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Prefácio



Prezados leitores!

Estamos a entregar-lhes em mãos um e-book que faz parte do projeto Erasmus Plus: 
MICOOL "Mobile Intercultural Cooperative Learning”. Esta publicação concentra-se na 
aplicação de tecnologia móvel na educação escolar. O nosso objetivo, ao produzirmos este 
e-book é criar um catálogo com uma seleção de boas ideias e práticas e os melhores 
exemplos já testados, com a utilização de tablets, no trabalho com estudantes. A tarefa 
principal desta publicação é apoiar os professores que estão a iniciar a sua adventura com 
tecnologias móveis em escolas, bem como os que já estão a usar estas ferramentas e 
estão à procura de inspiração. Mas, por que é que o uso de novas tecnologias na 
educação é tão importante?

Vivemos num mundo que está a mudar rapidamente e que é dominado pelos processos 
de globalização - com várias consequências, boas e más. Por causa dos progressos 
tecnológicos, podemos viajar e comunicar além fronteiras numa escala sem precedentes 
na história da Humanidade. O mundo está a encolher. A tendência é termos amigos, mas 
também inimigos, que nunca teríamos encontrado noutro contexto. Os professores devem 
lecionar para crianças que vivem neste novo mundo, que dá grandes oportunidades, mas 
também apresenta muitos riscos. A questão é como ensinar as crianças a serem 
inteiramente capazes de aproveitar os seus potenciais? Como prepará-las para 
construírem um mundo amigável e harmonioso no futuro? O nosso ambiente e, portanto, 
as nossas escolas estão a mudar. As novas tecnologias têm uma influência crescente no 
no mundo atual. Nós e os nossos filhos não podemos viver sem smartphones. Comunicar 
rapidamente, encontrar o caminho num mapa, receber e-mails, procurar o significado de 
palavras em dicionários – todas estas atividades, hoje em dia, são efetuadas pela Internet 
e através de dispositivos móveis. E a tecnologia, que é uma parte tão importante da vida 
dos estudantes, não podia faltar num processo didático eficiente. Se os alunos dedicam 
tanto tempo aos telefones e tablets, e estes dispositivos são uma parte integrante do seu 
lazer, parece natural que também haja tecnologias móveis na escola, que também faz 
parte das suas vidas. O uso de tablets na educação pode proporcionar benefícios únicos. 
Um deles é ensinar os alunos a cooperarem. O ensino tradicional nas escolas enfatizava o 
desenvolvimento de aptidões analíticas baseadas na teoria, mas o uso de tecnologia 
móvel estimula a aprendizagem através da experiência. Muitas aplicações fomentam o 
trabalho em equipa e ensaios com novas ferramentas, estimulam a criatividade e a 
imaginação e permitem observar e analisar problemas a partir de perspetivas diferentes.

O valor dos projetos educacionais apresentados neste e-book não é apenas o apoio à 
inovação no ensino, uma ajuda para os professores estimularem os alunos, ou mostrar o 
grande valor dos tablets como ferramentas de ensino. Tentámos selecionar exemplos que 
também mostrem o potencial dos média na educação intercultural e inclusiva de pessoas 

com deficiência. Na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, assinada pelas Nações Unidas e pela União Europeia, aquela é entendida 
como o resultado da interação entre a deficência individual e as barreiras criadas pela 
sociedade. Por isso, em grande medida, nós mesmos somos os responsáveis pela 
existência das barreiras que dificultam o normal funcionamento da pessoa com deficiência 
em sociedade. Os novos média e tecnologias móveis são ferramentas excelentes para 
ultrapassar muitas destas barreiras e apoiar os jovens na busca do que há em comum 
entre eles.

O nosso mundo e as nossas escolas estão a tornar-se cada vez mais multiculturais. Em si, 
isto é uma mais-valia, mas caso não seja associada a uma compreensão e tolerância pelas 
diferenças humanas, também se pode tornar um grande problema social. Estranhos com 
comportamentos diferentes dos residentes locais podem causar medo entre os membros 
da comunidade. Por outro lado, a chegada a um espaço cultural estranho e diferente cria 
um choque cultural. Às vezes, as diferenças culturais são tão profundas que impedem o 
entendimento e a aceitação mútua e tornam-se causa de conflitos sérios e até, muitas 
vezes, trágicos. O único remédio é a compreensão e a aceitação mútuas. Esta é a grande 
tarefa da educação moderna que tem de incluir componentes interculturais. O 
interculturalismo é muito mais do que a simples busca do que há de universal em todas as 
culturas, de um mínimo denominador comum que permita concordância entre as divisões 
culturais e sociais. É também a perceção, compreensão e respeito pelas diferenças 
culturais, quer da população local, quer dos recém-chegados.

As TIC podem ser uma ferramenta maravilhosa para apoiar a integração intercultural. A 
internet abre-nos o mundo, ajudando-nos a criar novas amizades com pessoas diferentes. 
A procura deste diálogo deveria também ocorrer no ambiente escolar, que agora detém 
acrescida responsabilidade na integração de grupos vulneráveis na sociedade - imigrantes 
ou pessoas com deficiência. Os projetos de aprendizagem podem ser baseados na ideia 
de uma aprendizagem lúdica, do aprender fazendo, ou aprender através da colaboração. 
As tecnologias móveis parecem propiciar uma aprendizagem intercultural; permitem-nos 
ultrapassar as limitações dos idiomas e das diferenças culturais, reconhecem os pontos 
fortes de cada membro da equipa – independentemente da sua proveniência - e dão a 
cada um a sensação de pertencer à equipa e ser uma parte importante da mesma. A 
cooperação torna-se um primeiro passo para a compreensão e a amizade. A escola 
desempenha um papel muito importante por ser um dos principais lugares de socialização 
das crianças. Na escola, as crianças podem aprender a viver em harmonia e com respeito 
mútuo, levando estes valores até à idade adulta.
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Literacia dos Média e Informação

Autores: Ricardo Castellini da Silva / Miriam Judge

Sumário:

O surgimento de novas tecnologias de informação e comunicação (TIC) tem 

muitas implicações na maneira como nos comportamos, comunicamos e 

aprendemos. Consequentemente, os jovens têm sido expostos a informação como 

nunca antes, graças ao aparecimento de novos suportes dos média, 

designadamente: sítios da web, blogs, redes sociais, entre outros, e à infiltração 

ubíqua dos média em todas as áreas da vida, desde a televisão e a rádio até à 

internet e às redes sociais.

Nos ambientes de ensino, o livro está, cada vez mais, a ser substituído pelo ecrã 

e, por isso, a linguagem como forma de escrita está gradualmente a ser 

substituída pela imagem no âmbito das comunicações pessoais e públicas.  

Portanto, o conteúdo tem progressivamente passado a ser multimodal – com a 

linguagem escrita combinada com padrões de significado visuais, sonoros e 

espaciais nos domínios da internet ou do multimédia interativo - legendas para 

vídeos, edição assistida por computador e muitos outros.

Este capítulo trata destes assuntos centrais, fornecendo um quadro teórico geral 

combinado com atividades práticas que permitirão aos alunos melhorar as suas 

capacidades de comunicação, quer como transmissores, quer como recetores de 

informação; e também os ajudarão a analisar de forma crítica e a compreender os 

mecanismos básicos da comunicação que permitem às pessoas interpretar os 

vários significados presentes nos média e expressar as suas ideias de forma 

apropriada.

Nível / Ano: Alunos do ensino secundário

Idade alvo: 14-17

Tamanho da turma: 20-25 alunos

Disciplinas envolvidas: Estudos dos Média, TIC, Artes e Estudos Culturais

Sugestões / Material Adicional:

As aulas deste capítulo foram desenvolvidas com uma abordagem social 

construtivista, tendo também em conta elementos cognitivos, na estruturação da 

aprendizagem dos alunos. As atividades são baseadas em tecnologia e projetos, 

com ênfase no trabalho de equipa e exercícios práticos para se aprender fazendo. 

Tendo sido planeadas para fornecerem material para 3 horas de ensino para cada 

área disciplinar, as aulas podem ser dadas ou com um workshop intensivo de 3 

horas, ou divididas em 3 aulas de 50 / 60 minutos cada. No total, o material foi 

concebido para workshops de 3 vezes 3 horas ou 9 aulas individuais de 50 / 60 

minutos.

Para se aproveitar ao máximo os recursos didáticos, a seguinte estrutura é 

recomendada para todas as atividades:

• Formação dos grupos

• Introdução do assunto

• Brainstorming

• Discussão

• Apresentação da teoria

• Investigação e planeamento

• Atividade prática

• Apresentação e reflexão
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O MUNDO ATRAVÉS DE FOTOGRAFIAS
ATIVIDADE 1: "Leitura de Imagens"
APPS: My Pics

Os alunos devem ser dividios em grupos 4 ou 5. Cada grupo deve escolher um 

nome e um chefe da equipa, que será o responsável pela interação com o 

professor e com os elementos dos outros grupos durante as atividades práticas.

Brainstorming

São colocadas aos alunos perguntas sobre as 3 principais formas de imagens ou 

figuras que conhecem – desenhos, pinturas e fotografias. Nos respetivos grupos, 

devem apresentar ideias sobre as maiores diferenças entre estas formas. O 

professor trabalha com os grupos de alunos a ajuda-os a ter em conta 

determinadas questões, designadamente: Como são produzidas as imagens? O 

que representam? Qual é a mais fiel à realidade e porquê? Qual é a que tem mais 

valor artístico? Qual é a que transmite a informação de forma mais apropriada?

Discussão

O professor, em seguida, mostra uma fotografia dos alunos tirada na aula anterior, 

sem que percebessem. Nesta foto veem-se os alunos sentados nos próprios 

grupos a efetuar algum tipo de atividade de aprendizagem. O professor pede aos 

alunos para referirem os elementos que veem na foto – pessoas, cadeiras, mesas, 

paredes, cores, etc, - e estimula-os a pensar como a realidade está representada 

na foto. De seguida, a mesma foto é outra vez apresentada, mas desta vez com 

filtros, cortes e disposições diferentes.

Seguidamente, apresenta-se aos alunos o conceito de manipulação e pede-se para 

estes refletirem um pouco sobre a questão. A maioria das pessoas associa a 

manipulação a algo negativo, mas é importante mencionar que também pode 

haver uma boa razão –  especialmente quando se refere à estética e não à 

informação.

Em seguida, os alunos recebem três conjuntos com duas fotos. Cada conjunto 

representa um modo de manipular informação através da fotografia – alteração do 

aspeto da foto, como a cor; utilização de fotos para desdenhar ou enaltecer uma 

pessoa; e utilização de ângulos diferentes para mostrar ou esconder informação. 

Um exemplo famoso é a foto de O. J. Simpson que foi publicada simultaneamente 

pelas revistas Newsweek e Time, tendo-se constatado que a Time tinha 

manipulado a foto, escurecendo-a (ver recurso 1). Seguidamente há lugar a uma 

discussão em grupo, de acordo com as seguintes orientações: - Que técnicas 

foram usadas? Qual era a intenção? Qual era o contexto por trás destas fotos? 

Quais são as consequências reais de tal manipulação? Em que circunstâncias esta 

manipulação poderia ser aceitável?

Em seguida, o professor mostraum vídeo curto (cerca de 3 min.) sobre a ética no 

jornalismo fotográfico, realizado pela National Press Photographers 

Association (Associação Nacional de Fotógrafos da Imprensa, dos Estados 

Unidos); este vídeo está disponível no Youtube.

A última parte da discussão será sobre fotografias nas Redes Sociais, 

especialmente Facebook e Instagram. O professor apresenta o caso da célebre 

jovem australiana - Essena O’Neill - que, apesar de ter chegado a quase um 

milhão de seguidores no Instagram, decidiu fechar a sua conta e contar a 

verdadeira história das suas famosas fotos (ver recurso 2). Segue-se uma 

discussão rápida sobre a sua decisão de revelar a história e advertir o público em 

geral sobre a manipulação de fotos, e os alunos falam sobre o seu comportamento 

nas redes sociais e 

como eles próprios 

manipulam fotos.

Fim da aula.

Tempo: 50-60 min.
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https://www.youtube.com/watch?v=8-TpJxkD5jg
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ATIVIDADE 2: "Contar histórias através de fotos"
APPS: Adobe Photoshop Mix or Google Photos, Prezi 

Atividade prática

Cada grupo cria uma montagem fotográfica sobre um dos seguintes 5 temas: "a 

beleza da foto certa"; "a felicidade é ser magro e estar em forma"; "nenhum 

sofrimento, apenas prazer"; "a minha opinião está sempre correta" e "a minha 

vida é um espetáculo". A ideia é que os alunos criem uma representação do 

assunto através da manipulação e combinação de fotos (mediante mudanças de 

cores / brilho / contraste; inclusivamente com elementos de outras fotos; cortes / 

recortes / mudanças de tamanho, etc.). O professor pode decidir quantas fotos 

podem ser tiradas, porém recomenda-se um limite de 5.

Os alunos usam um programa de edição de fotos para manipular as imagens, e 

estas são agrupadas numa apresentação Prezi.

O professor dá mais 15 minutos para acabarem a montagem na aula seguinte.

Tempo: 50-60 minutos

ATIVIDADE 3: "Apresentação e discussão"

Os alunos têm 15 minutos para os retoques finais nas fotos e, em seguida, 

apresentam a própria montagem e explicam as decisões de edição e como as 

imagens representam o tema escolhido. Hoje em dia, os jovens estão expostos a 

uma grande quantidade de fotos quando estão online e costumam ter o seu 

próprio entendimento sobre a manipulação de fotos, por isso este exercício é uma 

boa oportunidade para se discutir as suas escolhas para a manipulação de 

imagens. Os aspetos abordados nesta aula também fazem parte da discussão 

final.

Tempo: 50-60 minutes

Objetivos:
• Compreender termos fotográficos tais como, corte, composição e 

manipulação.

• Discutir as diferenças entre a representação literal e a representação abstrata.

