter grupos pequenos em que o 

isolamento é fator primordial de constrangimento de socialização e aprendizagens.  

                                                           
4 http://www.diogocao.edu.pt/  
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De entre os estabelecimentos de ensino pertencentes ao AEDC um dos que se 

destaca é o Centro Escolar do Bairro de S. Vicente Paula, que integra jardim de infância 

e escola de 1.º CEB. Este Centro Escolar é constituído por uma biblioteca, um pavilhão 

gimnodesportivo, refeitório, sala de professores, polivalente, dispondo de diversos 

equipamentos informáticos – nomeadamente quadros interativos e computadores – e 

materiais didáticos diversificados para a área da Matemática e Ensino Experimental das 

Ciências.  O edifício do 1.º ciclo que é frequentado por 249 alunos e um edifício do pré-

escolar que é frequentado por 68 alunos. 

 

Espaço exterior  

No que respeita ao espaço exterior, podemos dizer que é um espaço de área 

alargada, ou seja, existem vários espaços exteriores onde os alunos podem brincar 

(figura 29). Um deles, e o maior, é revestido por relva sintética, que confere maior 

segurança nas atividades dos alunos, existindo outros à volta da escola onde os alunos 

também costumam brincar.  

 

 

 

Atrás do edifício do pré-escolar (figura 30), podemos encontrar a biblioteca, uma 

horta e um parque infantil (figura 31), que normalmente é utilizado pelos alunos do pré-

escolar. 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 - Espaços exteriores 

Fonte: Elaboração própria 
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Na horta, os espaços estão divididos (figura 32). Esta divisão é feita para que 

cada turma possa cultivar e cuidar das suas plantações. Estas plantações são feitas de 

acordo com as épocas específicas para cada uma, como por exemplo, a plantação da 

ervilha que é feita no início do ano. Quando os alunos efetuam as plantações, as 

professoras responsáveis por estas atividades adubam o terreno com o material 

decomposto no decompositor (figura 33). 

 

 

 

Como esta escola faz parte do projeto Eco escolas há um espaço exterior dedicado 

à separação de lixo (figura 34), ou seja, existem ecopontos para que os alunos façam a 

separação do lixo. 

 

 

 

 

Figura 32 - Terreno para cultivo 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 33 - Decompositor 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 30 - Entrada pré-escolar 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 31 - Parque infantil  

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 34 - Ecopontos 

Fonte: Elaboração própria 
 

 

        

Espaço interior  

O edifício principal encontra-se dividido em dois andares e é composto por nove 

salas de aula, quatro casas de banho para cada género para os alunos, uma casa de banho 

de cada género para os adultos e uma casa de banho para alunos portadores de 

deficiência motora. 

No primeiro andar, onde se localizava a sala em que realizei a minha prática de 

ensino supervisionada, para além de três salas de aula e uma área comum (figura 35), 

onde os alunos têm aulas de apoio, também se encontra o polivalente equipado com seis 

armários e do qual também dá acesso ao refeitório, à cozinha e ao gabinete da 

coordenadora (figura 36).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 - Área comum 

Fonte: Elaboração própria 
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 Neste espaço também podemos encontrar um elevador (figura 37), duas casas 

de banho para cada género e a receção (figura 38). 

 

 

 

 

 

Figura 38 - Receção e casas de banho 
Fonte: Elaboração própria 

 

O refeitório (figura 39) tem duas portas de acesso e pode ser usufruído por todos 

os alunos embora alguns não almocem na escola, à responsabilidade do encarregado de 

educação. 

 

 

 

 

 

Figura 36 - Polivalente 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 39 - Refeitório 

Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 37 - Elevador 

Fonte: Elaboração própria 
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 Já o segundo andar, é constituído por seis salas de aula, uma área comum (figura 

40), uma sala de professores (figura 41) e uma sala onde se encontram diversos 

materiais de apoio. Aqui também podemos encontrar casas de banho para ambos os 

géneros (figura 42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 - Salas dos professores 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 40 - Sala de aulas e área em comum 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 42 - Casas de banho 

Fonte: Elaboração própria 
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Todas as salas de aula estão equipadas com um computador, colunas de som, 

quadro interativo, um projetor multimédia, um quadro móvel e outros materiais de 

apoio.  

Por trás do edifício do 1.º ciclo situa-se a biblioteca que está equipada com livros 

e diversos materiais didáticos que podem ser utilizadas por alunos e professores (figura 

43). Esta inclui uma sala de informática (figura 44) e audiovisuais, salas de apoio, uma 

sala de coordenação e um auditório, sem esquecer as duas casas de banho, uma para 

cada género, e um elevador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projetos  

Apesar de a escola ter alguns projetos comuns ao agrupamento, alguns dos 

projetos são realizados na sala de aula. A escola tem como projetos: 

Figura 44 - Sala de informática 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 43 - Biblioteca 

Fonte: Elaboração própria 
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➢ Eco escola; 

➢ Heróis da fruta; 

➢ Passa o cubo; 

➢ Jogos matemáticos; 

➢ Comemorações; 

➢ Projetos com a Câmara Municipal de Vila Real; 

➢ Projeto colaborativo com a Regi Norte; 

 

 

 

3.2.2. Caracterização da sala de aula 

Embora todos os espaços sejam importantes, o que se segue é o de maior interesse, 

importância e que mais destaque merece - A sala de aula – pois é aqui que os alunos 

passam a maior parte do tempo e é onde adquirem as suas aprendizagens, e por isso é 

importante que esta seja acolhedora e agradável. 

 Na minha opinião, a sala de aula ao ser acolhedora e agradável faz com que a 

criança se sinta segura, protegida, inserida, familiarizada e acolhida no grupo e no espaço. 

Além de fazer com que a criança se sinta segura e acolhida também permite que ela se 

liberte e participe no meio educacional. 

A sala de aula onde realizei a minha PES é ampla e organizada (figura 45). Tem 

boa luminosidade natural, pois um dos lados da sala é preenchido por grandes janelas. 

Estas janelas estão viradas para um dos espaços exteriores, ou seja, está virada para o 

maior espaço exterior da escola onde as crianças brincam e têm expressão físico-

motora.  

Além da luminosidade natural, também tem uma boa iluminação artificial. Esta 

também possui duas portas, uma de acesso direto ao exterior e outra ao interior e ainda 

dispõe de aquecimento central, permitindo um ambiente confortável, durante as estações 

mais frias. 

Está equipada com mesas e cadeiras em bom estado de conservação, adequadas 

à faixa etária das crianças e apresenta uma cor verde tornando a sala um local mais 

alegre. Estas mesas contêm uma prateleira, por baixo, onde os alunos podem guardar os 
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livros. Esta prateleira faz com que os alunos andem com menos peso na mochila, 

podendo deixar na escola os livros que não necessitam para realizar os trabalhos de casa 

ou para estudar. 

A disposição das mesas, em filas, permite uma boa movimentação do professor e 

dos alunos. Em cada mesa estão dois alunos, estando as mesas do final da sala 

organizadas duas a duas. Os lugares dos alunos nas mesas não são fixos, havendo 

frequentemente mudanças, para que haja um melhor funcionamento da turma, ou seja, 

para melhor se gerir o comportamento e pequenos conflitos que se vão gerando. No 

total, a sala dispõe de treze mesas para alunos, uma mesa para os materiais da 

professora, uma secretária para o computador e vinte e oito cadeiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armários  

A sala dispõe de dois armários para arrumação de diferentes materiais (figura 

46). Um deles é comum a todos, contém os materiais de “desgaste” como folhas A4 

quadriculada, lisas e de linhas, que os alunos podem ir buscar, sempre que é necessário, 

havendo a preocupação em evitar os desperdícios desnecessários. O outro contém os 

dossiês dos alunos, onde guardam todas as fichas e atividades realizadas ao longo do ano 

letivo. 

 

Figura 45 - Sala de aula 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 46 - Armários 

Fonte: Elaboração própria 
 

 

Também existe uma bancada situada no fundo sala, do lado direito, com um 

lavatório e armários para guardarem os materiais didáticos dos alunos (figura 47).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 - Bancada 

Fonte: Elaboração própria 
 

 

 

Espaço vertical 

A sala dispõe de espaços verticais, que são quadros afixados na parede e são 

cobertos de cortiça. Existem quatro quadros na sala (figura 48), três deles têm expostas 

as atividades realizadas pelos alunos, e um é utilizado pela professora para a colocação 
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da lista de alunos na sala de aula, algumas das atividades importantes que os alunos irão 

ter e uma lista de verificação do comportamento dos alunos que é apenas utilizada pela 

professora de Inglês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Devido à falta de espaço, algumas das paredes também são usadas como espaços 

verticais (figura 49), para que os trabalhos, realizados pelos alunos, sejam expostos. 

 

 

 

 

 

Figura 48 - Espaços verticais 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 49 - Paredes 

        Fontes: Elaboração própria 

 

 

Materiais pedagógicos 

Na sala de aula existem vários materiais de apoio pedagógico, como um 

computador (figura 50), que é utilizado pela professora, que dispõe de duas colunas e 

ligação à internet, um quadro interativo, um retroprojetor e o ecoponto (figura 51). A 

localização de um ecoponto na sala de aula é muito importante, visto que estamos a 

formar cidadãos, e a prática diária de separação de lixos é uma forma de os alunos 

interiorizarem hábitos ecológicos adequados e responsáveis. Como já referi antes, esta 

escola integra o projeto educativo “Eco escolas” e esta prática insere-se nesse âmbito.  

 

 

 

 

 

A sala ainda contém um quadro branco móvel que se localiza habitualmente do 

lado esquerdo (figura 52), mas que se pode deslocar sempre que se considere 

necessário, adaptando-o às necessidades visuais dos alunos.  

Figura 51 - Ecopontos 

Fonte: Elaboração própria 
Figura 50 - Computador 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 52 - Quadros 

Fonte: Elaboração própria 
 

 

 

3.2.3. Caracterização da turma 

A turma era constituída por 25 alunos, sendo 12 rapazes e 13 raparigas, com 

idades compreendidas entre os 9 e 10 anos de idade. No início do ano letivo esta turma 

recebeu três alunos novos. Apenas alguns destes alunos frequentavam Educação Moral 

e Religiosa e Educação Física. 

De acordo com o diagnóstico feito inicialmente, pode dizer-se que era  

heterogénea, pelo que há necessidade de referenciar alguns aspetos relevantes para a 

caraterização ser objetiva. 

A nível global, apesar de ser uma turma heterogénea, o seu desenvolvimento era 

bom, tendo alunos empenhados e motivados. Eram observadores, questionadores e 

interessados em novos desafios, manifestando envolvimento e curiosidade nas tarefas de 

sala de aula. 

O que os distinguia eram diferentes ritmos de trabalho, diferentes níveis de 

maturidade, a atenção, a concentração e os hábitos de estudo. Alguns alunos não 

progrediram o desejado, mostrando um menor interesse nos trabalhos de aula e, 

consequentemente, um ritmo de trabalho mais lento, apesar disso, houve atividades que 

conseguiram cativar o seu interesse e empenho na aula. 

Existiam alguns alunos na turma que apresentavam um baixo nível de 

aprendizagem em relação aos restantes, pelo que foram propostos para o apoio 

educativo, tendo sido elaborado um Plano de Acompanhamento Pedagógico Individual 
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(PAPI)5. Alguns destes alunos foram identificados com Necessidades Educativas 

Especiais (NEE). 

Os alunos da turma, de um modo geral, eram assíduos e pontuais. Relativamente 

ao comportamento da turma e, em contexto de sala de aula, os alunos mostraram sempre 

um bom comportamento, apesar de muito faladores. A relação entre eles era muito boa, 

existindo relações de interajuda, amizade e compreensão entre a maioria das crianças da 

turma. 

Quanto ao papel dos pais/ encarregados de educação, não achei relevante fazer 

uma análise profunda da constituição familiar, das suas habilitações e idades, pois para 

esta turma, no meu ponto de vista não é muito influenciável. Temos vários tipos de 

famílias como as intactas, pais divorciados, monoparentais e reconstituídas, mas o tipo de 

constituição familiar, na maior parte dos casos, não influenciava o seu desempenho 

escolar. A maior parte dos pais/ encarregados de educação desloca-se à escola para se 

inteirar da evolução e ritmo de aprendizagem dos seus educandos, quer quando 

solicitados nos momentos específicos de avaliação, quer por iniciativa própria. Havia, 

portanto,  uma boa dinâmica de relação  e de confiança entre professor e 

pais/encarregados de educação que contribuía, em última instância, para o sucesso dos 

alunos. 

Esta turma, como as restantes turmas da escola, tinha de cumprir a carga horária 

estipulada pelo agrupamento (quadro 8). 

Quadro 8 - Matriz curricular do 1.º CEB 
Educação 

para a 

Cidadania  

Áreas Curriculares Disciplinares 1.º 2.º 3.º 4.º 

Língua Portuguesa 

Matemática 

Estudo do Meio 

 

Expressões 

    Artísticas 

    Físico-motora 

8 horas (5 para a leitura) 

7 horas 

5 horas (2.5 para T. Exp.) 

 

5 horas 

Áreas Curriculares não Disciplinares  Gastão do professor de acordo com as 

necessidades e temáticas em estudo.  Formação Pessoal e 

Social 
Estudo Acompanhado 

Formação Cívica 
 Total por ano de escolaridade: 25h/ semana  

Fonte: AEDC 

                                                           
5 http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/EInfancia/documentos/0015400164.pdf  
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Segundo a Direção Geral de Educação (DGE), publicado no Diário da República, 1ª 

série – Nº 240 – 12 de dezembro de 2014, existe outro tipo de Matriz Curricular para o 

1.º Ciclo (tabela 1). 

 

Tabela 1: Matriz de carga horária para o 1.º CEB 
3.º e 4.º anos 

Componentes do currículo Carga horaria semanal 

Português……………………………………. 

Matemática………………………………….. 

Inglês………………………………………… 

Estudo do Meio……………………………… 

Expressões Artísticas e Físico-Motoras……... 

Apoio ao estudo (a)………………………….. 

Oferta Complementar (b)……………………. 

 

Tempo a cumprir……………………………..  

Atividades de Enriquecimento Curricular (c)  

Educação Moral e Religiosa (d)……………... 

Mínimo de 7 horas. 

Mínimo de 7 horas. 

Mínimo de 2 horas. 

Mínimo de 3 horas. 

Mínimo de 3 horas. 

Mínimo de 1.5 horas-. 

1.5 horas. 

Entre 24.5 e 27 horas. 

Entre 3 e 5.5 horas. 

1 hora. 

(a) apoio aos alunos na criação de métodos de estudo e de trabalho, visando prioritariamente o reforço no apoio das disciplinas de 
Português e de Matemática de acordo com o n.º 1 do artigo 13.º 

(b) atividades a desenvolver em articulação, integrando ações que provam, de forma transversal, a educação para a cidadania e 

componentes de trabalho com as tecnologias de informação e de comunicação de acordo com o n.º 2 do artigo 12.º  
(c) atividade de caracter facultativo, nos termos do artigo 14.º no caso de estas atividades serem oferecidas por entidade exterior à 

escola, o que carece sempre de contextualização, é necessária confirmação explicita do Ministério da Educação e Ciência para que a 

sua duração exceda 3 horas nos 3.º e 4.º anos e 5 horas nos 1.º e 2.º anos de escolaridade. 
(d)disciplina de frequência facultativa nos termos do artigo 19.º 

 

Fonte: Decreto-Lei 176/2014 de 12 de dezembro 
 

 

Visto isto, fui confrontada a realizar uma comparação entre a carga horária da 

turma para verificar a qual das matrizes curriculares esta escola corresponde. Portanto, 

acho importante referir o horário da turma (quadro 9), como um ponto fulcral para uma 

boa organização escolar não deixando de respeitar as cargas horárias estipuladas para 

cada área. 
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Quadro 9 - Horário da turma 4.º Ano 

Tempos 2.ª feira 3.ª feira 4.ª feira 5.ª feira 6.ª feira 
9:00 – 10:00  

Português 
Português Matemática Português 10:00 – 10:30 

Matemática 
10:30 – 10:45 Matemática 

INTERVALO TE                    TE                      TE                      TE                      TE 

11:05 – 12:05 Matemática Matemática  Português Matemática 

ALMOÇO 
12:05   EMRC   

13:05      

14:05 – 15:05 
E. Meio E. Meio Matemática 

E. Meio Matemática 

15:05 – 15:20 AE AE 

15:20 – 16:20 Português EAFM AE EAFM OC 

INTERVALO         TE                       TE 

16:30 – 17:30 Português  EAFM   

18:00 – 20:00 

Port – 8h; Mat – 

8h 

E. Meio – 3.30 

AE – 3h  

Est. – 1.30h; O.C. 

– 1h   

Reunião 

conselho 

docentes  

   

EB1 Vila Real n.º 2                                                     Ano: 2016/2017 

 

Fonte: Centro Escolar do Bairro de S. Vicente Paula 

 

Analisando e comparando o quadro e a tabela anterior, concluo que a turma onde 

realizei a minha prática de ensino supervisionada tinha um horário que cumpria as 

orientações estabelecidas legalmente. As áreas curriculares disciplinares estavam 

dispostas de forma a favorecer o sucesso dos alunos no processo de ensino e de 

aprendizagem. A carga horária cumpria com o que é estipulado pela DGE. 

 

 

3.3. Contexto do 2.º Ciclo do Ensino Básico 

3.3.1. Caracterização da escola6 

 A escola Monsenhor Jerónimo do Amaral (figura 53) pertence ao Agrupamento 

de Escolas Morgado Mateus (AEMM). Esta começou a funcionar no dia 2 de novembro 

de 1984. O nome desta escola, Monsenhor Jerónimo do Amaral, deve-se ao facto de 

este ser uma figura local e natural de Mateus, contudo não é apenas por estes factos, 

mas também por este se destacar pelos valores humanitários, de solidariedade e de 

dedicação à educação que orientaram a sua vida e que se integravam na filosofia que a 

                                                           
6 http://www.aemm.pt/ 
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nossa comunidade educativa que constitui Escola Básica 2, 3 Monsenhor Jerónimo do 

Amaral procura implementar e transmitir na sua ação educativa. Também era um 

homem culto e solidário, devotando grande parte da sua vida a atos beneméritos, 

distribuindo a sua fortuna.   

