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Contextualização
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• Agrupa 8 estabelecimentos de ensino, 
desde da Educação Pré-escolar até ao 
Ensino Secundário.

• Ultrapassa os 2200 alunos, dos quais 
1200 estão escola sede.

• Lecionam mais de duas centenas de 
professores e educadores.

• O Agrupamento  destaca-se pela sua 
dinâmica e proatividade na constante 
procura da inovação e melhoria das 
aprendizagens dos alunos, definindo 
estratégias e orientações de 
intervenção prioritária em linha com 
as políticas educativas que emergem 
no país e na europa.



Cenário de Aprendizagem
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CENÁRIO DE APRENDIZAGEM
Biblioteca que estás na nuvem, na sala de aula e em 

cada um de nós

PROBLEMÁTICA

Criar um cenário de aprendizagem que tivesse 

em conta as tendências globais do que é educar 

e aprender no mundo global, do qual se destaca 

o novo Perfil do Aluno, as Competências 

Digitais para o Séc. XXI e o Referencial 

Aprender com a Biblioteca Escolar.



Atividades de aprendizagem
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Professores envolvidos no projeto

 

Ádila Faria
Prof. Bibliotecária

Faz a articulação curricular com os 
professores envolvidos no projeto. 

Supervisiona, orienta, dá feedback, avalia.

Eduardo Cunha
Prof. de Matemática

Faz a articulação curricular com o 1.º 
ciclo e a BE.  Supervisiona, orienta, dá 

feedback, avalia

Margarida Mariz
Prof. do 1.º ciclo

Faz a articulação curricular com o 
ensino secundário e a BE. Supervisiona, 

orienta, dá feedback, avalia.
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Alunos participantes no projeto

• Alunos de uma turma do 4.º ano do Primeiro 
Ciclo do Ensino Básico (Português e Matemática)

• Alunos de uma turma do 10.º ano do Curso de 
Ciências e Tecnologias (Matemática A)

• Março a junho de 2018

Duração do projeto
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Leitura Interdisciplinar da obra "A maior flor do 
mundo" de José Saramago

OBJETIVOS
● Perspetivar articulação curricular a 

partir da leitura interdisciplinar da 
obra “A maior flor do mundo”;

● Descobrir a presença da matemática 
na obra, nas suas múltiplas 
representações: imagens, palavras e 
textos; 

● Fomentar o uso de metodologias 
ativas com recurso ao digital.



Processo e evidências
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            A leitura da obra e o levantamento de questões

Na disciplina de Português, do 4.º ano 

Pré-leitura para ativação dos conhecimentos prévios 
existentes necessários para a contextualização da 
obra. 

Leitura para a compreensão da mensagem e seleção 
das informações mais relevantes. 

Pós-leitura  para reflexão sobre o conteúdo lido e 
opiniões em relação às atitudes e comportamentos 
das personagens da narrativa. 

Os alunos centraram-se  na leitura e análise 
de excertos que remetiam para a presença da 

matemática  e formularam as suas questões. 

Duração: 1 semana
Local: Sala de aula / Biblioteca Escolar
 



Etapas do processo

• Os alunos do 4.º ano selecionam informação e formulam 
questões matemáticas para as quais podem não ter 
respostas científicas.

•  Recorrem, depois, aos colegas do 10.º ano para os 
ajudarem a compreender cientificamente os problemas 
que levantaram. 

• Os alunos mais velhos, no papel de investigadores, em 
grupos, procuram responder aos conteúdos matemáticos 
enquadrados nos temas e conteúdos aprendidos.



  1.ª Videoconferência
Apresentação do projeto e das turmas

Duração: 9’52’’            Local: salas de aula

Momentos do projeto...



             Grupos de Trabalho do 1.º ciclo

Atividade: Formação aleatória de 
grupos do 1.º ciclo, na app 

WheelDecide.