• Ter conciência do poder das imagens – especialmente das fotos – como forma 

de linguagem.

• Refletir sobre os usos de fotos pelos média.

• Analisar uma fotografia e detetar manipulação ou mudança de informação.

• Criar histórias utilizando software de edição.

Número de aulas: 2

Materiais:  - Folhas de papel em branco para brainstorm e planeamento.

   - Videoprojetor para apresentação.

Produtos finais: Fotomontagem / Contar uma história.

APPS usadas:  - Adobe Photoshop Mix ou Google Photos

- Prezi
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EDIÇÃO DE FILMES
ATIVIDADE 1: "Edição de uma história"

Os alunos devem ser divididos em grupos de 4 ou 5. Cada grupo escolhe um 

nome e um chefe da equipa, que será o responsável pela interação com o 

professor e com os elementos dos outros grupos durante as atividades práticas.

Brainstorming

O professor pede para os alunos encontrarem ideias sobre a importância da edição 

de filmes. Isto é importante para perceber o que os alunos sabem e o que eles 

não sabem sobre a função de um editor. Depois de cerca de dez minutos, cada 

grupo começa a apresentar as respostas, e o professor escolhe as mais 

apropriadas e projeta-as no ecrã.

Contar uma história

O professor projeta no ecrã algumas ideais e pede aos grupos para criarem uma 

pequena história usando-as todas (ver recurso 3). A primeira frase da história 

pode ser, por exemplo, “Maria e Paulo iam casar-se…” e a última pode ser “… e 

todos morreram”. As ideias podem ser, por exemplo: 

• A mãe da Maria tem uma faca

• O irmão do Paulo é louco

• A irmã da Maria descobriu algo

• O aniversário do Paulo foi na véspera

• A igreja está a arder

• Um cavalo azul com asas brancas

Os alunos podem incluir outros elementos na história, desde que não se torne 

demasiado longa e complicada. Após cada grupo escrever a história em papel, 

cada chefe de equipa lê-a à turma.

A ideia aqui é observar como, apesar de todos os grupos saberem o início e o fim 

da história e terem os mesmos elementos para a criarem, cada grupo fá-lo de 

maneira diferente. Deste modo, os alunos percebem que há muitas maneiras 

diferentes de contar uma história, e que a função do editor é escolher como a 

história será contada.

Jogo de Cartões

O professor, de seguida, entrega a cada grupo 20 cartões com fotogramas do filme 

Os Pássaros, de Alfred Hitchcock, e pede que os alunos os coloquem na ordem 

cronológica correta (ver recurso 4). Estes fotogramas são da cena em que a 

cidade está a ser atacada por pássaros. Mesmo para os alunos que já tenham 

visto o filme, será muito difícil recompor a sequência exata, por isso a expectativa 

é que cada grupo ordene os fotogramas numa ordem diferente.

Cada grupo coloca a sua sequência num quadro e descreve a cena para o resto da 

turma. Provavelmente todos chegam ao mesmo ponto, designadamente: a cidade 

a ser atacada por pássaros, enquanto as pessoas fogem e se tentam proteger. No 

entanto, cada grupo conta a mesma história de maneira ligeiramente diferente, o 

que constitui o objetivo deste exercício. O professor explica então que uma mesma 

história pode ser contada de muitas maneiras diferentes, e que a forma escolhida 

leva a significados diferentes.

Fim da aula.
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ATIVIDADE 2: "Edição de Filmes"

APPS: iMovie

Apresentação da teoria

O professor explica a importância da edição de filmes e de estabelecer relações 

entre as imagens, bem como do processo como são combinadas. Os alunos 

ouvem uma introdução muito breve sobre os tipos de planos de filmagem – 

primeiro plano, ponto de vista, over-the-shoulder, etc., e as possíveis diferentes 

relações entre os enquadramentos: espaciais, temporais, ritmicas e gráficas.

Atividade prática

O professor fornece aos alunos 40-50 trechos curtos de um filme selecionado e os 

alunos devem usar estes vídeos para criarem uma história curta usando o software 

iMovie (ver recurso 5). Também têm acesso a quatro composições musicais 

para serem usadas como banda sonora – estas músicas são de estilos, ritmos e 

géneros variados para os alunos poderem escolher elementos diferentes. Antes de 

iniciar a atividade, o professor explica o seguinte:
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• Não é necessário que os alunos usem todos os vídeos. Podem usar quantos 

quiserem e mesmo repetidamente;

• Os alunos podem cortar partes dos vídeos que não queiram usar;

• Os alunos podem acrescentar outros vídeos e / ou imagens da internet;

• Os alunos podem acrescentar legendas;

• Os alunos podem usar os trechos da música como desejarem;

• Não é necessário o enredo da história ser o mesmo do filme original.

O professor avisa os alunos que têm mais 15 minutos na aula seguinte para 

terminarem o seu vídeo.

Tempo: 50-60 minutos

recurso 5
VÍDEOS PARA EDIÇÃO

Direitos de Autor

É muito importante ter-se a certeza de que temos o direito de usar a sequência do 

filme / vídeo fornecido para a edição dos alunos, bem como de qualquer trecho 

musical escolhido. Tenha consciência que as questões de direitos de autor podem 

variar de país para país. Podem encontrar-se muitos vídeos, filmes e músicas 

online livres de direitos de autor (em creativecommons.org, por exemplo), que 

podem ser usados para fins didáticos, mas a responsabilidade é sua, enquanto 

educador, de se assegurar que tem o direito de usar os recursos selecionados.

Géneros de filmes

Para esta atividade pode escolher-se qualquer género de filme, no entanto 

recomendamos vivamente que se escolham sequências que contenham muita ação, 

com a utilização de muitos enquadramentos e ângulos. Isto porque as cenas com 

ação costumam proporcionar mais alternativas para os alunos criarem a sua 

história.

Edição do vídeo

Depois do vídeo pronto, pode dividi-lo em vários clipes curtos usando iMovie num 

iPad ou Mac, ou Windows Movie Maker, caso se use um PC. Há vários tutoriais 

no YouTube com instruções para tal.  Assegure-se que os vídeoclipes são gravados 

como ficheiros .mp4.

O ideal são 40~50 vídeos curtos, cada um com duração de 3 a 10 segundos, para 

que os alunos tenham bastantes recursos para criar a sua própria história.

Consulte os seguintes sítios da web para filmes, música e efeitos sonoros livres de 

direitos:

www.archive.org/

https://www.freesound.org/browse/tags/sound-effects/

http://soundbible.com/

http://www.youtube-mp3.org/    

https://www.youtube.com/audiolibrary/soundeffects

ATIVIDADE 3: "Apresentação e discussão"

Os alunos têm 15 minutos para os retoques finais nos seus vídeos e, em seguida, 

apresentam o filme e explicam como o criaram. Esta reflexão envolve uma 

discussão sobre o significado da história, qual a mensagem que o grupo queria 

transmitir, como foram combinados os clips e a música para chegar a este objetivo 

e qual a reflexão dos alunos em termos do poder da edição.

Tempo: 50-60 minutos

Objetivos: 

• Aprender acerca da função do editor nas realizações cinematográficas.

• Compreender como significados diferentes são criados por técnicas de edição 

diferentes.

• Compreender como se criam identidades numa história.

• Criar histórias usando software de edição.
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Número de aulas: 3

Materiais:

• Folhas de papel em branco para brainstorming e planeamento.

• Cartões de cartolina. 

• Videoprojetor para a apresentação.

Produto final: Curta-metragem

APPS usado: iMovie

LINGUAGEM E SEMIÓTICA

Como é que interpretamos o mundo à nossa volta?

ATIVIDADE 1: "Uma festa para refugiados"
Os alunos devem ser divididos em grupos de 4 ou 5. Cada grupo deve escolher um 

nome e um chefe da equipa, que será o responsável pela interação com o 

professor e com os elementos dos outros grupos durante as atividades práticas.

Brainstorming

É pedido aos alunos que apresentem o maior número possível de ideias para a 

organização de uma festa de boas vindas a refugiados que estão a chegar a 

Portugal. O objetivo principal da festa, além de dar boas-vindas calorosas, é 

apresentar aos refugiados muitos aspectos da cultura portuguesa e convencê-los 

que esté é um lindo país para se viver. Como apenas poucos refugiados falam 

português, os alunos devem limitar o uso da linguagem falada e escrita na 

apresentação das suas ideias.

 

O professor anda pela sala a instigar os alunos a pensarem em diversas formas de 

expressão. As respostas são projetadas no ecrã, divididas pelos tipos de 

linguagem: escrita, falada, linguagem corporal, linguagem símbolica, fotografias, 

filmes, música, etc. No entanto, tal não está explícito para os alunos, que veem 

respostas diferentes divididas em vários grupos, mas não sabem que estes grupos 

representam categorias diferentes de linguagem.

Discussão

Pergunta-se aos alunos quais as diferenças daquelas formas de comunicar a sua 

mensagem. A ideia é ajudá-los a concluir que, cada vez que se quer comunicar 

algo, temos a necessidade de um veículo para transportar  a informação, e este 

veículo é a LINGUAGEM. Em seguida, o professor pergunta aos alunos quais as 

formas de linguagem que já conhecem. Espera-se que mencionem as 3 mais 

comuns: a linguagem escrita, a falada e a corporal.

Apresentação da teoria

(ver recurso 6)

O professor estimula os alunos a pensarem sobre outras formas de linguagem, 

pedindo-lhes para que expliquem como se pode criar e comunicar um significado. 

Utilizando os muitos grupos de linguagens que foram projetados no ecrã, o 

professor faz perguntas como: Porque é a fotografia uma forma de linguagem? A 

música transmite informações? As cores têm significados? A ideia é ajudar os 

alunos a concluir que quando é necessário comunicar algo – uma ideia, um 

conceito, um pensamento, etc. – há a necessidade de um elemento como base ou 

que REPRESENTE o que queremos dizer. Podem ser palavras, no caso da 

linguagem escrita ou falada; um gesto físico, no caso da linguagem corporal; e 

muitas outras coisas, tais como imagens, no caso da fotografia; som, no caso da 

música e assim por diante. A meta desta parte da aula é ajudar os alunos a 

compreender que há várias maneiras de transmitir significado, e que todas estas 

maneiras podem ser chamadas de linguagens ou, pelo menos, “funcionam” como 

tal. O próximo passo é mostrar uma imagem de uma página de internet e pedir 

que os alunos digam quais são as diferentes formas de linguagem que conseguem 

ver no ecrã. Nesta altura, podem facilmente reconhecer textos, fotos, vídeos, 

cores, gráficos, desenhos, entre outros, e perceber que todas estas linguagens 

diferentes expressam alguma forma de significado.
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 O professor diz aos alunos que, na aula seguinte, vão criar uma revista online 

usando os conceitos que aprenderam nesta aula.

ATIVIDADE 2: "Revista Online"

APPS: Weebly

Atividade prática

Esta tarefa envolve a criação de um sítio da web utilzando a App Weebly. Esta 

App permite que várias pessoas editem um mesmo sítio da web simultaneamente, 

trabalhando no seu tablet. A cada grupo é atribuído um tema (desporto, 

entretenimento, política, etc.) e terá de criar uma espécie de revista online 

utilizando o maior número de linguagens – ou recursos semióticos - possível 

(texto, imagem, vídeo, cores, música etc.). Esta atividade começa com uma 

discussão de grupo sobre a tarefa, seguida por pesquisas online no âmbito do 

tema de cada grupo. O professor apresenta uma introdução breve sobre o  

Weebly e permanece à disposição para ajudar os alunos caso necessitem de 

assistência técnica.

O professor diz aos alunos que têm mais 20 minutos na aula seguinte para os 

retoques finais na sua revista online.

Tempo: 50-60 minutos

ATIVIDADE 3: "Apresentação e reflexão"

Os alunos têm 20 minutos para terminar a sua Revista Online e, de seguida, 

apresentam o seu trabalho, descrevendo a forma como efetuaram a pesquisa e 

explicando as suas escolhas em termos de linguagens que usaram para transmitir  

informação. É importante estimular os alunos a pensarem porque escolheram 

determinadas linguagens e não outras, como organizaram a informação na página 

de internet e se conseguiram expressar as suas ideias de maneira apropriada.

Tempo: 50-60 minutos

Objetivos: 

• Identificar as muitas formas diferentes de linguagens envolvidas na 

comunicação humana.

• Compreender a forma como as linguagens criam significado através da 

representação.

• Analisar as diferenças entre formas diferentes de comunicação.

• Aplicar recursos semióticos diferentes para transmitir informação.

• Criar um sítio da web (revista online).

Número de aulas: 3

Materiais:

• Folhas de papel em branco para brainstorming e planeamento.

• Vídeo projetor para apresentação

Produto Final: REVISTA ONLINE

APP usada: Weebly
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PUBLICIDADE

ATIVIDADE 1: "O setor da publicidade"

Os alunos devem ser divididos em grupos de 4 ou 5. Cada grupo deve escolher um 

nome e um chefe da equipa, que será o responsável pela interação com o 

professor e com os elementos dos outros grupos durante as atividades práticas.

Brainstorming

O professor pede aos alunos para falarem brevemente sobre a publicidade – O 

que é a publicidade? Qual é a diferença entre publicidade e propaganda? Quais 

são os prós e os contras da publicidade? Qual é a influência da publicidade nas 

nossas decisões? Quais os anúncios preferidos e porquê?

Esta atividade de aquecimento introduz o assunto aos alunos.

Discussão

O professor distribui cópias de quatro ou cinco anúncios impressos e pede que os 

alunos discutam nos respetivos grupos os seguintes assuntos:

• A quem pertence este anúncio?

• O que é que o anúncio está a tentar vender?

• Qual é o público alvo?

• Qual é a mensagem?