 

 

 

 

 

O agrupamento através do esforço e empenho de toda a comunidade escolar 

pretende projetar-se como uma referência em ser uma escola inclusiva, eficaz e de 

qualidade. Este dispõe de alguns serviços que servem de apoio aos alunos como 

Educação Especial, a elegibilidade dos alunos para a modalidade “Educação Especial” é 

feita com base na avaliação por referência à Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, da Organização Mundial de Saúde. Ainda 

podemos contar com o Serviço de Psicologia e Orientação que contempla o apoio 

psicopedagógico a alunos; o acompanhamento de alunos em consulta psicológica; a 

avaliação de alunos com NEE, após proposta dos pais/encarregados de educação, 

professores titulares e diretores de turma; a orientação escolar e profissional; a 

consultadoria a professores, pais/encarregados de educação; o apoio ao 

desenvolvimento das relações na comunidade educativa; e o apoio e colaboração em 

projetos da escola.  

Este agrupamento é constituído por sete escolas do Pré-escolar: Escola Básica 

Abade de Mouçós, Escola Básica de Vila Real n.º 7, Escola Básica do Douro, Mateus, 

Ponte, Torneiros e Vila Meã; três escolas do 1.º CEB: Escola Básica Abade de Mouçós, 

Escola Básica de Vila Real n.º 7 e Escola Básica do Douro; pela escola EB 2, 3 

Monsenhor Jerónimo do Amaral; e a Escola Secundária Morgado Mateus. Acolhendo, 

no seu total, 1797 alunos.  

Figura 53 - Escola Monsenhor Jerónimo do Amaral 

Fonte: Elaboração própria 
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Os alunos que pertencem a este agrupamento são originários de meios sociais, 

culturais e económicos diversos. Verifica-se um número elevado de alunos provenientes 

de zonas rurais, alguns oriundos de agregados familiares menos estruturados, havendo 

uma minoria institucionalizada ou ao cuidado de famílias de acolhimento. 

A escola Monsenhor Jerónimo do Amaral é constituída por grandes espaços 

exteriores e por cinco pavilhões, sendo estes designados poa A, B, C e D, além destes 

pavilhões ainda tem o gimnodesportivo e dois campos exteriores.  

No pavilhão A não decorrem aulas. Neste pavilhão podemos encontrar no 

primeiro piso a receção, a reprografia, a sala de professores, a sala dos diretores de 

turma, o gabinete do coordenador de estabelecimento e uma sala multiusos. No segundo 

piso encontra-se a biblioteca, onde tem à disposição livros e computadores, e um 

auditório. No pavilhão B encontram-se sete salas, uma sala é de Educação Visual, uma 

de Educação Tecnológica, uma sala de Educação Musical e ainda um laboratório de 

Físico-química. Já o pavilhão C é constituído por oito salas de aula, uma sala de 

Educação Visual, uma de Educação Tecnológica, uma sala de Matemática, duas salas de 

Ciências da Natureza e uma sala de Informática. Neste pavilhão também encontramos 

as arrecadações. No pavilhão D estão o refeitório, a cozinha, o bar, uma sala de 

arrumos, bem como uma dispensa para os alimentos, um espaço de convívio, uma sala 

de Apoio aos alunos com NEE, Gabinete de SPO, a sala Projeto de Educação para a 

Saúde. Por último, o pavilhão gimnodesportivo que tem dois balneários, um para o 

género feminino e outro para o género masculino, e um espaço interior dedicado à 

prática de Educação Física. Os alunos podem ainda ter aulas de Educação Física nos 

campos desportivos exteriores ao pavilhão gimnodesportivo, como já foram acima 

mencionados. 

 

 

Projetos  

O Projeto Educativo do Agrupamento estabelece as áreas prioritárias de 

intervenção cujo plano estratégico passa pelos domínios, prioridades, estratégias e 

responsáveis da ação.  

O agrupamento tem vários projetos e clubes no âmbito de:  
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➢ Biblioteca Escolar / Centro de Recursos Educativos;  

➢ Promoção Educação para a Saúde; Desporto Escolar; 

➢ Segurança Escolar;  

➢ Plano Nacional de Leitura;  

➢ Clube de Leitura e Voluntariado; 

➢ Clube “AVD’s” - “Atividades da Vida Diária”; 

➢ Clube Ciência Viva;  

➢ Clube de Música;  

➢ Clube Europeu;  

➢ Clube Morgado;  

➢ Desporto Escolar;  

➢ Clube da Leitura e Voluntariado da Escola Secundaria Mem 

Martins; 

➢ Turma Morgado Mais Sucesso; 

 

 

Parcerias e protocolos 

O agrupamento desenvolvia parcerias com as seguintes entidades: UTAD; 

Câmara Municipal de Vila Real; Sport Lisboa e Benfica; NERVIR; Cáritas; Instituto 

Português do Desporto e Juventude; Escola Segura (PSP e GNR); Clube de Vila Real; 

Centro Comercial Nosso Shopping; Ginásio Clube de Vila Real; Rádio Universidade 

FM; J.M.E. – Gabinete Técnico de Informática, Lda.; Associação de Futebol de Vila 

Real; Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE; Direção Regional de 

Cultura do Norte; Bombeiros voluntários da Cruz Branca e da Cruz Verde; Biblioteca 

Municipal de Vila Real; entre outras. 

 

 

3.3.2. Caracterização da sala de aula 

As salas de aula onde realizei a PES, eram iluminadas com luz natural direta, 

amplas e possuíam um sistema de aquecimento central. Quanto ao equipamento, ainda 

não estavam equipadas com quadros interativos, havendo quadros brancos (de caneta) e 

em algumas ainda persistiam os “antigos” quadros de giz.  
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Em relação aos equipamentos materiais, estas estavam equipadas com um 

computador e colunas, um projetor multimédia e quadros. Nem sempre os 

computadores estavam funcionais, e isso fazia com que tivesse de preparar aulas 

adaptadas. No geral, os computadores e os projetores eram destinados aos docentes para 

as suas apresentações, mas podiam ser igualmente utilizados pelos alunos quando 

autorizados pelo professor, na apresentação de trabalhos de grupo ou individuais. 

Além destes equipamentos, os pavilhões dispõem de rede Wireless, onde os 

alunos podem usufruir da rede e os computadores dispersos pela escola também têm 

acesso, uma vez que os professores necessitam de aceder a uma plataforma onde têm de 

fazer o registo do sumário e presenças.  

 

 

3.3.3. Caracterização das turmas   

A prática de ensino supervisionada no 2.º ciclo foi realizada em duas áreas 

disciplinares, sendo em Português e em História e Geografia de Portugal. Para a 

realização deste estágio foi dada a oportunidade de estagiar em turmas diferentes, ou 

seja, uma para cada área, mas ambas do 6.º ano de escolaridade. 

A turma de Português era constituída por dez alunos. Todos eles do género 

masculino e com idades compreendidas entre os 11 e 16 anos. Todos eles com 

características, ritmos e comportamento diferentes. Destes dez alunos apenas um estava 

identificado com NEE.  Esta turma tinha uma particularidade, faz parte do projeto 

“Turma Morgado Mais Sucesso” (TMMS).  

O projeto TMMS consiste em criar novas turmas a partir das avaliações obtidas 

nos anos letivos anteriores, o aluno fica sujeito a um novo horário com o desenho 

curricular igual aos das turmas de origem. Os conteúdos a ser lecionados são 

exatamente os mesmos dos lecionados nas turmas de origem no mesmo espaço de 

tempo, cabendo aos professores a escolha das metodologias e das propostas de trabalho 

que julguem mais conveniente, de acordo com a especificidade de cada grupo. Segundo 

a DGE, este projeto tem a denominação de “Turma Mais”. 



88 
 

Relativamente à turma de História e Geografia de Portugal, esta era constituída 

por dezasseis alunos, sendo 9 raparigas e 7 rapazes, com idades compreendidas entre os 

11 e 16 anos. No geral, esta turma tinha bom comportamento, era muito participativa, 

empenhada e interessada em aprender e adquirir novos conhecimentos. Do conjunto dos 

dezasseis alunos havia um aluno identificado com NEE que não cumpria o mesmo 

horário dos restantes alunos. Apesar disso, era um aluno que tinha um comportamento 

razoável e não interrompia as aulas. 

O período de funcionamento das atividades letivas, nas escolas básica de 2.º e 3.º 

ciclos e secundária, era das 8h15 às 13h15 e das 13h20 às 18h15, com dois intervalos 

em cada turno. No período da manhã, um de 20 minutos e um de 10 minutos, no 

período da tarde um de 10 minutos e um de 15 minutos (tabela 2). A distribuição da 

componente letiva situava-se, maioritariamente, no período da manhã.  

 

Tabela 2: Período de funcionamento de aulas 

                           Turno da manhã                                                             Turno da Tarde 

8:15 h – 9:00 h 

9:00 h – 9:45 h 

 13:20 h – 14:05 h 

14:05 h – 14:50 h 

 

 Intervalo de 20 minutos  Intervalo de 10 minutos 

10: 05 h – 10: 50 h 

10:50 h – 11: 35 h 

 15:00 h – 15:45 h 

15:45 h – 16:30 h 

 

 Intervalo de 10 minutos  Intervalo de 15 minutos 

11: 45 h – 12:30 h 

12:30 h – 13:15 h 

 16:45 h – 17:30 h 

17:30 h – 18:15 h 

 

Fonte: AEMM 

 

No quadro 10 podemos verificar as componentes curriculares e a respetiva carga 

horária semanal. 
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Quadro 10 - Carga horária 

Componentes Curriculares 
Carga horária semanal (x90 minutos)  

5.º Ano 6.º Ano 

Línguas e Estudos 

Sociais 

Português  3 (90+90+90) 3 (90+90+90) 

Língua Estrangeira – Inglês  1,5 (90+45) 1,5 (90+45) 

História e Geografia de Portugal 1,5 (90+45) 1,5 (90+45) 

Matemática e 

Ciências  

Matemática  3 (90+90+90) 3 (90+90+90) 

Ciências Naturais 1,5 (90+45) 1,5 (90+45) 

Educação Artística e 

Tecnológica 

Educação Visual 1 (90) 1 (90) 

Educação Tecnológica  1 (90) 1 (90) 

Educação Musical 1 (90) 1 (90) 

Educação Física Educação Física 1,5 (90+45) 1,5 (90+45) 

Oferta 

Complementar 

Formação Cívica  0,5 (45) 0,5 (45) 

Total  15,5 15,5 

Opcional E.M.R.C 1 (45) 1 (45) 

Fonte: AEMM 

 

Segundo a DGE, publicado no Diário da República, 1ª série – Nº 129 – 5 de 

julho de 2012 as escolas têm a liberdade de organizarem os tempos letivos desde que 

respeitem as cargas horárias semanais. Os tempos apresentados (tabela 3) correspondem 

aos tempos mínimos por área disciplinar e disciplinas, pelo que não podem ser 

aplicados apenas os mínimos, em simultâneo, em todas as disciplinas. O tempo a 

cumprir é realizado pelo somatório dos tempos das diversas disciplinas. 
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Componentes do currículo 
Carga horária semanal (a) 

5.º 6.º Total do ciclo 

Áreas disciplinares: 

Línguas e estudos sociais………………………… 

   Português; 

   Inglês; 

   Historia e Geografia de Portugal; 

Matemática e Ciências…………………………… 

   Matemática; 

   Ciências Naturais; 

Educação Artística e Tecnológica………………. 

   Educação Visual; 

   Educação Tecnológica; 

   Educação Musical; 

   Educação Física………………………………... 

Educação Moral e Religiosa (c)………………..... 

                Tempo a cumprir……………………… 

 

Oferta Complementar……………………………. 

Apoio ao Estudo (g)……………………………… 

 

(b) 500 

 

 

 

(c) 350 

 

 

(d) 270 

 

 

 

135 

(45) 

 

(b) 500 

 

 

 

(c) 350 

 

 

(d) 270 

 

 

 

135 

(45) 

 

1 000 

 

 

 

700 

 

 

540 

 

 

 

270 

(90) 

1 350 

(1 395) 

1 350 

(1 395) 

2 700 

(2 790) 

(f) (f)  

200 200 400 

(a) Carga letiva semanal em minutos, referente ao tempo útil de aula, ficando ao critério de cada escola a distribuição dos tempos 

pelas diferentes disciplinas em cada área disciplinar, dentro dos limites estabelecidos – mínimo por área disciplinar e total por ano 

ou ciclo. 
(b) Do total da carga, no mínimo, 250 minutos para Português. 

(c) Do total da carga, no mínimo, 250 minutos para Matemática. 

(d) Do total da carga, no mínimo, 90 minutos para Educação Visual. 
(e) Disciplina de frequência facultativa, nos termos do artigo 15.º, parte final, com carga fixa de 45 minutos. 

(f) Frequência obrigatória para os alunos, desde que criada pela escola, em função da gestão do crédito letivo disponível, nos termos 

do artigo 12.º 
(g) Oferta obrigatória para a escola, de frequência facultativa para os alunos, sendo obrigatória por indicação do conselho de turma e 

obtido o acordo dos encarregados de educação, nos termos do artigo 13.º 

 
 

Fonte: Decreto-lei 139/2012 de 5 de julho 
 

 
 

 

Quanto à organização dos tempos letivos, a escola tem autonomia para os 

estruturar da forma que entender. Segue-se o horário das turmas em que realizei a PES 

(quadro 11). 

 

 

 

 

 

Tabela 3: Carga horária 
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Tempo Segunda Terça Quinta 

8:15 h – 9:00 h   
PORTM 

9:00 h – 9:45 h   

10: 05 h – 10: 50 h 

PORTM 
HGP  

10:50 h – 11: 35 h   

11: 45 h – 12:30 h  
PORTM 

 

12:30 h – 13:15 h   

13:20 h – 14:05 h    

14:05 h – 14:50 h    

15:00 h – 15:45 h   
HGP 

15:45 h – 16:30 h   

Fonte: Elaboração própria 

 

No 2.º ciclo do ensino básico não é possível verificar se cumpre o tempo 

estipulado na tabela 3, devido ao tempo que nos foi atribuído para responsabilização da 

turma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 11 - Horário das turmas PES 
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4. Reflexão crítica da prática nos contextos do 1.º e 2.º CEB 

nas disciplinas de Português e História e Geografia de 

Portugal tendo em conta as TIC e a MTP 

 

A Metodologia de Trabalho de Projeto (MTP) visa a conceção, realização e 

avaliação de projetos, através da articulação de saberes de diversas áreas curriculares, 

em torno de problemas ou temas de pesquisa ou de intervenção, de acordo com as 

necessidades e os interesses dos alunos. Assim, nesta metodologia, é necessário que os 

alunos, em conjunto com os professores, definam um tema ou problema que envolva 

uma pesquisa, troca de ideias e que respondam a um conjunto de objetivos. Este 

trabalho é feito em grupo e permite aos alunos trocarem e debaterem ideias, 

desenvolverem novas competências e adquirirem novos conhecimentos.  

Segundo Rangel (2002), o projeto é um estudo aprofundado de um assunto ou de 

um problema que um grupo de crianças leva a cabo a partir de um interesse forte dos 

seus elementos e baseado numa planificação do próprio grupo.  

A duração de um projeto depende de vários fatores tais como, a idade dos 

alunos, a natureza do tema/problema em estudo, o número de alunos envolvidos, o 

interesse demonstrado na realização do projeto, os recursos existentes e o tempo 

curricular dedicado ao projeto.  

Para planificar um projeto, primeiramente tem que ser definido o problema/tema 

que se vai estudar, assim como os subtemas. Seguidamente selecionam-se os tópicos 

(conteúdos) que os alunos querem trabalhar, formulam-se os objetivos e definem-se as 

tarefas a realizar. Estas decisões são importantes pois vão orientar os alunos na 

elaboração do projeto. Posteriormente, define-se onde se vai procurar a informação para 

responder aos objetivos. Por fim, os alunos definem como vão apresentar e comunicar 

as suas realizações e distribuem as tarefas por cada elemento do grupo, definindo o 

tempo que se dispõe para a realização do projeto. 

É importante salientar que a MTP permite fazer uma interligação entre as 

diferentes áreas curriculares disciplinares.  
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Ao longo da minha PES foi possível aplicar a MTP, quer no 1.º CEB, quer no 2.º 

CEB em Português e História e Geografia de Portugal.  

 

 

4.1. 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Ao longo do estágio no 1.º CEB foram realizados dois projetos pedagógicos no 

âmbito da área curricular Estudo do Meio. Segundo Rangel (2002), realiza-se o 

diagnóstico dos interesses dos alunos, que normalmente são exprimidos por temas ou 

questões da sua curiosidade, e seguindo Rangel propus aos alunos que fizessem o 

registo numa folha sobre os temas relacionados com a História de Portugal que 

gostariam de saber mais. Os temas escolhidos pelos alunos foram variados, e por isso, 

foram desenvolvidos dois projetos. O primeiro projeto versou “Os descobrimentos” e o 

segundo as “3.ª dinastia – Filipina e 4.ª dinastia – de Bragança.” 

 

 

4.1.1. Projeto pedagógico no 1.º CEB: “Os descobrimentos” 

Para a construção do plano foi necessário recorrer às curiosidades dos alunos e 

também foi necessário recorrer ao Programa Curricular de Estudo do Meio (ME, 1986), 

na parte respeitante à História de Portugal. De salientar que nem todas as 

questões/temas foram objeto de estudo. 

Assim sendo, para a elaboração deste primeiro trabalho de projeto utilizámos as 

etapas estipuladas por Rangel (2002): 

1.º - “fase de arranque e planificação” 

A primeira fase do Trabalho de Projeto teve início a 9 de novembro de 2016 com 

a recolha dos temas que os alunos gostariam de trabalhar.  

