
Ἀφέλεια 

Raízes da Memória para o Entendimento Global 

Comunicar, Criar, Ser 

1 
 

 

 

Apheleia - Ἀφέλεια 

Comunicar, Criar, Ser 
4 Laboratórios e 18 atividades para o sucesso escolar e a cidadania 

 



Ἀφέλεια 

Raízes da Memória para o Entendimento Global 

Comunicar, Criar, Ser 

2 
 

 

 

Índice 

 

 

Introdução ..................................................................................................................... 4 

Educar o olhar a partir do lugar ..................................................................................... 7 

Que mistérios encerram as lendas e os fósseis? .................................................................. 8 

As sonoridades da Natureza ............................................................................................. 10 

Outro olhar sobre a nossa localidade ............................................................................... 12 

Atividade unificadora: A mesma terra, vários olhares .................................................... 15 

Entre o Gesto e o Pensar ............................................................................................. 16 

O Fogo: o Mito de Prometeu ............................................................................................. 17 

Oleiros por um dia ............................................................................................................ 19 

Cheiros e Sabores .............................................................................................................. 21 

Os sons da terra................................................................................................................. 23 

Atividade unificadora: Pré-História no presente ............................................................. 25 

Cuida de Ti para cuidares do Outro ............................................................................. 26 

Menus com história ........................................................................................................... 27 

Os segredos da Cosmética ................................................................................................. 29 

Saúde Mental: “mais vale prevenir do que lá chegar!” ................................................... 31 

Atividade unificadora: Semana da Saúde e bem-estar .................................................... 33 

Global/Local ............................................................................................................... 34 

Ampulheta do desenvolvimento sustentável ..................................................................... 35 

O território e a identidade das suas gentes ....................................................................... 37 

Água: importância e simbologia. ...................................................................................... 39 

Ser consumidor responsável ............................................................................................. 42 

Atividade unificadora: “Os Agentes de Mudança” – Canal Escolar ............................... 45 

ANEXO - Disciplinas e atividades complementares .................................................... 46 

Educar o olhar a partir do lugar ................................................................................... 47 

Que mistérios encerram as lendas e os fósseis? ................................................................ 48 

As sonoridades da Natureza ............................................................................................. 49 



Ἀφέλεια 

Raízes da Memória para o Entendimento Global 

Comunicar, Criar, Ser 

3 
 

Outro olhar sobre a nossa localidade ............................................................................... 51 

Entre o Gesto e o Pensar ............................................................................................. 52 

O Fogo: o Mito de Prometeu ............................................................................................. 53 

Oleiros por um dia ............................................................................................................ 55 

Cheiros e Sabores .............................................................................................................. 57 

Os sons da terra................................................................................................................. 59 

Cuida de Ti para cuidares do Outro ............................................................................. 61 

Menus com história ........................................................................................................... 62 

Os segredos da Cosmética ................................................................................................. 63 

Saúde Mental: “mais vale prevenir do que lá chegar!” ................................................... 65 

Global/Local ............................................................................................................... 66 

Ampulheta do desenvolvimento sustentável ..................................................................... 67 

O território e a identidade das suas gentes ....................................................................... 69 

Água: importância e simbologia. ...................................................................................... 71 

Ser consumidor responsável ............................................................................................. 73 

Bibliografia Geral ....................................................................................................... 74 

Para saber mais ................................................................................................................. 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ἀφέλεια 

Raízes da Memória para o Entendimento Global 

Comunicar, Criar, Ser 

4 
 

 

 

Introdução 

 “A memória é a consciência inserida no tempo”, Fernando Pessoa 

     

      O caderno de professor “Comunicar, Criar, Ser” é um instrumento que tem três 

grandes objetivos:  

1) contribuir para o sucesso escolar promovendo entre os jovens a importância 

de compreenderem os dilemas da vida e a importância do raciocínio e da tecnologia 

para os enfrentar
1
; 

2) desenvolver nos alunos a compreensão da relação entre as diversas disciplinas 

e, em especial, a necessidade de integrar as ciências da natureza, as ciências exatas e as 

ciências humanas;  

3) valorizar o professor como orientador no processo de construção cidadã, 

através de um conjunto de experiências que aprofundem e facilitem o processo 

pedagógico, sublinhando a grande confiança que deve sempre pautar a relação entre 

docentes e alunos.  

      Vivemos numa sociedade em constante e rápida transformação a todos os níveis 

Mas será que temos vontade e até mesmo paciência para valorizar as nossas memórias 

patrimoniais e procurar perpetuá-las para as gerações vindouras? Já dizia Santo 

Agostinho: “ não há lugar para a sabedoria onde não há paciência!” Conhecer e 

valorizar as nossas memórias, não será também conhecer a nossa essência como seres 

humanos?  

      Este caderno propõe um conjunto de atividades que promovem o desenvolvimento 

de competências inter e transdisciplinares, a partir dos objetivos programáticos do 

ensino e utilizando a arqueologia e o património local como um nó entre saberes. Os 

cadernos do professor apresentados no âmbito deste projeto são um meio para alcançar 

esse fim, ou seja, promovendo sempre uma metodologia interdisciplinar, propõem-se 

atividades que poderão ser operacionalizadas dentro ou fora da sala de aula e que 

despertem nos alunos a vontade de descobrir, compreender, participar nas suas 

aprendizagens e, é claro, nas aprendizagens do mundo.  

                                                             
1      O caderno integra a parceria estratégica Europeia “Apheleia”, sendo uma contribuição do 

ITM, com o apoio do IEFP, para a promoção “Entendimento Global”. 
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     Mas todo o percurso do caderno é orientado a partir da experimentação, procurando 

que por esse caminho o aluno integre os conceitos de forma intuitiva. 

     Porque aprender exige esforço e dedicação, mas não deve ser desinteressante, bem 

pelo contrário. Partindo de temas e atividades que seduzem os alunos, pretende-se que 

eles adquiram competências essenciais para o seu desenvolvimento cognitivo, social e 

cultural. Competências que contribuam não só para o seu sucesso, mas que também lhes 

permitam uma visão crítica e mais abrangente da realidade que os rodeia através da sua 

participação ativa. 

      O caderno “Comunicar, Criar, Ser” tem como linha-mestra a língua portuguesa, 

como língua oficial, língua de escolarização, fundamental para os alunos se expressarem 

corretamente nos planos sintático, morfológico e ortográfico nas diversas áreas 

disciplinares. As atividades sugeridas neste caderno têm por base os objetivos do 

projeto, o Currículo Nacional para o 3º ciclo do ensino básico, o programa de Português 

para o mesmo ciclo e as respetivas metas curriculares.  

      Relativamente à estrutura, cada atividade apresenta:  

1) uma breve contextualização ao tema abordado;  

2) as disciplinas envolvidas;  

3) os objetivos principais a desenvolver;  

4) a proposta e operacionalização da atividade; 

5) a apresentação de um dilema, de maneira a que o aluno consolide a atividade.  

      Em virtude da diversidade/complexidade de conteúdos entre as disciplinas, o anexo 

1 apresenta as disciplinas envolvidas, os conteúdos programáticos e propostas de 

atividades complementares à atividade principal. 

      Ao longo das propostas de aprendizagem é incentivada a criação de pontes entre 

atividades e disciplinas, possibilitando a unificação da matéria numa linha contínua de 

trabalho educativo e pensamento crítico/científico. 

      Tal como os demais cadernos do projeto “Apheleia – Raízes da Memória para o 

Entendimento Global”, o caderno encontra-se organizado em quatro laboratórios: 

“Educar o olhar a partir do lugar”, “Entre o Gesto e o Pensar”, “Cuida de Ti para 

cuidares do Outro” e “Global/Local”. Cada laboratório inclui diversas atividades, que as 

escolas e os professores podem escolher, em articulação com o seu Projeto de Escola e 

Plano de Turma.  

       Cada um dos laboratórios culmina com a apresentação de uma atividade 

unificadora, onde o aluno é convidado a aplicar de uma forma prática os saberes 

transdisciplinares desenvolvidos nesse laboratório. As atividades vão desde a realização 

de uma prova de orientação, passando por ateliês de cozinha pré-histórica, mostras de 

trabalhos desenvolvidos ao longo dos cadernos, até ações de sensibilização que alertam 
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para questões ambientais e de saúde, sempre numa perspectiva de aplicação de 

conhecimentos interdisciplinares e transdisciplinares. 

       Com o primeiro laboratório pretende-se que os alunos conheçam os laços que os 

unem ao seu território e percebam as relações entre o local e o mundo global em que se 

inserem através de temas como: as lendas e os mitos associados aos fósseis, a escrita 

criativa e a preservação do meio ambiente e o património imaterial local. Este 

laboratório visa essencialmente o reforço das competências de observação e descrição 

com base nos sentidos. 

      O laboratório "Entre o Gesto e o Pensar" procura mostrar a relação circular, 

indissociável destes dois conceitos enquanto reflexos do desenvolvimento cognitivo do 

ser humano e do desenvolvimento tecnológico. Assim, os alunos serão convidados a 

conhecer, experimentar e refletir em atividades ligadas ao fabrico de cerâmica, ao culto 

e simbolismo do fogo associado ao mito de Prometeu, às ervas aromáticas e especiarias 

usadas na cozinha pré-histórica, à música como universo melódico e mágico que 

acompanha a Humanidade desde tempos imemoriais. Este laboratório reforça a 

compreensão da relevância da ação humana, dos instrumentos e da tecnologia. 

      O terceiro laboratório “Cuida de Ti para cuidares do Outro” centra-se na defesa da 

saúde individual e comunitária, em problemáticas como as questões bioéticas, a 

cosmética convencional e a cosmética biológica. As atividades estão estruturadas de 

modo a que o aluno reflita e possa adotar comportamentos adequados, éticos face à 

importância do Outro na sua vivência. Este laboratório promove a introspeção e a 

relação interpessoal e intercultural. 

      O quarto e último laboratório “Global/Local” reflete todas as temáticas e 

problemáticas analisadas nos laboratórios anteriores. As atividades sugeridas estão 

relacionadas com o desenvolvimento sustentável em diversas valências: solos, água, 

economia local, consumo moderado e pretendem criar no aluno atitudes críticas, 

interventivas e responsáveis face às problemáticas globais. Assim sendo, com este 

laboratório pretende-se que os alunos sejam capazes de fazer no seu quotidiano, 

escolhas conscientes para operar mudanças a nível local que se possam refletir em 

termos globais. 

     Desta forma, as atividades propostas conduzem os alunos a uma dinâmica de 

observação e reflexão para a ação, apoiadas numa valorização da diversidade cultural e 

na compreensão das relações entre processos e fenómenos. 
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Que mistérios encerram as lendas e os fósseis? 

 

Contextualização 

      Os fósseis fornecem dados importantes quanto à evolução biológica, datação e 

reconstituição da história geológica da Terra. Desde sempre que o ser humano procurou 

interpretar esses “vestígios do passado” 
2
 através de mitos, lendas e crenças. A relação 

entre fósseis/paganismo/misticismo é uma relação por vezes obscura, mas diversa, isto é, 

recheada de demónios, santos, anjos, dragões, tesouros, objetos de culto, em síntese tudo 

o que o imaginário humano consegue almejar! 

        Com a atividade sugerida pretende-se que os alunos abram as portas do passado 

conhecendo as histórias locais, que são afinal a nossa História! 

 

Disciplinas envolvidas 

Nucleares: Português e Ciências Naturais. 

Complementares: História e Línguas Estrangeiras. 

 

Objetivos 

 

Identificar: 

 Lendas, mitos e crenças associadas aos fósseis; 

 O conceito de fóssil; 

 A estrutura da entrevista. 