Esta é uma boa forma de fazer com que os alunos pensem na publicidade com 

uma visão mais crítica. Em seguida, o professor apresenta aos alunos 3 categorias 

de métodos persuasivos usados na publicidade: Pathos (emoções), Logos 

(lógica) e Ethos (credibilidade). Os alunos assistem a cinco ou seis anúncios 

televisivos e têm de advinhar quais destas três técnicas foram usadas. Depois há  

uma discussão sobre a importância destas técnicas e como as mesmas influenciam 

as decisões das pessoas.

O professor explica então que estas 3 categorias, na verdade, podem ser 

subdivididas em muitas técnicas mais específicas e apresenta as 14 mais comuns:

• associação                    incentivo à ação  declaração

• jogos e atividades           humor                     moda

• necessidade de ter           medo                     prémios

• repetição                    promoções e preços          apelo ao bom senso

• ingredientes especiais testemunhos

Após uma breve descrição de cada técnica, o professor pede aos alunos que 

analisem novamente os anúncios impressos e identifiquem as técnicas. Por fim, 

discute-se o assunto.

Fim da aula

ATIVIDADE 2: "Criação de um vídeo publicitário" 

APPS: ProCamera, iMovie

Atividade prática

O professor mostra aos alunos algumas técnicas de câmara usadas na publicidade 

televisiva. Os alunos já viram parte disso na atividade sobre a Edição, por isso o 

professor mostra um vídeo rápido sobre como usar gravações de vídeos, e como 

os mesmos expressam mensagens diferentes. O professor também fornece folhas 

para uma storyboard (esboço sequencial) para que os alunos possam planear e 

esboçar um vídeo publicitário (ver recurso 7).

Os alunos devem efetuar um vídeo publicitário para a televisão sobre (um 

assunto à escolha do professor) e têm de usar pelo menos 6 das 14 técnicas 

que aprenderam na aula anterior. Para esta tarefa, têm de usar tablets para gravar 

e editar o vídeo e também para ir buscar imagens e vídeos online.

Tempo: 50-60 minutos
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ATIVIDADE 3: "Apresentação e discussão"

Os alunos têm 15 minutos para dar os retoques finais aos seus vídeos e, 

seguidamente, apresentam os seus anúncios, explicando as suas escolhas 

relativamente ao produto anunciado, ao público-alvo e às técnicas empregues.

TEMPO: 50-60 minutos

Objetivos
• Compreender os métodos escritos e visuais mais usados nos vídeos 

publicitários.

• Identificar as técnicas de persuasão comuns na publicidade.

• Aplicar capacidades de raciocínio crítico e visão crítica aos anúncios.

• Empregar técnicas cinematográficas básicas para criar uma história digital.

• Criar e seu próprio anúncio utilizando  a app iMovie.

Número de aulas: 3

Materiais: 

• Folhas de papel em branco para brainstorm e planeamento.

• Folhas de storyboard.

Produto final: Vídeo Publicitário

APPS usadas: iMovie e ProCamera

recurso 7

13
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As Notícias no Mundo Moderno

Autores: Brenda Walsh / Catriona Lane 

Sumário:

A natureza das notícias mudou radicalmente nos últimos vinte anos e 

particularmente na última década. À medida que os alunos agora têm acesso a 

vastas quantidades de dados, nós, como educadores, também devemos mudar. A 

aptidão agora necessária não é tanto para reter conhecimentos, mas sim para 

decifrar o conhecimento e distinguir o que é real do que são falsas notícias.

Outrora, as notícias provinham da rádio, televisão ou jornais. Agora lemos notícias 

em blogs, Twitter, Facebook e outros sites das redes sociais. Não apenas lemos ou 

assistimos às notícias, está em curso uma tendência para interagir com as 

mesmas.

O que tem isto a ver com as escolas? Necessitamos de ensinar aos nossos alunos 

um novo conjunto de capacidades. O objetivo dos planos de aula seguintes é 

expandir as competências digitais, criativas e de resolução de problemas dos 

alunos mediante um trabalho colaborativo. Os alunos aprendem a validar e a 

pensar criticamente sobre o mundo ao seu redor e em particular sobre as notícias 

com as quais interagem. Também veremos a forma como as notícias podem ser 

apresentadas.

Aqui na Irlanda, há canais de notícias dedicados a crianças e jovens, tal como o 

News2day.

https://trte.rte.ie/news2day/

Nível / Anos: 3º a 6º ano

Idade Alvo: 8-12 anos

Tamanho da turma: 25 alunos

Disciplinas envolvidas: Inglês, História, SSSE (Serviços Sociais de Saúde e 

Educação) e Educação Visual

Inglês 5º e 6º ano

Partilha de Notícias e Opiniões com a Comunidade 

Alargada 

- Criar e Responder a Notícias

Estes planos de aula exploram a criação de notícias no mundo moderno. As 

estratégias de compreensão hoje em dia são competências muito importantes que 

as crianças e jovens devem adquirir. Estas aulas dão aos alunos a oportunidade 

quer para apresentar notícias ao seu redor, quer para lhes responder, local e 

mundialmente, não apenas oralmente, mas também por escrito.

Atividade 1 - News2day (Boletim de notícias amigo das 

crianças)

APPS: Safari, Dictionary.com, Audio Memos, Google Maps, Book 

Creator

Objetivos:

• Desenvolver aptidões de escuta e compreensão

• Expandir o conhecimento dos alunos sobre eventos nacionais e mundiais

• Obter uma melhor compreensão do que está a acontecer nas notícias

• Desenvolver o vocabulário

Atividades:

• O professor dá exemplos de respostas orais para notícias 

• Respostas orais à News2day

• Como são relatadas as notícias? (Funções diferentes; repórter etc.)

• Investigação sobre vocabulário novo / lugares novos

• Desafio: Criação de relatórios sumários pelos alunos para turmas mais jovens 

utilizando Book Creator ou outra App semelhante
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Atividade 2 - Quiz sobre as Notícias Diárias 
APPS: Socrative ou Kahoot

Objetivos:
•	 Avaliar as competências de audição e compreensão dos alunos

Atividades:

• O professor cria um quiz no Socrative baseado na News2day para averiguar 

as competências de audição e compreensão dos alunos

• Cada aluno responde individualmente ao quiz, utilizando a própria App 

Socrative e o número da sala do professor

imagem 1 - Relatório do Socrative

Atividade 3 - News Flash

APPS: Audio Memos, Popplet 

Objetivos: 

• Desenvolver a confiança para falar em público

• Aplicar estratégias de compreensão:

- determinar a importância

- sintetizar

Atividades:

• Sintetizar as notícias do News2day

• Criar notícias

• Notícias orais (gravadas)

• Apresentadores (apresentação de 1 minuto para a turma)

Atividade 4 - Clic News

APPS: Safari

Clic News é um website para crianças do ensino básico com idades compreendidas 

entre os 9 e 12 anos. As matérias das notícias são escritas por alunos de 

jornal ismo que, com este trabalho, recebem créditos do sistema 

Community-Based Learning para o seu curso.

  

Objetivos:

• Mobilizar as crianças para a leitura de notícias

• Desenvolver a capacidade de leitura dos média

• Desenvolver a capaciade de compreensão

• Ajudar os alunos a responder às publicações avaliando os seus comentários

• Rever vários aspetos de gramática

Atividades: 

• O professor seleciona um acontecimento noticioso e realiza um brainstorming 

sobre respostas apropriadas

• Os alunos escolhem e leem 2 artigos

• Os alunos esboçam um comentário online sobre os artigos escolhidos

• Os alunos comunicam com os jornalistas mediante comentários publicados

• O professor revê a classificação do número de estrelas dos comentários com 

o aluno

• Completa-se a atividade gramatical associada
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imagem 2 - Clic News

Atividade 5 - Quadblogging 

APPS: Kidblog, Popplet

O termo Quadblogging foi cunhado por David Mitchell. O conceito de 

Quadblogging é muito simples. Trata-se de um projeto que envolve 4 escolas 

durante um ciclo de 4 semanas. As quatro escolas vão-se alternando na redação 

de um blog. Cada semana uma das escolas escreve publicações para que as 

outras 3 comentem; depois uma segunda escola tomará a vez, e as outras 3 

escolas comentam e assim por diante. Quadblogging proporciona um auditório 

autêntico para os alunos.

Objetivos:

• Escrever para um público  desconhecido

• Desenvolver a capacidade de resposta ao texto escrito

Atividades:

• Brainstorm de ideias

• Cada aluno escreve pelo menos 1 publicação

• Cada aluno comenta diariamente pelo menos 2 publicações 

• O professor coordenador assegura que haja pelo menos um comentário para 

as publicações de todos os alunos no blog

• Cada professor monitoriza as publicações e os comentários dos seus alunos

imagem 3

imagem 4 - 
Padlet “O que pensamos”
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Atividade 6 – Como ser um repórter na escola 

APPS: Safari ou outro navegador alternativo

Objetivos:

• Permitir que os alunos criem um blog para um auditório adulto

• Melhorar as capacidades fotográficas dos alunos

• Melhorar a capacidade de produção de vídeo dos alunos

• Desenvolver a capacidade de escrita dos alunos

Atividades: 

• Criação de uma comissão Web – incluindo 2 ou 3 alunos das turmas mais 

avançadas

• Organização de reuniões semanais da comissão para discutir o conteúdo

• Atribuição a alunos de tarefas de reportagem

• Apresentação das publicações dos alunos

• Aprovação do professor

Amostras de blogs:  - Companheiros de Leitura do 6º ano  

                - A Taça Tommy Markham      

imagem  5 -  Respostas a publicações Quadblogging

   

Objetivos
• Responder oralmente a um boletim de notícias atuais

• Avaliar a compreensão das notícias quotidianas mediante um questionário no 

Socrative

• Criar e gravar um pequeno boletim de notícias oral

• Trabalhar colaborativamente para criar notícias

• Escrever e responder a um público mais vasto, escrevendo para a turma e 

para fora da mesma

Número de aulas: 5

Produtos Finais: 

• Padlet sobre Quadblogging - “O que pensamos”

• Socrative Quiz sobre News2Day  

https://b.socrative.com/teacher/#import-quiz/27161737

APPS usadas: 

• Kidblog

• Socrative Teacher e Socrative Student

• Audio Memos

• Padlet e Popplet
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Inglês /Geografia 3º Ano (8-9 anos)

Blog Intercultural

Estes planos de aula exploram a criação das notícias no mundo moderno. Os 

nossos alunos diariamente usam várias ferramentas da Web 2.0 para 

comunicarem com a família e com os amigos. Estas aulas exploram as formas de 

comunicação no mundo atual.  Os alunos comunicam com outra escola através de 

uma plataforma dupla para blogs, ou seja, duas turmas ou grupos estabelecem 

um blog. Na primeira semana, a turma um escreve o blog e a turma dois 

comenta-o. Na segunda semana, a turma dois escreve o blog e a turma um 

comenta-o. O ciclo continua.

Objetivos

Os alunos:

• Exploram a finalidade e as características de um blog

• Criam as próprias publicações para o blog (baseadas em notícias da escola)

• Leem e comentam as publicações nos blogs dos outros

Atividade 1 - O que é um blog?

APPS: Safari

Objetivos:

• Os alunos analisam um blog

Atividades:

• Trabalho em pares: Os alunos analisam um blog:

- Qual é o nome do blog?

- Quem publica nesse blog?

- Qual o teor das publicações?

- Há comentários sobre as publicações?

Em http://www.literacyshed.com/class-blogs-shed.html escolha um blog para a 

turma analisar. Talvez os alunos possam analisar o blog da própria escola ou de 

outra turma da escola que já tenha um.

Atividade 2 - Finalidade e Características de um Blog

APPS: Safari, Padlet

Objetivos:

•	 Os alunos exploram a finalidade e as características de um blog

Atividades:

• Trabalho a pares: O que é um blog? Qual é a finalidade de um blog? Os 

alunos partilham as suas respostas no Padlet. O professor explica o 

vocabulário relacionado com blogs, como comentar, como publicar, etc.

• A turma inteira discute as conclusões dos alunos

Preparação do professor:

Criar uma conta Padlet e configurar um sítio da web (padlet.com).

Atividade 3 - Localizar os nossos parceiros de blog

APPS: Safari, Kid World Map, Padlet

Objetivos:

• Os alunos localizam a Polónia e os seus parceiros de blog no mapa

• Os alunos discutem possíveis diferenças que possa haver entre a sua escola 

e a escola polaca

Atividades:

• Debate da turma inteira orientado pelo professor: os alunos localizam a 

Polónia no mapa da Europa, assim como a escola parceira

• Trabalho em pares: os alunos discutem como a escola polaca poderá ser 

diferente de uma escola irlandesa 

• Trabalho em pares: os alunos partilham as suas ideias no Padlet

• Discussão da turma: análise das publicações no Padlet
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Atividade 4 - Partilha das Notícias da Escola 

APPS: Kidblog (versão móvel)

Objetivos:

Os alunos escrevem uma publicação para o blog sobre a sua escola para os 

parceiros polacos do twin blog.

Atividades:

• Discussão de toda a turma orientada pelo professor: os alunos discutem o 

conceito de twin blog

• O professor elabora uma publicação para o blog sobre a própria escola

• Trabalho em pares: os alunos trabalham em pares para escrever uma 

publicação para o blog sobre a sua escola

• O professor corrige e publica os trabalhos

Preparação do professor:

O professor abre uma conta em kidblog.org e abre contas para os alunos. 

Aconselha-se mudar a configuração de segurança de modo a que as publicações e 

os comentários não possam ser publicados sem uma análise prévia do professor.

imagens 6 e 7 - Participação em blogs

Activity 5 - Comentários sobre as Notícias da Escola

APPS: Safari

Objetivos:

•  Os alunos leem e comentam uma publicação

Atividades:

• O professor apresenta um modelo de leitura e comentário para publicações 

no blog

• Discussão sobre as diferenças culturais entre as escolas polacas e irlandesas

• Trabalho de pares – os alunos leem e comentam publicações de outros colegas

• O professor publica os comentários

• A turma inteira lê e discute as publicações

imagens 8 e 9
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Número de aulas : 4

Produto Final: O Blog da Nossa Turma

APPS usadas: 

• Kidblog

• Safari

• Padlet

imagem 10 - O Blog da Nossa Turma

História (3.º e 4.º Ano - 8-10 anos) 
A História das Notícias

A maneira como as notícias são comunicadas mudou drasticamente nos últimos 20 

anos. Estas aulas exploram como as notícias eram transmitidas no passado em 

comparação com a atualidade. Os alunos exploram várias formas como as notícias  

eram comunicadas antigamente; investigam estas formas de comunicação e 

apresentam de forma gráfica as suas conclusões.