Para a formação dos grupos de trabalho segui dois critérios, que foram o 

desempenho escolar e o género dos alunos. Segui estes critérios para formar grupos 

heterogéneos, integrando nos grupos alunos com um bom desempenho e outros com 

algumas dificuldades e meninas e meninos. 
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Como referi anteriormente, para a escolha do tema começámos por recolher os 

temas propostos pelos alunos e recorrer ao Programa de Estudo do Meio.  

A 5 de dezembro, após organizados os temas do projeto, foi distribuído pelos 

grupos de trabalho os “guiões de pesquisa” (apêndice I), como se pode ver na Figura 54.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.º - “desenvolvimento do projecto” 

• 5 de dezembro:  

- Os alunos dirigiram-se à biblioteca para efetuar a pesquisa. 

Guião de pesquisa 

 

Grupo de trabalho:  

 

Tema: Os descobrimentos 

 

Objetivos:  

• Recolher as informações relevantes acerca dos assuntos em diferentes fontes; 

• Organizar um produto final com as informações recolhidas e organizadas; 

• Partilhar informação com a turma; 

• Realizar a tarefa no tempo determinado. 

 

Tarefas a realizar: 

• Caraterizar o D. João I (quem foi, imagens); 

• Qual a importância da Conquista de Ceuta; 

• Caraterizar o Infante D. Henrique, realçando a importância deste nos descobrimentos 

(Biografia do Infante D. Henrique, imagens); 

   

Onde vou procurar a informação:  

• Livro: Figueiredo Lopes, C. (1994). História Cronológica de Portugal. Porto: Porto Editora 

• Livro: Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada (2003). Portugal: Histórias e lendas. Lisboa: 

Caminho. 

• Internet: http://www.mosteirobatalha.pt/pt/index.php?s=white&pid=203 

• Internet: http://historia-portugal.blogspot.pt/2008/02/henrique-o-navegador.html 

 
Como vamos apresentar a informação (colocar um X)? 

• Apresentação em PowerPoint _____ 

• Apresentação em vídeo (youtube)____ 

• Apresentação em cartaz _____ 

• Apresentação em livro____ 

 

Tempo disponível: 3h30 min. 

Figura 54 - Guião de pesquisa do projeto pedagógico “Os descobrimentos” 

Fonte: Elaboração própria 
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- Recolha de informação através da análise dos materiais fornecidos pela 

professora estagiária. 

- Recolha de informação através da pesquisa na Web, a partir de sites 

disponibilizados pela professora estagiária. 

  -Observação e acompanhamento pela Professora Estagiária das respostas dos 

alunos às questões de pesquisa. 

- Organização e seleção da informação recolhida. 

- Seleção e análise de informação recolhida. 

 

• 6 de dezembro:  

- Conclusão da recolha de informação através pesquisa de materiais e sites 

fornecidos pela professora estagiária. 

- Organização e seleção da informação recolhida. 

- Preparação dos produtos finais para apresentação do trabalho de pesquisa. 

- Conclusão dos produtos finais para apresentar à turma. 

 

3.º - “conclusão e avaliação final” 

• 7 de dezembro:  

- Apresentação dos trabalhos de pesquisa à turma. 

 

Ao longo das três fases fomos fazendo “pontos de situação”, isto é, a avaliação 

da elaboração do Trabalho de Projeto, de acordo com o que Rangel (2002) sugere. 

Durante esta avaliação pudemos verificar quais as dificuldades sentidas pelos alunos 

para a realização deste projeto e as dificuldades sentidas para dar respostas às tarefas, 

orientando-os, redirecionando o seu trabalho ou apoiando-os nas tarefas. 
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Todos os alunos recorreram à apresentação em PowerPoint para a comunicação 

dos seus trabalhos. A figura 55 corresponde a um dos produtos finais do Trabalho de 

Projeto apresentado por um grupo de alunos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55 - Projeto pedagógico “Os Descobrimentos” 

Fonte: Elaborado por um dos grupos de alunos  
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Apresenta-se, de seguida, a Planificação das aulas em que estão incluídas as 

atividades realizadas no âmbito do Projeto, destacando-se os conteúdos e os objetivos 

trabalhados, as atividades realizadas, os recursos e a avaliação realizada ao longo deste 

primeiro trabalho de projeto. 
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Planificação  

5, 6 e 7 de dezembro de 2016 

Nível de ensino: 1.º Ciclo do Ensino Básico   

Disciplina: Estudo do Meio     

Ano de escolaridade: 4.º ano 

Sumário:  

• À descoberta dos outros e da instituição – Os descobrimentos - 

Trabalho de pesquisa orientado, na biblioteca.

• Finalização do trabalho de pesquisa.

• Apresentação dos trabalhos de pesquisa.

Conteúdos 
Metas 

Curriculares 
Objetivos Atividades Recursos Avaliação 

Bloco 2 - À 

descoberta dos 

outros e das 

instituições: 

 

2. O passado 

nacional. 

* Ser capaz de: 

 

 

 

 

2.1. Conhecer 

personagens e factos da 

história nacional com 

relevância para o meio 

local (batalha ocorrida 

em local próximo, reis 

que concederam forais a 

5 de dezembro 

 

 

- Diálogo com os alunos sobre o 

trabalho de pesquisa. 

- Trabalho de grupo envolvendo o 

tema: os descobrimentos, onde os 

alunos irão seguir um guião de 

pesquisa. 

Humanos: 

- Alunos. 

- Professora 

cooperante. 

- Estagiárias. 

 

Espaciais: 

- Biblioteca. 

 

Materiais: 

 - Guião de pesquisa.

 - Livros. 

Avaliação diagnóstica:  

Diálogo com os alunos 

sober os conhecimentos 

adquiridos anteriormente. 

 

Avaliação formativa do 

processo: 

Observação não instrumentada 

através do diálogo e 

questionamento oral, 

participação, motivação e 

empenho do aluno na sala de 
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localidades da região…).  - Caderno diário. 

- Computador. 

- Internet.  

aula. 

Bloco 2 – À 

descoberta dos 

outros e das 

instituições:  

  

2. O passado 

nacional. 

*  

 

 

 

 

2.1. Conhecer 

personagens e factos da 

história nacional com 

relevância para o meio 

local (batalha ocorrida 

em local próximo, reis 

que concederam forais a 

localidades da 

região…). 

6 de dezembro 

 

 

- Dialogo com os alunos sobre o 

trabalho de pesquisa.  

- Conclusão do trabalho de grupo 

envolvendo o tema: os 

descobrimentos. 

Humanos:  

- Alunos.  

- Professora 

cooperante.  

- Estagiárias.  

  

Espaciais:   

- Biblioteca. 

 

 Materiais: 

- Guião de pesquisa.  

- Livros.  

- Caderno diário.  

- Computador.   

- Internet. 

Avaliação Formativa 

Contínua: 

Observação instrumenta 

durante o decorrer das aulas 

com lista de verificação de 

comportamento. 
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Bloco 2 - À 

descoberta dos 

outros e das 

instituições:  

  

2. O passado 

nacional. 

*  

 

 

 

 

2.1. Conhecer 

personagens e factos da 

história nacional com 

relevância para o meio 

local (batalha ocorrida 

em local próximo, reis 

que concederam forais a 

localidades da 

região…). 

7 de dezembro 

 

 

 

 

- Apresentação dos trabalhos de 

grupo.  

Humanos:  

- Alunos.  

- Professora 

cooperante.  

- Estagiárias.  

  

Espaciais:   

- Sala de aula. 

  

 Materiais: 

- Guiões de 

pesquisa. 

- Computadores. 

- Retroprojetor.  

‐ Avaliação 

formativa do 

processo: 

Observação não instrumentada 

através do diálogo e 

questionamento oral. 

 

Avaliação Formativa Pontual: 

Registos escritos durante todo o 

decorrer de trabalhos, no 

caderno ou no guião de 

pesquisa. 

* Esta área disciplinar não tem definido metas curriculares. 
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Reflexão  

No dia 5 de dezembro de 2016, os alunos do 4.º ano dirigiram-se para a 

biblioteca, para realizarem um trabalho de pesquisa, no âmbito do Projeto Pedagógico 

“Os Descobrimentos”. Este trabalho consistia na pesquisa de informações em livros e 

em sites relevantes sobre a temática. Esta investigação em livros e sites foi orientada por 

um “Guião de Pesquisa” (apêndice I) elaborado e fornecido por mim, permitindo que os 

grupos de alunos fossem mais autónomos nessa pesquisa, garantindo simultaneamente a 

segurança no acesso a sites fidedignos e uma gestão do tempo mais eficaz. De salientar 

que alguns dos sites de pesquisa eram de museus digitais. 

No segundo dia, na parte da tarde, os alunos foram novamente para a biblioteca 

para continuarem as pesquisas e terminarem o trabalho de grupo. Através da observação 

dos diferentes grupos pude constatar que alguns grupos alunos não conseguiram 

terminar o trabalho de projeto. De facto, pude constatar que o tempo para realizarem as 

pesquisas de informação tinha sido escasso. Apesar de dar o meu apoio a todos os 

grupos, acabámos por não ter tempo para a conclusão da pesquisa de alguns grupos. 

No meu ponto de vista este projeto não correu como o esperado, pois os alunos 

não estavam familiarizados com esta metodologia e à dinâmica que um que um trabalha 

em grupo requer. O trabalho em grupo gerou conflitos que tive dificuldade em gerir. 

Infelizmente o tempo de que dispunha era escasso, pelo que a minha intervenção foi 

muito limitada. Acredito que a prática continuada de metodologia de trabalho de projeto 

poderia ter efeitos positivos na alteração dos comportamentos dos alunos em grupo. 

Também a pesquisa na internet requeria mais tempo e de muito mais apoio da minha 

parte, mas o balanço final é positivo. Os alunos terminaram os seus trabalhos e puderam 

apresentar à turma os seus produtos.  

Neste trabalho de projeto, para além dos alunos trabalharem uma área curricular 

como o Estudo do Meio, também foi possível trabalhar as questões do Português, como 

a leitura e elaboração de resumos e ainda integraram as TIC, com a utilização dos 

computadores e da internet para realizarem a pesquisa em sites e organizarem o produto 

final numa apresentação em PowerPoint. 

Depois de toda a informação recolhida, utilizando os guiões como instrumentos 

de orientação do seu trabalho, os alunos organizaram a informação pesquisada em word 
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e em papel e recorreram à apresentação em PowerPoint para exporem a informação à 

turma. 

Em síntese, apesar de haver alguns constrangimentos, particularmente de tempo 

e de familiarização com a metodologia de trabalho de Projeto, os alunos realizaram os 

trabalhos e souberam comunicar aos colegas os resultados das suas pesquisas, também 

se verificou que os alunos dominavam os conteúdos em estudo, atingindo os objetivos 

que tinham sido definidos. 
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4.1.2. Projeto pedagógico do 1.º CEB: “3.ª dinastia” e a “4.ª 

dinastia” 

O segundo projeto pedagógico do 1º CEB tinha como temas a 3.ª e a 4.ª 

dinastias. A realização da planificação deste projeto teve em consideração os temas que 

os alunos gostariam de trabalhar e o Programa de Estudo do Meio (ME, 1986).  

Assim, como no primeiro projeto, utilizámos as etapas estipuladas por Rangel 

(2002): 

1.º - “fase de arranque e planificação” 

A primeira fase do Trabalho de Projeto teve início a 9 de janeiro de 2017, 

mantendo os grupos de trabalho do primeiro projeto.  

Como referi anteriormente, para a escolha do tema recorremos aos temas 

propostos pelos alunos inicialmente e às metas curriculares.  

Depois de organizado os temas do projeto, foi distribuído pelos grupos de 

trabalho os “guiões de pesquisa” (apêndice II), como se pode ver na figura 56.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guião de pesquisa 

 

Grupo de trabalho:  

 

Tema: 3ª dinastia - Filipina 

 

Objetivos:  

• Recolher as informações relevantes acerca dos assuntos em diferentes fontes; 

• Organizar um produto final com as informações recolhidas e organizadas; 

• Partilhar informação com a turma; 

• Realizar a tarefa no tempo determinado. 

 

Tarefas a realizar: 

• Caraterizar o D. Sebastião (quem foi, imagens); 

• Caraterizar a Batalha de Alcácer Quibir (o que aconteceu, imagens); 

   

Onde vou procurar a informação:  

• Livro: Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada (2003). Portugal: Histórias e lendas. Lisboa: 

Caminho. (página 139). 

• Livro: Figueiredo Lopes, C. (1994). História Cronológica de Portugal. Porto: Porto Editora. 

(página 97). 

• Internet: foto de D. Sebastião e da batalha de Alcácer Quibir.  
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2.º - “desenvolvimento do projecto” 

• 9 de janeiro:  

- Os alunos dirigiram-se à biblioteca para efetuar a pesquisa. 

- Recolha de informação através da análise dos materiais fornecidos pela 

professora estagiária. 

- Recolha de informação através da pesquisa na Web, a partir de sites 

disponibilizados pela professora estagiária. 

  -Observação e acompanhamento pela Professora Estagiária das respostas dos 

alunos às questões de pesquisa. 

- Organização e seleção da informação recolhida. 

- Seleção e análise de informação recolhida. 

• 10 de janeiro:  

- Conclusão da recolha de informação através pesquisa de materiais e sites 

fornecidos pela professora estagiária. 

- Organização e seleção da informação recolhida. 

- Preparação dos produtos finais para apresentação do trabalho de pesquisa. 

- Conclusão dos produtos finais para apresentar à turma.  

 

Figura 56 - Guião de pesquisa do projeto pedagógico “3.ª dinastia”  

Fonte: Elaboração própria 

Como vamos apresentar a informação (colocar um X)? 

• Apresentação em PowerPoint _____ 

• Apresentação em vídeo (youtube)____ 

• Apresentação em cartaz _____ 

• Apresentação em livro____ 

 

Tempo disponível: 3h30 min.  

 



105 
 

3.º - “conclusão e avaliação final” 

• 11 de janeiro:  

- Apresentação dos trabalhos de pesquisa à turma. 

 

Ao longo das três fases apresentadas anteriormente fomos fazendo o ponto de 

situação, isto é, a avaliação da elaboração do Trabalho de Projeto e a avaliação final. 

Como refere Ferreira (2009, p. 99), “com a avaliação final, do mesmo, na qual os alunos 

e o professor comparam as suas ideias prévias com as aprendizagens feitas e avaliam o 

cumprimento dos objetivos do projeto, bem como a participação de cada aluno no 

mesmo.” Esta avaliação permitiu verificar quais as dificuldades sentidas pelos alunos na 

realização deste e se atingiram os objetivos previamente definidos. 

Mais uma vez os alunos recorreram à apresentação em PowerPoint para 

apresentar os seus produtos finais. Na figura 57 pode ver-se um dos produtos finais do 

Trabalho de Projeto, apresentado por um grupo de alunos. 
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Na planificação que se segue podemos verificar quais os conteúdos a abordar e 

os objetivos definidos, as atividades a realizar, os recursos e a avaliação proposta para 

este segundo trabalho de projeto.  

 

 

Figura 57 - Projeto pedagógico “3.ª dinastia” 

Fonte: Elaborado por um grupo de alunos  
 



107 
 

Planificação  

9, 10 e 11 de janeiro de 2017 

Nível de ensino: 1.º Ciclo do Ensino Básico   

Disciplina: Estudo do Meio     

Ano de escolaridade: 4.º ano 

Sumário:  

• À descoberta dos outros e da instituição – A terceira e a quarta 

dinastia - Trabalho de pesquisa orientado, na biblioteca.

• Apresentação dos trabalhos de grupo.

Conteúdos 
Metas 

Curriculares 
Objetivos Atividades Recursos Avaliação 

Bloco 2 - À 

descoberta dos 

outros e das 

instituições: 

 

2. O passado 

nacional. 

* Ser capaz de: 

 

 

 

 

2.1. Conhecer 

personagens e factos da 

história nacional com 

relevância para o meio 

local (batalha ocorrida 

em local próximo, reis 

que concederam forais a 

localidades da região…). 

9 de janeiro 

 

 

- Diálogo com os alunos sobre o 

trabalho de pesquisa. 

- Trabalho de grupo envolvendo o 

tema: os descobrimentos, onde os 

alunos irão seguir um guião de 

pesquisa. 

Humanos: 

- Alunos. 

- Professora 

cooperante. 

- Estagiárias. 

 

Espaciais: 

- Biblioteca. 

 

Materiais: 

 - Guião de pesquisa.

 - Livros. 

 - Caderno diário. 

Avaliação diagnóstica:  

Diálogo com os alunos 

sober os conhecimentos 

adquiridos anteriormente. 

 

Avaliação formativa do 

processo: 

Observação não instrumentada 

através do diálogo e 

questionamento oral, 

participação, motivação e 

empenho do aluno na sala de 

aula. 
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- Computador. 

- Internet.  

Bloco 2 - À 

descoberta dos 

outros e das 

instituições:  

  

2. O passado 

nacional. 

*  

 

 

 

 

2.1. Conhecer 

personagens e factos da 

história nacional com 

relevância para o meio 

local (batalha ocorrida 

em local próximo, reis 

que concederam forais a 

localidades da 

região…). 

10 de janeiro 

 

 

- Diálogo com os alunos sobre o 

trabalho de pesquisa.  

- Conclusão do trabalho de grupo 

envolvendo o tema: a terceira e 

quarta dinastia. 

Humanos:  

- Alunos.  

- Professora 

cooperante.  

- Estagiárias.  

  

Espaciais:   

- Biblioteca. 

 

 Materiais: 

- Guião de pesquisa.  

- Livros.  

- Caderno diário.  

- Computador.   

- Internet.  

Avaliação Formativa 

Contínua: 

Observação instrumenta 

durante o decorrer das aulas 

com lista de verificação de 

comportamento. 