Compreender: 

 A importância do estudo dos fósseis enquanto identidade do Património Imaterial 

local; 

 A importância do estudo dos fósseis enquanto reconstrução da memória coletiva 

das gentes locais e suas narrativas; 

 O simbolismo presente nas lendas, mitos e crenças. 

Aplicar: 

 Em campo, os conhecimentos adquiridos em sala de aula na pesquisa de fósseis; 

 Medidas e comportamentos de proteção do património geológico e cultural; 

 Utilizando a entrevista e a fotografia para registo de informações sobre a 

temática. 

                                                             
2 COIMBRA, Fernando, “Exemplos de primeiras abordagens à arte rupestre/contributo para um 

inventário” 
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Proposta(s) de atividade(s) 

1.º Momento:  

       Registo escrito e/ou áudio de lendas e mitos junto da população local (trabalho 

individual ou de grupo) obedecendo à estrutura da entrevista. 

2.º Momento:  

       Fotografar os entrevistados e os locais referenciados nas lendas ou mitos. 

3.º Momento: 

       Organizar o material ouvido/ recolhido, redigindo os textos devidamente 

documentados. 

4.º Momento:  

       Publicação dos textos no jornal escolar ou num blogue. 

5.º Momento: Exposição: “Os fósseis: os mitos e as lendas” 

      Os materiais produzidos nesta atividade e na atividade “Será que há fósseis na 

nossa terra?” (caderno Memórias Humanas da Terra), poderão ser utilizados na 

elaboração de uma exposição. Esta deve procurar demonstrar a relação existente entre 

os elementos geológicos, paleontológicos e culturais da região onde os alunos se 

inserem. 

 

Dilema 

     Supondo que numa localidade existe uma jazida paleontológica, na qual foram 

identificados fósseis de uma nova espécie, só conhecida nesse local, e sobre a qual se 

encontra projetada a construção de uma estrada. Será preferível a preservação da jazida 

ou a construção da estrada? 
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As sonoridades da Natureza 

 

Contextualização 

      Desde sempre o Ser humano tem vindo a retirar do ambiente todos os recursos 

indispensáveis à sua sobrevivência. “Os recursos naturais são, pois, formas de energia ou 

de matéria disponíveis para a Humanidade.” 
3
 Atualmente, todos nós temos consciência 

de que a sustentabilidade no nosso planeta passa, obrigatoriamente, por uma boa gestão 

desses recursos. Os escritores também não são alheios a esta preocupação e demonstram 

que é possível, por exemplo, aliar a linguagem poética à linguagem das ciências naturais. 

Através da poesia podemos brincar com as palavras, levando o leitor a ser mais 

interventivo, responsável com o ambiente.  

      Neste âmbito, acreditamos que as atividades propostas contribuirão para o 

enriquecimento cultural e científico dos alunos. 

 

Disciplinas envolvidas 

Nucleares: Português, Ciências Naturais e Geografia. 

Complementares: Tecnologias de Informação e Comunicação, Línguas Estrangeiras e 

História. 

 

 

Objetivos 

 

Identificar: 

 Os recursos naturais presentes no seu quotidiano; 

 Relacionando objetos e matérias-primas utilizadas no seu fabrico; 

 As características do texto poético. 

 

Compreender: 

 A importância da gestão sustentável de recursos; 

 A importância dos recursos naturais para a evolução da sociedade; 

 A relação entre a escrita e a preservação do meio ambiente. 

Aplicar: 

 Demonstrando o impacto da exploração dos recursos no meio ambiente. 

 Redigindo textos diversos ligados à temática em questão. 

 Fomentando a criatividade, o pensamento crítico e a curiosidade pelo mundo que 

o rodeia. 
  

                                                             
3 Manual BIOTERRA, Sustentabilidade na Terra,8ºano,p.148 
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Proposta(s) de atividade(s) 

1.º Momento:  

       Como preparação para a atividade, os alunos deverão ler e analisar textos poéticos ou 

narrativos de autores de língua portuguesa que façam referência aos recursos naturais. 

2.º Momento:  

       Redação de poemas, lengalengas e adivinhas que demonstrem: a pertinência dos 

recursos naturais para o ser humano, os impactos da sua exploração e a importância da 

sua gestão sustentável. Esta tarefa deverá ser feita em grupo, dada a complexidade da 

temática. 

3.º Momento:  

       Sensibilização da comunidade para a importância de um uso sustentável dos 

recursos minerais, através da divulgação dos textos criativos produzidos pelos alunos 

aliada à apresentação da sinalética criada e da informação constante no bilhete de 

identidade de cada objeto na atividade “Que recursos minerais fazem parte do nosso 

quotidiano?” (caderno Memórias Humanas da Terra). 

 

Dilema 

      A exploração de areias (inertes) no fundo dos rios ajuda ao desassoreamento e 

permite obter bons materiais para a construção. Mas, por vezes, esta atividade pode 

gerar grandes desastres, colocando em risco a sustentabilidade de uma ponte e a perda 

de vidas.  

      Que caminho escolher? 
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Outro olhar sobre a nossa localidade 

 

Contextualização 

“ Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara” (José Saramago) 

      O património de uma localidade não se esgota apenas nos monumentos edificados. 

Descobrir o sítio onde vivemos, trabalhamos ou estudamos implica recuperar tradições, 

memórias, gestos, saberes de um passado que se mantém atual enquanto houver vontade 

de conhecer as nossas raízes. 

     A tarefa, ou melhor dizendo, o desafio que propomos passa por conhecer melhor a 

riqueza do nosso sítio, nomeadamente ofícios e artefactos antigos, rituais, toponímia, 

pratos típicos, personalidades marcantes, simbologia de brasões, fontanários, batentes de 

portas, vitrais, entre muitos outros temas que o enriquecem e nos enriquecem como 

construtores da nossa identidade. 

      Neste sentido, esta atividade pretende levar os alunos à descoberta do território que 

habitam, fazendo uso das capacidades de orientação, leitura de escalas, de mapas, e 

aplicando os conteúdos que foram lecionados. O trabalho de equipa é também 

fundamental para que possam alcançar a capacidade de interagir com novas ideias e 

novas opiniões. 

 

 

Disciplinas envolvidas 

Nucleares: Português; Ciências Naturais; Ciências Físico-Químicas; Geografia e outras 

disciplinas que queiram intervir. 
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Objetivos  

Identificar: 

 Reconhecendo a identidade local através da simbologia presente nas tradições, 

memórias e gestos; 

 De acordo com os pontos de referência, a sua localização no espaço e no mapa; 

 Os efeitos da poluição nos edifícios e nos ecossistemas. 

Compreender: 

 Recorrendo a toda a informação de que dispõe, a melhor forma de alcançar 

rapidamente os vários postos de passagem; 

 Exemplificando com situações do seu quotidiano interações entre os subsistemas 

terrestres; 

 Prevendo consequências para população e para os seus bens, originadas por 

fenómenos naturais ou pela atividade humana.  

Aplicar: 

 Medidas e comportamentos que visem o respeito pelo património natural e edificado; 

 Conhecimentos adquiridos em contexto escolar no seu quotidiano; 

 Empregando métodos de pesquisa e síntese.  

 

Proposta(s) de atividade(s) 

Peddy-Paper 

1.º Momento: 

      Os professores das disciplinas envolvidas devem elaborar a carta da prova do Peddy-

Paper, onde deve constar a descrição do percurso e um questionário. O questionário é 

composto por perguntas relativas à matéria lecionada, de observação, registo de resultado 

de atividades experimentais e registos fotográficos. Para elaborar as questões e o mapa da 

prova, os professores devem conhecer bem a localidade onde a irão realizar, para poderem 

escolher os conteúdos a abordar. 

2.ºMomento: 

      Realização do Peddy-Paper pelos alunos. 
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Dilema 

     Nas fundações de um edifício em ruína, um grupo de arqueólogos pensa encontrar 

nos níveis inferiores vestígios de uma comunidade local desaparecida há muito, no 

entanto a empresa encarregue da demolição e construção do novo edifício, não se 

preocupa com a prospeção e os bens culturais que possam ser recuperados. 

      Encontrar apoio junto da comunidade, para juntos fazerem pressão junto da empresa 

de modo a conseguir realizar a prospeção arqueológica, ou deixar que a empresa 

continue com o seu trabalho, sem interferir na continuidade da obra? 
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Atividade unificadora: A mesma terra, vários olhares 

 

Contextualização 

      A nossa localidade, o nosso bairro, a nossa rua, até a nossa casa, têm segredos por 

descobrir ou segredos descobertos, mas não divulgados, desde pequenos fósseis presentes 

nas rochas ornamentais utilizadas nos pavimentos, a geometria oculta nos azulejos das 

fachadas, as árvores e outras plantas presentes no jardins e nas ruas, a toponímia que 

tantas vezes referimos, sem pararmos para pensar o porquê do seu nome, a química 

presente nos vitrais das igrejas, nas cores do outono ou nas piscinas que frequentamos, o 

significado dos elementos presentes nos brasões, entre outros. 

      Esta atividade concilia a descoberta do território que habitamos, com a aplicação dos 

conhecimentos adquiridos nas várias disciplinas de 3ºciclo, fazendo uso das capacidades 

de orientação, leitura de escalas e de mapas. No entanto, é necessária competitividade e 

trabalho de equipa; a capacidade de interagir com novas ideias e opiniões cruciais para o 

desenvolvimento e entendimento da mente. 

      Esta prova de orientação, permitirá sintetizar e rever conteúdos programáticos e os 

seus objetivos curriculares, de uma forma divertida e diferente de olhar, observar e 

compreender o que está ao nosso redor.  

 

 

 

Proposta de atividade 

Prova de Orientação 

Preparação da ficha -guia da prova: 

 Cada professor deve elaborar uma a duas perguntas relacionadas com os conteúdos 

programáticos, mas sempre formuladas para que o aluno obtenha a sua resposta 

explorando o meio que o envolve. 

 Pontos de controlo são efetuados através da entrega do envelope com a questão. 

      A prova terá que seguir as regras e sinalética estabelecidas pelas entidades 

competentes, federações, associações, etc.. 
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Entre o Gesto e o 

Pensar 
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O Fogo: o Mito de Prometeu 

 

Contextualização 

       

      O fogo foi uma das maiores conquistas do ser humano. Fonte de luz e de calor, o 

fogo deu aos indivíduos a capacidade de dominar a Natureza; afastar os animais 

selvagens; cozinhar alimentos; fabricar instrumentos; aquecer e iluminar o interior das 

cavernas e, não menos importante, facilitar a comunicação em grupo. 

      Na mitologia grega, Prometeu rouba aos deuses o seu maior bem - o fogo - símbolo 

de sabedoria e ser superior, dotando os seres humanos da capacidade de raciocínio, de 

abstração e de metodologia. O fogo sagrado é o que diferencia o ser animal do ser 

espiritual e ao receber esse presente, o ser humano passa a desfrutar da possibilidade de 

ser como os deuses.
4
 

      A figura de Prometeu tem inspirado ao longo dos séculos vários artistas, 

principalmente poetas, pintores e escultores. Neste âmbito e a partir das tarefas 

propostas, pretende-se que os alunos reconheçam a relevância e a intemporalidade do 

elemento fogo com base na figura de Prometeu. 

 

Disciplinas envolvidas 

Nucleares: Português, História e Ciências Naturais. 

Complementares: Educação Musical e Línguas Estrangeiras. 

 

Objetivos 

 

Identificar: 

 A figura de Prometeu como símbolo intemporal do conhecimento e da cultura 

humana; 

 O fogo como uma das maiores conquistas da Humanidade; 

 O objeto de estudo da História da Arte. 