Atividade 1 - Como comunicamos as notícias atualmente?

APPS: Padlet

Objetivos:

•	 Os alunos exploram a forma como as pessoas comunicam hoje em dia

Atividades:

• “Think, Pair, Share”: os alunos trabalham em pares para identificar os meios 

de comunicação usados atualmente

• Cada par de alunos usa a App Padlet para partilhar o que descobriu

• O professor projeta a página Padlet no ecrã para toda a turma

• Os alunos realizam um debate, orientado pelo professor, sobre o que 

descobriram 

Preparação do professor:

Criar a conta Padlet e configurar um sítio da web (padlet.com)

Atividade 2 - Como eram as notícias comunicadas no passado?

APPS: Flipagram

Objetivos:

• Os alunos identificam as formas de comunicação do passado.
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Atividades:

• Estímulo: os alunos respondem a fotos de meios de comunicação do 

passado. Esta atividade pode ser projetada, ou os alunos podem trabalhar 

em grupos a ver fotos num iPad (Flipagram / Prezi)

• Trabalho em pares: os alunos fazem uma lista das formas de comunicação 

que veem e indicam quais delas não conheciam

• O professor modera uma discussão com a turma inteira com base nas 

respostas dos alunos e diz qual é o nome de cada tipo de comunicação

Preparação do Professor:

• Vídeo ou série de slides sobre meios de comunicação do passado utilizando 

o Flipagram ou outra App apropriada.

Activity 3 - Explorar as notícias do passado

APPS: Safari

Objetivos:

• Os alunos escolhem uma forma de comunicação do passado

Atividades:

• Discussão envolvendo toda a turma: análise das formas de comunicação 

identificadas na aula anterior

• Trabalho de pares / Trabalho de grupo: cada grupo / par escolherá um meio 

de comunicação do passado para pesquisar

• Os alunos usam o Safari para pesquisar sobre o assunto selecionado. Para 

assegurar a eficiência do trabalho de grupo, podem ser atribuídas funções: 

anotador, explorador (aluno que utiliza a Internet), repórter (relata as 

descobertas para a turma), etc.

• Os alunos registam os VIPS (very important points, tópicos importantes), 

sobre a respetiva forma de comunicação

• Atividade com toda a turma: os grupos apresentam os seus VIPs 

Atividade 4 - Apresentação de informação do passado através 

de um meio de comunicação dos dias modernos

APPS: Book Creator

Objetivos:

•	 Os alunos documentam o resultado das suas pesquisas utilizando o Book 

Creator

Atividades:

• Trabalho de grupo / Trabalho de pares: os alunos reveem os VIPs da aula 

anterior e gravam imagens do Safari que são relevantes para o projeto

• Trabalho de grupo / Trabalho de pares: os alunos apresentam as informações 

sobre a forma de comunicação em formato de banda desenhada, utilizando o  

Book Creator (modelo de banda desenhada) ou Comic Life

Observação: Assegure-se de que os alunos descarregam imagens com licenças 

que permitem usá-las sem restrições (https://creativecommons.org)

Activity 5 - Partilhar as Descobertas

APPS: Book Creator

Objetivos:

• Desenvolver a confiança nas apresentações orais

• Promover o desenvolvimento da capacidade crítica entre pares

Atividades:

• Atividade com toda a turma: os alunos apresentam à turma os respetivos 

eBooks e respondem a eventuais perguntas dos demais alunos

Objetivos:

• Os alunos pesquisam como as notícias são comunicadas no mundo moderno 

e como as notícias eram comunicadas no passado

• Os alunos trabalham colaborativamente e pesquisam um método de 

comunicação de notícias

• Os alunos fazem um storyboard com os resultados da pesquisa
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• Os alunos publicam um ebook/banda desenhada da turma com uma 

colagem dos resultados das pesquisas.

Número de aulas: 5

Produto final: eBook

APPS usadas: 

Book Creator, Flipagram, Padlet, Safari

Educação Pessoal Social e para a Saúde, Educação 

Visual e Tecnológica, Inglês

O respeito próprio e pelos outros na partilha de 

notícias

Estes planos de aula exploram os perigos do mundo online e em particular como 

se comportar  na partilha e resposta a notícias, quer a nível pessoal, quer para um 

público desconhecido.

Atividade 1 - Etiqueta e Netiqueta

APPS: Padlet, Safari

A aula 1 aborda a noção de etiqueta e netiqueta e a diferença entre as duas.

Atividades: 

• Brainstorming sobre a etiqueta na vida diária

• Definição de netiqueta

• Brainstorming de exemplos

• Definir regras na turma para a comunicação online

Ver o link com amostras de regras.

Atividade 2 - O Respeito - um Acróstico (Integração com 

Inglês)

APPS: Book Creator

 Atividades: 

• Análise das regras da turma sobre as comunicações online

• A turma escolhe uma palavra que representa a netiqueta

• Cada grupo cria um acróstico com a palavra escolhida

• Compõe-se o ebook com todos os poemas utilizando a App Book Creator
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Atividade 3 - O que é o Cyberbullying (Assédio Virtual)? 

Já foste vítima? Onde acontece?

APPS: Popplet /Pages  ou qualquer App de storyboard 

Atividades:

• Brainstorming com ideias sobre cyberbullying

• Criação de um storyboard (a trabalhar em grupos)

• Redação de guiões para stop motion baseados na netiqueta ou no 

cyberbullying

Atividade 4 - Vídeos Stop Motion baseados em partilha e 

criação de notícias de forma responsável

APPS: iMotion, iMovie (edição de filmes  iMotion)

Atividades:

• Os alunos criam em grupo vídeos de stop motion

• Os alunos distribuem tarefas para a produção do filme – designadamente: 

câmara, cenógrafo, locutor, movimentação das personagens, etc.

• Os alunos filmam utilizando o iMotion ou outra App de stop motion

• Os alunos editam clipes do filme com o iMovie

• Os alunos exportam o filme para formato MP4

Objetivos

• Abordar o RESPEITO próprio e pelos outros online

• Compreender qual o comportamento apropriado online

• Compreender o conceito de bullying e de cyberbullying

• Compreender o conceito upstander 

Número de aulas: 4 - 5 

Produto final: Vídeos stop motion e vídeo do Book Creator na pasta

APPS usadas: 

• Padlet, Book Creator, iMotion, iMovie

• www.micool.org
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Inglês e os Média no Ensino Secundário

Coautoras Pam O’Brien e Brenda Walsh

Youth Media Team (YMT) é um grupo de jovens de escolas secundárias que 

acompanham e relatam vários eventos e conferências em toda a Irlanda – 

principalmente relacionados com a educação ou a tecnologia, ou ambas. O YMT 

foi formado em maio de 2013 para acrescentar uma voz jovem à conferência anual 

sobre as TIC na Educação. Tem uma tenda para os média e todos vestem 

camisolas vermelhas. A tenda também tem uma função altamente prática: permite 

que a equipa tenha um local central a partir do qual opera no decorrer dos 

eventos. A tenda é uma espécie de base a partir da qual a equipa trabalha e onde 

frequentemente são bem-vindos convidados para interações, tais como entrevistas 

formais e outros encontros menos formais. É organizada pelo LIT - uma institução 

de nível três, mas este conceito pode ser adaptado para atender às necessidades 

de escolas individuais.

Leia mais sobre o YMT.

Atividade 1 - Preparativos para Entrevistas

APPS: Padlet, Safari 

Objetivos:

• Compreender o que torna uma pergunta relevante numa entrevista

• Desenvolver a capacidade de pesquisar sobre alguém e os seus interesses

Atividades: 

• Elaborar uma lista de pessoas para entrevistar

• Pesquisar sobre estas pessoas

• Delinear uma lista de boas perguntas para colocar

A pesquisa frequentemente inicia-se com o programa da conferência ou do 

evento, ou mesmo antes, caso a equipa saiba com antedência quais serão os 

aspetos-chave.

Atividade 2 - Conduzir entrevistas

APPS: Video Camera, audioBoom

Objetivos:

• Desenvolver autoconfiança nas entrevistas a adultos

• Saber editar e carregar ficheiros de áudio

• Compreender o que torna um podcast bom

Atividades:

• Conduzir uma entrevista utilizando uma App de áudio

• O fotógrafo da equipa jovem tira fotos durante a realização da entrevista

• Carregar materiais em ambientes de trabalho digitais como o audioBoom

O YMT realiza e guarda as entrevistas utilizando a App audioBoom, mas os 

professores podem usar uma App de áudio para as entrevistas e carregá-las no 

seu sítio / blog.

Atividade 3 - Publicação num blog sobre uma Entrevista

APPS: Wordpress

Objetivos:

• Ajudar os alunos a terem um público real para o seu trabalho

• Desenvolver a capacidade de escrita dos alunos

Atividades:

• Esboço de um rascunho de publicação blog sobre uma entrevista

• Publicar no blog um comentário padrão WordPress para carregar o áudio 

da entrevista e a foto do entrevistado

• Tweetar a publicação

Objetivos:

• Integrar um elemento jovem na cada vez mais popular conferência sobre as 

TIC na Educação (ICTedu)

• Ajudar os alunos a compreender os preparativos para uma entrevista

• Desenvolver capacidades de pesquisa
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• Desenvolver a compreensão através da formulação de perguntas para a entre-

vista

• Aumentar a autoconfiança dos alunos

• Desenvolver as competências digitais

Número de aulas: 4 - 5

Materiais: Amostras de Entrevistas

•	 Conor Cusack - jogador de hurling da cidade de Cork a discutir a saúde mental

•	 Marty Cooper - inventor do telemóvel

•	 Father Peter McVerry - trabalha com jovens sem abrigo

•	 Joe Schmidt - treinador da seleção de rugby da Irlanda

Produtos Finais: 

• Entrevistas e fotografias carregadas no blog da YMT em  http://ymt.fm/

• A perspetiva do aluno. Siga o YMT no  Twitter em @YMTfm

APPS usadas: 

• AudioMemos, Wordpress, Popplet, Inspiration, Pages

imagem 11 - Alunos a entrevistar a ministra

imagem 12 – A tenda dos média da YMT

imagem 13 – A perspetiva do estudante
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À Descoberta das TIC 
Os primeiros passos na programação

Autor: Frank Hofmaier

Sumário:

Os computadores fazem parte da nossa vida diária em casa, no trabalho, na escola 

e no tempo livre.

Por um lado, a maioria das crianças estão altamente motivadas para usar 

dispositivos móveis, mas por outro lado, queremos realmente que elas beneficiem 

dos tablets e não apenas brinquem com eles – ou, ainda pior, até desenvolvam 

maus hábitos.

Programar, em primeiro lugar, significa pensar de forma lógica. Há muitos 

exercícios que tratam do “pensar de forma lógica”, tais como os de classificação, 

ordenação, entre outros. Estas tarefas trabalham com materiais diferentes, isto é, 

o jogo de dados e folhas de cálculo, nem sempre com computadores ou tablets. 

Em combinação com estas tarefas, as Apps são usadas para instigar o pensamento 

científico de maneira estimulante, divertida e apropriada para cada idade.

Ao completarem estes exercícios, as crianças estão a dar os primeiros passos na 

utilização do Scratch e criam os seus próprios bonecos animados e histórias.

Objetivos:

● Desenvolver o pensamento lógico;

● Encorajar uma atitude positiva relativamente ao pensamento científico;

● Compreender e experimentar a programação básica;

● Encorajar o manuseio motivado, mas também responsável de computadores e 

tablets.

Nível : 1.º ciclo 

Idade alvo: 6-10 anos

Tamanho da turma: 15 ou tamanho do grupo

Disciplinas envolvidas: TIC, Educação Tecnológica, Língua Materna / 

Estrangeira, Ciências, Matemática.

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA - Mecânica
Sumário:

Os alunos aprendem a causalidade mecânica. Começa-se com um objeto 

quotidiano – uma campainha de bicicleta – os alunos analisam a mecânica e 

compreendem a função das rodas dentadas e das cremalheiras. Trabalham na 

criação de kits para ter uma experiência prática de aprendizagem. Além disso, os 

a l unos t re i nam o pensamen to l óg i co com Apps como Edd ies 

Schuhputzmaschine. Esta compreensão lógica é a base para, de seguida, se 

aprender sobre transmissões, engrenagens ou motores.

ATIVIDADE 1: Conhecerem-se uns aos outros (grupo novo)

• O professor dá exemplos de uma entrevista e os alunos discutem sobre 

perguntas possíveis (nome, passatempos, animais de estimação, 

experiência com computadores …);

• Os alunos entrevistam um colega (tablet: função vídeo);

• Os vídeos são mostrados à turma.

ATIVIDADE 2: Compreender a mecânica

• Como funciona a campainha de uma bicicleta?

• Os alunos tentam advinhar, fazem um esboço.

ATIVIDADE 3: Exper iênc ias com rodas dentadas 

(engrenagens) / movimento alternativo

• Qual a  direção da rotação de uma roda?

• Kits de construção da Lego ou Fischertechnik (ou outros).

ATIVIDADE 4: Eddies Schuhputzmaschine

• Os alunos constroem com a APP Eddies Schuhputzmaschine.
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Objetivos:
• Conhecerem-se uns aos outros (grupo novo).

• Compreender a mecânica (transmissão).

Número de aulas: 2-3

Produtos Finais : 

 APPS: Eddies Schuhputzmaschine

 Para mais sugestões ver link.