Bloco 2 - À 

descoberta dos 

outros e das 

instituições:  

  

*  

 

 

 

2.1. Conhecer 

11 de janeiro 

 

 

 

 

Humanos:  

- Alunos.  

- Professora 

cooperante.  

- Estagiárias.  

‐ Avaliação 

formativa do 

processo: 

Observação não instrumentada 

através do diálogo e 



109 
 

2. O passado 

nacional. 

personagens e factos da 

história nacional com 

relevância para o meio 

local (batalha ocorrida 

em local próximo, reis 

que concederam forais a 

localidades da 

região…). 

- Apresentação dos trabalhos de 

pesquisa.  

Espaciais:   

- Sala de aula. 

  

 Materiais: 

- Guiões de 

pesquisa. 

- Computadores. 

- Retroprojetor.  

questionamento oral. 

 

Avaliação Formativa Pontual: 

Registos escritos durante todo o 

decorrer de trabalhos, no 

caderno ou no guião de 

pesquisa. 

*Esta área disciplinar não tem definido metas curriculares. 
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Reflexão  

Devido ao distanciamento entre o primeiro e o segundo projeto foi possível 

realizar atividades com os alunos que os ajudassem a preparar melhor para este segundo 

projeto, isto é, gerindo melhor o tempo e trabalhando mais em grupo, em pequenas 

atividades, realizando os resumos com mais antecedência. 

Na parte da tarde os alunos foram para a biblioteca, onde fizeram um trabalho de 

pesquisa. Mais uma vez, este trabalho de pesquisa consistia em os alunos fazerem uma 

pequena investigação em livros e na internet. Esta investigação em livros e sites da 

internet estavam referenciados num guião fornecido por mim, ou seja, os alunos sabiam 

o que procurar e onde procurar. Um dos pontos que teve uma maior atenção e que foi 

necessária uma reformulação, em relação ao primeiro projeto, foi o recurso à internet, 

que foi adaptado aos alunos para que fossem capazes de atingir plenamente os objetivos 

e que fossem capazes de realizarem a pesquisa seguindo rigorosamente o guião 

disponibilizado. Um dos sites que decidi manter na pesquisa foram os museus digitais, 

uma vez que se revelaram muito relevantes na disponibilização de informação e de 

serem muito apelativos para os alunos. 

Com o decorrer deste projeto pude verificar que houve uma evolução na postura 

dos alunos em grupo, conseguindo distribuir melhor as tarefas entre os elementos do 

grupo e mostrando-se mais responsáveis.  

Neste projeto, os alunos foram mais autónomos e capazes de realizar as tarefas 

propostas. Em geral estiveram melhor, visto que era a segunda vez que tinham feito uma 

apresentação deste género. Apesar dos documentos multimédia em PowerPoint, criados 

pelos alunos, terem algumas falhas, tais como não responderem a tarefas propostas, 

decidi dar o feedback só no final de cada apresentação, para que não interrompesse o 

raciocínio e para prestarem atenção aos aspetos positivos e negativos do projeto e o seu 

desempenho.  

Apesar dos alunos terem ultrapassado algumas das dificuldades sentidas no 

projeto anterior, o meu papel de orientadora, de guia no trabalho de projeto foi 

essencial, pois tive de apoiar os alunos nas suas dificuldades. Apesar do projeto não ter 

seguido totalmente os procedimentos de cada etapa estipulada por Rangel (2002), julgo 

ter conseguido dinamizar as aulas de forma ativa, apelando ao papel absolutamente 

central do aluno na construção das suas próprias aprendizagens, apelando a um trabalho 
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colaborativo entre alunos com desempenhos escolares diversos, estimulando a ajuda 

entre pares e fomentando o trabalho interdisciplinar (História de Portugal, Português e 

integração das TIC). Pelo que pude constatar, os alunos envolveram-se ativamente nas 

tarefas, foram responsáveis e aprenderam os conceitos essenciais.  

Como consolidação dos conteúdos, foi introduzida uma App para dispositivos 

móveis, o Kahoot. Esta App tem quatro possibilidades de tarefas, mas neste contexto 

optámos pelo Quiz, que consiste em colocar uma determinada pergunta e os alunos têm 

quatro hipóteses de resposta, estando apenas uma correta. As perguntas do jogo estavam 

relacionadas com as tarefas realizadas pelos vários grupos (figura 58). (apêndice III). 

 

Devido a constrangimentos de acesso à rede, rede de internet muito fraca, não 

foi possível realizar o jogo com a aplicação. Para se ultrapassar o problema de falha no 

acesso à rede, realizou-se o Quiz Kahoot em PowerPoint (apêndice IV). Apesar dos 

alunos não jogarem através da App, como estava previsto, o entusiasmo de poderem 

realizar um jogo era muita. Os alunos durante o jogo, para além de estarem 

entusiasmados e motivados, estavam empenhados e a competir, empenhando-se para 

acertarem na resposta.  

O feedback, em relação ao jogo, foi positivo e os alunos ficaram tão envolvidos 

e entusiasmados que pediram para voltar a repetir o jogo. Uma das características 

essenciais deste tipo de jogo é que dá a possibilidade de o professor fazer uma avaliação 

formativa, verificando assim quais as dificuldades que ainda existem depois das 

Figura 58 - Jogo Kahoot: “3.ª e 4.ª dinastia” 

Fonte: Elaboração própria 
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apresentações do tema para a turma. Apesar de não poder consultar os resultados finais 

da app Kahoot, pude verificar, através do registo feito pelos alunos, quais as perguntas 

que os alunos acertaram ou não. 
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4.2. 2.º Ciclo do Ensino Básico 

Durante a minha Prática de Ensino Supervisionada (PES) no 2.º CEB, quer na 

turma de História e Geografia de Portugal quer no Português foi possível fazer a 

aplicação da Metodologia de Trabalho de Projeto (MTP). A duração destes projetos foi 

muito curta, devido ao tempo de lecionação que me foi atribuído. 

 

4.2.1. Projeto pedagógico do 2.º CEB: “Estado Novo” 

Na turma do 2.º CEB de História e Geografia de Portugal foi proposto pela 

professora trabalhar com os alunos o tema “Estado Novo” através da MTP. 

Para a construção do plano foi necessário recorrer às metas curriculares 

propostas pelo Ministério da Educação. Assim sendo, para a elaboração deste primeiro 

trabalho de projeto utilizámos as etapas estipuladas por Rangel (2002): 

1.º - “fase de arranque e planificação” 

A primeira fase do Trabalho de Projeto teve início a 14 de março de 2017 com a 

formação dos grupos para o trabalho de pesquisa e análise da calendarização, dos 

diários e do guião do trabalho de pesquisa (apêndice V), que apresento na figura 59.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guião de pesquisa: 

 

Grupo 1:______________________________________________________________ 

Tema: O Estado novo (1933-1974) 

Subtema: Salazar e a construção do Estado Novo: 

- Uma nova Constituição e um novo regime. 

A difusão dos ideais do Estado Novo e a repressão sobre os opositores: 

- Os ideais do Estado Novo e a sua propaganda. 

 

Objetivos: 

• Caracterizar a Constituição de 1933 (determinar os órgãos de soberania, os poderes); 

• Referir os principais valores do Estado Novo; 

• Identificar os meios em que se apoiava o sistema de propaganda ao Estado Novo; 

• Descrever a Mocidade Portuguesa. 

• Recolher as informações relevantes acerca dos assuntos, em diferentes fontes; 

• Organizar um produto final com as informações recolhidas e organizadas; 

• Partilhar informação com a turma; 

• Realizar as tarefas propostas no tempo previamente determinado. 

 

Tarefas a realizar: 

• Distribuição das tarefas pelos elementos do grupo; 

• Recolha de informações sobre os conteúdos em diferentes fontes (livros, Web): 
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o caracterização da Constituição de 1933 (determinar os órgãos de soberania, os 

poderes) – consulta de imagens e de um documento da Constituição. 

o identificação dos principais valores do Estado Novo, a partir da consulta de uma 

imagem. 

o identificação dos meios em que se apoiava o sistema de propaganda ao Estado 
Novo, partindo da consulta de imagens. 

 

o descrição da Mocidade Portuguesa: o que era e quando foi criada, a partir da 

consulta de imagens. 

• Organização de um produto final com as informações recolhidas e organizadas; 

• Partilha de informação com a turma; 

 

Onde vou procurar a informação:  

Livros: 

• Alves, E., Silva, A. I., Mendes, M. & Botelho, S. (2011). Saber em ação: História e 

Geografia de Portugal 6.º ano. (1.ª edição). Porto: Porto Editora. 

• Amorim, A., Lobato. M. J. & Vargas, B. (2011). História e Geografia de Portugal seis – 

parte dois: 6.º ao do Ensino Básico. (1.ª edição). Lisboa: Lisboa Editora. 

• Barreira, A., Moreira, G., Moreira, M. & Rodrigues, T. (2011). HistGeo6: 2.º ciclo do 

Ensino Básico, 6.º Ano de Escolaridade. (1.ª edição). Edições ASA. 

• Costa, F. & Marques, A. (2015). História e Geografia de Portugal: 6.º ano. Porto: Porto 

Editora. 

• Maçarico, E., Chaby, H. & Santos, H. (2001). HGP: 6.º ano, História e Geografia de 

Portugal. (1.ª edição). Lisboa: Texto Editora. 

• Neto, H., Neto, J., Matos, M. J., Castelão, R., Cruz, T. & Silva, T. (2011). História e 

Geografia de Portugal: 6.º ano. (1.ª edição). Carnaxide: Santillana Constância. 

• Oliveira, A. & Cantanhede, F. (2011). HGP: História e Geografia de Portugal 6.º ano. (1.ª 

edição). Lisboa: Texto. 

 

 Internet: 

• http://lh6.ggpht.com/-

F7K4rZSTHcc/T8jqaE85ugI/AAAAAAAAXjQ/L4q33Z2hV6Q/s1600-

h/1933%252520Estado%252520Novo.2%25255B10%25255D.jpg 

• http://photos1.blogger.com/blogger/4884/1505/1600/Deus.jpg 

• http://oliveirasalazar.org/imagem.asp?id=1900 

• http://lh3.ggpht.com/- 

0eLyKOJ6CvU/Tw6tb45ZSdI/AAAAAAAAQw0/TL3nBka9OHQ/s1600- h/Mocidade-

Portuguesa.32.jpg 

 

Como vamos apresentar (colocar um X): 

• Apresentação em PowerPoint    

• Apresentação em vídeo (youtube)   

• Apresentação em cartaz    

• Outra: __________________________________________________________ 

 

Curiosidades/dúvidas:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Tempo disponível: 

3 horas 

Figura 59 - Guião de pesquisa do projeto pedagógico “Estado Novo” 

Fonte: Elaboração própria 
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Para a formação dos grupos de trabalho decidi eleger 5 elementos da turma e 

cada elemento escolhia outro para fazer parte do seu grupo de trabalho. Os elementos 

escolhidos por mim para formarem os diferentes grupos eram os alunos com maior 

dificuldade, pois assim não havia a possibilidade de estes ficarem no mesmo grupo 

podendo ser ajudados pelos colegas. 

 

2.º - “desenvolvimento do projecto” 

• 16 de março:  

- Os alunos dirigiram-se à biblioteca para efetuar a pesquisa. 

- Recolha de informação através da análise dos materiais fornecidos pela 

professora estagiária. 

- Recolha de informação através da pesquisa na Web, a partir de sites 

disponibilizados pela professora estagiária. 

 - Observação e acompanhamento pela Professora Estagiária das respostas dos 

alunos às questões de pesquisa. 

- Seleção e análise de informação recolhida. 

- Organização da informação recolhida. 

- Preparação das apresentações dos trabalhos de grupo. 

- Conclusão da preparação das apresentações dos trabalhos de grupo.  

 

3.º - “conclusão e avaliação final” 

• 28 de março:  

- Apresentação dos trabalhos de pesquisa à turma. 

• 30 de março: 

- Conclusão das apresentações do trabalho de pesquisa à turma.  
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Ao longo do Trabalho de Projeto fui fazendo os pontos de situação, isto é, a 

avaliação formativa. Nesta turma optei por criar diários de pesquisa em que os alunos 

iam registando várias informações, tais como: o que sabemos? o que queremos saber? 

(figura 60) O que fizemos? O que falta fazer? Cumpriram com as atividades propostas 

no guião?  O que aprendemos? (apêndice VI).  

Na planificação que se segue podemos verificar quais os conteúdos, os métodos 

e os objetivos a trabalhar, as atividades a realizar, os recursos e a avaliação utilizada ao 

longo deste trabalho de projeto.  



117 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Diário de percurso de pesquisa (1): 

Grupo:    

Tema:    

O que sabemos?  

O que queremos saber?  

O que vamos fazer?  

Onde vamos procurar?  

Como vamos organizar a 
informação? 

 

 

Figura 60 - Diário de percurso de pesquisa (1) 

Fonte: Elaboração própria 
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Planificação  

14, 16 e 28 de março de 2017 

Nível de ensino: 2.º Ciclo do Ensino Básico   

Disciplina: História e Geografia de Portugal 

Ano de escolaridade: 6.º ano  

Sumário: 

• Análise dos documentos para a realização do trabalho de pesquisa sobre o 

Estado Novo.  

• Preenchimento dos diários de pesquisa. 

• Realização do trabalho de pesquisa sobre o Estado Novo. 

• Apresentação dos trabalhos de pesquisa sobre o Estado Novo. 

• Avaliação através dos guiões da apresentação dos trabalhos de pesquisa. 

Conteúdos Metas Curriculares Objetivos Atividades Recursos Avaliação 

Portugal do 

século XX 

 

- O Estado Novo 

(1933-1974). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Compreender a 

ascensão de Salazar e a 

construção do Estado Novo. 

 

 

 

 

Ser capaz de: 

 

 

1.1. Referir o saldo positivo das 

contas públicas portuguesas 

conseguido pelo Ministério das 

Finanças António de Oliveira 

Salazar. 

1.2. Relacionar o saldo positivo 

das contas públicas portuguesas 

14 de março 

 

 

- Visualização de um documento 

multimédia em PowerPoint sobre 

a entrada de António de Oliveira 

Salazar no governo e relacionar o 

saldo positivo das contas 

públicas com a sua ascensão.  O 

cargo que ocupou durante 36 

Humanos: 

- Alunos. 

- Professora cooperante. 

- Estagiárias. 

 

Espaciais:  

- Sala de aula. 

 

Materiais: 

- Calendarização. 

- Avaliação 

diagnóstica:  

Diálogo com os 

alunos sobre os 

conhecimentos 

adquiridos 

anteriormente. 
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conseguido pelo ministro das 

finanças António de Oliveira 

Salazar com a sua rápida ascensão 

no poder. 

1.3. Indicar as medidas tomadas 

por Salazar para resolver o 

problema financeiro do país. 

 

 

 

• Formar grupos de trabalho. 

• Analisar documentos sobre 

a calendarização, os guiões e os 

diários. 

anos e a politica de austeridade 

imposta para conseguir o 

equilíbrio financeiro. 

- Visualização de um documento 

multimédia em vídeo que faz a 

análise do discurso da tomada de 

posse de António de Oliveira 

Salazar (1932 – chefe do 

governo) e as medidas tomadas 

para restabelecer as finanças 

públicas. 

- Formação dos grupos para o 

trabalho de pesquisa. A 

professora estagiária escolhe 

cinco elemento da turma, para 

formar os diferentes grupos, e os 

alunos escolhidos constituem o 

grupo de trabalho.   

- Análise da calendarização, dos 

guiões e dos diários de pesquisa. 

- Diários de percurso de 

pesquisa. 

- Guiões de pesquisa. 
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Portugal do 

século XX 

 

- O Estado 

Novo (1933-

1974): 

• Salazar 

e a construção 

do Estado 

Novo; 

• A 

difusão dos 

ideais do Estado 

Novo e a 

repressão com 

os opositores; 

• Os 

principais 

movimentos de 

resistência ao 

Estado Novo; 

• O 

 

 

 

1. Compreender a 

ascensão de Salazar e a 

construção do Estado Novo. 

• Caracterizar a 

Constituição de 1933; 

•  Referir os principais 

valores do Estado Novo; 

2. Conhecer os 

mecanismos de difusão dos 

ideais do Estado Novo e de 

repressão para com os 

opositores. 

• Identificar os meios 

em que se apoiava o sistema 

de propaganda ao Estado 

Novo; 

• Descrever a 

Mocidade Portuguesa. 

• Caracterizar o partido 

Ser capaz de: 

 

 

1.4. Salientar na Constituição 

de 1933 a supremacia do poder 

executivo e a existência de um 

partido único. 

1.5. Reconhecer o carácter 

ditatorial do Estado Novo.  

 

 

2.1. Indicar os principais valores 

defendidos pelo Estado Novo, 

salientando a máxima “Deus, 

Pátria e Família” e a obediência. 

2.2. Referir a utilização do ensino, 

da Mocidade Portuguesa e da 

propaganda como formas de 

difusão dos ideais do Estado 

Novo. 

2.3. Identificar os mecanismos de 

repressão do Estado Novo. 

16 de março 

 

 

- Pesquisa, em livros e internet, 

orientada na biblioteca, onde os 

alunos têm de seguir os guiões 

de pesquisa com os diferentes 

temas do Estado Novo. Os 

alunos têm de responder aos 

diferentes objetivos e tarefas. 

- Responder às perguntas do 

diário de pesquisa, para fazer os 

pontos de situação. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Humanos: 

- Alunos. 

- Professora cooperante. 

- Estagiárias. 

 

Espaciais:  

- Sala de aula. 

- Biblioteca. 

 

Materiais: 

- Computador. 

- Manual do aluno. 

- Manuais fornecidos pela 

professora estagiária. 

- Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 ‐Avaliação 

formativa do 

processo:  

- Questionamento 

oral sobre os temas 

a abordar nos 

trabalhos. 

Observação Não 

instrumentada (no 

processo de 

pesquisa). 