 

Compreender: 

 A importância do fabrico de instrumentos, do domínio do fogo e da linguagem 

verbal para a evolução do Homem;  

 O significado do mito de Prometeu; 

 A importância do pensamento grego na formação da cultura e pensamento 

europeus. 

                                                             
4  http://www.ageacac.org.pt/mitologia/a-caixa-de-pandora/. 

http://www.ageacac.org.pt/mitologia/a-caixa-de-pandora/
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Aplicar: 

 Pesquisando em diversas fontes a figura de Prometeu; 

 Reconhecendo o mito de Prometeu nas diversas áreas do conhecimento humano; 

 Redigindo textos alusivos à temática.  

 

 

 

 

Proposta(s) de atividade(s) 

1.º Momento:  

       Consulta de várias versões do mito de Prometeu e pesquisa na pintura e na escultura 

onde seja abordada esta figura mitológica. 

2.º Momento:  

       Resumo da informação recolhida e elaboração de posters. 

3.º Momento:  

       A importância da relação entre o ser humano e o fogo deve ser complementada com 

a atividade “O Fogo: a chama da evolução humana” (caderno: Memórias Humanas da 

Terra) através de uma exposição dos trabalhos realizados, sendo pertinente a 

complementaridade da disciplina de Educação Musical para enriquecer a exposição, 

utilizando géneros musicais adequados para cada uma das vertentes abordadas. 

 

 

Dilema 

      Tornámo-nos seres únicos, mas a história da nossa evolução ainda não terminou. 

Várias questões podem ser colocadas sobre esta. Qual será o nosso aspeto daqui a uns 

milhares de anos? Será que corremos o risco de nos extinguirmos, devido a um 

esgotamento dos recursos naturais? Será que as novas tecnologias (touch screen, internet, 

…) irão acentuar o nosso processo evolutivo, como o domínio do fogo influenciou o 

Homo erectus (?) e o Homo heidelbergensis? Que caminho escolher: uma evolução 

rápida e instrumentalizada ou uma evolução lenta e mais natural? 
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Oleiros por um dia 

 

Contextualização 

       

      Desde a descoberta do fogo que a cerâmica acompanha a história das civilizações. Ao 

longo dos séculos, do Oriente ao Ocidente, a argila queimada tem vindo a ser utilizada 

para o fabrico de objetos decorativos, utilitários e religiosos por todas as classes sociais. 

É, pois, possível conhecer e compreender os hábitos e as práticas civilizacionais através 

da cerâmica. 

      Na opinião de Manuel Seita, “a cerâmica é uma arte viva de técnicas difíceis, da 

experimentação e do risco da aventura. É uma paixão cheia de mistérios e de constantes 

descobertas. Um labirinto que conduz ao inevitável fogo”.
5
 

      Nas tarefas sugeridas, os alunos serão não só espectadores dessa arte, como também 

serão convidados a esculpir e a moldar a argila, criando objetos cerâmicos singulares. 

 

 

Disciplinas envolvidas 

Nucleares: Português, História, Ciências Naturais, Educação Visual e Educação 

Tecnológica, Ciências Físico-Químicas. 

Complementares: Línguas Estrangeiras. 

 

 

Objetivos 

Identificar: 

 Os utensílios cerâmicos utilizados ao longo da história no armazenamento e confeção 

de alimentos; 

 As matérias-primas utilizadas no fabrico de utensílios cerâmicos; 

 A origem e as propriedades da argila e as propriedades da cerâmica. 

Compreender: 

 A cerâmica como património material local; 

                                                             
5 http://www.almodovar.com.pt/artesanato/ceramica.htm 

 

http://www.almodovar.com.pt/artesanato/ceramica.htm
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 A transformação da argila em cerâmica; 

 O papel da etnografia na identificação e contextualização de objetos cerâmicos. 

Aplicar: 

   Promovendo o contacto de alunos e professores com arqueólogos, oleiros e artesãos; 

 Produzindo e decorando objetos cerâmicos; 

 Recolhendo e caracterizando alguns recipientes cerâmicos. 

 

 

Proposta(s) de atividade(s) 

1.º Momento: 

 Visita a olarias e/ou Centros de Arqueologia Experimental; 

 Observação e registo escrito das etapas e técnicas de produção de objetos 

cerâmicos; 

 Produção e decoração de objetos cerâmicos numa aula de Educação Tecnológica 

com base nos conhecimentos adquiridos na visita. 

 2.º Momento: 

 Recolha de recipientes cerâmicos; 

 Pesquisa etnográfica recorrendo a uma biblioteca e/ou junto da população mais 

idosa, de maneira a caracterizar e contextualizar os objetos cerâmicos recolhidos; 

 Criação e preenchimento de uma ficha de identificação e contextualização dos 

objetos. 

 Nota: na elaboração da ficha de identificação e contextualização dos objetos cerâmicos, 

deve ser levado em conta as orientações que constam na atividade: “A cerâmica e a 

alimentação – do cru ao cozido” (caderno Memórias Humanas da Terra). 

 

3.º Momento:  

 

     Produção de uma exposição dos trabalhos desenvolvidos na atividade de ambos os 

cadernos. A planificação da estrutura da exposição pode ser realizada pelos alunos na 

disciplina de Educação Visual. 

Dilema 

      Os objetos cerâmicos têm vindo a ser substituídos por outros materiais, como o plástico. 

Perdem-se as tradições culturais e postos de trabalho, mas os objetos em plástico são mais 

baratos e duradoiros. 

Que escolha fazer? 
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Cheiros e Sabores 

 

Contextualização 

       Na opinião de muitos, as especiarias e as ervas aromáticas são a alma de um 

cozinhado, pois têm o “dom” de transformar, enriquecer, intensificar ou suavizar o sabor 

dos alimentos criando verdadeiras iguarias culinárias. 

      Enquanto as ervas aromáticas são plantas frescas ou secas, normalmente de pequenas 

dimensões, cujas folhas emanam fragâncias; as especiarias derivam dos rebentos, frutos, 

bagas, raízes ou casca das plantas são em geral utilizadas secas e, muitas vezes, reduzidas 

a pó.  

      Desde tempos imemoriais que as aromáticas são conhecidas pelo ser humano, mas foi 

durante a Idade Média e a época dos Descobrimentos que a sua utilização se intensificou, 

em parte devido às novas espécies trazidas de terras longínquas, como a América e a 

Ásia. O seu uso estende-se desde a área alimentar até à farmacêutica, ou seja, quer no 

fabrico de infusões e conservação de alimentos, quer em medicamentos ou em produtos 

de estética. 

      O termo especiaria surge a partir dos séculos XIV e XV associado não só à culinária, 

como também à preparação de óleos, unguentos, cosméticos, incensos e medicamentos. 

Nos dois séculos que se seguiram, as especiarias eram consideradas produtos de “luxo” 

para a época, devido sobretudo ao aparecimento e crescimento da burguesia. 

      Com as atividades propostas, pretende-se que os alunos conheçam e valorizem a 

paisagem local através do estudo dos seus “Cheiros e Sabores”.       

Disciplinas envolvidas 

Nucleares: Português, História e Ciências Naturais. 

Complementares: Ciências Físico-Químicas, Matemática e Línguas Estrangeiras. 

 

Objetivos 

 

Identificar: 

   As principais especiarias e ervas aromáticas utilizadas no nosso quotidiano; 

   As técnicas tradicionais de conservação dos alimentos; 

   Os nutrientes presentes nos alimentos. 

Compreender: 

 A importância das especiarias e das ervas aromáticas ao longo da História; 

 Como as técnicas de conservação dos alimentos impedem a sua deterioração; 

 A importância de uma alimentação saudável no equilíbrio do organismo humano. 
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Aplicar: 

 Reconhecendo os benefícios da utilização das ervas aromáticas e especiarias na 

confeção de refeições; 

 Sensibilizando para a importância de uma alimentação saudável, recorrendo a 

técnicas de conservação de alimentos mais saudáveis sem recurso a aditivos 

alimentares; 

 Promovendo uma exposição alusiva ao tema. 

 

Proposta(s) de atividade(s) 

1.º Momento: Trabalho de pesquisa comum à atividade “Como conservar os 

alimentos?”: 

       Os alunos devem elaborar um trabalho de pesquisa comum para as várias disciplinas 

nucleares, criando nele um capítulo onde conste: 

 a recolha e seleção de especiarias e ervas aromáticas mais utilizadas na região; 

 a redação de um pequeno texto para cada uma, contendo informações pertinentes 

(origem; características; principais utilizações; propriedades antimicrobianas e 

medicinais e receitas de compotas e /ou conservas tradicionais onde as 

especiarias e ervas aromáticas entrem). 

2.º Momento:  

       Fazer uma exposição alusiva ao tema “Cheiros e Sabores” com as especiarias e ervas 

aromáticas recolhidas, devidamente identificadas e caracterizadas. 

       Esta exposição será complementada com as compotas e/ou conservas produzidas na 

atividade: “Como conservar os alimentos?” (caderno Memórias Humanas da Terra) e 

com as infusões confecionadas na atividade de Arqueologia. 

Dilema 

      Atualmente, graças ao desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia, temos ao nosso 

dispor uma variedade inesgotável de produtos alimentares, o que não acontecia a algumas 

décadas atrás. Esta proeza foi conseguida por exemplo, graças aos aditivos alimentares 

(designados no rótulo do produto pela letra E seguida de um índice) presentes nos 

alimentos processados e os quais ingeridos em excesso podem causar vários problemas 

de saúde. No momento da escolha e compra desses produtos, devemos optar por 

alimentos com aditivos e mais baratos ou por alimentos sem aditivos, mas por vezes mais 

caros? 
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Os sons da terra 

 

Contextualização 

“Ao longo dos anos, os antigos encontraram uma boa receita para a educação: ginástica 

para o corpo e música para a alma.” Platão      

      A música é uma das mais antigas e valiosas formas de expressão humana e estará 

sempre presente nas nossas vidas. Na Antiguidade, filósofos gregos consideravam a música 

como uma dádiva divina para o ser humano. Platão acrescentava ainda: “ a música é o meio 

mais poderoso do que qualquer outro porque o ritmo e a harmonia têm a sua sede na alma.”  

     Hoje, com a rapidez dos meios de comunicação, a música compartilha com o mundo as 

características de cada país, de cada terra, a sua identidade social, a sua cultura e a sua 

história.  

      A tarefa que apresentamos procura que os alunos tomem conhecimento dos 

instrumentos musicais típicos da sua terra, das danças e dos cantares a eles associados. Este 

conhecimento permite-lhes compreender, valorizar a história local, os seus hábitos de festa, 

de religião e de trabalho.  

       

Disciplinas envolvidas 

Nucleares: Português, Educação Musical e Ciências Físico-Químicas. 

Complementares: Línguas Estrangeiras, História, Ciências Naturais e Educação Física. 

 

 

Objetivos 

 Identificar: 

 A música como elemento identitário do nosso Património Imaterial; 

 Estilos e géneros musicais tendo em conta os enquadramentos socioculturais do 

passado e do presente; 

 Instrumentos musicais tradicionais e danças populares 

Compreender: 

 A música como construção humana, social e cultural;  

 As relações da música com as outras artes e áreas do conhecimento, identificando 

semelhanças e diferenças técnicas estéticas e expressivas; 

 O papel das memórias e tradições na cultura musical portuguesa. 
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Aplicar: 

 Recolhendo informação dos instrumentos musicais e danças características de 

determinada região; 

 Preenchendo uma ficha de caracterização dos instrumentos musicais; 

 Realizando um espetáculo musical.  

 

Proposta(s) de atividade(s) 

1.º Momento:  

       Em grupo, os alunos deverão pesquisar e identificar instrumentos musicais e danças 

populares junto da população mais idosa, artífices locais e familiares. 