TIC / MATEMÁTICA / CIÊNCIAS – Separar e compor

Sumário:

Separar, compor e classificar são competências básicas do pensamento 

matemático e científico. Nesta aula, as crianças experimentam e verbalizam estas 

aptidões.

ATIVIDADE 1: Separação

• O professor apresenta vários itens (brinquedos, frutas ….);

• Os alunos tentam separá-los e falam sobre os critérios;

• O professor apresenta ou a turma inventa (desenha) uma máquina que separa 

primeiro os itens “comestíveis”, em seguida os “amarelos”, depois os “doces”.

Para mais sugestões ver o link - Sortiermaschine.pdf

ATIVIDADE 2: Construção

• O professor apresenta 3 torres feitas com 4-5 blocos de construção cada 

(seguindo uma ordem de cores de baixo para cima, p. ex.: vermelho, verde, 

azul, alaranjado, amarelo, mas a começar com cores diferentes).

• Consegues erguer uma torre nova seguindo a mesma ordem?

• Consegues inventar mais exemplos?

Para mais sugestões ver o link - Duplobauroboter.pdf

ATIVIDADE 3: Felia assenta azulejos

• Brincar com o jogo “Felia assenta azulejos” sobre cores, formatos e estruturas.

Objetivos:

• Os alunos conseguem separar e 

ordenar

• Os alunos têm consciência de critérios 

e de sistemas de separação e 

ordenação

APPS: Felia legt Fliesen
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Programação TIC – Primeiros Passos

Sumário:

A ideia é que os alunos experimentem os comandos básicos de um modo mais 

prático. Com movimentos e diversão percebem a lógica da programação. Depois 

programam um verdadeiro robot (bee-bot) e trabalham (brincando ao mesmo 

tempo) com apps que seguem e ensinam a lógica da programação.

ATIVIDADE 1: Vamos brincar aos robots!

• O professor começa com um aluno, de seguida esta atividade poderá ser 

feita em pares – na sala de aula, no pavilhão de ginástica ou ao ar livre.

- Começar: Tocar no pescoço

- 1 passo à frente: Tocar nas costas

- Virar à direita: Tocar no ombro direito

- Virar à esquerda: Tocar no ombro esquerdo. 

-   Parar: Tocar no pescoço

- Os alunos “programam-se” uns aos outros com quatro comandos em 

sequência, depois mais de 4. Para mais sugestões ver link. 

ATIVIDADE 2: Bee-bot

Programe um Bee-bot, um modo fácil de aprender programação.    

www.bee-bot.us

ATIVIDADE 3: Programação

Programação com as Apps Ronjas Roboter e Move the Turtle

Objetivos:

Os alunos experimentam programar (comandos: ir em frente / virar à direita …)

• com as mãos, fisicamente

• com um robot (bee-bot)

• virtualmente (App)

Número de aulas: 2-3 

APPS: 

• Ronjas Roboter

• Move the Turtle
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Língua Mãe (ou Estrangeira)/ TIC/ Educação Visual

Programação – Os Próximos Passos

Sumário

Esta é uma tarefa multi-curricular, que envolve contar uma história (no próprio 

idioma ou em idioma estrangeiro), programação com Scratch e também Arte / 

Design. O professor seleciona qualquer um dos aspetos, que poderá ser: contar 

uma história complexa na língua mãe, ou contar uma história curta, por exemplo 

uma simples anedota na língua estrangeira. As ordens da programação são criadas 

nas ordens experimentadas nas aulas descritas atrás.

ATIVIDADE 1: Programação com Scratch Junior
O professor mostra um exemplo e explica as funções básicas.

ATIVIDADE 2: Pré-tarefa

Escolher um cenário, fazer a movimentação de figuras e gravar o áudio.

ATIVIDADE 3: Tarefa

• Escolher uma anedota (pesquise uma anedota na internet).

• Realizar uma curta-metragem (concentrando-se no conteúdo, linguagem, 

pronúncia …).

• Alternativa: contar uma história / fábula, uma história própria  ...

ATIVIDADE 4:

Apresentação e feedback da turma.

Os resultados podem ser publicados na escola ou online.

Objetivos:

• Os alunos aprendem a programar uma sequência animada.

• Dependendo do ênfase, melhoram as suas capacidades para contar histórias 

em termos de linguagem, pronúncia e design.

Apps: Scratch Jr

Foto de crianças a programar um blue-bot 
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1. Aprender uma Língua (Sobre Mim)

Autor: Roger Mäder 

Nível / Anos: 1º ciclo do ensino básico

Idade alvo: 9-12 anos

Tamanho da turma: 2-3 alunos

Disciplinas envolvidas: Língua Mãe, Línguas Estrangeiras, História

Língua Mãe, Línguas Estrangeiras, História

ATIVIDADE 1: Apresentar-se em língua estrangeira em 90 

segundos!

APPS: Tellagami, (iMovie)

Apresentação da teoria

• Sobre o assunto "Eu apresento-me" reúnem-se palavras-chave na língua  

estrangeira. O que posso contar sobre mim? Há 12-15 palavras-chave a 

considerar: família, casa, passatempos, comida favorita, animal predileto, 

jogo favorito, animal de estimação predileto, últimas férias, etc.

Atividade prática

• Os alunos recebem a tarefa de selecionar 6-8 palavras-chave e, em seguida, 

apresentarem-se na língua estrangeira com um Tellagami. Um Tellagami 

dura 90 segundos.

• Podem ser criados vários Tellagami para serem unidos num iMovie. O 

cenário pode ser adaptado a cada assunto (lugares favoritos, animais 

prediletos, etc).

Número de aulas: 2-3 aulas

ATIVIDADE 2:  O meu perfil

APPS:  Book Creator, YouType.ch (Plataforma)

Apresentação da teoria 
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• Os alunos criam o seu perfil pessoal. No processo, em pares, entrevistam-se 

uns aos outros e apresentam os resultados usando o Book Creator. Isto é 

complementado por bandas desenhadas reais como manga japonesa.

Atividade prática

• Os alunos preparam algumas perguntas para a entrevista. O professor 

fornece algumas questões-chave que devem ser integradas na entrevista. 

Além destas, as demais questões devem ser selecionadas e desenvolvidas 

pelos próprios alunos.

• As respostas do entrevistado são gravadas manualmente, ou transferidas 

usando smartphones ou tablets.

• Os alunos criam o seu perfil com o Book Creator.

• A plataforma YouType permite criar retratos ao estilo manga.

• Com inumeráveis configurações, os alunos tentam apresentar-se com a 

maior precisão possível.

Número de aulas: 3-4 aulas

ATIVIDADE 3: O meu objeto favorito – em busca de traços!!

APPS: Internet, Shadow Puppet Edu

Apresentação da teoria 

•  Os alunos investigam especificamente a história do respetivo objeto 

predileto, comparam os resultados e juntam-nos em ordem cronológica.

Atividade prática

• Os alunos avaliam a qualidade das informações; comparam os resultados 

relativamente à compreensão, fiabilidade, precisão temporal, publicidade 

disfarçada e outras mensagens.

• Selecionam 5-10 imagens para o respetivo assunto.

• Para cada imagem, os alunos podem gravar-se a si mesmos e comentar as 

suas fotos, utilizando uma gama de ferramentas para anotações. Além disso, 

podem acrescentar textos e música de fundo na apresentação.

Número de aulas: 3-4 aulas

ATIVIDADE 4: O meu superherói e eu – uma história de ficção 

APPS:  YouType.ch (Plataforma), Manga-Generator, Book Creator, 

Pages

Apresentação da teoria 

Pede-se aos alunos que desenhem um superherói; são estimulados a incluir 

características que distingam o caráter específico do superherói quando fazem o 

desenho tipo manga do seu herói ou heroína. Indicam o nome das suas 

personagens e escrevem uma história de ficção.
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Atividade prática

Como Iniciar

• O professor pede que os alunos dramatizem os seguintes adjetivos: frio, 

lindo, corajoso. Em seguida, os alunos sugerem outros adjetivos para os 

colegas representarem.

• Cada dramatização deve ser curta e evidenciar as diferentes formas de os 

alunos dramatizarem um mesmo adjetivo.

• Trabalhando em pares, um aluno faz mímica de um traço de personalidade 

com determinadas poses. Um outro diz qual é o traço que está a ver. Depois 

trocam-se os papéis e repete-se três vezes.

Os alunos escrevem uma história de 

f icção sobre e les mesmos como 

superheróis num programa processador 

de texto:

- Quais são as tuas capacidades ou 

fraquezas?  

- Que tipo de missão tens?

- Onde moras? Sozinho, com uma 

família; na cidade, numa casa?

- Que tipo de amigos tens?

- Por que é que és um superherói?

- Quem são os teus inimigos?

• Por fim, os alunos leem as suas histórias e gravam-nas com a função áudio 

do Book Creator.

• Os alunos criam um retrato Manga dos seus superheróis.

Número de aulas: 3-4 aulas

ATIVIDADE 5:  O meu lugar predileto em TagCloud

APPS: TagCloud

Atividade prática

• Os alunos pesquisam factos sobre o seu lugar favorito e criam um TagCloud 

com os resultados.

Número de aulas: 1-2 aulas

ATIVIDADE 6:   Produto Final - eBook “Sobre mim”

APPS: Book Creator
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Apresentação da teoria 

• Tudo o que foi produzido (ShadowPuppet Edu, Manga-profile, 

Tellagami, TagCloud) é integrado no Book Creator e concluído.

Atividade prática

• Introduzir ficheiros de vídeo, imagem, texto e áudio no Book Creator;

• Apresentação dos resultados.

Número de aulas: 1-2 aulas

Objetivos:

Os alunos ...

- conhecem métodos diferentes de investigação;

- sabem classificar os resultados das suas buscas (conteúdo);

- dominam as funções mais importantes das APPs utilizadas;

- conhecem as características de uma boa entrevista;

- conhecem as características de uma boa apresentação.

Número de aulas:  cerca de 20 aulas

Produtos Finais:

• eBook;

• Vídeos: Tellagami, Shadow Puppet Edu;

• Tag Cloud;

• Texto áudio;

• Texto.

APPS usadas:

• iMovie, Tellagami, TagCloud, ShadowPuppet EDU, Book Creator

• youtype.ch

 2. Filme Para Promover a 

Consciencialização Ambiental
Autor: Roger Mäder / ideia: lernfilm-festival.ch

Sumário: Os filmes para aprendizagem podem ser criados ou editados usando 

alguns aparelhos móveis, designadamente smartphone, tablet ou máquina 

fotográfica, bem como muitos programas e ferramentas. Os alunos trabalham em  

grupo, ao seu ritmo de aprendizagem (na escola ou fora dela). O assunto pode ser 

definido individualmente para cada grupo. Os alunos têm a oportunidade de 

participar num festival cinematográfico para aprendizagem, com a turma (na 

Suíça).

Exemplos (em Alemão):

https://player.vimeo.com/video/201659068

https://player.vimeo.com/video/201658533

https://player.vimeo.com/video/201656386

https://player.vimeo.com/video/201656311

https://player.vimeo.com/video/201656455
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Como protejo o meu ambiente? www.lernfilm-festival.ch

• O que tem a minha comida a ver com o clima? De onde vem a nossa 

comida? Como posso comer de maneira amiga do clima?

• O que é o "Desperdício de Alimentos"? Como pode o "Desperdício de 

Alimentos" ser evitado?

• Qual é a relação entre o consumo e o clima? Quanta energia é gasta na 

produção das minhas roupas?

• Como posso diminuir o meu nível de resíduos? Como posso reciclar de modo 

apropriado? Como afeta a reciclagem o clima?

• O que é o efeito estufa? O que é a mudança climática?

• Qual o impacto da mudança climática na minha região, no meu país, no 

mundo?

• Como posso proteger o clima na minha vida quotidiana? Que soluções há 

para a proteção do clima no meu país?

• Em que medida a nossa mobilidade afeta o clima? Qual o meu progresso 

para me tornar amigo do clima?

 

Requisitos:

• Em grupos (de 2-3) os alunos produzem o seu filme de consciencialização. 

• Em termos de conteúdo, os filmes podem estar relacionados com o lema 

fornecido ou serem escolhidos individualmente.

• Duração do filme: 1-3 minutos.

• Formato: Técnica de camadas, Real, Stop Motion ou Animação.

Nível / Ano: a partir do 5.º ou 6.º anos 

Idade alvo: 12-16 anos 

Tamanho da turma: 2-3 alunos

Disciplinas envolvidas: Média e Ciências da Computação/ Natureza – 

Humanidade - Sociedade

Média e Ciências da Computação/ Natureza – 

Humanidade - Sociedade

ATIVIDADE 1:  Introdução ao tema e à ideia

Apresentação da teoria

• Abertura do assunto com vários filmes para consciencialização, (ou então, 

caso o professor já tenha criado um filme, vale a pena apresentá-lo para 

começar). Além disso, serão apresentados os formatos possíveis (manual, 

stop motion, real, animação) e as Apps. Será explicado o tema "Como 

proteger o meio ambiente" bem como a forma de implementação.

Atividade prática

• Formação de grupos;

• Os grupos decidem que tipo de assunto desejam tratar. Recebem 

documentação do professor e / ou realizam pesquisas próprias na internet;

• Escrevem duas ou três declarações relativamente ao assunto, bem como 

outros comentários, nas folhas de cálculo para 'implementação de ideias';
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• Ver o link em alemão http://www.lernfilm-festival.ch/unterrichtsmaterialien-2 

 Número de aulas: 5-6 aulas

ATIVIDADE 2:   Guião

Apresentação da teoria

• Os alunos dividem a sua história em secções (cenas). Escrevem no guião tudo 

o que deve ser mostrado, dito, tocado ou escrito no filme .

Atividade prática

• Dividir em secções (cenas) significativas;

• Anotar tudo o que será mostrado, dito, tocado ou escrito;

• Ver o link em alemão: http://www.lernfilm-festival.ch/unterrichtsmaterialien-2

Número de aulas: 4-5 aulas

ATIVIDADE 3:  Material

Apresentação da teoria

• Os alunos selecionam o formato para a aprendizagem ou escolhem uma App 

ou ferramenta apropriada.