- Registo de 

aprendizagens feitas 

de tarefas realizadas 

pelo grupo no diário 

de pesquisa. 

 

Resultados de 

aprendizagens:  

- Registo de 

informações 

pesquisadas no 
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colonialismo 

português e a 

Guerra 

Colonial. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

único durante os anos da 

“ditadura”; 

•  Identificar as 

liberdades e direitos dos 

cidadãos que foram limitados 

por Salazar; 

• Identificar o 

significado do acrónimo 

PIDE;  

• Caracterizar a PIDE, 

sabendo quando foi criada e 

quais as suas funções;  

• Identificar as cadeias 

mais violentas no período da 

ditadura;  

• Explicar o que era a 

Legião Portuguesa; 

3. Conhecer e 

compreender os principais 

movimentos de resistência ao 

Estado Novo. 

• Indicar quais os 

2.4. Referir os objetivos da policia 

política. 

- Referir a forma de atuação da 

polícia política.  

- Reconhecer nos meios utilizados 

o desrespeito pelas liberdades e 

garantias fundamentais dos 

cidadãos.   

2.5. Referir a existência de prisões 

políticas, destacando a colónia 

penal do Tarrafal. 

2.6. Reconhecer na atualidade a 

existência de regimes com 

características ditatoriais onde 

diariamente são desrespeitados os 

Direitos Humanos. 

 

 

3.1. Comparar a imagem de 

prosperidade e paz social dada 

pelo regime com as difíceis 

condições de vida da grande 

 

 

 

 

 

caderno diário. 
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melhoramentos na construção 

de obras públicas; 

• Relacionar os 

protestos dos trabalhadores 

com a emigração; 

• Caracterizar o 

Movimento de Unidade 

Democrática, quem pertencia 

a este movimento, quando se 

formou e qual o seu objetivo; 

• Identificar diferentes 

movimentos de oposição ao 

Estado Novo, referindo 

alguns dos autores mais 

marcantes; 

• Explicar a revolta dos 

estudantes; 

• Reconhecer a 

candidatura de Humberto 

Delgado, como grande 

momento de oposição à 

ditadura, descrevendo o seu 

maioria dos portugueses. 

 - Comparar a imagem de 

prosperidade e paz social dada 

pelo regime com a opressão. 

3.2. Referir a oposição à ditadura 

através de ações clandestinas e de 

obras artísticas. 

- Destacar alguns dos autores 

mais marcantes em relação à 

oposição. 

3.3. Reconhecer a candidatura de 

Humberto Delgado à Presidência 

da República (1958) como grande 

momento de oposição à ditadura. 

- Descrever o desfecho da 

candidatura de Humberto 

Delgado. 

3.4. Referir a manutenção do 

regime opressivo após a 

substituição de Salazar por 

Marcelo Caetano, apesar das 

expectativas de “abertura do 
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desfecho; 

• Identificar as 

medidas que o Dr. Marcello 

Caetano deu a entender que 

iria permitir uma “abertura 

do regime”. 

4. Conhecer e 

compreender a manutenção 

do colonialismo português e 

a Guerra Colonial. 

• Relacionar a 

proibição da independência 

das colónias com a Guerra 

Colonial; 

• Caracterizar a guerra 

colonial; 

• Identificar os efeitos 

da guerra. 

regime”. 

 

 

 

 

 

4.1. Referir a intransigência do 

Estado Novo relativamente à sua 

política colonial num contexto 

internacional hostil à posse de 

colónias.  

4.2. Relacionar essa 

intransigência com a perda do 

Estado Português da Índia (1961) 

e com o início da Guerra Colonial 

em Angola (1961), Guiné (1963) 

e Moçambique (1964). 

4.3. Caracterizar a guerra 

colonial, salientando a guerrilha e 

o apoio das populações autóctones 

aos movimentos que lutavam pela 

independência. 
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4.4. Reconhecer os efeitos da 

Guerra Colonial.  

- Salientar o número de soldados 

mobilizados para a Guerra 

Colonial. 

- Salientar as vítimas da Guerra 

Colonial dos dois lados do 

conflito. 

 - Os problemas associados à 

guerra que persistem ainda hoje.  

Portugal do 

século XX 

 

- O Estado Novo 

(1933-1974): 

• Salazar e 

a construção do 

Estado Novo; 

• A 

difusão dos 

ideais do Estado 

Novo e a 

 

 

 

1. Compreender a 

ascensão de Salazar e a 

construção do Estado Novo. 

• Caracterizar a 

Constituição de 1933; 

•  Referir os principais 

valores do Estado Novo; 

2. Conhecer os 

mecanismos de difusão dos 

Ser capaz de: 

 

 

1.4. Salientar na Constituição 

de 1933 a supremacia do poder 

executivo e a existência de um 

partido único. 

1.5. Reconhecer o carácter 

ditatorial do Estado Novo.  

 

2.1. Indicar os principais valores 

defendidos pelo Estado Novo, 

28 de março 

 

 

- Apresentação dos trabalhos de 

pesquisa realizado pelos alunos. 

- Avaliação dos trabalhos de 

pesquisa através dos guiões de 

pesquisa. 

 

 

 

 

Humanos: 

- Alunos. 

- Professora cooperante. 

- Estagiárias. 

 

Espaciais:  

- Sala de aula. 

 

Materiais: 

- Computador. 

- Projetor. 

- PowerPoint. 

 ‐Avaliação formativa 

do processo:  

- Questionamento oral 

sobre os trabalhos de 

pesquisa. 

Observação Não 

instrumentada (no 

processo de 

apresentação do trabalho 

de pesquisa). 

 

Resultados de 
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repressão com os 

opositores; 

• Os 

principais 

movimentos de 

resistência ao 

Estado Novo; 

• O 

colonialismo 

português e a 

Guerra Colonial. 

ideais do Estado Novo e de 

repressão para com os 

opositores. 

• Identificar os meios 

em que se apoiava o sistema 

de propaganda ao Estado 

Novo; 

• Descrever a 

Mocidade Portuguesa. 

 

salientando a máxima “Deus, 

Pátria e Família” e a obediência. 

2.2. Referir a utilização do ensino, 

da Mocidade Portuguesa e da 

propaganda como formas de 

difusão dos ideais do Estado 

Novo. 

 

 

 

   

 

 

 

- Cartaz. 

- Vídeos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprendizagens:  

- Apresentação dos 

trabalhos de pesquisa. 

 

Avaliação Formativa 

Pontual: 

Registos escritos 

durante todo o decorrer 

de trabalhos, no caderno 

ou no guião de pesquisa. 
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Reflexão  

Apesar da área de Projeto ter sido eliminada do currículo do 2.º CEB, e, por isso, 

já não fazer parte das áreas disciplinares, os professores continuam a aplicar a 

metodologia de trabalho de projeto na sua sala de aula.  

Esta turma está familiarizada com a utilização deste método e, por isso, a 

realização dos projetos pedagógicos decorreu com facilidade em termos de dinâmica de 

trabalho de grupo. Algumas das características dos alunos é que são autónomos, têm 

espírito de interajuda e de cooperação. Apesar de ser uma turma com competências para 

autonomamente poder realizar um projeto, senti sempre que o meu apoio e orientação 

foram essenciais para um trabalho com maior qualidade.  

Para além dos conteúdos de História também foi possível integrar as TIC, com a 

utilização dos computadores e da internet para realizarem a pesquisa. Na pesquisa na 

Web, os alunos fizeram pesquisa em sites de museus digitais. 

Depois de toda a informação recolhida, os alunos organizaram a informação em 

word e em papel e recorreram a várias apresentações para exporem a informação à 

turma, tais como em documentos multimédia em PowerPoint, em cartazes, em vídeo e 

apresentação unicamente oral. Como estes alunos eram mais autónomos e responsáveis, 

pois frequentavam o 6.º ano de escolaridade foi dada a possibilidade de terminarem as 

apresentações fora das horas de aula estipuladas para a realização do projeto. 

Ao longo das apresentações ia dando o feedback aos alunos sobre o que podiam 

melhorar e se cumpriram os guiões de pesquisa. Como referi anteriormente, apesar dos 

alunos serem autónomos e de ter sido acompanhado o seu trabalho, no final 

constatámos que houve alunos que não responderam a algumas das tarefas ou outros 

que se alongaram no tema, explorando mais do que o solicitado. 

Como consolidação dos conteúdos, foi introduzida uma App para dispositivos 

móveis, o Kahoot. Esta App tem quatro possibilidades de tarefas, mas neste contexto 

optámos pelo Quiz, que consiste em colocar uma determinada pergunta e os alunos têm 

quatro hipóteses resposta, estando apenas uma correta. As perguntas do jogo estavam 

relacionadas com as tarefas realizadas pelos vários grupos (figura 61). (apêndice VII). 

Os alunos durante o jogo mostraram-se entusiasmados e motivados, apesar de já 

estarem habituados a utilizarem esta App. Uma das características deste jogo é que dá a 

possibilidade de o professor fazer uma avaliação formativa, verificando assim quais as 
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dificuldades que ainda existem depois das apresentações do tema para a turma, para 

posteriormente, se necessário, voltar a abordar novamente estes temas. 

 

Para a utilização da App Kahoot, foi necessário pedir aos alunos que levassem os 

seus smartphones, com a autorização dos encarregados de educação, para a escola. 

Como nem todos os alunos tiveram a autorização de levar os smartphones para a escola, 

os alunos realizaram o jogo em pares. Para além dos dispositivos móveis, os alunos 

necessitaram de aceder à internet da escola, que está acessível a toda a comunidade 

escolar. 

De destacar o facto de os alunos se mostrarem entusiasmados com a integração 

do smartphone na aula e de respeitarem a regra de que só poderiam usar este dispositivo 

para realizarem o jogo Kahoot.  

Ao utilizar o DYOD para que cada aluno aceda a aplicações, permite aos alunos 

envolver-se inteiramente nas aprendizagens, motivando-os na realização de atividades, e 

permite ao professor verificar quais as dificuldades dos alunos em determinados 

conteúdos, como no caso do jogo do Kahoot, já referido anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

Figura 61 - Jogo Kahoot: “Estado Novo” 

Fonte: Elaboração própria 
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4.2.2. Projeto pedagógico do 2.º CEB: “O texto poético” 

Na turma do 2.º CEB de Português decidi realizar um trabalho de projeto com os 

alunos cujo o tema é “O texto poético”. 

Para a construção do plano foi necessário recorrer às metas curriculares 

propostas pelo Ministério da Educação. Assim sendo, para a elaboração deste primeiro 

trabalho de projeto utilizámos as etapas estipuladas por Rangel (2002): 

1.º - “fase de arranque e planificação” 

A primeira fase do Trabalho de Projeto teve início a 9 de maio de 2017 com a 

formação dos grupos para o trabalho de pesquisa e entrega dos guiões do trabalho de 

pesquisa (apêndice VIII), apresentado na figura 62.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guião de pesquisa: 

 

Grupo 1: ____________________________________________________________ 

Tema: O Texto poético 

Subtema: Lenda 

Objetivos:  

• Descrever as características da lenda; 

• Pesquisar uma lenda tradicional, com as características do texto poético; 

• Recolher as informações relevantes acerca dos assuntos, em diferentes fontes; 

• Organizar um produto final com as informações recolhidas e organizadas; 

• Partilhar informação com a turma; 

• Realizar as tarefas propostas no tempo previamente determinado. 

 

Tarefas a realizar:  

• Distribuição das tarefas pelos elementos do grupo;  

• Recolha de informações sobre os conteúdos em diferentes fontes (livros, Web): 

o Descrição das características da lenda; 

o Recolha de uma lenda tradicional, onde estejam presentes as características do texto 

poético. 

• Organização de um produto final com as informações recolhidas e organizadas; 
• Partilha de informação com a turma. 

 

Onde vou procurar informação: 

Livros: 

• Costa, F. & Mendonça, L. (2015). Diálogos: Português 6.º ano. (1.ª edição). Porto: Porto 

Editora. 

Internet: 

• http://www.escolavirtual.pt/assets/conteudos/downloads/6por/p01880.pdf?width=965&height=

600 

• http://www.citador.pt/poemas/conta-a-lenda-que-dormia-fernando-pessoa 

 

Como vamos apresentar (colocar um X):  

• Apresentação em PowerPoint _____ 

• Apresentação em vídeo (youtube)____  
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Para a formação dos grupos de trabalho decidi eleger quatro elementos da turma 

e cada elemento escolhia outro para fazer parte do seu grupo de trabalho. O que me 

levou a escolher estes quatro elementos para o trabalho de pesquisa foi o facto de estes 

serem os alunos com pior comportamento e separá-los era uma estratégia de controlar 

melhor o comportamento na turma. 

 

2.º - “desenvolvimento do projecto” 

• 9 de maio:  

- Os alunos dirigiram-se à biblioteca para efetuar a pesquisa. 

- Recolha de informação através da análise dos materiais fornecidos pela 

professora estagiária. 

- Recolha de informação através da pesquisa na Web, a partir de sites 

disponibilizados pela professora estagiária. 

 - Observação e acompanhamento pela Professora Estagiária das respostas dos 

alunos às questões de pesquisa. 

- Seleção e análise de informação recolhida. 

- Organização da informação recolhida. 

- Preparação das apresentações dos trabalhos de grupo. 

- Conclusão da preparação das apresentações dos trabalhos de grupo.  

 

3.º - “conclusão e avaliação final” 

• 11 de maio:  

• Apresentação em cartaz _____  

• Outra: ________________________________________________________ 
 

Tempo disponível: 

1 hora e 30 minutos 
 

Figura 62 - Guião de pesquisa do projeto pedagógico “O Texto poético” 

Fonte: Elaboração própria 
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- Apresentação dos trabalhos de pesquisa à turma. 

 

Seguindo Rangel (2002), fui fazendo uma avaliação ao longo das etapas e 

verificando se os alunos cumpriam com o plano, assim como na apresentação deste à 

turma. 

Na planificação que se segue podemos verificar quais os conteúdos, os métodos 

e os objetivos a trabalhar, as atividades a realizar, os recursos e a avaliação utilizada ao 

longo deste trabalho de projeto.  

 

 

 

 

 

 



131 
 

Planificação  

9 e 11 de maio de 2017 

Nível de ensino: 2.º Ciclo do Ensino Básico   

Disciplina: Português  

Ano de escolaridade: 6.º ano 

Sumário: 

• Trabalho de pesquisa sobre a lenda, o romance popular, o poema narrativo e o poema 

lírico. 

• Apresentação dos trabalhos de pesquisa sobre a lenda, o romance popular/tradicional, o 

poema narrativo e o poema lírico. 

Conteúdos Metas Curriculares Objetivos Atividades Recursos Avaliação 

Educação Literária 

(EL5): 

- Compreensão de 

texto: 

• Géneros 

literários: fábula e 

lenda 

 

 

 

Educação Literária 

(EL6):  

 

 

 

 

20. ler e interpretar textos 

literários. 

 

 

 

 

 

 

Ser capaz de: 

 

 

 

20.9. Distinguir, a partir 

de critérios dados, os 

seguintes géneros: fábula 

e lenda. 

 

 

 

 

9 de maio 

 

 

 

- Diálogo com os alunos sobre o trabalho de grupo. 

- Distribuição dos guiões de pesquisa para a realização 

do trabalho de grupo. 

- Análise dos guiões. 

- Trabalho de pesquisa, na biblioteca, orientado pela 

professora estagiária. 

Humanos: 

- Alunos. 

- Professor 

cooperante. 

- Estagiárias. 

 

Espaciais:  

- Sala de aula. 

- Biblioteca. 

 

Materiais: 

- Guiões. 

 - Avaliação 

diagnóstica:  

Diálogo com os 

alunos sobre os 

conhecimentos 

adquiridos 

anteriormente. 

 

‐Avaliação 

formativa dos 

resultados das 

aprendizagens:  
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- Compreensão de 

texto: 

• Géneros 

literários: conto e 

poema (lírico e 

narrativo). 

• Relação 

entre partes do texto 

e estrutura global 

(modos narrativo e 

lírico). 

 

 

 

18. Ler e interpretar textos 

literários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.9. Distinguir os 

seguintes géneros: conto, 

poema (lírico e 

narrativo). 

18.3. Relacionar partes 

do texto (modos 

narrativo e lírico) com a 

sua estrutura global. 

 

- Internet. 

- Livros. 

- Documentos 

em suporte 

digital.  

- Registo de 

informações 

pesquisadas no 

caderno diário ou 

documento em 

suporte digital. 

 

Educação 

Literária (EL5): 

- Compreensão de 

texto: 

• Géneros 

literários: fábula e 

lenda 

Educação 

Literária (EL6):  

- Compreensão de 

 

 

 

 

20. ler e interpretar textos 

literários. 

 

 

 

 

Ser capaz de: 

 

 

 

20.9. Distinguir, a partir 

de critérios dados, os 

seguintes géneros: 

fábula e lenda. 

 

 

11 de maio 

 

 

 

- Diálogo com os alunos sobre os trabalhos de 

grupos. 

- Apresentação dos trabalhos de grupo. 

- Reflexão com os alunos sobre os trabalhos de 

grupo. 

 

Humanos: 

- Alunos. 

- Professor 

cooperante. 

- Estagiárias. 

 

Espaciais:  

- Sala de aula. 

 

Materiais: 

 - Avaliação 

diagnóstica:  

Diálogo com os 

alunos sobre os 

conhecimentos 

adquiridos 

anteriormente. 

‐Avaliação 

formativa do 

processo:  
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texto: 

• Géneros 

literários: conto e 

poema (lírico e 

narrativo). 

• Relação 

entre partes do 

texto e estrutura 

global (modos 

narrativo e lírico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Guiões. 

- Projetor. 

- Computador. 

- Questionamento 

oral sobre os 

trabalhos de grupo. 

 

Resultados de 

aprendizagens:  

- Apresentação dos 

trabalhos de grupo. 
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Reflexão  

A aula decorreu de uma forma diferente, pois os alunos foram para a biblioteca 

realizar um trabalho de pesquisa. Para que a aula, na biblioteca, ocorresse da melhor 

forma antes da ida expliquei aos alunos o que se pretendia que fizessem e regras de 

comportamento a seguir.  