2.º Momento:  

       Preenchimento de uma ficha de caracterização para cada instrumento musical que 

deverá conter os seguintes parâmetros: nome; origem; construtor; data de construção ou 

idade provável; breve descrição física; classificação e finalidade; recolha fotográfica e 

memórias associadas ao instrumento. 

3.º Momento: 

        Divulgação do trabalho realizado nos momentos anteriores no jornal escolar. 

4º Momento: 

       Realização de um espetáculo musical, que poderá ter como principais intervenientes as 

pessoas entrevistadas em nome individual ou em grupos etnográficos e até alunos ligados à 

dança, com o principal objetivo de unir gerações em torno de tradições musicais. 

Dilema 

     Os sons, a música fazem parte do nosso quotidiano há milhares de anos. Atualmente 

dispomos de variadíssimos géneros musicais resultantes de modas, de influências, de 

maneiras de estar e de sentir a música e da aplicação de novas tecnologias. No entanto, é 

imperativo interrogarmo-nos se queremos manter as características genuínas da música 

tradicional, de forma a contribuir para a sua preservação ou transformá-la mediante 

processos de aculturação e optar por géneros musicais modernos?  

      Que caminho escolher: o som local ou o som global? 
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Atividade unificadora: Pré-História no presente  

 

Proposta(s) de atividade(s) 

      Para conclusão deste laboratório e tendo em consideração a disponibilidade de 

recursos e tempo, sugerimos três atividades possíveis de serem realizadas, de modo a 

conciliar o conhecimento obtido ao longo do laboratório. 

Nível de recursos - Baixo 

Jogo dos Sentidos 

      Realização de um jogo de identificação dos vários elementos abordados durante as 

atividades do laboratório, recorrendo aos cinco sentidos.  

Nível de recursos - Médio 

Cozinha Pré-Histórica 

      Os alunos poderão participar na confeção e degustação de uma refeição pré-

histórica. Interagindo com alimentos, técnicas e utensílios empregados pelo ser humano 

na sua alimentação. 

Nível de recursos - Elevado 

Fim-de-semana como Sapiens 

       Os alunos poderão participar num fim-de-semana em âmbito escolar onde será 

empregue toda a temática abordada no laboratório in loco, começando pela preparação e 

escolha do local para acampar, preparação de utensílios, fogo e elaboração de refeições, 

utilizando a diversidade de recursos existentes no meio envolvente.   
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Cuida de Ti para 

cuidares do Outro 
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Menus com história 

 

Contextualização 

     Ao longo da história, a alimentação tem sido uma constante nas preocupações do ser 

humano. O desenvolvimento das civilizações tem estado intimamente ligado à forma 

como o indivíduo se alimenta.  

      Da época medieval à atualidade, existem inúmeros e valiosos registos escritos e 

visuais ligados à alimentação. Para além de uma necessidade biológica e energética, o ato 

de comer é igualmente um ato cultural forjado por múltiplos fatores: ambientais, 

civilizacionais, religiosos, simbólicos. Recordemos, por exemplo, Claude Lévi-Strauss, 

antropólogo e filósofo francês ao afirmar que a passagem do ser humano da condição 

biológica para a social inicia-se com a transformação do alimento cru ao cozido, a partir 

do uso do fogo. 

      Atualmente, a constante preocupação em torno das doenças associadas a maus 

hábitos alimentares e a incessante procura de uma vida melhor, mais saudável remete-nos 

para uma viagem ao passado, ou seja, para a dieta paleolítica. 

      Neste âmbito, as tarefas sugeridas permitem ao aluno em primeiro lugar, conhecer, 

resgatar as tradições alimentares desde a pré-história à atualidade e consequentemente, 

tomar consciência da problemática da alimentação tão em destaque nos nossos dias.  

 

Disciplinas envolvidas  

Nucleares: Português, História e Ciências Naturais. 

Complementares: Línguas Estrangeiras, Matemática e Ciências Físico-Químicas. 

 

Objetivos 

  Identificar: 

 A alimentação como prática cultural e social; 

 Os principais erros alimentares dos portugueses; 

 As diferentes épocas literárias em Portugal. 

Compreender: 

 A relação entre hábitos alimentares e desenvolvimento civilizacional; 

 A importância de uma alimentação equilibrada e do exercício físico como 

promotores da saúde; 

 Explicando como a saúde e a sobrevivência do ser humano dependem, entre 

outros fatores do estilo de vida. 

 

Aplicar: 

 Relacionando épocas literárias e hábitos alimentares; 
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 Redigindo e confecionando menus históricos; 

 Desenvolvendo capacidades criativas e sensoriais. 

 

 

Propostas(s) de atividades(s) 

1.º Momento:  

       Cada grupo de trabalho deverá identificar as diversas épocas literárias com a ajuda 

do professor da disciplina de Português ou de História escolhendo uma época literária 

para realizar o seu trabalho. 

2.º Momento:  

       Pesquisa de hábitos alimentares e doenças típicas de cada época literária com recurso 

a diversas fontes: manuais escolares, enciclopédias, livros de culinária, internet…  

3.º Momento:  

       Elaboração de um pequeno resumo que foque a relação entre os hábitos alimentares 

e as doenças típicas. Os textos podem ser apresentados sob a forma de posters no dia da 

palestra desenvolvida no âmbito da atividade: “Dieta paleolítica: moda ou 

necessidade?” (caderno Memórias Humanas da Terra). 

4.º Momento:  

      Criação de menus históricos para as diferentes épocas literárias com base na pesquisa 

sobre a temática. 

 5.º Momento:  

       Jantar na escola com os menus selecionados pelos professores e pelos alunos 

envolvidos na atividade. 

      Numa sociedade cada vez mais consumista, os nossos hábitos alimentares são 

reflexo dos nossos padrões de consumo, dos nossos estilos de vida e das nossas escolhas 

manipulados, por vezes, pelo marketing alimentar. Todas as mutações que a nossa 

sociedade tem vindo a sofrer refletem-se nos na nossa dieta alimentar e num aumento de 

doenças, desencadeadas por estilos de vida cada vez menos saudáveis. 

      Que opção tomar: contrariar as modas e seguir uma dieta alimentar saudável aliada à 

prática de exercício físico ou adotar uma alimentação menos equilibrada e um estilo de 

vida mais sedentário, prejudicando a sua saúde? 

 

Dilema 
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Os segredos da Cosmética 

 

Contextualização 

     A palavra cosmético deriva da palavra grega kosmetikós, que significa “hábil em 

adornar”.  

      Segundo as normas da União Europeia, os cosméticos são definidos como “qualquer 

substância ou mistura destinada a ser posta em contacto com as partes externas do corpo 

humano (…) ou com os dentes e as mucosas bucais, tendo em vista, exclusiva ou 

principalmente, limpá-los, perfumá-los, modificar-lhes o aspeto, protegê-los, mantê-los 

em bom estado ou corrigir os odores corporais”.  

      No entanto, a utilização de cosméticos, isto é, compostos químicos destinados a 

mudar a nossa aparência, não é um fenómeno recente. Acredita-se que a rainha egípcia 

Cleópatra tomava banho em leite, de maneira a manter a pele e os cabelos hidratados. Na 

Grécia antiga, três mil anos antes de Cristo, as mulheres usavam pó de carbonato de 

chumbo para empalidecer o rosto. Recuando ainda mais no tempo, os homens da pré-

história pintavam o corpo usando terra, cascas de árvores, seiva de folhas, entre outros 

recursos da natureza. 

      Os cosméticos acompanharam as mudanças nas sociedades e aperfeiçoaram-se com 

os avanços tecnológicos, em suma evoluíram. 

      Atualmente, a variedade na cosmética é grande, as palavras natural e biológico estão 

definitivamente na moda, sendo que marcas e produtores apostam cada vez mais em 

produtos amigos do ambiente e do ser humano, em que a intervenção química é reduzida. 

      Neste sentido, as atividades propostas permitirão aos alunos conhecer e fundamentar-

-se sobre o universo da cosmética envolta em enigmas e descobertas constantes. 

 

 

Disciplinas envolvidas  

Nucleares: Português, Formação Cívica, Línguas Estrangeiras, Ciências Naturais, 

Ciências Físico-Químicas e Educação Física. 

Complementares: Geografia e História. 

 

Objetivos 

  Identificar: 

 Produtos cosméticos utilizados na higiene corporal diária; 

 A composição química dos cosméticos; 

 Os fatores de diferenciação entre a cosmética convencional e a biológica. 
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Compreender: 

  A relação das novas tecnologias aplicada à cosmética; 

 O respeito pelo meio ambiente e pela saúde humana; 

 A trilogia cosmética/ambiente/saúde humana. 

 

Aplicar: 

 O espírito crítico relativamente ao ambiente e à saúde humana; 

 Explorando documentários e artigos de opinião ligados à cosmética; 

 Utilizando adequadamente ferramentas tecnológicas para assegurar uma maior 

eficácia na comunicação. 

 

 

Propostas(s) de atividades(s) 

1.º Momento:  

       Visionamento do documentário “The Story of Stuff Project and Free Range 

Studios”- A História dos Cosméticos (8:17) de Annie Leonard sobre a toxicidade de 

alguns cosméticos e os seus impactos na saúde humana e ainda a falta de legislação ou 

legislação mais eficiente nesta área. 

       -Exploração do documentário através da resolução de uma ficha de trabalho. 

 

2.º Momento:  

       Recolha de notícias e/ou documentários relacionados com a 

produção/comercialização de cosméticos biológicos no nosso país. 

       - Exploração da notícia ou do documentário através da resolução de uma ficha de 

trabalho. 

3.º Momento:  

       Redação de um artigo de opinião que sintetize os principais aspetos, características, 

vantagens e desvantagens da cosmética convencional e da cosmética biológica a partir 

das informações recolhidas nos documentários analisados ou a partir de informações 

recolhidas pelos alunos. 

 

Dilema 

      Todos nós utilizamos diariamente, com maior ou menor frequência, cosméticos na 

nossa rotina. Mas quantos saberão que na sua composição estão presentes substâncias 

químicas associadas, por exemplo, ao cancro? Qual é a legitimidade dos padrões de 

beleza que colocam em risco a saúde humana?  

       Que caminho escolher: a beleza ou a saúde? 
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Saúde Mental: “mais vale prevenir do que lá chegar!” 

 

Contextualização 

     A espécie humana é vista por muitos como uma espécie triunfadora pelas suas 

sucessivas capacidades de adaptação ao meio, chamar-se-á a isto plasticidade cerebral. Esta 

capacidade é exímia no ser humano e é graças a ela que o homem é o que é. Mas neste 

percurso evolutivo, o gesto triunfador está a dar lugar ao gesto dramático e até trágico da 

humanidade.  

      O domínio do ser humano sobre o ambiente, isto é, a sua forma de organização social e 

vivência cultural podem estar a constituir uma ameaça ao próprio individuo. Ou seja, 

poderá o ser humano constituir-se como ameaça a si próprio, pela sua forma de organização 

no espaço e no tempo? É isso que nos propomos analisar nesta atividade, em que se destaca 

a promoção da saúde na pessoa como um todo. Por isso, a par das tendências futuras, 

salientar-se-á a importância da saúde mental porque se vive hoje muito melhor que 

antigamente, mas nem por isso em melhor condição psicológica, esta encontra-se mais 

fragilizada, mais exposta a ameaças que a própria sociedade e cultura criaram. O meio é um 

fator essencial quando falamos de saúde mental e na atualidade vários são os problemas que 

se colocam e contribuem para o desenvolvimento de perturbações psíquicas, sobretudo as 

afetivas: problema do tempo, do espaço (habitação e urbanismo), do ruído e da cultura. 

