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Enquadramento do Projeto:

A expansão marítima portuguesa contribuiu, de modo significativo, 
para:

➢ o conhecimento do mundo

➢ a aproximação de povos e culturas

➢ o desenvolvimento do conhecimento em domínios como a ciência, a 
alimentação, a saúde, o comércio e a técnica. 



Enquadramento do Projeto:

A jornada marítima de Fernão de Magalhães, desenvolvida entre 1519 e 1522, 
constitui:

➢ uma referência na História da Humanidade, 

➢ é considerada percursora do processo de globalização dos séc. XXI, aproximando

povos, culturas e conhecimento.



Enquadramento do Projeto:

Num período de três anos:

➢ atravessaram-se, mares, oceanos e continentes;

➢ observaram-se fenómenos naturais nunca antes vistos;

➢ conectaram-se culturas díspares, provando que a circularidade terrestre é
declaradamente um fator de união.



Adesão à Rede de Escolas Magalhânicas (REM)

Pertinência pedagógica do projeto:

• A REM Rede de Escolas Magalhânicas é um projeto pedagógico inovador e
pioneiro, constituindo um espaço de intercâmbio, de partilha de
conhecimentos, experiências e recursos pedagógicos.

• Pretende-se que seja um projeto pedagógico indutor de novas formas de
aprendizagem, assente numa perspetiva humanista e inclusiva, baseada nos
valores do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.



A Rede de Escolas Magalhânicas propõe como lema  orientador :

NAVEGAR – CONHECER – ACOLHER 

➢ dos projetos/atividades a realizar ao longo dos anos letivos de 2019/20, 2020/21  
e 2021/22, na plataforma digital. 

➢ a operacionalizar através dos subtemas do universo magalhânico: 

A Viagem…

O Mar… 

O Céu…

Eu e o Outro…



A Escola propõe como tema aglutinador/tema chapéu para o  
desenvolvimento dos Projetos de turma, DACs e outras atividades:

Olhar o Mundo 



Objetivos do desenvolvimento do Projeto:

❖ Valorizar o legado da primeira viagem  relativo às diferentes áreas do saber como a História, a Geografia, as 
Ciências Naturais, a Matemática, a Cartografia, as Ciências Náuticas, a Oceanografia, a Astronomia e a 
Economia; 

❖ Sensibilizar para o desenvolvimento económico e social, como garantia da sustentabilidade do planeta e da 
continuidade da vida na Terra;  

❖ Valorizar o mar/oceano, apostando na informação e na educação sobre os ecossistemas marinhos 
(alimentação, clima, farmacêutica) do território oceânico nacional; 

❖ Incentivar  a educação intercultural e inter-religiosa, contribuindo para a aproximação de povos e culturas; 



Linhas orientadores para o trabalho a desenvolver:

❖ Articulação com Plano Nacional das Artes, E Twining e Erasmus

❖ Articulação com Clube de Teatro, Clube ACT e Desporto Escolar (Dança)

❖Articulação com Parceiros institucionais – Ensino Articulado de Música e Dança 

❖ Integração nos Projetos de turma, DACs e outras atividades do PAA

• Modelo de planificação  de Projetos e Dacs

• Exemplos de trabalho interdisciplinar e intraciclos





Ação de Formação

Do legado da Viagem de Fernão de Magalhães à Cidadania Global –

elaboração e aplicação de metodologias ativas em articulação curricular 

Formandos: 

Ana Maria Pereira Lourenço Mendes  

José Pedro Rodrigues Corado 

Maria de Fátima Morais Oliveira 

Paula Cristina Torrão da Silva                       









https://www.youtube.com/watch?v=-14F9wqzcaI

https://www.dge.mec.pt/noticias/v-centenario-da-viagem-da-circum-navegacao

https://blogue.rbe.mec.pt/500-anos-da-circum-navegacao-de-fernao-2282594

https://live.etwinning.net/partnerforums/forum/1/topic/767072?reply=768954

https://www.youtube.com/watch?v=-14F9wqzcaI
https://www.dge.mec.pt/noticias/v-centenario-da-viagem-da-circum-navegacao
https://blogue.rbe.mec.pt/500-anos-da-circum-navegacao-de-fernao-2282594
https://live.etwinning.net/partnerforums/forum/1/topic/767072?reply=768954