Comecei por explicar que iriam para a biblioteca realizar um trabalho de 

pesquisa, de seguida distribuí os guiões de pesquisa para orientar os alunos na sua 

pesquisa. Nos guiões, os alunos tinham acesso ao tema geral de trabalho, o subtema que 

ia variando consoante os grupos, os objetivos, as tarefas a realizar, onde iam pesquisar a 

informação, como iam apresentar e o tempo disponível para a pesquisa. Todos estes 

itens foram devidamente explicitados e clarificados aos alunos.  

A aula correu muito bem e os alunos, em meu entender, mostraram-se muito 

motivados nas tarefas a desenvolver.  Estava à espera que eles estivessem mais agitados 

por estarem a realizar um trabalho de pesquisa, apesar dos alunos terem muitas 

dificuldades e serem uma “Turma Mais”7, conseguiram responder às tarefas a realizar. 

Nesta turma não dei tanta relevância à pesquisa na internet, pois devido ao tipo de 

conteúdos a pesquisar foi mais importante a pesquisa ser centrada nos livros. Apesar de 

alguns dos grupos não terem de pesquisar na internet houve grupos que pediram e 

tiveram acesso à internet com a minha supervisão.  

Além de trabalharem o Português, estes também trabalharam com recurso às 

TIC, com a utilização dos computadores e da internet para realizarem a pesquisa. 

Depois de toda a informação recolhida, os alunos organizaram a informação pesquisada 

e recorreram à apresentação em PowerPoint. Ao longo das suas apresentações fui dando 

feedback relativamente a aspetos como o rigor científico, a precisão na linguagem e o 

aspeto visual das apresentações. 

No final das apresentações, foi introduzida a App para dispositivos móveis, o 

Kahoot. Esta App tem quatro possibilidades de tarefas, mas neste contexto optámos pelo 

Quiz, que consiste em colocar uma determinada pergunta e os alunos tem quatro 

hipóteses resposta estando apenas uma correta. As perguntas do jogo estavam 

relacionadas com as tarefas realizadas pelos vários grupos (figura 63). Os alunos 

                                                           
7 A «TurmaMais» é um projeto que se caracteriza por utilizar pedagogias diferenciadas e formas 

diversificadas de organização do grupo turma, permitindo um trabalho colaborativo através de parcerias 

pedagógicas. Esta tipologia consiste em criar uma turma sem alunos fixos que agrega temporariamente 

alunos provenientes das várias turmas do mesmo ano de escolaridade, com dificuldades idênticas numa 

determinada disciplina. 
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durante a aplicação do jogo, estavam motivados, empenhados e competitivos apesar de 

já estarem habituados a utilizarem esta App. Esta turma teve uma particularidade, pois 

responderam às questões colocadas em grupo (apêndice IX).  

 

 

Uma das características deste jogo é que dá a possibilidade de o professor fazer 

uma avaliação formativa, verificando assim quais as dificuldades que ainda existem 

depois das apresentações do tema para a turma, para posteriormente, se necessário, 

voltar a abordar novamente estes temas. 

Para a utilização da App Kahoot, os alunos trouxeram os seu smartphones e 

utilizaram-no. Para poderem jogar os alunos acederam à internet da escola, acessível a 

toda a comunidade escolar, e colocaram o pin para poderem realizar o jogo. 

Mais uma vez constatei a enorme satisfação dos alunos na integração deste 

dispositivo na aula. Respeitaram as regras de utilização e foi sem dúvida uma aula 

muito participada e ativa.  

 

 Em síntese, ao trabalhar com os alunos, de várias faixas etárias, a MTP os alunos 

estão a interligar várias áreas curriculares, tais como Português, História e Geografia de 

Portugal e as TIC. Algumas das competências que estão a desenvolver são a 

capacidades de pesquisa, análise, seleção e tratamento de informação, comunicação 

oral, trabalhar em grupo, divisão de tarefas, gestão de conflitos e autonomia. Para além 

Figura 63 - Jogo Kahoot: "O texto poético" 

Fonte: Elaboração própria 
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destas competências também permite despertar, ao aluno, o interesse pelo que está a 

aprender e motiva-lo a querer aprender sempre mais.  

 Quando utilizamos a App Kahoot como consolidação dos conteúdos, os alunos 

através do seu smartphone estão a aplicar os seus conhecimentos e permite ao aluno ter 

um papel de maior destaque na sala de aula. 
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Conclusão 

Fazendo uma sistematização sobre a Prática de Ensino Supervisionada no 1.º e 

no 2.º Ciclos do Ensino Básico, releva-se a mesma como uma etapa fundamental no 

meu processo de aprendizagem, de desenvolvimento profissional e pessoal. Através da 

PES pude observar o comportamento dos alunos, orientá-los no seu processo de 

aprendizagem procurando aplicar novas estratégias e desenvolver situações de 

aprendizagem em que os alunos fossem o centro da mesma, criando situações para eles 

poderem aprender a aprender, fomentando a sua autonomia, o seu pensamento crítico e 

o permanente envolvimento nas aprendizagens e na dinâmica escolar. 

Esta experiência permitiu-me constatar que não há uma estratégia única de 

ensino eficaz para todos os alunos, ou seja, cada docente deve utilizar estratégias de 

ensino diferenciadas e adequadas aos seus alunos e às suas dificuldades.  

Com a aplicação da Metodologia de Trabalho de Projeto pude perceber que o 

professor pode proporcionar aos alunos atividades diversificadas, utilizando diferentes 

estratégias, conferindo ao mesmo o papel de protagonista no processo de ensino e de 

aprendizagem. Uma das fases cruciais do desenvolvimento do projeto é quando os 

alunos pesquisam a informação em diferentes fontes (livros, sites e museus digitais), 

selecionam a informação, a organizam e preparam as apresentações para comunicarem 

os resultados do seu trabalho. É nesta fase que as TIC têm um papel central, ao servirem 

de suporte às pesquisas.  

As TIC desempenham um papel fundamental pois através destas é possível a 

lecionação das aulas utilizando diversas estratégias de ensino, com o acesso a diferentes 

recursos despertando assim o interesse e a motivação dos alunos para as tarefas a 

realizar. As TIC no desenvolvimento da MTP também desempenham um papel 

fundamental, pois permitem aos alunos utilizarem recursos diversificados. 

Durante o meu estágio também dei relevância à App kahoot, esta está acessível a 

alunos e professores e permite proporcionar aulas diferentes, em que os alunos podem 

aprender utilizando o m-learning. 

Podemos também referir que todo este trabalho permitiu a aquisição de novas 

aprendizagens e conhecimentos como futura professora, nomeadamente sobre a MTP e 

a aplicação das TIC utilizando vários recursos como o computador, a internet como 
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sites dos museus digitais, as ferramentas do office nomeadamente o PowerPoint e o 

word, assim como o m-learning utilizando os smartphones para a aplicação do jogo 

Kahoot. Este tipo de metodologia permite ao aluno ter um papel mais ativo e 

importante. Além disto também permite que o aluno tenha novas experiências e 

aprendam descobrindo.  

Esta minha prática letiva no âmbito da PES, limitada pelo pouco tempo que 

temos de responsabilização, despertou a vontade de poder aplicar com maior 

consistência os dispositivos móveis, aproveitando as potencialidades dos mesmos. A 

App Kahoot, especificamente a sua ferramenta de Quiz, foi sem dúvida uma mais valia 

no processo de ensino e aprendizagem, permitindo um grande envolvimento e 

participação entusiástica dos alunos e uma regulação da aprendizagem, essencial para 

orientar o professor na sua prática.  
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Legislação 

Decreto-Lei n.º 6/2001 de 18 de janeiro - assume como objetivo estratégico a garantia 

de uma educação de base para todos, entendendo-a como início de um processo de 

educação e formação ao longo da vida, objetivo que implica conceder uma particular 

atenção às situações de exclusão e desenvolver um trabalho de clarificação de 

exigências quanto às aprendizagens cruciais e aos modos como as mesmas se 

processam. 

Decreto–Lei n.º 47/2004 de 3 de março - através da administração central, bem como 

as demais entidades públicas e privadas têm o direito e o dever de preservar, organizar, 

defender e valorizar o património arquivístico nacional. Constituem o património 

arquivístico nacional os documentos, qualquer que seja a data, forma ou suporte 

material, produzidos ou recebidos por uma entidade pública ou privada no exercício da 

sua atividade. 

Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de julho - tem em vista melhorar a qualidade do que se 

ensina e do que se aprende, procedendo à introdução de um conjunto de alterações 

destinadas a criar uma cultura de rigor e de excelência, através da implementação de 

medidas no currículo dos ensinos básico e secundário. 

Decreto-Lei n.º 91/2013 de 10 de julho -  estabelece os princípios orientadores da 

organização e da gestão dos currículos, da avaliação dos conhecimentos a adquirir e das 

capacidades a desenvolver pelos alunos e do processo de desenvolvimento do currículo 

dos ensinos básico e secundário. 

Decreto-Lei n.º 176/2014 de 12 de dezembro - vem introduzir alterações graduais no 

currículo nacional com o objetivo de elevar os conhecimentos e as capacidades dos 

alunos. 
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Apêndice I 

 

Guião de pesquisa 

 

Grupo de trabalho: Alexandre; Carolina; Daniel; Filipa; Margarida 

 

Tema: Os descobrimentos 

 

Objetivos:  

• Recolher as informações relevantes acerca dos assuntos em diferentes fontes; 

• Organizar um produto final com as informações recolhidas e organizadas; 

• Partilhar informação com a turma; 

• Realizar a tarefa no tempo determinado. 

 

Tarefas a realizar: 

• Caraterizar o D. João I (quem foi, imagens); 

• Qual a importância da Conquista de Ceuta; 

• Caraterizar o Infante D. Henrique, realçando a importância deste nos 

descobrimentos (Biografia do Infante D. Henrique, imagens); 

   

Onde vou procurar a informação:  

• Livro: Figueiredo Lopes, C. (1994). História Cronológica de Portugal. Porto: 

Porto Editora 

• Livro: Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada (2003). Portugal: Histórias e 

lendas. Lisboa: Caminho. 

• Internet: http://www.mosteirobatalha.pt/pt/index.php?s=white&pid=203 

• Internet: http://historia-portugal.blogspot.pt/2008/02/henrique-o-navegador.html 

 

Como vamos apresentar a informação (colocar um X)? 

• Apresentação em PowerPoint _____ 

• Apresentação em vídeo (youtube)____ 

• Apresentação em cartaz _____ 

• Apresentação em livro____ 
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Tempo disponível: 3h30 min.  

 

 

 

Guião de pesquisa 

 

Grupo de trabalho: Francisco Dolores; Francisco Vilela; Gonçalo Serôdio; Inês; 

Vitória  

 

Tema: Os descobrimentos 

 

Objetivos:  

• Recolher as informações relevantes acerca dos assuntos em diferentes fontes; 

• Organizar um produto final com as informações recolhidas e organizadas; 

• Partilhar informação com a turma; 

• Realizar a tarefa no tempo determinado. 

 

Tarefas a realizar: 

• Caracterizar a Ilha dos Açores e da Madeira (ano de descoberta, por quem, o 

porque dos seus nomes, imagens) 

• Caracterizar os instrumentos de navegação: astrolábio, balestilha, quadrante, 

bússola, portulano (imagens e caracterização dos instrumentos);  

• Caraterizar o D. Duarte (quem foi, imagens); 

  

Onde vou procurar a informação:  

• Livro: Figueiredo Lopes, C. (1994). História Cronológica de Portugal. Porto: 

Porto Editora 

• Internet: http://osdescobridoresbiju.blogspot.pt/p/conquista-e-colonizacao-

dos.html 

• Internet (apenas as imagens da Ilha dos Açores e de Madeira): http://rever-e-

aprender.webnode.pt/estudo-do-meio/freguesia,-concelho,-distrito-e-

regi%C3%B5es-autonomas-de-portugal/  
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• Internet: http://osdescobridoresbiju.blogspot.pt/p/instrumentos-nauticos.html 

• Internet: http://www.mosteirobatalha.pt/pt/index.php?s=white&pid=231 

 

 

Como vamos apresentar a informação (colocar um X)? 

• Apresentação em PowerPoint _____ 

• Apresentação em vídeo (youtube)____ 

• Apresentação em cartaz _____ 

• Apresentação em livro____ 

 

Tempo disponível: 3h30 min.  

 

 

 

Guião de pesquisa 

 

Grupo de trabalho: Gonçalo Morais; João; Jorge; Laura; Leonor Ferreira 

 

Tema: Os descobrimentos 

 

Objetivos:  

• Recolher as informações relevantes acerca dos assuntos em diferentes fontes; 

• Organizar um produto final com as informações recolhidas e organizadas; 

• Partilhar informação com a turma; 

• Realizar a tarefa no tempo determinado. 

 

Tarefas a realizar: 

• Características da Caravela portuguesa (imagens e caracterização); 

• Caracterizar D. Afonso V (quem foi, imagens). 

• Caraterizar D. João II (quem foi, imagens); 

• Qual a importância da dobragem do Cabo das Tormentas ou Cabo da Boa 

Esperança, por Bartolomeu Dias (a importância da dobragem do Cabo das 

Tormentas, imagem); 
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Onde vou procurar a informação:  

• Livro: Figueiredo Lopes, C. (1994). História Cronológica de Portugal. Porto: 

Porto Editora 

• Internet (apenas a caravela portuguesa): 

http://osdescobridoresbiju.blogspot.pt/p/instrumentos-nauticos.html 

• Internet: http://www.mosteirobatalha.pt/pt/index.php?s=white&pid=232 

• Internet: http://www.mosteirobatalha.pt/pt/index.php?s=white&pid=233 

• Internet (retirar apenas a imagem):  

http://veja.abril.com.br/historia/descobrimento/costa-africana-bartolomeu-

dias.shtml 

 

Como vamos apresentar a informação (colocar um X)? 

• Apresentação em PowerPoint _____ 

• Apresentação em vídeo (youtube)____ 

• Apresentação em cartaz _____ 

• Apresentação em livro____ 

 

Tempo disponível: 3h30 min 

 

 

 

Guião de pesquisa 

 

Grupo de trabalho: Leonor Rebelo; Madalena; Maria; Rodrigo Valadares; Tiago 

 

Tema: Os descobrimentos 

 

Objetivos:  

• Recolher as informações relevantes acerca dos assuntos em diferentes fontes; 

• Organizar um produto final com as informações recolhidas e organizadas; 

• Partilhar informação com a turma; 

• Realizar a tarefa no tempo determinado. 
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Tarefas a realizar: 

• Caracterizar Diogo Cão (quem foi, imagens); 

• Caracterizar D. Manuel I (quem foi, imagens); 

• A importância do caminho marítimo para a Índia (a importância do caminho 

marítimo, mapa com as rotas). 

   

Onde vou procurar a informação:  

• Livro: Figueiredo Lopes, C. (1994). História Cronológica de Portugal. Porto: 

Porto Editora 

• Internet: http://www.padraodosdescobrimentos.pt/pt/protagonistas/diogo-cao/ 

• Internet: http://ruilyra.blogspot.pt/2014/10/diogo-cao-b.html 

• Internet: http://www.mosteirobatalha.pt/pt/index.php?s=white&pid=234 

• Internet (apenas o mapa): http://cresceaparece.blogs.sapo.pt/caminho-maritimo-

para-a-india-64456 

 

Como vamos apresentar a informação (colocar um X)? 

• Apresentação em PowerPoint _____ 

• Apresentação em vídeo (youtube)____ 

• Apresentação em cartaz _____ 

• Apresentação em livro____ 

 

Tempo disponível: 3h30 min.  

 

 

 

Guião de pesquisa 

 

Grupo de trabalho: Guilherme; Rita; Rodrigo Sousa; Santiago; Sofia 

 

Tema: Os descobrimentos 

 

Objetivos:  
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• Recolher as informações relevantes acerca dos assuntos em diferentes fontes; 

• Organizar um produto final com as informações recolhidas e organizadas; 

• Partilhar informação com a turma; 

• Realizar a tarefa no tempo determinado. 

 

Tarefas a realizar: 

• Caracterizar Vasco da Gama (quem foi, imagens); 

• A importância da descoberta do Brasil (a importância da descoberta, mapa com 

as rotas e produtos trazidos). 

• Caracterizar Pedro Álvares Cabral (quem foi, imagens); 

• Caracterizar as naus (caracterizar, imagem). 

   

Onde vou procurar a informação:  

• Livro: Albuquerque, L., Magalhães, A. M. & Alçada I. (1992). Os 

Descobrimentos Portugueses, As Grandes Viagens. II volume. Lisboa: 

Caminho.  

• Livro: Figueiredo Lopes, C. (1994). História Cronológica de Portugal. Porto: 

Porto Editora 

• Internet: http://www.mosteirobatalha.pt/pt/index.php?s=white&pid=234 

• Internet (apenas retirar mapa): 

http://civilizacoesafricanas.blogspot.pt/2010/05/africa-portuguesa.html 

• Internet (apenas a imagem): 

http://historiaparaapaixonados.blogspot.pt/2016/01/pedro-alvares-cabral.html 

• Internet (retirar informação apenas da nau): 

http://osdescobridoresbiju.blogspot.pt/p/instrumentos-nauticos.html 

 

Como vamos apresentar a informação (colocar um X)? 

• Apresentação em PowerPoint _____ 

• Apresentação em vídeo (youtube)____ 

• Apresentação em cartaz _____ 

• Apresentação em livro____ 

 

Tempo disponível: 3h30 min.  
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Apêndice II 

 

Guião de pesquisa 

 

Grupo de trabalho: Alexandre; Carolina; Daniel; Filipa; Margarida 

 

Tema: 3ª dinastia - Filipina 

 

Objetivos:  

• Recolher as informações relevantes acerca dos assuntos em diferentes fontes; 

• Organizar um produto final com as informações recolhidas e organizadas; 

• Partilhar informação com a turma; 

• Realizar a tarefa no tempo determinado. 