      Vivemos mais tecnologicamente ligados, mas nem por isso mais próximos. As relações 

humanas estão cada vez mais imagéticas, esvaziadas de afetividade indiretamente e 

aparentemente ligadas, mas distantes há mesma velocidade de um clique. De tal modo, que 

o que propomos é mais do que uma reflexão, é uma introspeção relativamente à coragem de 

mudar hoje para melhorar o amanhã no que se refere à saúde mental. 

 

Disciplinas envolvidas 

Nucleares: Português, Ciências Naturais, Formação Cívica, Educação Física. 

Complementares: Línguas Estrangeiras. 

Objetivos 

 Identificar:  

  

 O conceito de saúde mental;  

 As diferentes perturbações psíquicas afetivas;  

 As causas da doença mental. 
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Compreender: 

 A importância da construção de um ambiente afetivo, social e cultural saudável; 

 A saúde mental como um problema de saúde pública; 

 Os estilos de vida como ameaça à saúde mental. 

 

Aplicar: 

 Adotando mudanças comportamentais; 

 Divulgando medidas para a promoção da saúde mental; 

 Promovendo uma palestra na escola sobre a temática. 

 

Propostas(s) de atividades(s) 

 

1.º Momento:  

       Criar grupos de trabalho em que cada um deverá reconhecer e elencar um conjunto 

de comportamentos de risco para a saúde mental no seu quotidiano. 

2.º Momento:  

       Adotar novos comportamentos durante uma semana, registando as mudanças feitas 

por cada elemento e o que sentiram. Estes dados serão apresentados à turma e debatidos 

numa “mesa redonda”. 

3.º Momento:  

       Organizar uma palestra sobre a saúde mental aberta à comunidade escolar. Poderão 

convidar como oradores: um psiquiatra, um sociólogo, um pediatra, um psicólogo, entre 

outros especialistas que considerem pertinentes. Poderão ainda apresentar as suas 

considerações acerca da experiência desenvolvida nos momentos anteriores. 

4.º Momento:  

       Apresentação dos posters elaborados na atividade “Tecnologia e Saúde – duas 

faces da mesma moeda” (caderno: Memórias Humanas da Terra). 

 

Dilema 

 

      Existe uma pequena linha que separa a incorporação da tecnologia para melhorar as 

nossas condições de vida, a permitir que essa domine por completo a nossa existência. 

      O uso crescente das novas tecnologias de informação e comunicação faz com que 

estas dominem o nosso dia-a-dia, alterando os nossos hábitos e práticas saudáveis, 

originando lesões físicas, stress, inatividade, isolamento social e, consequentemente, 

doenças do foro psiquiátrico em pessoas de todas as faixas etárias.   

      Que opção tomar: assumir o risco deste estilo de vida ou ter a coragem de mudar? 
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Atividade unificadora: Semana da Saúde e bem-estar 

 

Proposta de atividade 

      Esta semana será o culminar dos diferentes trabalhos efetuados pelas disciplinas 

envolvidas, permitindo a sua exposição, de modo a evidenciar e problematizar a questões 

referentes à saúde e meio envolvente como fatores importantes de promoção de bem-

estar, identidade cultural e a sua problematização a nível global. 

      Sugere-se a também a realização de palestras com oradores convidados, as quais 

deverão ser dinamizadas pelos alunos, nas quais a comunidade poderá participar. 
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Global/Local 
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Ampulheta do desenvolvimento sustentável 

 

Contextualização 

      Em virtude do progresso e do bem-estar, cedo o ser humano se habitou a retirar da 

Natureza tudo o que lhe convinha. Para muitos de nós, o pensamento de escassez parece 

inconcebível, mas, na realidade, muitos dos nossos recursos, aparentemente ilimitados, 

estão a esgotar-se. É imperativo mudar a forma como gerimos os recursos, ou seja, 

torná-los sustentáveis. 

      O termo “sustentável” provém do latim sustentare e significa sustentar, defender; 

favorecer; conservar; cuidar. Segundo o Relatório Brundtland (1987), elaborado pelas 

Nações Unidas na Comissão Mundial para o Ambiente e Desenvolvimento, o conceito 

de desenvolvimento sustentável foi definido como "o desenvolvimento que satisfaz as 

necessidades presentes sem comprometer a capacidade de as gerações futuras 

satisfazerem as suas próprias necessidades”. Tal conceito pode ser entendido como um 

modelo económico, político, social, cultural e ambiental, logo o desenvolvimento 

sustentável pressupõe um triplo objetivo: um desenvolvimento economicamente eficaz, 

socialmente equitativo e ecologicamente sustentável. 

      Para que se atinjam os objetivos supramencionados é fundamental consciencializar e 

educar. De maneira a promover uma consciência ecológica sustentável, a atividade 

proposta permite aos alunos conhecer todas as etapas, compromissos, personalidades 

relevantes no âmbito do desenvolvimento sustentável desde meados do século passado 

até aos nossos dias. 

Disciplinas envolvidas 

Nucleares: Português, Ciências Naturais, Geografia e Educação Visual. 

Complementares: Línguas Estrangeiras e História. 

Objetivos 

Identificar: 

 Abordagens, políticas e princípios, relacionados com a proteção e            

sustentabilidade dos suportes de vida do planeta; 

 Indivíduos e personalidades que contribuíram significativamente para o 

desenvolvimento sustentável; 

 As causas que originaram a criação de medidas no âmbito do desenvolvimento 

sustentável. 
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Compreender: 

 A importância da preservação e conservação do ambiente como forma de 

assegurar o desenvolvimento sustentável; 

 Políticas e compromissos internacionais do desenvolvimento sustentável e os seus 

efeitos em problemas locais, nacionais e globais; 

 A importância do desenvolvimento científico e tecnológico e dos movimentos 

culturais para a evolução da humanidade. 

Aplicar: 

 O pensamento crítico sobre as suas ações e avaliar a sua responsabilidade quanto 

à sustentabilidade ambiental; 

 Recorrendo à escrita para assegurar o registo e o tratamento de informação ouvida 

ou lida; 

 Criando um poster interativo e informativo sobre a temática. 

 

Propostas(s) de atividades(s)  

1.º Momento:  

       Em grupo, os alunos deverão pesquisar eventos, metas, personalidades marcantes do 

desenvolvimento sustentável desde os meados do século passado até à atualidade 

recorrendo a enciclopédias, manuais escolares, Internet e bibliotecas. 

2.º Momento:  

       Seleção da informação recolhida e elaboração de um friso cronológico. 

3.º Momento:  

       Redação de um breve documento crítico onde sejam elencadas ações/medidas 

individuais que promovam a sustentabilidade ambiental. 

4.º Momento:  

       Criação e desenho de um poster interativo sobre a temática. 

 

Dilema 

  

       A população mundial continua a aumentar exponencialmente, deparando-se a 

humanidade com um problema: como alimentar tantas bocas? Daí surge o dilema: 

devemos cultivar em grande escala, sem olhar a meios, pondo em risco a diversidade 

cultural e biológica ou devemos cultivar em locais menos produtivos, não alterando os 

costumes e hábitos das populações que neles habitam? 
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O território e a identidade das suas gentes 

 

Contextualização  

“O lugar onde vivemos é o modo universal de nos localizarmos na Terra.”
6
 

      Seguramente todas as regiões possuem segredos por desvendar, gestos e 

singularidades únicas que as enriquecem, mas que, na maioria das vezes, as ignoramos 

ou passam despercebidas aos nossos olhares, como por exemplo os recursos ambientais, 

os produtos alimentares típicos, as tradições milenares… 

      É através da paisagem que conseguimos estabelecer relações entre os elementos 

naturais e humanos de um território. O seu estudo facilita a motivação para a descoberta 

da nossa região, não como meros observadores, mas como críticos em relação àquilo que 

nos rodeia. Acreditamos só assim ser possível pensar global, ou seja, vivenciar o lugar, 

de maneira a mobilizar as gerações futuras. Conhecer local para agir global!  

      As atividades propostas pretendem que o aluno observe, compreenda e valorize o seu 

território e as suas gentes, numa primeira etapa e consequentemente divulgue os ex-libris 

da região através da criação de um spot publicitário. 

 

Disciplinas envolvidas 

Nucleares: Português, Línguas Estrangeiras, Geografia, Ciências Naturais, Tecnologias 

de Informação e Comunicação e Educação Visual. 

Complementares: História. 

 

Objetivos 

 Identificar: 

 Os setores da estrutura socioeconómica predominantes em determinada região: 

agricultura, comércio, indústria, turismo; 

 As diferenças culturais como fator identitário das comunidades locais; 

 Os tipos e a estrutura do anúncio publicitário. 

Compreender: 

 Os impactos da ação humana no território; 

 A importância da preservação e conservação do ambiente como forma de 

assegurar o desenvolvimento sustentável; 

 Reconhecendo modelos de cultura característicos de universos diferenciados. 

                                                             
6
 Geografia - Orientações Curriculares 3ºciclo, Ministério da Educação, Departamento da Educação 

Básica, p.6.  
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Aplicar: 

 Recolhendo informação temática relacionada com o meio natural recorrendo à 

imprensa; filmes; textos informação da internet; enciclopédias; livros; cd-roms 

para construir dossiers temáticos; 

 Construindo um spot publicitário e /ou pequenos textos para apresentar a 

informação recolhida; 

 Desenvolvendo as competências nas novas tecnologias. 

 

Propostas(s) de atividades(s)  

1.º Momento: 

       Recolha de informações sobre a história, geografia, economia, serviços, património 

cultural da região recorrendo a enciclopédias, informações na internet, postos de 

turismo… 

2.º Momento: 

       Síntese das informações recolhidas com a ajuda dos professores das disciplinas 

envolvidas. 

3.º Momento: 

       Redação de um anúncio publicitário da região respeitando a seguinte estrutura: 

slogan, texto argumentativo, logótipo e imagem. 

 

4.º Momento:  

       Criação de um spot publicitário para a divulgação da região com base nas etapas 

anteriores. 

 

 

 

 

Dilema 

       A divulgação e a sustentabilidade dos produtos regionais estão assentes em rigorosas 

e competitivas exigências de mercado. 

      Que caminho escolher: a competitividade ou a preservação da identidade regional?  
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Água: importância e simbologia. 

Contextualização 

Tudo na água nasceu! 

Tudo na água cresceu! 

Goethe, Fausto II (vv.8435-6)      

      A água desempenha um papel crucial na manutenção da vida da Terra e é considerada um 

recurso natural renovável. Logo, falamos de um direito universal. Aliás desde a pré-história 

que o ser humano desenvolveu as suas atividades próximo de locais com disponibilidade 

deste recurso, funcionando os rios muitas vezes como fronteiras naturais. Apelidada de 

elemento gerador de vida, a água está igualmente ligada ao nascimento e ao desenvolvimento 

de algumas civilizações como a egípcia e a romana. Na mitologia, no folclore e na religião, a 

água tem uma inesgotável simbologia, ela é símbolo de pureza do corpo, da alma e do 

espírito; símbolo batismal; símbolo de fertilidade; símbolo de renovação; símbolo de cura ou 

portadora de poderes proféticos. 

      A poética da água ou a representação da água serviu de inspiração a muitos escritores nas 

suas narrativas, como por exemplo a Camões n''Os Lusíadas, a Vergílio na Eneida, a Homero 

na Odisseia, a Horácio na Ars Poética, entre muitos outros. 

      Atualmente quando se fala de desenvolvimento sustentável, é fundamental abordarmos a 

temática da água e o dever cívico que cada um de nós deve ter em prol das gerações futuras. 

Importa referir, neste âmbito, que a partir dos anos 90 a literatura passou a assumir uma 

dimensão ecológica, ou seja, passou a servir a causa da sustentabilidade, não se limitando a 

falar de natureza. 

