
Projeto E.M.A. 
(Estímulo à Melhoria das Aprendizagens) 

Tejo: Um rio de Conhecimento 



Objetivo Geral 

• Desenvolver nos alunos competências relacionadas 

com a prática experimental que reforcem a 

motivação, a criatividade e a transversalidade 

do conhecimento, visando a melhoria da 

qualidade do ensino e do sucesso educativo; 

revitalizar as práticas letivas através da 

formação do corpo docente e o envolvimento de 

investigadores externos. 

 



Equipa dedicada 

Conselhos de turma das turmas do projeto 

• Turmas – 5 turmas do 8º ano; 5/6 turmas do 11º ano 

• N.º de alunos ≈ 200 alunos 

• Docentes ≈ 50  

 



Equipamentos – 1ª fase 

Tablets Sensores 

…em sala de aula … no campo 



Equipamentos – 1ª fase 

10 calculadoras TI-Nspire CX – com ecrã a 
coresl + Software para computador TI-Nspire™ Lab Cradle 

TI-Nspire™ CX Navigator™ 



Equipamentos – 1ª fase 

Computador multimédia Maquina fotográfica 



Equipamentos – 1ª fase 

Microscópio com tablet Binóculos 



Quadros Interativos - ativos 

Pavilhão A Pavilhão B Pavilhão C Pavilhão E Pavilhão F 

Sala 27 Sala 39 Sala 81 Sala 172 Sala 153 

Sala 29 Sala 57 Sala 135 

Sala 33 

Sala 34 Sala 58 



Equipamentos – 2ª fase / 2º ano 

exterior Laboratorial 

interior Laboratorial 

interior Informático 

Exterior Multimédia 



EMA – 2º Ano 

Articulação disciplinar 

Manter ativas as parcerias externas ativas – eventos envolvendo alunos 

Metodologias inovadoras dentro e fora da sala de aula 

Articulação disciplinar 

Manter ativas as parcerias externas ativas 

Metodologias inovadoras dentro e fora da sala de aula 

Generalizar o envolvimento dos projetos da escola – Ecoescolas; PES, Biblioteca… 

Aplicação das metodologias e articulação às novas turmas 

Generalizar recursos, parcerias, metodologias e articulação horizontal e vertical 

Utilizar os equipamentos e recursos mantendo as metodologias ao serviço do ensino e 
da aprendizagem 



Metodologias 
 

 

 

 

 

 

 

Turma + 

7º Ano Matemática e Português  2 Turmas 

8º Ano Matemática e Português  2 Turmas 

9º Ano Matemática e Português  1 Turma 

Coadjuvação (1 bloco semanal)5+6 

8º Ano Inglês 

10º Ano Matemática e Potuguês 

10º Ano Biologia e Geologia 

11º Ano Física e Química 

12º Ano Potuguês 



Metodologias 

Recurso a ferramentas digitais e ferramentas multimédia 
sempre que se considere adequado e pertinente. 

 



Metodologias 
Planificações na Drive – 8º e 11º anos – por turma 

Articulação curricular horizontal e vertical 

Integração dos Projetos de Escola – Biblioteca; PES; 
Ecoescolas, etc. 

Reutilização dos recursos e articulações de 7º e 10º anos 

Continuação nos 8º e 11º anos 

 



Metodologias (ver apresentação de set de 2015 – DRIVE) 

•Formação de professores nas áreas envolvidas no estudo – científicas e tecnológicas; 

•Utilização das plataformas de trabalho colaborativo Moodle e Google Drive, em permanência; 

•Sessões semanais de trabalho colaborativo dos professores das turmas envolvidas;  

•Pesquisa, organização e tratamento documental; 

•Realização de atividades práticas / laboratoriais na escola (em aula ou no recinto escolar);  

•Realização de atividades práticas em campo – aulas de investigação na área territorial do 
concelho;  

•Recolha de amostras de água, solo, sedimentos, etc., com análise in loco através de kits e 
utensílios digitais; 

•Observação e análise dos organismos vivos in loco com recolha de informações de forma 
digital; 

•Análise estatística de dados sobre a região, envolvendo Geografia, Biologia, Geologia, 
Química, Física e Matemática; 

•Execução de atividades teórico-práticas / laboratoriais em instalações externas à escola; 

•Sessões teórico-práticas com investigadores convidados; 

•Comemoração de dias temáticos sobre aspetos relacionados com o tema;  

•Encontros com autores que abordam temas sobre o Tejo, promovidos pela Biblioteca Escolar;  

•Produção de recursos materiais e digitais associados ao desenvolvimento do projeto:  

•Posters; Guiões; Protocolos experimentais; Recolha de textos literários e científicos; Artigos 
no jornal da escola; Artigos no blog DeLeitura. 

•Divulgação à comunidade educativa através da página da escola; blog DeLeitura: depressa ou 
devagar, rúbrica Ler+Ciência, entre outras rúbricas; Plataforma digital própria; RTE; posters 
de divulgação a afixar no concelho. 

•Participação em concursos do interesse dos alunos: Olimpíadas da Matemática, Biologia e 
Geologia; 

•Concurso de vídeo sobre atividades saudáveis no Tejo, promovido pelo PES;  

•Construção e atualização da plataforma de divulgação do projeto, curso profissional de técnico 
de Multimédia; 

•Produção de vídeos e reportagens fotográficas utilizando recursos multimédia, curso 
profissional de técnico multimédia; 

•Aplicação do projeto Professor + (7º ano - Port. E Mat./ 10º ano – Mat.)  

•Existência de um professor coadjuvante nas disciplinas de Biologia e Geologia, Física e 
Química e Matemática – 10º e 11º anos, durante um bloco semanal; 

•Recurso a ferramentas digitais e ferramentas multimédia sempre que se considere adequado 
e pertinente. 

•Em relação aos alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente (NEE) e 
alunos cujo português é língua não materna, para além das metodologias anteriores pretende-
se: organização de grupos de trabalho reduzidos; exploração de todos os canais de 
conhecimento; ênfase na experiência com o mundo, exposições apoiadas em trabalhos práticos, 
utilização de tablets como promotores de autonomia, de desenvolvimento e aquisição de 
conceitos. 

 



Formação 

Quadros Interativos 

Khan Academy (12 de outubro) 

... 

 



Visitas de estudo 

Varino Amoroso – 28 de setembro; 3 de outubro 

... 

 

NOTA: manter 

ativas as parcerias 

com a FCT; CM 

Seixal e ativar 

outras parcerias. 



Conclusão 



Séc. XXI – Que competências para os 
estudantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pedro, Matos, Pedro  Abrantes, 2011) 



Séc. XXI – Que competências para os 
professores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A realidade atual dos jovens que habitam o sistema educativo é distinta daquela que 

acolheu a geração que hoje atua como seus professores.  

A hierarquia na relação entre professor-estudante, determinada pelo acesso e 

domínio do conhecimento, surge em risco quando o foro de conhecimentos e o domínio de 

competências em questão são de índole digital. 

Revelando níveis reduzidos de competências digitais, os professores começam a ser 

sinalizados como em risco de exclusão digital. 

Inevitabilidade crescente da atualização e  

da formação ao longo da vida. 



Pontos de vista… 



… e perspetivas 



Bom Trabalho! 