 

Tarefas a realizar: 

• Caraterizar o D. Sebastião (quem foi, imagens); 

• Caraterizar a Batalha de Alcácer Quibir (o que aconteceu, imagens); 

   

Onde vou procurar a informação:  

• Livro: Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada (2003). Portugal: Histórias e 

lendas. Lisboa: Caminho. (página 139). 

• Livro: Figueiredo Lopes, C. (1994). História Cronológica de Portugal. Porto: 

Porto Editora. (página 97). 

• Internet: foto de D. Sebastião e da batalha de Alcácer Quibir.  

 

Como vamos apresentar a informação (colocar um X)? 

• Apresentação em PowerPoint _____ 

• Apresentação em vídeo (youtube)____ 

• Apresentação em cartaz _____ 

• Apresentação em livro____ 

 

Tempo disponível: 3h30 min.  
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Guião de pesquisa 

 

Grupo de trabalho: Francisco Dolores; Francisco Vilela; Gonçalo Serôdio; Inês; 

Vitória  

 

Tema: 3ª dinastia - Filipina 

 

Objetivos:  

• Recolher as informações relevantes acerca dos assuntos em diferentes fontes; 

• Organizar um produto final com as informações recolhidas e organizadas; 

• Partilhar informação com a turma; 

• Realizar a tarefa no tempo determinado. 

 

Tarefas a realizar: 

• Caraterizar o D. Filipe I, D. Filipe II e D. Filipe III (quem foi, imagens); 

  

Onde vou procurar a informação:  

• Livro: Figueiredo Lopes, C. (1994). História Cronológica de Portugal. Porto: 

Porto Editora. (páginas 104 e 105). 

• Internet: foto de D. Filipe I, D. Filipe II e D. Filipe III. 

 

Como vamos apresentar a informação (colocar um X)? 

• Apresentação em PowerPoint _____ 

• Apresentação em vídeo (youtube)____ 

• Apresentação em cartaz _____ 

• Apresentação em livro____ 

 

Tempo disponível: 3h30 min.  

 

 

 

 

 



156 
 

Guião de pesquisa 

 

Grupo de trabalho: Gonçalo Morais; João; Jorge; Laura; Leonor Ferreira 

 

Tema: 4ª dinastia – de Bragança 

 

Objetivos:  

• Recolher as informações relevantes acerca dos assuntos em diferentes fontes; 

• Organizar um produto final com as informações recolhidas e organizadas; 

• Partilhar informação com a turma; 

• Realizar a tarefa no tempo determinado. 

 

Tarefas a realizar: 

• Caracterizar o dia 10 de junho de 1580 (designação deste feriado e justificação); 

• Caracterizar o dia 1 de dezembro de 1640 (designação deste feriado e 

justificação); 

• Caracterizar D. João IV (quem foi, imagem). 

   

Onde vou procurar a informação:  

• Livro: Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada (2003). Portugal: Histórias e 

lendas. Lisboa: Caminho. (página 147) 

• Livro: Figueiredo Lopes, C. (1994). História Cronológica de Portugal. Porto: 

Porto Editora. (página 108 e 109) 

• Internet: http://milperolas.blogs.sapo.pt/81808.html (10 de junho de 1580). 

• Internet: foto de D. João, foto de restauração da independência. 

 

Como vamos apresentar a informação (colocar um X)? 

• Apresentação em PowerPoint _____ 

• Apresentação em vídeo (youtube)____ 

• Apresentação em cartaz _____ 

• Apresentação em livro____ 

 

Tempo disponível: 3h30 min.  
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Guião de pesquisa 

 

Grupo de trabalho: Leonor Rebelo; Madalena; Maria; Rodrigo Valadares; Tiago 

 

Tema: 4ª dinastia – de Bragança 

 

Objetivos:  

• Recolher as informações relevantes acerca dos assuntos em diferentes fontes; 

• Organizar um produto final com as informações recolhidas e organizadas; 

• Partilhar informação com a turma; 

• Realizar a tarefa no tempo determinado. 

 

Tarefas a realizar: 

• Caracterizar as invasões francesas – 1ª invasão, 2ª invasão e 3ª invasão (por 

quem foi feita e por onde entraram, imagens); 

   

Onde vou procurar a informação:  

• Livro: Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada (2003). Portugal: Histórias e 

lendas. Lisboa: Caminho. (página 170). 

• Livro: Figueiredo Lopes, C. (1994). História Cronológica de Portugal. Porto: 

Porto Editora (pagina 119 e 120). 

 

Como vamos apresentar a informação (colocar um X)? 

• Apresentação em PowerPoint _____ 

• Apresentação em vídeo (youtube)____ 

• Apresentação em cartaz _____ 

• Apresentação em livro____ 

 

Tempo disponível: 3h30 min.  
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Guião de pesquisa 

 

Grupo de trabalho: Guilherme; Rita; Rodrigo Sousa; Santiago; Sofia 

 

Tema: 4ª dinastia – de Bragança 

 

Objetivos:  

• Recolher as informações relevantes acerca dos assuntos em diferentes fontes; 

• Organizar um produto final com as informações recolhidas e organizadas; 

• Partilhar informação com a turma; 

• Realizar a tarefa no tempo determinado. 

 

Tarefas a realizar: 

• Caracterizar a constituição de 1822 (o que é, imagem); 

• D. Manuel II (quem foi, imagem). 

   

Onde vou procurar a informação:  

• Livro: Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada (2003). Portugal: Histórias e 

lendas. Lisboa: Caminho. (página 173) 

• Livro: Figueiredo Lopes, C. (1994). História Cronológica de Portugal. Porto: 

Porto Editora (pagina 132) 

• Internet: foto da constituição, foto de D. Manuel II) 

 

Como vamos apresentar a informação (colocar um X)? 

• Apresentação em PowerPoint _____ 

• Apresentação em vídeo (youtube)____ 

• Apresentação em cartaz _____ 

• Apresentação em livro____ 

 

Tempo disponível: 3h30 min.  

 

 

 



159 
 

Apêndice III 
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Apêndice IV 
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Apêndice V 

Calendarização

Aulas: Atividades: 

1ª aula – dia 14 

(45 min.) 

• A instauração da Ditadura Militar em 1926 

• Salazar 

• Os alunos irão receber a calendarização, os diários de percurso de pesquisa e os guiões de pesquisa. 

• Análise dos documentos recebidos pelos alunos. 

2ª aula – dia 16 

(90 min.) 

 

 

 

 
(90 min.) 

• Início do trabalho de pesquisa. 

• Recolha de informação através da análise dos materiais fornecidos pela professora estagiária. 

• Recolha de informação através da pesquisa na Web, a partir de sites disponibilizados pela professora 

estagiária. 

 
• Observação e acompanhamento pela Professora Estagiária das respostas dos alunos às questões de 

pesquisa. 

• Organização e seleção da informação recolhida. 

• Preparação dos produtos finais para apresentação do trabalho de pesquisa. 

3ª aula – dia 28 • Apresentação dos trabalhos de pesquisa aos colegas. 

4ª aula – dia 30 • Continuação da apresentação do trabalho de pesquisa aos colegas. 

• Realização de um jogo “Kahoot”, como consolidação da matéria abordada. 
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Guião de pesquisa: 

 

Grupo 1:______________________________________________________________ 

Tema: O Estado novo (1933-1974) 

Subtema: Salazar e a construção do Estado Novo: 

- Uma nova Constituição e um novo regime. 

A difusão dos ideais do Estado Novo e a repressão sober os opositores: 

- Os ideais do Estado Novo e a sua propaganda. 

 

Objetivos: 

• Caracterizar a Constituição de 1933 (determinar os órgãos de 

soberania, os poderes); 

• Referir os principais valores do Estado Novo; 

• Identificar os meios em que se apoiava o sistema de propaganda ao Estado 

Novo; 

• Descrever a Mocidade Portuguesa. 

• Recolher as informações relevantes acerca dos assuntos, em diferentes fontes; 

• Organizar um produto final com as informações recolhidas e organizadas; 

• Partilhar informação com a turma; 

• Realizar as tarefas propostas no tempo previamente determinado. 

 

Tarefas a realizar: 

• Distribuição das tarefas pelos elementos do grupo; 

• Recolha de informações sober os conteúdos em diferentes fontes (livros, Web): 

o caracterização da Constituição de 1933 (determinar os 

órgãos de soberania, os poderes) – consulta de 

imagens e de um documento da Constituição. 
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o identificação dos principais valores do Estado Novo, a 

partir da consulta de uma imagem. 

o identificação dos meios em que se apoiava o sistema 

de propaganda ao Estado Novo, partindo da consulta 

de imagens. 

o descrição da Mocidade Portuguesa: o que era e quando 

foi criada, a partir da consulta de imagens. 

• Organização de um produto final com as informações recolhidas e 

organizadas; 

• Partilha de informação com a turma; 

 

Onde vou procurar a informação:  

 Livros: 

• Alves, E., Silva, A. I., Mendes, M. & Botelho, S. (2011). Saber em ação: 

História e Geografia de Portugal 6.º ano. (1.ª edição). Porto: Porto Editora. 

• Amorim, A., Lobato. M. J. & Vargas, B. (2011). História e Geografia de 

Portugal seis – parte dois: 6.º ao do Ensino Básico. (1.ª edição). Lisboa: Lisboa 

Editora. 

• Barreira, A., Moreira, G., Moreira, M. & Rodrigues, T. (2011). HistGeo6: 2.º ciclo 

do Ensino Básico, 6.º Ano de Escolaridade. (1.ª edição). Edições ASA. 

• Costa, F. & Marques, A. (2015). História e Geografia de Portugal: 6.º ano. 

Porto: Porto Editora. 

• Maçarico, E., Chaby, H. & Santos, H. (2001). HGP: 6.º ano, História e 

Geografia de Portugal. (1.ª edição). Lisboa: Texto Editora. 

• Neto, H., Neto, J., Matos, M. J., Castelão, R., Cruz, T. & Silva, T. (2011). 

História e Geografia de Portugal: 6.º ano. (1.ª edição). Carnaxide: Santillana 

Constância. 

• Oliveira, A. & Cantanhede, F. (2011). HGP: História e Geografia de Portugal 

6.º ano. (1.ª edição). Lisboa: Texto. 

 

 Internet: 
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• http://lh6.ggpht.com/-

F7K4rZSTHcc/T8jqaE85ugI/AAAAAAAAXjQ/L4q33Z2hV6Q/s1600-

h/1933%252520Estado%252520Novo.2%25255B10%25255D.jpg 

• http://photos1.blogger.com/blogger/4884/1505/1600/Deus.jpg 

• http://oliveirasalazar.org/imagem.asp?id=1900 

• http://lh3.ggpht.com/- 

0eLyKOJ6CvU/Tw6tb45ZSdI/AAAAAAAAQw0/TL3n

Bka9OHQ/s1600- h/Mocidade-Portuguesa.32.jpg 

 

Como vamos apresentar (colocar um X): 

• Apresentação em PowerPoint    

• Apresentação em vídeo (youtube)   

• Apresentação em cartaz    

• Outra: __________________________________________________________ 

 

Curiosidades/dúvidas:  

 

Tempo disponível: 

3 horas 

 

 

 

Guião de pesquisa: 

 

Grupo 2:______________________________________________________________   

Tema: O Estado novo (1933-1974) 

http://lh6.ggpht.com/-
http://lh6.ggpht.com/-
http://photos1.blogger.com/blogger/4884/1505/1600/Deus.jpg
http://oliveirasalazar.org/imagem.asp?id=1900
http://lh3.ggpht.com/-
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Subtema: A difusão dos ideais do Estado Novo e a repressão sober os opositores: 

                 - A repressão sober os opositores: um partido único; a censura prévia; a 

policia politica; a Legião Portuguesa. 

 

Objetivos: 

• Caracterizar o partido único durante os anos da “ditadura”; 

• Identificar as liberdades e direitos dos cidadãos que foram limitados por 

Salazar; 

• Identificar o significado do acrónimo PIDE; 

• Caracterizar a PIDE, sabendo quando foi criada e quais as suas funções; 

• Identificar as cadeias mais violentas no período da ditadura; 

• Explicar o que era a Legião Portuguesa; 

• Recolher as informações relevantes acerca dos assuntos, em diferentes fontes; 

• Organizar um produto final com as informações recolhidas e organizadas; 

• Partilhar informação com a turma; 

• Realizar as tarefas propostas no tempo previamente determinado. 

 

Tarefas a realizar: 

• Distribuição das tarefas pelos elementos do grupo; 

• Recolha de informações sober os conteúdos em diferentes fontes (livros, Web): 

o caracterização do partido único durante os anos da “ditadura”, partindo 

da análise de imagens; 

o identificação das liberdades e direitos dos cidadãos que foram limitados 

por Salazar, a partir de imagens; 

o identificação do significado do acrónimo PIDE; 

o caracterização da PIDE, data da sua criação e quais as suas funções; 

o identificação das cadeias mais violentas no período da ditadura, a partir 
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da análise de imagens e documentos; 

o explicação do que era a Legião Portuguesa, a partir de imagens; 

• Organização de um produto final com as informações recolhidas e 

organizadas; 

• Partilha de informação com a turma; 

Onde vou procurar a informação:  

 Livros: 

• Alves, E., Silva, A. I., Mendes, M. & Botelho, S. (2011). Saber em ação: 

História e Geografia de Portugal 6.º ano. (1.ª edição). Porto: Porto Editora. 

• Amorim, A., Lobato. M. J. & Vargas, B. (2011). História e Geografia de 

Portugal seis – parte dois: 6.º ao do Ensino Básico. (1.ª edição). Lisboa: Lisboa 

Editora. 

• Barreira, A., Moreira, G., Moreira, M. & Rodrigues, T. (2011). HistGeo6: 2.º 

ciclo do Ensino Básico, 6.º Ano de Escolaridade. (1.ª edição). Edições ASA. 

• Costa, F. & Marques, A. (2015). História e Geografia de Portugal: 6.º ano. 

Porto: Porto Editora. 

• Maçarico, E., Chaby, H. & Santos, H. (2001). HGP: 6.º ano, História e 

Geografia de Portugal. (1.ª edição). Lisboa: Texto Editora. 

• Neto, H., Neto, J., Matos, M. J., Castelão, R., Cruz, T. & Silva, T. (2011). 

História e Geografia de Portugal: 6.º ano. (1.ª edição). Carnaxide: Santillana 

Constância. 

• Oliveira, A. & Cantanhede, F. (2011). HGP: História e Geografia de Portugal 

6.º ano. (1.ª edição). Lisboa: Texto. 

 

Internet: 

• http://purl.pt/22068/2/ 

• https://pt.wikipedia.org/wiki/Censura_em_Portugal#/media/File:Censuraindex.p

g 

• http://www.pcp.pt/actpol/temas/25abril/25anos/25fotos.html 

• http://fotos.sapo.pt/joaogodim/fotos/?uid=ewsuqTeUsq5VMWRF7PHI 

http://purl.pt/22068/2/
http://www.pcp.pt/actpol/temas/25abril/25anos/25fotos.html
http://fotos.sapo.pt/joaogodim/fotos/?uid=ewsuqTeUsq5VMWRF7PHI
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• http://projecto25a.blogspot.pt/2006/03/presa-pela-pide-testemunho-real.html 

• http://lh3.ggpht.com/-

bw9O4DbGjWE/UI6KrtvOt6I/AAAAAAAAk5k/FfjcetZQ2r0/s1600-

h/Legi%2525C3%2525A3o.0%25255B4%25255D.jpg 

 

Como vamos apresentar (colocar um X): 

• Apresentação em PowerPoint    

• Apresentação em vídeo (youtube)   

• Apresentação em cartaz    

• Outra: __________________________________________________________ 

 

Curiosidades/dúvidas: 

 

Tempo disponível: 

3 horas 

 

 

 

Guião de pesquisa: 

 

Grupo 3:  _____________________________________________________________ 

Tema: O Estado novo (1933-1974) 

Subtema: Os principais movimentos de resistência ao Estado Novo: 

- A prosperidade e a opressão: os melhoramentos; os protestos dos 

trabalhadores. 

http://projecto25a.blogspot.pt/2006/03/presa-pela-pide-testemunho-real.html
http://lh3.ggpht.com/-bw9O4DbGjWE/UI6KrtvOt6I/AAAAAAAAk5k/FfjcetZQ2r0/s1600-h/Legi%2525C3%2525A3o.0%25255B4%25255D.jpg
http://lh3.ggpht.com/-bw9O4DbGjWE/UI6KrtvOt6I/AAAAAAAAk5k/FfjcetZQ2r0/s1600-h/Legi%2525C3%2525A3o.0%25255B4%25255D.jpg
http://lh3.ggpht.com/-bw9O4DbGjWE/UI6KrtvOt6I/AAAAAAAAk5k/FfjcetZQ2r0/s1600-h/Legi%2525C3%2525A3o.0%25255B4%25255D.jpg
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- A oposição ao Estado Novo: os movimentos de oposição. 

 

Objetivos: 

• Indicar quais os melhoramentos na construção de obras públicas; 

• Relacionar os protestos dos trabalhadores com a emigração; 

• Caracterizar o Movimento de Unidade Democrática, quem pertencia a este 

movimento, quando se formou e qual o seu objetivo; 

• Identificar diferentes movimentos de oposição ao Estado Novo, referindo 

alguns dos autores mais marcantes; 

• Explicar a revolta dos estudantes; 

• Recolher as informações relevantes acerca dos assuntos, em diferentes fontes; 

• Organizar um produto final com as informações recolhidas e organizadas; 

• Partilhar informação com a turma; 

• Realizar as tarefas propostas no tempo previamente determinado. 