      As duas atividades propostas remetem, por um lado, para a consciencialização em torno 

da qualidade e da gestão da água, e por outro lado, para a descoberta do seu universo 

simbólico. 

 

 

 

 

Disciplinas envolvidas 

Nucleares: Português, Ciências Naturais, Ciências Físico-Químicas e Geografia. 

Complementares: História, Línguas Estrangeiras e Matemática. 
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Objetivos  

Identificar: 

 As propriedades da água; 

 A escrita como mediadora do equilíbrio do ecossistema; 

 Algumas ações que possam contribuir para a sustentabilidade da Terra; 

 

Compreender: 

 O simbolismo da água presente na literatura oral e tradicional; 

 A literatura como construtora de um pensamento da sustentabilidade; 

 A importância da gestão das bacias hidrográficas no abastecimento de água potável. 

Aplicar: 

 Promovendo a proteção da água e do ambiente natural numa perspetiva de 

desenvolvimento sustentável através de um debate; 

 Sensibilizando a comunidade para a problemática da água a fim de promover uma 

mudança de hábitos; 

 Recolhendo literatura oral e tradicional ligada à água.  

 

Propostas(s) de atividades(s) 

1ª Atividade: 

1.º Momento:  

       Pesquisa/recolha de informações sobre a temática da qualidade e gestão da Água em 

diversas fontes: manuais escolares; enciclopédias; documentários televisivos; reportagens; 

entrevistas; ensaios; entidades municipais, entre outras.  

2.º Momento:  

       Realização de um role-play (jogo de papéis sociais), no qual se promoverá um debate 

sobre a qualidade e gestão da água da rede pública da localidade. Os alunos/jogadores serão 

convidados a encenarem um papel específico e a participarem numa mesa-redonda 

promovida por um canal de televisão. A mesa-redonda tem como objetivo informar, 

esclarecer a população sobre a gestão que se faz deste recurso e a qualidade da água da 

torneira. 

Eis os intervenientes: 

 Moderador; 

 Engenheiro dos recursos hídricos; 
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 Agricultor; 

 Autarca; 

 Cidadão comum; 

 Ambientalista. 

 

 

2ª Atividade: 

    

1.º Momento:  

       Recolha de provérbios, cantigas, contos e expressões tradicionais da região referentes à 

água, preferencialmente numa biblioteca municipal e junto da população mais idosa 

aquando da realização da 2ª atividade da proposta “Água para todos: um desafio no espaço 

e no tempo” (caderno Memórias Humanas da Terra). 

 

2.º Momento:  

       Redação de um breve comentário sobre a simbologia / moralidade presente em cada 

um dos documentos recolhidos. Poder-se-ão juntar fotos dos locais relativos à temática 

aquando da realização da atividade de campo supracitada.  

 

Dilema 

 

      As empresas prestadoras de serviços que gerem a água, fazem-no baseadas em 

políticas empresariais de gestão de lucro, indiferentes às condições e necessidades do 

consumo, por outro lado, ações humanitárias lutam para conseguir fornecer água 

potável em zonas mais desfavorecidas, auxiliando-se num povo necessitado que insiste 

em ter uma participação ativa no processo. 

      Quem deveria ser responsável pela gestão da água? As empresas que visam a 

obtenção do lucro em prol de um recurso imprescindível ou outro tipo organização que 

funcione de maneira diferente? 

 

 

 

 

 

 

       Apesar de haver muitas campanhas de sensibilização em torno da disponibilidade 

da água e da sua distribuição pelo mundo, o verdadeiro problema em torno da água 

reside na mobilização e acesso a esse recurso. 



Ἀφέλεια 

Raízes da Memória para o Entendimento Global 

Comunicar, Criar, Ser 

42 
 

 

 

Ser consumidor responsável 

 

Contextualização 

 

      Vivemos uma cultura de consumo sem saber de onde vêm os produtos, como foram 

produzidos e os destinos dados aos resíduos (lixo) produzidos, e quais os impactos 

sociais e ambientais desse ato aparentemente simples de consumir. 

      A população mundial já consome cerca de 25% a mais de recursos naturais do que o 

planeta é capaz de repor. E com um número crescente de consumidores, o problema só 

tende a agravar-se e a repercutir-se em problemas como a falta de água potável, a 

poluição e a desigualdade social, se não mudarmos rapidamente a nossa maneira de 

encarar o consumo. O consumo responsável não é mais do que consumir de forma 

consciente, pensando nas consequências dos teus atos de compra sobre a qualidade de 

vida no planeta e na vida das futuras gerações.   

      Parece complicado? Mas não é. Trata-se de parar para pensar se realmente 

precisamos daquilo que estamos a comprar e se não há um produto durável que 

possamos usar no lugar dos descartáveis. Essa maneira de pensar tenta desfazer a triste 

realidade do consumo arrebatado onde o que importa é apenas o quanto se produz, 

vende e compra e não como. Quando vamos ao supermercado, por exemplo, somos do 

tipo de pessoa que compra sem ver o rótulo do produto? Costumamos fazer uma lista do 

que precisamos? Com que frequência costumamos reformar roupas e sapatos ou doá-los 

a instituições de caridade? E o telemóvel? Trocamo-lo sempre que sai um novo ou só 

quando é necessário? E quando deixamos de usar algo que ainda pode ser utilizado, 

simplesmente deitamos no lixo ou damos a instituições para sua reutilização? Fazemos 

reciclagem? O poder que temos nas mãos é imenso, pois desde o nosso ato de usar a 

água em casa até à compra de um produto ou contratação de um serviço, poderemos 

influenciar e diminuir os impactos socioambientais gerados pelo uso e consumo 

irracional dos nossos recursos naturais.  

Portanto, antes das compras, é importante perguntar: necessitamos mesmo desse produto 

ou serviço? Ele é económico? É não-poluente? É reciclável? Os seus ingredientes ou 

componentes são obtidos respeitando a preservação do meio ambiente e da saúde 

humana? Ele é seguro? A empresa respeita os direitos dos trabalhadores? A empresa 

respeita os direitos do consumidor? 

       Se nunca nos preocupámos com estas questões, então talvez nunca tenhamos 

praticado o consumo responsável, mas nunca é tarde para começarmos.  

Disciplinas envolvidas 

Nucleares: Português, Formação Cívica, Ciências Naturais e Ciências Físico-Químicas. 

Complementares: Geografia. 
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Objetivos 

Identificar: 

 O conceito de consumidor responsável; 

 Cultura de consumo e consumo de massas; 

 O comportamento do consumidor atual. 

Compreender: 

 A relação entre a sociedade de massas e o consumo em massa; 

 A macdonaldização do consumo e hábitos de consumo com estilos de vida; 

 A importância de mudar hábitos e formas de consumo. 

Aplicar: 

 Consciencializando para a importância de um consumo responsável; 

 Divulgando formas de consumo responsável; 

 Recolhendo alguns produtos que não cumpram os parâmetros de 

responsabilidade social e ecológica. 

Propostas(s) da atividades(s) 

1.º Momento:  

       Recolha de vários produtos junto de locais de comércio. 

2.º Momento:  

       Leitura e interpretação dos rótulos dos produtos com a ajuda dos professores de 

Ciências Naturais e/ou Ciências Físico-Químicas, no que respeita à simbologia neles 

presente; 

 

3.º Momento:  

       Criação de um folheto elencando formas de consumo responsável: como fazer 

compras? e a importância de ter bons hábitos de consumo.   

 

 

Esta proposta pode ser complementada com a atividade “Lixo Tecnológico, ambiente e 

saúde pública” (caderno Memórias Humanas da Terra). 
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Dilema 

      Acompanhar as tendências atuais de consumo com todas as implicações sociais e 

ambientais ou ter um consumo moderado e consciente, mesmo que os produtos que 

tenhamos estejam “ultrapassados” ou “fora de moda”? 
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Atividade unificadora: “Os Agentes de Mudança” – Canal Escolar 

 

Proposta de atividade 

      Utilizando o TIC, os alunos vão criar um canal de intervenção, sendo convidados a 

serem "agentes de mudança". 

       Através dos recursos obtidos ao longo dos laboratórios os alunos vão criar 

pequenos vídeos de intervenção utilizando elementos locais como meios expositores de 

problemáticas globais. 

      Expondo problematizações, resoluções e ocorrências em torno da ação local para um 

fim global, a comunidade escolar será alertada e incentivada para o desenvolvimento de 

uma cidadania ativa e participativa. 
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ANEXO - 

Disciplinas e 

atividades 

complementares 
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Educar o olhar a 

partir do lugar 
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Que mistérios encerram as lendas e os fósseis? 

Disciplinas envolvidas 

Nucleares: Português e Ciências Naturais. 

Complementares: História e Línguas Estrangeiras. 

 

Conteúdos programáticos abordados 

 Português: 

  Textos da Literatura Oral e Tradicional: lendas e mitos 

  Textos informativos: entrevista, notícia 

  Relato, paráfrase, síntese 

  Vocabulário: neologismos, arcaísmos e amálgamas 

  Recursos expressivos 

Ciências Naturais 

Terra em Transformação: 

 A Terra conta a sua história 

 

 

Atividades para as disciplinas complementares 

 

História: Pesquisa numa biblioteca ou na Internet de documentos que demonstrem a relação 

entre os mitos e os fósseis ao longo da história. 

Línguas Estrangeiras: Elaboração de um glossário ligado à temática abordada para cada uma 

das línguas estrangeiras. 

Proposta de atividade de Arqueologia 

"A Evolução Humana e seus Fósseis"      

   Palestra sobre a evolução humana analisada a partir das réplicas de crânios humanos 

fossilizados. 
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As sonoridades da Natureza 
 

Disciplinas envolvidas 

Nucleares: Português, Ciências Naturais e Geografia. 

Complementares: Tecnologias de Informação e Comunicação, Línguas Estrangeiras e 

História. 

 

Conteúdos programáticos abordados 

Português: 

 Escrita expressiva e lúdica 

 Texto poético: estrutura interna e externa, noções de versificação, recursos 

expressivos 

 Funcionamento da Língua: classes de palavras, campo lexical  

Ciências Naturais 

Terra em Transformação: 

 A Dinâmica externa da Terra 

 Ciência Geológica e Sustentabilidade da Vida na Terra 

Sustentabilidade na Terra:  

 Gestão sustentável de recursos 

 Geografia: 

 Atividades Económicas:  

o Os Recursos Naturais 

 

 

Atividade para as disciplinas complementares 

Tecnologias de Informação e Comunicação: Breve introdução sobre o que são códigos 

QR e sua funcionalidade como meio alternativo de comunicação. 

Línguas Estrangeiras: Pesquisa na comunicação social sobre a exploração e 

importância dos recursos minerais para o país. 

História: Recriação de quadros históricos que apresentem à comunidade a utilização dos 

recursos minerais pelo ser humano ao longo do tempo. 
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Atividade de Arqueologia 

"Os minerais na Pré-história" 

      Os minerais utilizados como pigmentos na pintura rupestre, preparação das tintas e 

sua aplicação. Demonstração do talhe de ferramentas líticas. 
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Outro olhar sobre a nossa localidade 

 

Disciplinas envolvidas 

Nucleares: Ciências Naturais, Ciências Físico-Químicas, Português, Geografia e outras 

disciplinam que queiram intervir. 

 

 

Conteúdos programáticos abordados 

 

À escolha do(s) professor(es).  

 

 

 

Atividade para as disciplinas complementares 

 

Não se aplica. 