• Preparam a gravação e desenham, por exemplo, figuras e cortam-nas, ou 

fornecem os objetos necessários (adereços para as cenas).

Atividade prática

• Esboço do guião;

• Procura de material;

• Filmagem.

Número de aulas: 5-6 aulas

ATIVIDADE 4: Gravação

Apresentação da teoria

• Os alunos preparam o estúdio de gravação; necessitam de um tablet, um 

smartphone ou uma câmara, bem como de um tripé e de vários lugares para 

as filmagens.

Atividade prática

• Gravação;

• Edição e montagem.

Número de aulas: 5-6 aulas

ATIVIDADE 5:  Apresentação e Reflexão

Atividade prática 

•  Conclusão e apresentação.

Número de aulas: 1-3 aulas

Objetivos:

Os alunos...

          - são capazes de planear e realizar o seu projeto de filme;

- são capazes de implementar as suas ideias num filme;

- sabem como montar e gravar filmes e como acrescentar uma banda 

sonora;

- sabem refletir sobre o projeto de filme e apresentá-lo ao plenário;

- têm a capacidade de traduzir conteúdo em suporte  cinematográfico.

Número de aulas:  cerca 25-30 aulas

Materiais:

Dispositivos digitais e APPs

O seguinte material é necessário para produzir um filme para aprendizagem:

• Câmara: smartphone, tablet ou câmara vídeo;

• Software: editor vídeo de YouTube, iMovie ou Movie Maker para 

Windows;

• Hardware: Laptop, desktop. 
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Material didático (em alemão):

• http://www.lernfilm-festival.ch/unterrichtsmaterialien-2/

• http://www.lernfilm-festival.ch/wp-content/uploads/2017/03/Tools.pdf 

• http://www.digitalpro.ch/index.php/materialien-und-anleitungen/1-youtube-i

m-unterricht

Produto Final: Filme de consciencialização

APPS usadas: 

Camera, iMovie, Windows Movie Maker, YouTube Editor, Tellagami, 

Moovly, Stop Motion, Puppet Pals & Puppet Pals 2, Shadow Puppet EDU
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Encontros

Autores: Anna Weiss, Anna Cynowska, Małgorzata Kamińska

Sumário: 

O principal objetivo deste projeto de eBook é criar uma ligação para dois grupos 

de alunos de dois países com idiomas e backgrounds culturais diferentes: Polónia 

e Suíça. Outros objetivos a atingir são:

• Estimular os alunos a conhecerem-se uns aos outros e tornarem-se amigos.

• Facilitar o desenvolvimento de capacidades que permitam comunicar em 

inglês: escrito e falado.

• Melhorar as competências digitais para poderem usar eficientemente as 

novas ferramentas tecnológicas.

• Ajudar os alunos a melhorarem os seus conhecimentos sobre um país 

estrangeiro e a sua cultura.

• Discutir assuntos como a tolerância, o multiculturalismo e a diversidade. 

• Levar os estudantes a descobrirem como a tolerância é uma grande virtude 

e um valor chave para a democracia.

Este projeto integra as seguintes disciplinas: Inglês, Alemão, Ética e Geografia. O 

objetivo das aulas de Inglês é pôr os alunos em contacto e estimular a 

comunicação oral e escrita em inglês. O enfoque das aulas de Alemão é na 

culinária suíça (teoria e prática). A Ética trata de assuntos como diferenças, 

multiculturalismo, tolerância e democracia. A Geografia ajuda a visualizar o país e 

os seus vários idiomas.

Nível / Ano:   1º ciclo do ensino básico / 6º - 8º anos

Idade alvo: : 12-15 anos

Tamanho da turma: 8-12 alunos

Línguas:  Inglês, Alemão, Língua Materna (Polaco)

Disciplinas envolvidas: Inglês, Alemão, Ética, Geografia

EFL - INGLÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA

ATIVIDADE 1: Apresentação: eu, a minha família e a minha 

turma

Atividade prática

• Cartas: os estudantes escrevem cartas tradicionais e remetem-nas à turma 

parceira pelo correio. Estas cartas incluem informações para contactos digitais 

(tais como: email, WhatsApp, etc.) para facilitar a comunicação eletrónica à 

medida que as relações se desenvolvem.

Tempo: 45 min.

ATIVIDADE 2:    Eu e os meus colegas de turma

APPS:  iPad camera, Picture editor, iMovie/Keynote

Atividade prática

• Os alunos preparam apresentações curtas sobre eles próprios (informações 

básicas), em 2-3 grupos de 3-4 alunos;

• Estas apresentações são enviadas ao professor parceiro.

Tempo: 45 min.

ATIVIDADE 3: A minha escola: galeria de fotos legendadas

APPS:  iPad camera, Picture editor, iMovie/Keynote 

Atividade prática

• Os alunos preparam apresentações curtas sobre a sua escola, e os seus alunos 

e professores (um assunto diferente para cada grupo), em 2-3 grupos de 3-4 

alunos;

• Estas apresentações são enviadas ao professor parceiro e apresentadas à sua 

turma.

Tempo: 45 min.
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ATIVIDADE 4: Factos interessantes e estranhos / tradições do 

meu país – uma apresentação

APPS: iMovie/Keynote 

Atividade prática

• Os alunos preparam apresentações curtas sobre o seu país (um facto ou uma 

tradição diferente para cada grupo), em 4-5 grupos de 3-4 alunos;

• Estas apresentações são enviadas ao professor parceiro e apresentadas à sua 

turma.

Tempo: 45 min.

ATIVIDADE 5: Tudo que sabemos sobre nós – um questionário

APPS: Socrative/ Kahoot/ Quizlet / Survey Monkeys

Atividade prática

• Os alunos preparam um questionário baseado nas apresentações já enviadas, 

em 4-5 grupos de 3-4 alunos;

• O quiz é enviado ao professor parceiro.

Tempo: 45 min. 

ATIVIDADE 6:  Produto Final: eBook “Nós: vamos ser amigos”

APPS: Book Creator

Atividade prática

• Em 4-5 grupos de 3-4 alunos preparam-se eBooks contendo a 

informação mais importante sobre ambas as turmas;

• Estes livros são publicados nos sítios da web das escolas e, possivelmente, 

impressos e expostos nas escolas.

Tempo: 45 min. 

Objetivos gerais:

• Promover o desenvolvimento de capacidades que lhes permitam comunicar 

em inglês: escrito e falado;

• Ajudar os alunos a melhorar as capacidades de TIC (tecnologia da 

informação e comunicação) para poderem usar de modo eficiente as 

ferramentas digitais.

Número de aulas: 6

Materiais:

• Imagens

• Vídeos curtos

Produtos finais: eBook (Book Creator)

APPS usadas:

• iPad camera, picture editor

• iMovie

• Keynote

• Socrative / Kahoot / Quizlet / Survey Monkeys

• Book Creator
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Alunos polacos apresentam-se DaF - Alemão Língua Estrangeira

ATIVIDADE 1: A culinária suíça e polaca

APPS: Motores busca/Navegadores (Google, Firefox), Keynote

Atividade prática

• Pesquisa de informação sobre a culinária suíça (para os alunos suíços) e a 

polaca (para os alunos polacos): pratos típicos usando os motores de busca / 

navegadores: Google, Firefox;

• Em grupos: elaborar uma apresentação dos pratos suíços e polacos mais 

típicos (receitas, imagens) – Keynote;

• Mostrar as apresentações à própria turma e, em seguida, enviá-las à turma 

parceira (os alunos polacos para a Suíça, os suíços para a Polónia).

Tempo: 45 min.

ATIVIDADE 2: A Suíça e a Polónia na minha cozinha (parte 1)

APPS: iMovie / WindowsMovie Maker

Material:

• Utensílios de cozinha

Atividade prática

• Preparar uma receita suíça / polaca: os alunos suíços assistem e discutem as 

apresentações polacas e escolhem o prato preferido (para cada grupo). A 

mesma atividade para os estudantes polacos, mas com receitas suíças;

• Confecionar um prato em grupo;

• Filmar a preparação do prato;

• Editar o filme.

Tempo:  ilimitado para cozinhar, 30 min. para editar o filme
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ATIVIDADE 3:  A Suíça e a Polónia na minha cozinha (parte 2) 

APPS: iMovie / WindowsMovie Maker

Atividade prática

• Apresentar os filmes;

• Opcional: juntar todos os filmes (polacos e suíços) num livro de culinária 

suíço / polaco;

• Levar para a escola um prato pronto para comer e partilhá-lo com os 

colegas e professores.

Tempo: 45 min para as apresentações e elaboração do livro; sem limite 

para saborear os pratos

Objetivos gerais:

• Ajudar os alunos a melhorar o seu conhecimento sobre o país e a cultura 

estrangeira.

Número de aulas: 2-3

Materiais:

• Comida típica da Suíça e da Polónia

• Utensílios de cozinha

Produto final: 

• Um prato suíço / polaco (real, não virtual).

APPS usadas:

• Motores de busca / Navegadores (Google, Firefox), 

• Keynote

• iMovie / Windows Movie Maker

imagem 1 - Cozinha alemã

imagem 2 - Cozinhas alemã, suíça e austríaca

44



ÉTICA

ATIVIDADE 1: A Suíça como exemplo de uma sociedade 

multicultural democrática

APPS: Keynote, Nearpod

Apresentação da teoria

• Apresentação da Suíça pelo professor (Keynote / Nearpod). 

   Ver recurso 1.

Atividade prática

• Multiculturalismo: explicação e discussão do termo;

• Democracia: explicação e discussão do termo;

• Democracia suíça: explicação e discussão;

• Teste de memória / jogo sobre a Suíça (Nearpod).

Tempo: 45 min.

ATIVIDADE 2: “Eu e os outros: como cooperar” 

APPS: Diki (Polaco - Inglês) dictionary, dicionários polacos, 

Nearpod

Atividade prática

• Apresentação de um filme sobre o multiculturalismo;

• Os alunos procuram e traduzem para inglês as palavas relacionadas com 

multiculturalismo que surgem no filme;

• Apresentação do filme sobre a diversidade (YouTube);

• Teste de memória / jogo sobre a diversidade (NearPod).

Tempo: 2 x 45 min.

ATIVIDADE 3: “Eu e os outros: como cooperar” 

APPS: StikBot

Atividade prática

• Em grupos: realizar filmes em stop motion, utilizando plasticina, blocos de 

Lego, etc. A ideia do filme é mostrar uma situação simples de uma relação 

de amizade com outras pessoas.

Tempo: 2 x 45 min.

ATIVIDADE 4: A tolerância como uma grande virtude e valor- 

-chave para a democracia

Atividade prática

• Apresentação dos filmes dos alunos;

• Discussão sobre os filmes e as ideias sujacentes às histórias;

• A tolerância e a democracia numa sociedade multicultural: discussão final.

Tempo: 45 min.
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Objetivos gerais:

• Discutir as questões da tolerância, do multiculturalismo e da diversidade;

• Descobrir que a tolerância é uma grande virtude e um valor-chave para a 

democracia;

• Compreender o porquê da importância da democracia e da tolerância;

• Consciencializarem-se das vantagens de viver em sociedades multiculturais 

(comparadas com a Polónia, um país homogéneo);

• Aprender vocabulário novo em polaco e inglês (sobre multiculturalismo, 

diversidade, diferenças e tolerância).

Número de aulas: 5-6

Materiais:

• Apresentação em PowerPoint / Keynote sobre uma sociedade 

democrática multicultural – a Suíça como exemplo;

• Vídeos sobre o multiculturalismo e a diversidade (YouTube).

Produtos finais:  filmes

APPS usadas:

• Nearpod

• Keynote / PowerPoint

• Stikbot

imagem 3 - ebook sobre Ética

GEOGRAFIA

ATIVIDADE 1: Países monolingues / unilingues, bilingues e 

multilingues: um mapa

APPS: NatGeo, search engines / browsers

Apresentação da teoria

• Explicar o conceito de países monolingues / unilingues, bilingues e multilingues

Atividade prática

• Em grupos: pesquisar sobre países monolingues (p. ex.: a Polónia), bilingues, 

e multilingues (p. ex.: a Suíça) e enumerá-los em – motores de busca / 

navegadores (NatGeo, Google, Firefox);

• Em grupos preparar 3 mapas: países monolingues, bilingues, e multilingues na 

Europa (ou em todo o mundo, mas será necessário mais tempo).

Tempo: 45 min.

ATIVIDADE 2:  A Suíça como exemplo de sociedade 

multilingue: um mapa, um quiz

APPS: Padlet / Kahoot / Quizlet

Atividade prática

• Trabalho de grupo: idiomas falados na Suíça - pesquisa (quais os idiomas, 

onde, quantos falantes, etc.);

• Trabalho de grupo (1 grupo = 1 idioma): fazer um mapa para cada idioma e 

apresentar / mostrar os mapas (Padlet);

• Trabalho de grupo (1 grupo = 1 idioma): fazer um quiz sobre o idioma para os 

outros grupos responderem (Kahoot / Quizlet);

• Enviar os questionários para o país parceiro.

Tempo: 2 x 45 min.
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ATIVIDADE 3: A Geografia da Suíça (estudantes suíços) e da 

Polónia (estudantes polacos)

APPS:  Explain Everything

Atividade prática

• Cada grupo concentra-se num elemento diferente dos mapas físicos e políticos 

da Suíça e da Polónia (serras, planícies, vales, rios, lagos, cidades grandes e 

pequenas, capital, etc.);

• Os grupos fazem mapas de cada elemento diferente dos mapas da Suíça / da 

Polónia - 1 grupo, 1-2 elementos (Explain Everything);

• Opcional: os mapas e as respetivas descrições são reunidas numa única 

apresentação (Explain Everything);

• As apresentações são enviadas para o país parceiro.

Tempo: 45 min.