 

Tarefas a realizar: 

• Distribuição das tarefas pelos elementos do grupo; 

• Recolha de informações sober os conteúdos em diferentes fontes (livros, Web): 

o identificação dos melhoramentos na construção de obras publicas 

apoiando-se em imagens; 

o relacionar os protestos dos trabalhadores com a emigração; 

o caracterização do Movimento de Unidade Democrática, quem pertencia 

a este movimento, quando se formou e qual o seu objetivo, partindo da 

análise de imagens; 

o identificar diferentes movimentos de oposição ao Estado Novo, 

referindo alguns dos autores mais marcantes, partindo da análise de 

documentos. 

o Explicação da revolta dos estudantes partindo da análise de imagens. 
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• Organização de um produto final com as informações recolhidas e 

organizadas; 

• Partilha de informação com a turma; 

 

Onde vou procurar a informação:  

 Livros: 

• Alves, E., Silva, A. I., Mendes, M. & Botelho, S. (2011). Saber em ação: 

História e Geografia de Portugal 6.º ano. (1.ª edição). Porto: Porto Editora. 

• Amorim, A., Lobato. M. J. & Vargas, B. (2011). História e Geografia de 

Portugal seis – parte dois: 6.º ao do Ensino Básico. (1.ª edição). Lisboa: Lisboa 

Editora. 

• Barreira, A., Moreira, G., Moreira, M. & Rodrigues, T. (2011). HistGeo6: 2.º 

ciclo do Ensino Básico, 6.º Ano de Escolaridade. (1.ª edição). Edições ASA. 

• Costa, F. & Marques, A. (2015). História e Geografia de Portugal: 6.º ano. 

Porto: Porto Editora. 

• Maçarico, E., Chaby, H. & Santos, H. (2001). HGP: 6.º ano, História e 

Geografia de Portugal. (1.ª edição). Lisboa: Texto Editora. 

• Neto, H., Neto, J., Matos, M. J., Castelão, R., Cruz, T. & Silva, T. (2011). 

História e Geografia de Portugal: 6.º ano. (1.ª edição). Carnaxide: Santillana 

Constância. 

• Oliveira, A. & Cantanhede, F. (2011). HGP: História e Geografia de Portugal 

6.º ano. (1.ª edição). Lisboa: Texto. 

 

Internet: 

• http://150anos.dn.pt/files/2014/08/3460432_A101-4209540_WEB.jpg 

• http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta 

http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=02969.038.003=02969.038.003 

• https://www.letras.mus.br/jose-afonso/67156/ 

• http://3.bp.blogspot.com/_putctbAWBgo/S8j1L-

oREPI/AAAAAAAAAJo/zsvzSwbzmSA/s1600/Crise_69,_Osvaldo_a_falar_ao

s_estudantes_2.jpg 

http://150anos.dn.pt/files/2014/08/3460432_A101-4209540_WEB.jpg
http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta
http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=02969.038.003%3D02969.038.003
http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=02969.038.003%3D02969.038.003
http://www.letras.mus.br/jose-afonso/67156/
http://www.letras.mus.br/jose-afonso/67156/
http://3.bp.blogspot.com/_putctbAWBgo/S8j1L-oREPI/AAAAAAAAAJo/zsvzSwbzmSA/s1600/Crise_69,_Osvaldo_a_falar_aos_estudantes_2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_putctbAWBgo/S8j1L-oREPI/AAAAAAAAAJo/zsvzSwbzmSA/s1600/Crise_69,_Osvaldo_a_falar_aos_estudantes_2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_putctbAWBgo/S8j1L-oREPI/AAAAAAAAAJo/zsvzSwbzmSA/s1600/Crise_69,_Osvaldo_a_falar_aos_estudantes_2.jpg
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Como vamos apresentar (colocar um X): 

• Apresentação em PowerPoint    

• Apresentação em vídeo (youtube)   

• Apresentação em cartaz    

• Outra: __________________________________________________________ 

 

Curiosidades/dúvidas: 

 

Tempo disponível: 

3 horas 

 

 

 

Guião de pesquisa: 

 

Grupo 4: _____________________________________________________________  

Tema: O Estado novo (1933-1974) 

Subtema: Os principais movimentos de resistência ao Estado Novo: 

- A oposição ao Estado Novo: a candidatura de Humberto Delgado; o 

marcelismo e a “abertura de regime”. 

 

Objetivos: 

• Reconhecer a candidatura de Humberto Delgado, como grande momento de 

oposição à ditadura, descrevendo o seu desfecho. 
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• Identificar as medidas que o Dr. Marcello Caetano deu a entender que iria 

permitir uma “abertura do regime”. 

• Recolher as informações relevantes acerca dos assuntos, em diferentes fontes; 

• Organizar um produto final com as informações recolhidas e organizadas; 

• Partilhar informação com a turma; 

• Realizar as tarefas propostas no tempo previamente determinado. 

 

Tarefas a realizar: 

• Distribuição das tarefas pelos elementos do grupo; 

• Recolha de informações sober os conteúdos em diferentes fontes (livros, Web): 

o reconhecimento da candidatura de Humberto Delgado, como grande 

momento de oposição à ditadura, descrevendo o seu desfecho, partindo 

da análise de imagens; 

o identificação das medidas que o Dr. Marcello Caetano deu a entender 

que iria permitir uma “abertura do regime”; 

• Organização de um produto final com as informações recolhidas e 

organizadas; 

• Partilha de informação com a turma; 

 

Onde vou procurar a informação:  

 Livros: 

• Alves, E., Silva, A. I., Mendes, M. & Botelho, S. (2011). Saber em ação: 

História e Geografia de Portugal 6.º ano. (1.ª edição). Porto: Porto Editora. 

• Amorim, A., Lobato. M. J. & Vargas, B. (2011). História e Geografia de 

Portugal seis – parte dois: 6.º ao do Ensino Básico. (1.ª edição). Lisboa: Lisboa 

Editora. 

• Barreira, A., Moreira, G., Moreira, M. & Rodrigues, T. (2011). HistGeo6: 2.º 

ciclo do Ensino Básico, 6.º Ano de Escolaridade. (1.ª edição). Edições ASA. 
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• Costa, F. & Marques, A. (2015). História e Geografia de Portugal: 6.º ano. 

Porto: Porto Editora. 

• Maçarico, E., Chaby, H. & Santos, H. (2001). HGP: 6.º ano, História e 

Geografia de Portugal. (1.ª edição). Lisboa: Texto Editora. 

• Neto, H., Neto, J., Matos, M. J., Castelão, R., Cruz, T. & Silva, T. (2011). 

História e Geografia de Portugal: 6.º ano. (1.ª edição). Carnaxide: Santillana 

Constância. 

• Oliveira, A. & Cantanhede, F. (2011). HGP: História e Geografia de Portugal 

6.º ano. (1.ª edição). Lisboa: Texto. 

 

 Internet: 

• http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=04959.009.002 

• http://hemerotecadigital.cm- 

lisboa.pt/EFEMERIDES/HumbertoDelgado/Republica/Entrevistas/10Maio/10M 

aio_item1/index.html~ 

• http://hemerotecadigital.cm- 

lisboa.pt/EFEMERIDES/HumbertoDelgado/Republica/Apoios/RPreto/RPreto_it 

em1/index.html 

Como vamos apresentar (colocar um X): 

• Apresentação em PowerPoint    

• Apresentação em vídeo (youtube)   

• Apresentação em cartaz    

• Outra: __________________________________________________________ 

 

Curiosidades/dúvidas: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Tempo disponível: 

http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=04959.009.002
http://hemerotecadigital.cm-/
http://hemerotecadigital.cm-/


177 
 

3 horas 

 

 

Guião de pesquisa: 

 

Grupo 5:______________________________________________________________   

Tema: O Estado novo (1933-1974) 

Subtema: O colonialismo português e a guerra colonial: 

- A proibição da independência; 

- Treze anos de guerra colonial; 

- Os efeitos da guerra. 

 

Objetivos: 

• Relacionar a proibição da independência das colónias com a Guerra Colonial; 

• Caracterizar a guerra colonial (ano, quanto tempo durou); 

• Identificar os efeitos da guerra; 

• Recolher as informações relevantes acerca dos assuntos, em diferentes fontes; 

• Organizar um produto final com as informações recolhidas e organizadas; 

• Partilhar informação com a turma; 

• Realizar as tarefas propostas no tempo previamente determinado. 

 

Tarefas a realizar: 

• Distribuição das tarefas pelos elementos do grupo; 

• Recolha de informações sober os conteúdos em diferentes fontes (livros, Web): 

o relacionamento da proibição da independência das colónias com a 

Guerra Colonial, partindo da consulta de notícias. 

o caracterização da guerra colonial (ano, quanto tempo durou), partindo 
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de imagens. 

o reconhecimento dos efeitos da guerra, partindo da análise de imagens. 

• Organização de um produto final com as informações recolhidas e 

organizadas; 

• Partilha de informação com a turma; 

 

Onde vou procurar a informação:  

 Livros: 

• Alves, E., Silva, A. I., Mendes, M. & Botelho, S. (2011). Saber em ação: 

História e Geografia de Portugal 6.º ano. (1.ª edição). Porto: Porto Editora. 

• Amorim, A., Lobato. M. J. & Vargas, B. (2011). História e Geografia de 

Portugal seis – parte dois: 6.º ao do Ensino Básico. (1.ª edição). Lisboa: Lisboa 

Editora. 

• Barreira, A., Moreira, G., Moreira, M. & Rodrigues, T. (2011). HistGeo6: 2.º 

ciclo do Ensino Básico, 6.º Ano de Escolaridade. (1.ª edição). Edições ASA. 

• Costa, F. & Marques, A. (2015). História e Geografia de Portugal: 6.º ano. 

Porto: Porto Editora. 

• Maçarico, E., Chaby, H. & Santos, H. (2001). HGP: 6.º ano, História e 

Geografia de Portugal. (1.ª edição). Lisboa: Texto Editora. 

• Neto, H., Neto, J., Matos, M. J., Castelão, R., Cruz, T. & Silva, T. (2011). 

História e Geografia de Portugal: 6.º ano. (1.ª edição). Carnaxide: Santillana 

Constância. 

• Oliveira, A. & Cantanhede, F. (2011). HGP: História e Geografia de Portugal 

6.º ano. (1.ª edição). Lisboa: Texto. 

 

Internet: 

• http://antt.dglab.gov.pt/wp-content/uploads/sites/17/2011/03/PT-TT-Seculo-6-

2- 1961_m0001.jpg 

• http://lh4.ggpht.com/-xpU6I2n5iog/T- 

QmlNbnmUI/AAAAAAAAZAk/DCm8nxsBrts/s1600-h/Gare-Martima-da- 

http://antt.dglab.gov.pt/wp-content/uploads/sites/17/2011/03/PT-TT-Seculo-6-2-
http://antt.dglab.gov.pt/wp-content/uploads/sites/17/2011/03/PT-TT-Seculo-6-2-
http://lh4.ggpht.com/-xpU6I2n5iog/T-
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Rocha-de-Conde-Dbido%25255B6%25255D.jpg 

• http://150anos.dn.pt/files/2014/07/GuerraColonial.jpg 

 

Como vamos apresentar (colocar um X): 

• Apresentação em PowerPoint    

• Apresentação em vídeo (youtube)   

• Apresentação em cartaz    

• Outra: __________________________________________________________ 

 

Curiosidades/duvidas: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Tempo disponível: 

3 horas

http://150anos.dn.pt/files/2014/07/GuerraColonial.jpg
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Apêndice VI 
                                                                                Diário de percurso de pesquisa (1): 

Grupo:    

Tema:    

O que sabemos?  

O que queremos saber?  

O que vamos fazer?  

Onde vamos procurar?  

Como vamos organizar a informação?  
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                                                                          Diário de percurso de pesquisa (2): 

Grupo:    

Tema:    

 

Data  

O que fizemos?  

O que falta fazer?  
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                                                                        Diário de percurso de pesquisa (3): 

Grupo:  

Tema:     

 

Data:  

Cumprimos as atividades propostas no guião?  

O que aprendemos?  
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Apêndice VII 
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Apêndice VIII 

 

Guião de pesquisa: 

 

Grupo 1: ______________________________________________________________  

Tema: O Texto poético 

Subtema: Lenda 

Objetivos:  

• Descrever as características da lenda; 

• Pesquisar uma lenda tradicional, com as características do texto poético; 

• Recolher as informações relevantes acerca dos assuntos, em diferentes fontes; 

• Organizar um produto final com as informações recolhidas e organizadas; 

• Partilhar informação com a turma; 

• Realizar as tarefas propostas no tempo previamente determinado. 

 

Tarefas a realizar:  

• Distribuição das tarefas pelos elementos do grupo;  

• Recolha de informações sobre os conteúdos em diferentes fontes (livros, Web): 

o Descrição das características da lenda; 

o Recolha de uma lenda tradicional, onde estejam presentes as 

características do texto poético. 

• Organização de um produto final com as informações recolhidas e organizadas; 

• Partilha de informação com a turma. 

 

Onde vou procurar informação: 

Livros: 

• Costa, F. & Mendonça, L. (2015). Diálogos: Português 6.º ano. (1.ª edição). 

Porto: Porto Editora. 

 

Internet: 

• http://www.escolavirtual.pt/assets/conteudos/downloads/6por/p01880.pdf?width=

965&height=600 

• http://www.citador.pt/poemas/conta-a-lenda-que-dormia-fernando-pessoa 
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Como vamos apresentar (colocar um X):  

• Apresentação em PowerPoint _____ 

• Apresentação em vídeo (youtube)____  

• Apresentação em cartaz _____  

• Outra: ___________________________________________________________ 

 

Tempo disponível: 

1 hora e 30 minutos 

 

 

 

Guião de pesquisa: 

 

Grupo 2: ______________________________________________________________  

Tema: O Texto poético 

Subtema: romance popular/ tradicional 

Objetivos:  

• Descrever as características do romance popular/tradicional; 

• Pesquisar um romance popular/tradicional, com as características do texto 

poético; 

• Recolher as informações relevantes acerca dos assuntos, em diferentes fontes; 

• Organizar um produto final com as informações recolhidas e organizadas; 

• Partilhar informação com a turma; 

• Realizar as tarefas propostas no tempo previamente determinado. 

 

Tarefas a realizar:  

• Distribuição das tarefas pelos elementos do grupo;  

• Recolha de informações sobre os conteúdos em diferentes fontes (livros, Web): 

o Descrição das características do romance popular/ tradicional; 

o Recolha de um romance popular/tradicional, onde estejam presentes as 

características do texto poético. 

• Organização de um produto final com as informações recolhidas e organizadas; 
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• Partilha de informação com a turma. 

 

Onde vou procurar informação: 

Livros: 

• Costa, F. & Mendonça, L. (2015). Diálogos: Português 6.º ano. (1.ª edição). 

Porto: Porto Editora. 

 

Como vamos apresentar (colocar um X):  

• Apresentação em PowerPoint _____ 

• Apresentação em vídeo (youtube)____  

• Apresentação em cartaz _____  

• Outra: ___________________________________________________________ 

 

Tempo disponível: 

1 hora e 30 minutos 

 

 

 

Guião de pesquisa: 

 

Grupo 3: ______________________________________________________________  

Tema: O Texto poético 

Subtema: poema narrativo 

Objetivos:  

• Descrever as características do poema narrativo; 

• Pesquisar um poema narrativo; 

• Recolher as informações relevantes acerca dos assuntos, em diferentes fontes; 

• Organizar um produto final com as informações recolhidas e organizadas; 

• Partilhar informação com a turma; 

• Realizar as tarefas propostas no tempo previamente determinado. 

 

Tarefas a realizar:  

• Distribuição das tarefas pelos elementos do grupo;  

• Recolha de informações sobre os conteúdos em diferentes fontes (livros, Web): 
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o Descrição das características do poema narrativo; 

o Recolha de um poema com as respetivas características. 

• Organização de um produto final com as informações recolhidas e organizadas; 

• Partilha de informação com a turma. 

 

Onde vou procurar informação: 

Livros: 

• Costa, F. & Mendonça, L. (2015). Diálogos: Português 6.º ano. (1.ª edição). 

Porto: Porto Editora. 

• Pupo, I. (2007). 101 poetas: Iniciação à poesia em língua portuguesa. (3.ª 

edição). Caminho. 

 

Como vamos apresentar (colocar um X):  

• Apresentação em PowerPoint _____ 

• Apresentação em vídeo (youtube)____  

• Apresentação em cartaz _____  

• Outra: ___________________________________________________________ 

 

Tempo disponível: 

1 hora e 30 minutos 

 

 

 

Guião de pesquisa: 

 

Grupo 4: ______________________________________________________________  

Tema: O Texto poético 

Subtema: poema lírico 

Objetivos:  

• Descrever as características do poema lírico; 

• Pesquisar um poema lírico; 

• Recolher as informações relevantes acerca dos assuntos, em diferentes fontes; 

• Organizar um produto final com as informações recolhidas e organizadas; 
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• Partilhar informação com a turma; 

• Realizar as tarefas propostas no tempo previamente determinado. 

 

Tarefas a realizar:  

• Distribuição das tarefas pelos elementos do grupo;  

• Recolha de informações sobre os conteúdos em diferentes fontes (livros, Web): 

o Descrição das características do poema lírico; 

o Recolha de um poema lírico. 

• Organização de um produto final com as informações recolhidas e organizadas; 

• Partilha de informação com a turma. 

 

Onde vou procurar informação: 

Livros: 

• Braga, J. & Valadas, C. (2007). Pó de Estrelas. Sto. Tirso: Assírio & Alvim  

• Costa, F. & Mendonça, L. (2015). Diálogos: Português 6.º ano. (1.ª edição). 

Porto: Porto Editora. 

• Soares, L. D.(2005). Poemas da Mentira e da Verdade. (3.ª edição). Lisboa: 

Livros Horizonte. 

 

Como vamos apresentar (colocar um X):  

• Apresentação em PowerPoint _____ 

• Apresentação em vídeo (youtube)____  

• Apresentação em cartaz _____  

• Outra: ___________________________________________________________ 

 

Tempo disponível: 

1 hora e 30 minutos 
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Apêndice IX 
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