 

Atividade de Arqueologia 

 

Peddy-paper arqueológico 

      Identificação de vestígios na localidade, que depois podem ser discutidos em 

laboratório. Poder-se-á realizar um pequeno relatório acerca do estado de conservação 

dos locais arqueológicos ou históricos ou mesmo analisar o seu risco de preservação. 
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Entre o Gesto e o 

Pensar  
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O Fogo: o Mito de Prometeu 

 

Disciplinas envolvidas 

Nucleares: Português, História e Ciências Naturais. 

Complementares: Educação Musical, Línguas Estrangeiras. 

 

Conteúdos programáticos abordados 

  Português: 

 Texto literário e texto poético 

 Mitologia Grega 

 História da língua nas suas vertentes sincrónicas e diacrónica 

 Resumo 

 

História: 

 

 Face à temática apresentada e de acordo com os conteúdos programáticos e as 

competências essenciais de 3 º ciclo da disciplina, a atividade proposta poderá ser 

realizada no 7º ou no 8º ano de escolaridade. 

Ciências Naturais: 

 Terra em transformação: 

o A Terra conta a sua história 

 

 

Atividade para as disciplinas complementares 

Educação Musical: Escolha/elaboração do tema musical a ser utilizado na exposição. 

 

  Línguas Estrangeiras: De forma a enriquecerem o seu vocabulário, os alunos 

poderão criar um minidicionário dos termos-chave desta atividade. 
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Atividade de Arqueologia  

      Propõe-se demonstrar as várias técnicas de produção de fogo. A atividade pode 

realizar-se na escola ou no museu. Ao ser realizada no museu é possível não só dar a ver 

as técnicas de produção, como também demonstrar a importância do fogo na produção de 

tecnologias (exemplo: produção de colas e cerâmica).  
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Oleiros por um dia 

 

Disciplinas envolvidas 

Nucleares: Português, História, Ciências Naturais, Educação Visual e Educação 

Tecnológica e Ciências Físico-Químicas. 

Complementares: Línguas Estrangeiras. 

 

Conteúdos programáticos abordados 

 

Português: 

 Textos de Literatura Oral e Tradicional 

 Relatório 

Ciências Naturais: 

 Terra no Espaço: 

o Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente 

 Terra em transformação: 

o Dinâmica Interna da Terra 

o Dinâmica Externa da Terra 

Ciências Físico-Químicas: 

 Terra em transformação: 

o Materiais 

o Energia 

Educação Tecnológica: 

 Os objetos companheiros do Homem 

 Funções sociais do objeto 

 Os materiais cerâmicos e as suas caraterísticas 

Educação Visual: 

 Relação Homem /Espaço 

 Estrutura/Forma/Função 

História: 

 As primeiras sociedades produtoras 

 



Ἀφέλεια 

Raízes da Memória para o Entendimento Global 

Comunicar, Criar, Ser 

56 
 

 

Atividade para as disciplinas complementares 

Línguas Estrangeiras: Tradução das informações constantes nas fichas dos objetos 

cerâmicos. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Atividade de Arqueologia 

“Cozedura de peças cerâmicas” ou  “ Cozinha Pré-Histórica” 

      Os alunos poderão participar na confeção e degustação de uma refeição pré-histórica 

interagindo com alimentos, técnicas e utensílios empregados pelo Homem na sua 

alimentação. 
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Cheiros e Sabores 

 

Disciplinas envolvidas 

Nucleares: Português, História e Ciências Naturais. 

Complementares: Ciências Físico-Químicas, Matemática e Línguas Estrangeiras. 

 

Conteúdos programáticos abordados 

Português: 

  Texto informativo, texto expositivo, síntese, verbete de enciclopédia 

 Contexto extraverbal: situacional, sociocultural, histórico 

 Famílias de palavras; etimologia; étimo 

  Glossário 

 Resumo 

 

História: 

 Face à temática apresentada e de acordo com os conteúdos programáticos e as 

competências essenciais de 3 º ciclo da disciplina, a atividade proposta poderá ser 

realizada em qualquer ano deste ciclo. 

Ciências Naturais:  

 Viver melhor na Terra 

o Organismo humano em equilíbrio: 

 Interferência no equilíbrio do organismo humano 

o Saúde individual e Comunitária 

o Ciência e Tecnologia e Qualidade de Vida 

 

 

 

Atividade para as disciplinas complementares 

Ciências Físico-Químicas e Matemática: identificar e classificar nutrientes, 

quantidades, DDR (dose diária recomendada), densidade e benefícios para a saúde das 

principais ervas aromáticas e especiarias usadas no nosso quotidiano. 

Línguas Estrangeiras: Tradução dos textos produzidos na atividade principal e/ou 

criação de um glossário ligado à temática: “Cheiros e Sabores”. 
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Atividade de Arqueologia 

 

      Preparação de infusões típicas da pré-história. Esta atividade pode ser realizada na 

escola ou no museu. 
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Os sons da terra 

 

Disciplinas envolvidas 

Nucleares: Português, Educação Musical e Ciências Físico-Químicas. 

Complementares: Línguas Estrangeiras, História, Ciências Naturais e Educação Física. 

 

 

Conteúdos programáticos abordados 

Português: 

 Texto poético e texto lírico: estrutura interna e externa, noções de versificação, 

recursos expressivos 

 Evolução fonética e semântica 

 Recursos linguísticos e extralinguísticos 

 

Educação Musical: 

 Memórias e tradições: cultura musical portuguesa 

 Formação Vocal e Instrumental: vocabulário musical 

 

Ciências Físico-Químicas: 

 O Som. 

 

Atividade para as disciplinas complementares 

 

Línguas Estrangeiras: Identificação e contextualização de géneros musicais característicos 

de vários países. 

História: Recolha e análise de documentos históricos, etnográficos relacionados com as 

tradições musicais portuguesas. 

Ciências Naturais: Identificação das matérias-primas utilizadas no fabrico dos instrumentos 

musicais. 

Educação Física: Criação de coreografias e movimento rítmico como complemento ao 

espetáculo musical. 
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Atividade de Arqueologia 

“ A música na pré-história” 

      Em contexto de sala de aula, mostra de vários instrumentos pré-históricos com recurso 

a PowerPoint para a explicação dos mesmos. No museu, a atividade será a experimentação 

de vários instrumentos pré-históricos: flautas em osso, percussão em pedra, madeira e pele. 
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Cuida de Ti para 

cuidares do Outro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ἀφέλεια 

Raízes da Memória para o Entendimento Global 

Comunicar, Criar, Ser 

62 
 

 

Menus com história 

 

Disciplinas envolvidas  

Nucleares: Português, História e Ciências Naturais. 

Complementares: Línguas Estrangeiras, Geografia, Matemática e Ciências Físico-

Químicas. 

Conteúdos programáticos abordados 

Português: 

 Texto informativo  

 Texto narrativo 

 Resumo 

 Evolução fonética e semântica 

 

História: 

 A Europa e o Mundo no limiar do séc. XIX:  

o Sociedade e Cultura num Mundo em Mudança 

 

Ciências Naturais: 

 Viver melhor na Terra: 

o Saúde individual e Comunitária 

o Organismo Humano em Equilíbrio 

 

Atividade para as disciplinas complementares 

Línguas Estrangeiras: Elaboração de um minidicionário com termos, expressões 

culinárias típicas de cada país, contendo a origem e o significado. 

Geografia: Exposição: “Por onde circulam os alimentos?” Recolha e elaboração de 

mapas com as diversas origens da alimentação no mundo moderno, o seu percurso e 

problematização da distribuição racional a nível mundial. 

Matemática e Ciências Físico-Químicas: Calcular as calorias (kcal e kj) e o custo 

aproximado para cada um dos menus. 

Atividade de Arqueologia 

“ A confeção dos alimentos na pré-história” 

 Atividade de cozinha pré-histórica exemplificando as várias técnicas utilizadas na época. 
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Disciplinas envolvidas 

Nucleares: Português, Formação Cívica, Línguas Estrangeiras, Ciências Naturais, 

Ciências Físico-Químicas e Educação Física. 

Complementares: Geografia e História. 

 

Conteúdos programáticos abordados 

 

Português: 

 Texto literário e texto não-literário 

 Síntese 

 Recursos linguísticos e extralinguísticos 

Línguas Estrangeiras: 

 Saúde e Bem- Estar 

 Novas tecnologias 

 Meio ambiente 

Formação Cívica: 

 Educação para a saúde 

 

Ciências Naturais: 

 Gestão Sustentável de Recursos Biológicos 

 Saúde individual e comunitária 

 Ciência, Tecnologia e Qualidade de Vida 

 

Ciências Físico-Químicas: 

 Classificação e propriedades dos materiais 

 

Educação Física: 

 Aptidão Física e Saúde 

 

 
 

Atividade  para as disciplinas complementares 

Geografia e História: Criação de um friso geográfico onde sejam identificados os 

locais/países de descobertas/inovações no âmbito da cosmética. 

 

Os segredos da Cosmética 

 



Ἀφέλεια 

Raízes da Memória para o Entendimento Global 

Comunicar, Criar, Ser 

64 
 

 

      Construção de objetos de adorno utilizando osso, conchas, contas em pedra. 

ou 

      Realização de pinturas faciais utilizando pigmentos naturais após um trabalho de 

pesquisa.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Atividade de Arqueologia 

“ Os adornos e as pinturas faciais da pré-história” 
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Saúde Mental: “mais vale prevenir do que lá chegar!” 

 

Disciplinas envolvidas 

Nucleares: Português, Ciências Naturais, Formação Cívica e Educação Física. 

Complementares: Línguas Estrangeiras. 

Conteúdos programáticos abordados 

 

Português: 

 Estratégias discursivas 

 Diálogo 

 Processos de formação de palavras: neologismos, abreviaturas, estrangeirismos e 

siglas 

 Recursos linguísticos e não-linguísticos 

 

Ciências Naturais: 

 Saúde individual e comunitária 

 Organismo humano em equilíbrio 

 Ciência, Tecnologia e Qualidade de Vida 

 

Formação Cívica: 

 Educação para a saúde 

 Prevenção e Risco 

 

Educação Física: 

 Atividades físicas desportivas 

 

Atividade para as disciplinas complementares 

Línguas Estrangeiras: Redação de uma breve notícia/síntese da palestra sobre saúde 

mental para o jornal escolar ou para o clube de línguas ou exploração do vídeo de 

sensibilização “Look Up”. 

Atividade de Arqueologia 

       Realização de uma pequena palestra com investigadores do museu tendo como 

temática a arte rupestre entendida como uma linguagem e a primeira manifestação clara, 

intelectual da humanidade. 

      Esta atividade pode ser integrada na Palestra: Evolução tecnológica e remanescentes 

do seu uso na evolução humana, desenvolvida na atividade “Tecnologia e Saúde- duas 

faces da mesma moeda” (caderno Memórias Humanas da Terra). 
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Global/Local 
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Ampulheta do desenvolvimento sustentável 

 

Disciplinas envolvidas 

Nucleares: Português, Ciências Naturais, Geografia e Educação Visual. 

Complementares: Línguas Estrangeiras e História. 

 

Conteúdos programáticos abordados 

Português: 

 Texto não literário: notícia, verbete de enciclopédia, artigo de divulgação científica, 

blogue 

 Glossário, terminologias 

 Processos de formação de palavras: neologismos, abreviaturas, estrangeirismos e 

siglas 

 

Ciências Naturais:  

 Sustentabilidade na Terra 

o Gestão sustentável dos recursos 

Geografia:  

 Atividades económicas  

Educação Visual: 

 Estrutura/Forma/Função 

 Relação Homem/Espaço 

 

Atividade para as disciplinas complementares 

Línguas Estrangeiras: Identificar os problemas atuais globais e ameaças ambientais 

referente ao seu país a partir de textos, dados estatísticos, fotografias, videogramas… 

História: Análise das consequências ambientais desencadeadas pela Revolução Industrial e 

redação de um pequeno texto ou PowerPoint. 
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Atividade de Arqueologia 
 

 

      Realização de uma palestra tendo como tema a sustentabilidade de um modo de vida 

nómada numa sociedade paleolítica e as consequências desse modo de vida para 

sedentário. O orador poderá ser um investigador em pré-história. 
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O território e a identidade das suas gentes 

 

Disciplinas envolvidas 

Nucleares: Português, Línguas Estrangeiras, Geografia, Ciências Naturais, Tecnologias 

de Informação e Comunicação e Educação Visual. 