ATIVIDADE 4: Planear uma viagem pela Suíça (estudantes 

polacos) / pela Polónia (estudantes suíços)

APPS:  Keynote

Atividade prática

• Os alunos veem as apresentações do país parceiro;

• Na Polónia: trabalho em grupos de 3-4 alunos: cada grupo é uma agência de 

viagens que deve planear uma viagem por uma região da Suíça com um 

idioma diferente (4 regiões: alemão, francês, italiano, reto-românico);

• Na Suíça: trabalho em grupos de 3-4 alunos: cada grupo é uma agência de 

viagens que deve planear uma viagem por uma região diferente da Polónia;

• Apresentação e promoção dos planos de viagem, discussão em grupo, os 

grupos escolhem o melhor plano e explicam porquê (o grupo não pode 

escolher o seu plano).

Tempo: 45 min. ou 2 x 45 min.

ATIVIDADE 5: Produto Final: eBook “Planear uma viagem 

pela Suíça / pela Polónia”

APPS:   Book Creator

Atividade prática

• Em grupos de 3-4 alunos: elaborar um eBook com cada plano de viagem;

• Apresentação dos eBooks.

Tempo: 45 min.

Objetivos Gerais:

• Compreender os termos: países monolingues, bilingues e multilingues;

• Descobrir que países são monolingues, bilingues e multilingues, onde se 

encontram e que idiomas falam;

• Conhecer a geografia da Suíça e da Polónia;

• Aprender sobre a Suíça como país multilingue;

• Planear uma viagem por uma área escolhida na Suíça ou na Polónia, 

baseada na pesquisa web feitas sobre a região.
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Número de aulas: 7

Materiais:

• Grande mapa-mundo político e físico;

• Grande mapa político e físico da Suíça e da Polónia.

Produto final:

eBook “Planear uma viagem pela Suíça ou pela Polónia” – descrever os países e 

os seus idiomas (Book Creator)

APPS usadas:

• Kahoot

• Padlet

• Quizlet

• NatGeo

• Explain Everything

• Book Creator
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O Mundo à Nossa Volta

Autoras: Clara Grebe, Sandra Alves, Filomena Matos/Margarida Lucas, 

Dulce Paiva, Graça Lucas

Sumário:

Este projeto interdisciplinar envolve diversas disciplinas do 11º ano de 

escolaridade e tem por objetivo familiarizar os alunos com aspetos geográficos, 

científicos, literários, históricos e linguísticos do mundo que habitam. 

No âmbito da disciplina de Inglês, os alunos abordam o tema  “O nosso planeta, o 

nosso ambiente”, onde aprendem vocabulário relacionado com o problema da 

poluição e com questões ambientais, enquanto treinam estruturas de língua e 

praticam a oralidade e a escrita.  

Em apoio ao currículo de Geografia, será fornecida uma perspetiva geral da 

influência do ser humano nas diferentes paisagens. Bons e maus exemplos de 

como o ser humano mudou as paisagens terrestres, bem como a sustentabilidade 

das mesmas.

Elementos chave do programa da disciplina de História são abordados através da 

recriação histórica de uma viagem no tempo, onde os monumentos e as  

redondezas da vila de Figueiró dos Vinhos e da capital, Lisboa, são explorados e 

relacionados com os diferentes períodos da história nacional. 

No estudo da disciplina de Filosofia, será dada uma visão abrangente da história 

do pensamento. Os alunos terão de elaborar os bilhetes de identidade  dos vários 

filósofos e estudar as formas de abordagem ao pensamento humano. 

Finalmente, e no que diz respeito ao estudo da disciplina de Português, língua 

materna, disciplina central do plano de estudos, o tema “ O Nosso Mundo” dá 

ênfase à obra literária do autor realista Eça de Queirós, fornecendo uma 

perspetiva adicional da paisagem citadina da capital, onde a maioria das suas 

obras decorrem. 

Nível/Ano:  Ensino Secundário / 11º ano

Idade alvo: 16-17 anos

Tamanho da turma: 15-25 alunos

Disciplinas envolvidas: EFL - Inglês Língua Estrangeira, Geografia, História, 

Filosofia e Português (Língua Materna).
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EFL - INGLÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA

ATIVIDADE 1: “O Nosso Mundo” – Chuva de Ideias

APPS: Spiderscribe

Atividade prática

• O professor introduz o tópico com uma imagem do planeta Terra;

• Os alunos contribuem para um mapa mental com vocabulário que conhecem;

• O docente apresenta e introduz vocabulário novo e explica-o;

• O professor partilha com os alunos um mapa mental Spiderscribe na 

plataforma Moodle.

Tempo: 35 min.

ATIVIDADE 2: Que sabemos nós sobre o mundo? - um quiz

APPS:   Kahoot, navegadores da internet Safari ou Chrome

Atividade prática

• Os alunos respondem a um questionário sobre questões ambientais;

• O professor orienta uma pesquisa web sobre os diversos assuntos tratados no 

quiz a que os alunos responderam incorretamente;

• Os alunos visualizam os resultados e tiram conclusões.

Tempo: 30 min.

ATIVIDADE 3:  Treino de vocabulário relativo ao ambiente

APPS: Quizlet

Atividade prática

• Os alunos aprendem vocabulário com cartões;

• Os alunos soletram palavras, fazem-nas corresponder a definições, completam 

exercícios e respondem a atividades de V/F e escolha múltipla;

• Os alunos jogam jogos de memória online com conjuntos de palavras na app 

Quizlet.

Tempo: 45 min.

ATIVIDADE 4: Ameaças Ambientais

APPS:  Padlet, navegadores Safari ou Chrome

Atividade prática

• Os alunos realizam uma pesquisa web sobre uma questão, problema ou 

desastre ambiental;

• Os alunos redigem um sumário da sua pesquisa;

• Os resultados são carregados num Padlet.

Tempo: 90+45 min.

ATIVIDADE 5:  Verificação de vocabulário - um questionário

APPS: Socrative

Atividade prática

• Após a leitura de um texto sobre a seca em África na aula anterior, o 

professor verifica se os alunos interiorizaram o vocabulário difícil, através de 

um questionário online no  Socrative;

• Os alunos obtêm feedback das suas respostas e leem as explicações no 

Socrative      https://b.socrative.com/teacher/#import-quiz/26281573

Tempo: 25 min.

ATIVIDADE 6: eBook “ Sugestões Amigas do Ambiente ”

APPS: Pixton, Book Creator

Atividade prática

•Os alunos refletem sobre o seu comportamento ambiental e sugerem 

pequenas alterações no seu comportamento diário, de modo a que possam 

contribuir para um mundo melhor;

•Os alunos anotam as suas sugestões e ilustram-nas com imagens, vídeos e 

links;

•Os alunos criam bandas desenhadas sobre o tópico;

• O professor edita e estrutura o livro em colaboração com os alunos.

Tempo: 90+90 min.
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imagem 1 -  Amostra do questionário Kahoot sobre  “Factos e 
Questões Ambientais”

imagem 2  -  Amostra dos materiais de estudo no  Quizlet

imagem 3  -  Amostra do questionário de vocabulário no  Socrative

 imagem 4  -  Amostra do Padlet
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Objetivos gerais:

• aprender sobre o mundo à nossa volta;

• motivar os alunos para a aprendizagem;

• integrar todos os skills: listening, speaking, writing;

• aprender vocabulário relacionado com o tópico do ambiente;

• promover a consciência ambiental dos alunos;

• promover um bom comportamento ambiental;

• desenvolver a literacia digital.

Número de aulas: 8 - 10

Materiais:

• Livro

• Dicionário

• Quadro interativo / Quadro de giz

• iPads

• Apple TV e vídeo projetor

• Internet

Produtos finais:

• Mapa mental – Spiderscribe;

• Vocabulário/Quizzes sobre curiosidades e cartões de vocabulário - 

Kahoot, Socrative, Quizlet;

• Padlet sobre ameaças ambientais;

• eBook com sugestões proambiente e com banda desenhada 

APPS usadas:

• Spiderscribe

• Kahoot, Socrative

• Quizlet

• Padlet

• Book Creator 

• Pixton

Material Adicional

Atividades para alunos com NEE (necessidades educativas 
especiais):

• Nuvens de palavras sobre épocas festivas, como o Natal ou o Dia de S. 
Valentim: app  Tagul

• Atividades de prática linguística respeitando ritmos de aprendizagem 
individuais com a app Duolingo for Schools

• Teste escrito de avaliação de conhecimentos com recurso a gravação audio 
para alunos disléxicos  – app Hokusai2

imagem 5  -  Nuvens de palavras sobre o tema “ O Ambiente” criadas 
por alunos NEE
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imagem 6  -  Nuvens de palavras sobre o tema “ O Natal” criadas por 
alunos NEE

GEOGRAFIA

ATIVIDADE 1:  Oportunidades  de turismo para áreas rurais

APPS:  Popplet, Google Forms, Socrative

Atividade prática

• Os alunos respondem a “Avaliação 1_Agricultura 11.º” usando um teste 

Google forms;

• Os alunos discutem as oportunidades das áreas rurais;

• Os alunos realizam uma pesquisa web para encontrar exemplos de 

oportunidades de turismo no meio rural português;

• Os alunos integram as suas ideias e exemplos num Popplet;

• Utilizando a app Socrative, os alunos respondem ao questionário “PAC novas 

oportunidades rurais” e concluem analisando os resultados das suas respostas.

Tempo: 20 + 45 min.

ATIVIDADE 2:  Oportunidades para áreas rurais

-  Agricultura biológica e outras

APPS:  Pordata, Padlet, Google Forms

Atividade prática

• Pesquisa web no Pordata: “Emprego e mercado de trabalho”, “Emprego por 

área de atividade económica”, “Explorações agrícolas por área rural”;

• Atualização de tabelas  ou gráficos dinâmicos;

• Exemplos de agricultura biológica para exportação ou outras atividades em 

áreas rurais são partilhados num Padlet;

• Os alunos respondem a “Novas oportunidades para as áreas rurais” num 

Google Form.

Tempo:  90 min.
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ATIVIDADE 3: População urbana em PT e cidades europeias

APPS: Socrative, Pordata, Flyover Country Trip Map, Google 

Maps,  Keynote, Tagul

Atividade prática

• Os alunos referem o conhecimento que já detêm do espaço urbano. 

Seguidamente respondem a um quiz Socrative “Áreas Urbanas 1” ;

• Os alunos pesquisam informação nas aplicações supracitadas sobre 

concelhos, ambiente, energia,  território, cidades, NUTs III, no período entre 

2000 e 2015;

• Algumas das cidades são Copenhaga, Porto, Braga, Bremen e Glasgow, entre 

outras. A  App Flyover Country Trip permite e facilita o visionamento 3D;

• Os alunos concluem elaborando nuvens de palavras no Tagul com o sumário 

dos problemas urbanos e as suas soluções.

Tempo: 90  min.

imagem 7- Amostra do quiz  Socrative “Áreas Urbanas”

ATIVIDADE 4:    Produto Final: Apresentações em Keynote

APPS:  Pordata, Flyover Country Trip Map, PowerPoint/Keynote

Atividade prática

• Os alunos apresentam os seus trabalhos

Tempo: 45+90 min.

Objetivos Gerais:

• aprender sobre o mundo à nossa volta e as relações entre o espaço, as 

pessoas e o ambiente;

• motivar os alunos para a aprendizagem;

• integrar todos os skills: listening, speaking, writing;

• consciencializar os alunos sobre questões ambientais e sobre o planeamento 

rural e urbano;

• aumentar a consciência sobre o efeito da ação humana no planeta;

• promover um comportamento ambientalmente sustentável;
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• desenvolver a literacia digital;

• promover a cidadania.

Número de aulas: 8-10

Materiais:

• Livro

• Mapas de Portugal e da Europa

• Quadro interativo / Quadro de giz

• iPads

• Internet

Produtos finais:

Os alunos participam numa visita de estudo a Lisboa, onde analisam 

como a cidade evoluiu (ou como a paisagem urbana se modificou). Esta 

visita de estudo coloca grande ênfase em questões como a 

acessibilidade, diferentes meios de transporte e a transformação dos 

espaços urbanos. 

APPS usadas:

• Popplet

• Flyover Country Trip Map

• Padlet

• Socrative

• Pordata

• PowerPoint/ Keynote

• Google Forms

HISTÓRIA

ATIVIDADE 1: Retrospetiva Histórica da Nação e suas Origens

- Fundação do Reino de Portugal

- Estabelecimento da Identidade Nacional / Crise de 1383-85

APPS: Google Forms

Atividade prática

• Os alunos verificam o seu conhecimento prévio sobre dois momentos chave 

da história de Portugal, estudados anteriormente, através de um questionário 

no  Google Forms;

•  A App fornece o necessário feedback sobre as respostas e o professor 

fornece esclarecimentos;

• Os alunos alargam mais o seu conhecimento utilizando a internet e livros para 

realizarem pesquisas.

Tempo: 90+90 min.

ATIVIDADE 2:  O Surgimento da Burguesia, Arte e Religião

APPS:  Keynote, Google Forms

Apresentação da teoria

• O professor faculta informação de base aos alunos através de uma 

apresentação Keynote.

Atividade prática

• Os alunos realizam uma avaliação diagnóstica como preparação para o 

momento de avaliação formal;

• Sob a orientação do professor, os alunos reveem tópicos que não tinham sido 

inteiramente  interiorizados.

Tempo: 90 min.
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ATIVIDADE 3: “Figueiró dos Vinhos, História e Memórias” - 

Um Percurso Pedestre

APPS: Active Track

Apresentação da teoria

• O professor explica procedimentos e exemplifica como a app Active Track 

funciona no tablet.

Atividade prática

• Os alunos formam grupos, cada grupo recebe um tablet Android com a app 

Active Track contendo um percurso pedestre;

• Os alunos calibram a bússola no tablet e partem seguindo as instruções 

fornecidadas pela aplicação e previamente preparadas pelo professor;

• Após completar todas as tarefas e tendo estudado toda a informação 

histórica sobre cada sítio e cada monumento, os alunos acedem online para 

obter as suas leituras da app Active Track.