Local: Biblioteca Escolar

Momentos do projeto...



https://bit.ly/2yNcovm

Apresentação dos alunos por grupos 
trabalhos complementares

Duração: 1 semana
Local: Biblioteca Escolar / Sala de Aula /
           Extra Aula
Grupos: 4/5 elementos
 

Momentos do projeto...

https://bit.ly/2yNcovm
https://bit.ly/2yNcovm


Partilha e colaboração através do mural Padlet

Alunos e professores tiveram acesso ao mural comum que serviu  para o registo do 
levantamento de questões, disponibilização de materiais e tutoriais e, mais tarde, os 
conteúdos produzidos pelos alunos mais velhos.  



                     Duração: 20’                  Local: salas de aula

São colocadas as questões oralmente que foram previamente colocadas num 
Padlet, resultado do trabalho individual e coletivo dos alunos mais novos.

  2.ª Videoconferência
apresentação das questões matemáticas

Momentos do projeto ...



Enquadramento das questões nos domínios e conteúdos do programa de Matemática 
do 1.º ciclo, e distribuição aleatória pelos alunos do 10.º ano, constituindo-se os 
grupos.

             Grupos de Trabalho do 10º ano

Momentos do projeto ...



Os domínios, os conteúdos e as orientações
para os trabalhos/investigações a realizar pelos alunos do 10ºano

Momentos do projeto ...



Os domínios, os conteúdos e as orientações
para os trabalhos/investigações a realizar pelos alunos do 10ºano

Momentos do projeto ...



Os domínios, os conteúdos e as orientações
para os trabalhos/investigações a realizar pelos alunos do 10ºano

Momentos do projeto ...



Os domínios, os conteúdos e as orientações
para os trabalhos/investigações a realizar pelos alunos do 10ºano

Momentos do projeto ...



Os domínios, os conteúdos e as orientações
para os trabalhos/investigações a realizar pelos alunos do 10ºano

Momentos do projeto ...



Os domínios, os conteúdos e as orientações
para os trabalhos/investigações a realizar pelos alunos do 10ºano

Momentos do projeto ...



Apresentações finais
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  3.ª Videoconferência
apresentações finais

Momentos do projeto ...

Duração: 55’         Local: salas de aula



 Apresentações finais pelos “investigadores juniores”:

 https://bit.ly/2ROr6JT



 Apresentações finais pelos “investigadores juniores”:

https://goo.gl/WJdL3D |  https://goo.gl/eYfKBn  |  https://goo.gl/vvsqsD  |  https://goo.gl/s1mh4V



 Apresentações finais pelos “investigadores juniores”:

https://goo.gl/6N6MUQ



 Apresentações finais pelos “investigadores juniores”:

http://sho.co/1AK3O



 Apresentações finais pelos “investigadores juniores”:

https://goo.gl/ttyN9K





Avaliações/Apreciações
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         Como os alunos se posicionam em relação ao 
desenvolvimento do projeto



     A voz aos investigadores juniores

Questionário com 27 questões fechadas e 4 abertas, a indicar o seu grau de 
concordância perante afirmações sobre o impacto do projeto nas suas competências 
transversais: motivação, saber digital, responsabilidade, criatividade, saber científico, 
inovação, articulação curricular, trabalho colaborativo, comunicação e autonomia.



     A voz aos investigadores juniores



     A voz aos investigadores juniores



     A voz aos investigadores juniores



Caracterização do projeto em três palavras 



 Que vantagens para os alunos ...

● Aumentaram a sua capacidade de trabalhar 

colaborativamente e de comunicar;

● Os alunos mais novos elevaram o seu conhecimento 

através da colaboração e feedback sobre as respostas 

dadas pelos alunos mais velhos;

● Por sua vez, os alunos mais velhos também se 

prepararam para poderem colaborar com os alunos 

mais novos;

● Desenvolveu-se o espírito crítico e a capacidade de 

resolução de problemas matemáticos ....