Complementares: História. 

 

Conteúdos programáticos abordados 

Português: 

 Texto não literário: anúncio publicitário 

 Processos linguísticos: tipos e formas de frase; classes de palavras; jogos de 

palavras; recursos expressivos 

 Síntese 

 

Línguas Estrangeiras: 

 Hábitos e costumes 

 Serviços 

 Vida económica e social 

Geografia:  

 Diversidade cultural: fatores de identidade e de diferenciação das populações 

 Atividades económicas: recursos, processos de produção e sustentabilidade 

 

Ciências Naturais: 

 Sustentabilidade na Terra: Gestão Sustentável dos Recursos; Proteção e 

conservação da Natureza 

 

Tecnologias de Informação e Comunicação: 

 Projeto Multimédia: Windows Movie Maker. 

Educação Visual: 

 Comunicação Visual: signos visuais; poder das imagens; imagem publicitária; 

áreas do Design e Comunicação. 
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Atividade para as disciplinas complementares 

História: Pesquisa, identificação e contextualização de monumentos emblemáticos da 

região. 

Atividade de Arqueologia 

O território à luz da pré-história” 

      Visita a locais arqueológicos do concelho onde a escola se insere com o objetivo de dar 

uma visão de território e de como começou a ser explorado desde tempos remotos.  
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Água: importância e simbologia. 

Disciplinas envolvidas 

Nucleares: Português, Ciências Naturais, Ciências Físico-Químicas e Geografia. 

Complementares: História, Línguas Estrangeiras e Matemática.  

 

Conteúdos programáticos abordados 

 

Português: 

 Texto Narrativo: Literatura oral e tradicional 

 Texto não literário: reportagem; verbete de enciclopédia, entrevistas, artigo de 

opinião, notícia 

 Glossário, terminologias 

 Processos de formação de palavras: neologismos, abreviaturas, estrangeirismos e 

siglas 

 Processos linguísticos: tipos e formas de frase; classes de palavras; jogos de 

palavras; recursos expressivos 

 Síntese 

 

Ciências Naturais: 

 Sustentabilidade na Terra 

o Ecossistemas 

o Gestão Sustentável dos Recursos 

Ciências Físico-Químicas: 

 Sustentabilidade na Terra 

o Reações Químicas 

o Mudança Global 

o Gestão Sustentável dos Recursos 

Geografia: 

 O Meio Natural 

 Atividades económicas: recursos, processos de produção e sustentabilidade 
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Atividades para as disciplinas complementares 

 

História: Elaboração de posters sobre a relação entre o ser humano e a água ao longo 

dos tempos. 

Línguas Estrangeiras: Explorar os conceitos- chave abordados na atividade, os quais 

normalmente não são abordados nessas disciplinas. 

Matemática: Inquérito junto da população sobre os seus consumos de água. 

Tratamento estatístico dos dados. 

 

 

A importância dos recursos hídricos e a sua gestão durante a Pré-História 

 

     Palestra com arqueólogo sobre a importância dos recursos hídricos na Pré-História. 

     Visita a um local de pesca tradicional onde serão comparadas as técnicas recuperadas 

pela arqueologia e aquelas que se utilizam na pesca tradicional. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade de Arqueologia 
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Ser consumidor responsável 

 

Disciplinas envolvidas 

Nucleares: Português, Formação Cívica, Ciências Naturais e Ciências Físico-Químicas. 

Complementares: Geografia. 

 

Conteúdos programáticos abordados 

Português: 

 Texto não literário: folheto 

 Glossário, terminologias 

 Processos de formação de palavras: neologismos, abreviaturas, estrangeirismos e 

siglas 

 Processos linguísticos: tipos e formas de frase; classes de palavras; jogos de 

palavras; recursos expressivos. 

 

Formação Cívica: 

 Educação para a cidadania 

 

Ciências Naturais: 

 Ciência, Tecnologia e Qualidade de Vida 

 Gestão sustentável dos recursos 

 

Ciências Físico-Químicas: 

 Sustentabilidade na Terra: Gestão sustentável dos recursos. 

 

 

Atividade para as disciplinas complementares 

Geografia: Elaboração de um inquérito a realizar num supermercado com o objetivo de 

identificar os hábitos de consumo das pessoas. 

 

 

 

Atividade de Arqueologia 

Palestra sobre os hábitos de consumo numa sociedade caçadora-recoletora 

convidando como orador um arqueólogo. 
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http://www.youtube.com/watch?v=N_Jr8BBfD_U
http://www.youtube.com/watch?v=-GbbAk9bExI
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DIAS, Sara; BATISTA, Frederico – Os Jovens e a Saúde Mental- Parte II – Da 

construção de identidade aos comportamentos de risco (registo vídeo) 

Coordenado pelo Conselho Nacional de Juventude - Portugal (CNJ), pelo 

Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e em parceria com a 

Associação Nacional de Estudantes de Nutrição (ANEN). Agosto 2014. 

Disponível na internet em: http://www.youtube.com/watch?v=1VktXa-cA9w 

(2:15mn): cor. 

DIAS, Sara; BATISTA, Frederico – Os Jovens e a Saúde Mental- Parte III – 

Comportamentos de risco na adolescência (registo vídeo) Coordenado pelo 

Conselho Nacional de Juventude - Portugal (CNJ), pelo Instituto Português 

do Desporto e Juventude (IPDJ) e em parceria com a Associação Nacional de 

Estudantes de Nutrição (ANEN). Agosto 2014. Disponível na internet em:  

http://www.youtube.com/watch?v=PXtQaU4LP9c (2:36mn): cor. 

OMS e WONCA “Integração da Saúde Mental nos Cuidados de Saúde Primários. 

Uma Perspectiva Global” Alto Comissariado da Saúde, Outubro 2009. 

SILVA, Carla; et al. –Conceções sobre os efeitos da Internet ao nível da saúde: Um 

projeto em estudo com alunos do 1ºCiclo do Ensino Básico. In: B.Pereira & 

G.S.  

Carvalho (Coord). Atas do VII Seminário Internacional de Educação Física, Lazer e 

Saúde: A atividade física promotora de saúde e desenvolvimento pessoal 

e social. CIEC, Instituto de Educação, Universidade do Minho, 2011: 

pp.1351-1362. ISBN: 978-989-8537-00-3. 

TURK, Gary – Look Up (Registo vídeo). Disponível na Internet em: 

http://www.youtube.com/channel/UCfHJe1XCvPckXPcgKh2V-5A  (4:59 

min.): cor. 

 

GLOBAL/LOCAL 

Ampulheta do desenvolvimento sustentável 

MOTTA, Lucinda e Maria dos Anjos Viana – Bioterra – Sustentabilidade na Terra. 

1ªEdição. Porto. Porto Editora. 2007. ISBN 978-972-0-32902-8. 

VEIGA, José Eli da – Um passo adiante e dois para trás- Rio+20. Política Externa, 

vol.21, nº3, julho-setembro 2012, pp.1-25. (Consultado em setembro 2014). 

Disponível na internet em: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:u7GrylJPMT0J:cebri

.org/midia/documentos/pasoadiante.pdf+&cd=9&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=pt 

 

http://www.youtube.com/watch?v=1VktXa-cA9w
http://www.youtube.com/watch?v=PXtQaU4LP9c
http://www.youtube.com/channel/UCfHJe1XCvPckXPcgKh2V-5A
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:u7GrylJPMT0J:cebri.org/midia/documentos/pasoadiante.pdf+&cd=9&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=pt
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:u7GrylJPMT0J:cebri.org/midia/documentos/pasoadiante.pdf+&cd=9&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=pt
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O território e a identidade das suas gentes 

EVANGELISTA, Júlio – Cantares de todo o ano – Selecção de cantigas populares 

portuguesas. Colecção Educativa. Série F nº6. Lisboa.  

MARQUES, Gentil; SANTOS, Bruno – Lendas dos Nomes das Terras Parte II- Série 

Lendas de Portugal. Editora Cofina Media.2006. ISBN 972-99026-8-2. 

MARQUES, Gentil; FRAGATEIRO, Fernanda – Lendas de Portugal Parte I- Série 

Lendas de Portugal. Editora Cofina Media.2006. ISBN 972-99026-7-4. 

OOSTERBEEK, Luíz et al. (coord.) – Mudança Global: símbolos e tecnologia nas 

origens do agro-pastoralismo no Alto Ribatejo. Câmara Municipal de 

Mação, 2013. ISBN- 978-972-95143-5-7. 

 

Água: importância e simbologia 

DEUSDADO, Arminda Sousa – Campanha “Água é de todos” – Biosfera RTP 2 

(registo vídeo) (Consultado em agosto 2014) Disponível na internet em: 

http://www.youtube.com/watch?v=IbzxoWH507o 

GOMES, Carlos – A Água e as fontes no imaginário português. Portal do Folclore 

Português. (Consultado em setembro de 2014) Disponível na internet em: 

http://www.folclore-

online.com/textos/carlos_gomes/agua_fontes_imaginario_popular/index.html

#.VCLkSpRdWHU 

MALCATA, F. Xavier – Água – Um desafio sem Espaço nem tempo. 1ªEdição. 

Lisboa: Universidade Católica Editora, 2009. ISBN 9789725402412. 

TRESIDDER, Jack – Os símbolos e o seu significado- Um guia ilustrado da 

interpretação de mais de 1000 símbolos. Círculo de Leitores, 2000. ISBN 

972-42-2320-5. 

QUERCUS – Associação Nacional de Conservação da Natureza – “Sim, podemos 

confiar na água da torneira” (registo vídeo) (Consultado em agosto 2014). 

Disponível na internet em: http://vimeo.com/85833713 

 

Ser consumidor responsável 

AMB3E – Associação Portuguesa de Gestão de Resíduos. Área de parceiros. 

Operadores logísticos (em linha). (Consultado em 21 de agosto de 2014).  

http://www.youtube.com/watch?v=IbzxoWH507o
http://www.folclore-online.com/textos/carlos_gomes/agua_fontes_imaginario_popular/index.html#.VCLkSpRdWHU
http://www.folclore-online.com/textos/carlos_gomes/agua_fontes_imaginario_popular/index.html#.VCLkSpRdWHU
http://www.folclore-online.com/textos/carlos_gomes/agua_fontes_imaginario_popular/index.html#.VCLkSpRdWHU
http://vimeo.com/85833713
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               Disponível na internet em: 

http://www.amb3e.pt/mapaCentros.aspx?lang=pt&id_object=1199&caso=ma

pas&lista=True 

LEONARD, ANNIE – The Story of Stuff Project and Free Range Studios – Tides 

Foundation Funders Workgroup for Sustainable Production and 

Consumption– 2013. (Consultado em agosto 2014). Disponível na internet 

em: http://www.youtube.com/watch?v=Q3YqeDSfdfk (21:17mn). 

http://www.amb3e.pt/mapaCentros.aspx?lang=pt&id_object=1199&caso=mapas&lista=True
http://www.amb3e.pt/mapaCentros.aspx?lang=pt&id_object=1199&caso=mapas&lista=True
http://www.youtube.com/watch?v=Q3YqeDSfdfk