Tempo: 90 min.

imagens 8 e 9 -   Amostra dum percurso Active Track
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ATIVIDADE 4: Visita de Estudo a Lisboa: Aqueduto das Águas 

Livres e Palácio Nacional de Queluz

APPS: iMovie

Atividade prática

• Integrado no tema património nacional, os alunos visitam dois monumentos 

na capital, ouvem o guia turístico, tiram fotos e fazem filmagens;

• O professor acrescenta informação adicional e chama à atenção para 

determinados pormenores;

• Alunos e professor selecionam material relevante para editar um filme na 

aula;

• O filme é editado e informação pertinente acrescentada.

Tempo: 45+90 min. (a visita de estudo propriamente dita, durou um dia)

Objetivos gerais:

• Os alunos reveem factos históricos relacionados com a fundação de 

Portugal como nação independente em 1143;

• Os alunos aprendem a reconhecer a importância da crise monástica de  

1383 e subsequente batalha contra os  castelhanos em 1385, como marcos 

históricos da identidade e autonomia do país;

• Os alunos familiarizam-se com o nascimento de uma nova classe social e o 

seu papel no desenvolvimento e criação de património e obras de arte;

• Os alunos ligam o  património a momentos-chave da história nacional.

Número de aulas: 9-11

Materiais:

• Quadro interativo / Quadro de giz

• iPads 

• Tablets Android

• Câmara

• Internet

Produtos finais:

• Questionários do Google Forms;

• Caminho pedestre histórico em Figueiró dos Vinhos na app Active 

Track;

• Filme - “Visita de estudo a Lisboa: Aqueduto das Águas Livres e  

Palácio Nacional de Queluz

APPS usadas:

• Google Forms

• Keynote

• iMovie
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FILOSOFIA

ATIVIDADE 1:  Conhecer … a Filosofia

APPS:  Padlet

Apresentação da teoria

• O professor explica conceitos relacionados com a natureza problemática do 

conhecimento, nomeadamente: tipos de conhecimento, descrição 

fenomenológica, teorias filosóficas e tendências.

Atividade prática

• Os alunos realizam pesquisas web para aumentar o seu conhecimento e 

fazem um Padlet para mostrar e partilhar o que aprenderam;

• Utilizando o Padlet o professor promove a reflexão e o debate.

Tempo: 45 min.

ATIVIDADE 2:   Pensamentos sobre…. alguns filósofos 

(continuação)

APPS: Padlet

Apresentação da teoria

• O professor estimula os alunos a viajar pelo tempo, de modo a conhecerem 

os diversos filósofos, os seus pensamentos e teorias.

Atividade prática

• Utilizando a informação previamente retirada da web, os alunos colocam os 

filósofos e os respetivos movimentos filosóficos no seu contexto histórico;

• Os resultados são carregados num Padlet sob a orientação do professor.

Tempo: 45 min.

imagem 10 -   Amostra do Padlet  dos Filósofos

ATIVIDADE 3:   Lógica Formal e Conhecimento

APPS: Socrative

Atividade prática

• Os alunos trabalham num exercício processual para avaliar as suas 

competências lógicas em preparação para um teste escrito;

• Utilizando a folha de cálculo com os resultados do teste Socrative, o 

professor e os alunos fazem a sua análise , implementando correções e 

melhorias.

Tempo: 45 min
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imagem 11 -   Amostra do quiz Socrative sobre lógica e conhecimento

ATIVIDADE 4: Epistemologia e Racionalismo Cartesiano 

APPS: Kahoot

Atividade prática

• Os alunos realizam um quiz, onde o tempo de resposta é limitado a 20 

segundos por resposta;

• Após completar o exercício, o professor analisa os resultados com os alunos e 

identifica progressos.

Tempo: 90 min.

ATIVIDADE 5:  Filme sobre os Valores da Partilha, Altruísmo e 

Cooperação

APPS:  iMovie

Atividade prática

• As turmas e os respetivos diretores de turma preparam o concurso “Mesas 

de Natal”, na época anterior ao Natal (16 de dezembro, último dia do 1º 

período). Cada turma é responsável por uma mesa. Toda a escola está 

envolvida;

• Os alunos fornecem comida, idealizam a decoração e fazem o 

entretenimento na mesa da sua turma. Um júri determina qual a turma mais 

original e que melhor respeita o tema do concurso;

• Toda a comunidade escolar é convidada a participar no evento / refeição 

partilhada / festa;

• Alunos e professores tiram fotografias e gravam momentos-chave;

• Professores e alunos envolvidos selecionam o material e editam um filme que 

será partilhado na galeria do sítio web da escola. 
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• Tempo: 90+90 min.

Objetivos gerais:

• perceber que a Filosofia é importante, universal e está à nossa volta;

• aprender vocabulário específico da área;

• saber o que é o conhecimento;

• pesquisar informação sobre filósofos, a sua época e as suas correntes 

filosóficas;

• refletir sobre as diferentes teses e movimentos filosóficos;

• aprender sobre a lógica formal;

• compreender o que é o racionalismo como conceito filosófico;

• aprender sobre o valor da cooperação, solidariedade e harmonia;

• desenvolver competências relacionadas com a literacia digital.

Número de aulas: 5 (x 90 min.)

Materiais:

• Livro

• Quadro interativo/Quadro de giz

• iPads

• Internet

Produtos finais:

• Padlet: “Conhecer... a Filosofia”

• “Pensamentos de ... alguns Filósofos” Mural Digital 

• “Mesas de Natal” – Filme

• Testes Formativos – Questionários

APPS usadas:

• Padlet

• Socrative

• Kahoot

• iMovie

PORTUGUÊS - LÍNGUA MATERNA

ATIVIDADE 1:   Brainstorming sobre as Personagens da obra 

Os Maias de Eça de Queirós

APPS: Mindmeister

Apresentação da teoria

• O professor designa previamente a tarefa de leitura integral da obra em casa;

• O docente prepara um mapa mental e partilha-o com os alunos.

Atividade prática

• Os alunos têm de ligar os adjetivos fornecidos às respetivas personagens;

• Os discentes mostram o seu conhecimento fazendo corresponder a descrição 

às personagens-tipo corretas;

• O professor estimula a reflexão e induz o debate sobre as escolhas feitas; 

• O docente pede para completar o Mindmeister com mais adjetivos.

Tempo: 45 min.

imagem 12 - Amostra  Mindmeister de Os Maias de Eça de Queirós
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ATIVIDADE 2:  Ficha de Verificação da Leitura Extensiva…

1º e 2º Capítulos

APPS: Socrative

Apresentação da teoria

• O professor verifica se os alunos leram atentamente o primeiro capítulo da 

novela (poderá ser feito com qualquer outro capítulo).

Atividade prática

• Os alunos respondem a questões V/F relativas ao 1º capítulo num questionário  

Socrative e obtêm o feedback das suas respostas;

• Professor e alunos analisam os resultados da turma mediante a folha de cálculo  

do programa e discutem-nos.

Tempo: 90 min.

 imagem 13 -   Amostra do quiz  Socrative sobre  Os Maias de E.Q.

ATIVIDADE 3: Concurso de Leitura Expressiva

APPS:  Hokusai2

Atividade prática

• Os alunos fazem grupos e escolhem uma passagem da obra Os Maias que 

lhes agrade particularmente;

• Sob a orientação do professor, os alunos praticam a competência de leitura 

expressiva;

• Utilizando os iPads e a app Hokusai2, os alunos gravam o seu trabalho: dão 

voz a personagens, ao narrador, leem monólogos, reflexões, descrições, etc.;

• As contribuições são apresentadas e votadas pelos alunos, selecionando os 

melhores exemplos de leitura expressiva, em contexto de sala de aula;

• Cada grupo, bem como o professor, vota no melhor exemplo. Os grupos não 

podem votar neles próprios.

Tempo: 90+90 min.

ATIVIDADE 4:  Percurso Pedonal na Baixa Pombalina

APPS: Active Track

Atividade prática

• Após estudar a obra e o seu enquadramento, os alunos participam numa 

visita de estudo a Lisboa para se familiarizarem com os locais descritos na  

obra de Eça;

• Em grupos de 4, os alunos recebem um tablet Android que contem um 

percurso pedestre, previamente preparado pelo professor na app Active 

Track;

• Os alunos fazem-se ao camimho seguindo a bússola do seu tablet de acordo 

com as tarefas designadas e leem a informação sobre cada ponto visitado;

• As tarefas cumpridas são gravadas via satélite, bem como no próprio tablet e  

os dados guardados para verificação posterior;
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• Alunos e professores encontram-se no café histórico para conversar e sentir 

a história do local (último ponto);

• O professor chama a atenção dos alunos para alguns aspetos da vida em 

sociedade do séc. XIX, enquanto estes observam a envolvência.

Tempo: 180+90 min.

imagem 14 - Amostras do percurso Active Track na Baixa Pombalina  

ATIVIDADE 5: Escrever a crítica da novela (não obrigatório)

APPS: Padlet

Atividade prática

• O professor partilha um mural online com os alunos para estes escreverem 

as suas críticas;

• Os alunos escrevem as suas impressões e carregam-nas no Padlet ;

• Os discentes postam as suas fotos, vídeos ou gravações da leitura 

expressiva.

Tempo: 90 min.

Objetivos gerais:

• conhecer um dos mais importantes escritores realistas do final do séc. XIX;

• aprender sobre a classe alta e sociedade lisboeta do séc. XIX;

• praticar as competências de compreensão, escrita e leitura;

• identificar figuras de estilo e outros recursos linguísticos;

• alargar a competência linguística e vocabulário;

• devenvolver competências de literacia digital.

Número de aulas: 10-12

Materiais:

• Os Maias de Eça de Queirós - a novela

• Quadro interativo / Quadro de giz

• iPads e tablets Asus Zen (Android)

Produtos finais:
• Mapa mental sobre as personagens da obra Os Maias

• Questionário de verificação de leitura

• Gravações de leitura expressiva

• Percurso pedonal em Lisboa na app Active Track

APPS usadas:

• Mindmeister, Socrative, Hokusai 2, Active Track, Padlet

63

https://www.mindmeister.com/851803785/personagens-os-maias-de-e-a-de-queir-s
https://www.mindmeister.com/851803785/personagens-os-maias-de-e-a-de-queir-s


Apps utilizadas nos capítulos 
do ebook



App Para que serve? O que faz?

Active Track Percursos pedestres, caças ao tesouro.

Book Creator Edição de eBooks.

Câmera App do sistema para tirar fotos e gravar vídeos.

Eddis Maschine Solução de problemas mecânicos (rodas denta-
das, ligações e rotação).

Felia legt Fliesen Exercícios divertidos com pensamento lógico e 
classificação. 

Flipagram Galeria de fotos.

Flyover Country Trip Map  Visualização de mapas, paisagens naturais ou 
urbanas.

Google Forms Testes, questionários.

Google Maps Visualização de mapas.

Hokusai 2 Narração e gravação de sons.

iMotion Pro Ferramenta de animação que permite apagar fo-
tos individuais.

iMovie Software para edição de filmes e vídeos.

Kahoot Questionários de escolha múltipla ou ordenação.

Keynote Apresentações.

Kidblog Plataforma para blog de alunos com supervisão 
do professor.

Mindmeister Mapas mentais.

Moove the turtle Programar uma tartaruga (ir em frente, virar à  
direita, à esquerda …).

Moovly Combinar imagens, sons, vozes e vídeos com ex-
plicações claras e histórias cativantes.

Padlet Murais digitais.

Popplet Mapas mentais.

Pordata Base de dados recente sobre Portugal. Milhares 
de dados estatísticos sobre os concelhos de Portu-
gal e da Europa.

Powerpoint Apresentações.

Puppet Pals &

Puppet Pals 2 Criação de espetáculos únicos com animação e 
áudio em tempo real.

Ronjas Roboter Programação. Mover um robot.

Quizlet Treino de vocabulário, correspondência, 
preenchimento de espaços, jogos.

Safari Navegador da Internet.

Scratch junior Programação de cenas.

Shadow Puppet EDU Criação de vídeos! Os alunos desde os cinco anos 
podem fazer vídeos para contar histórias, expli-
car ideias ou documentar a sua aprendizagem.

Socrative Criação de questionários: V/F, escolha múltipla e 
perguntas de resposta curta.

SpiderScribe Mapas mentais.

StopMotion Uma aplicação para fotos e vídeos que simplifica 
e facilita a criação de animações.

TagCloud Criação de nuvens de palavras em vários estilos.

Tagul Criação de nuvens de palavras em vários estilos 
e formatos.

Tellagami Criação e partilha de vídeos curtos animados cha-
mados Gami.

YouTube editor Editor de vídeo da internet.

youtype.ch A plataforma para escrita www.imedias.ch
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Para mais informações sobre os parceiros do 

projeto, avaliação de APPs e ideias para aulas 

consulte o sítio da web www.micool.org

FIM

Aviso Legal

Este projeto Erasmus+ KA2 foi financiado com o apoio 

da Comissão Europeia.

Este ebook reflete apenas o trabalho e os pontos de 

vista dos autores, não podendo a Comissão Europeia 

ser responsabilizada por qualquer uso feito das 

informações aqui contidas.
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DaF

Deutsch als Fremdsprache, ou seja, Alemão Língua Estrangeira
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EFL

English Foreign Language - Inglês Língua Estrangeira
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Netiqueta

Forma correta e aceitável de utilizar a Internet.
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Quadblogging

Projeto que envolve 4 escolas que blogam em ciclo, alternadamente. Os alunos 
escrevem e comentam as publicações dos alunos das outras escolas.
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Twinblogging

Projeto que envolve 2 escolas que blogam em ciclo, alternadamente. Os alunos 
escrevem e comentam as publicações dos alunos das outras escolas.

Related Glossary Terms

Index

Drag related terms here

Find Term



Upstander

Indivíduo que , quando vê algo errado, age positivamente, ao contrário de bystander 
que é um espetador passivo.
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