
Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia  
Domínios de Articulação Curricular (DAC) – 6.º Ano (2019/2020) 

 

Tema do projeto Disciplinas/Áreas envolvidas 
Conteúdos/Aprendizagens 

essenciais a trabalhar 
Situações de Aprendizagem 

Instrumentos de 
Avaliação 

Calendarização 
(mês) 

Ondas que nos unem 

e ensinam 

(projeto Erasmus+) 

Todas as interessadas 

. A definir por cada disciplina e no 
âmbito do projeto com o objetivo 
de se elaborarem apresentações 
várias sobre os tópicos a 
desenvolver (6A – Desportos 
náuticos; 6B – Tradições e 
costumes; 6C - Desportos náuticos – 
surf; 6D – Património local; 6E – 
Dunas, praias e Berlengas; 6F - 
Floresta, agricultura e pesca;) 

A considerar na avaliação das 

disciplinas envolvidas 

(critérios  a definir em conjunto) 

 

(a definir em conjunto 

pelas disciplinas 

envolvidas) 

Observação direta 

outubro a maio 

OBJETIVO(S): 
. Desenvolver o tema do projeto Erasmus+ “Ondas que nos unem e ensinam”; 
. Elaborar pesquisas, selecionar e organizar a informação a partir de fontes diversas e criar apresentações em diversos suportes, integrando saberes prévios para construir novos 
conhecimentos; 
. Realizar trabalhos a apresentar nas diferentes mobilidades, em representação do agrupamento, e a divulgar no website do projeto; 
. Conhecer o meio envolvente (tradições, costumes, floresta, agricultura, pesca, património local, praias, reservas, desportos náuticos…); 
. Conhecer melhor o surf e a sua prática (história, equipamento, precauções, regras, campeonatos, escolas de surf, praias onde praticar surf, valores, riscos e perigos, centro de alto 
rendimento, economia local, surf no mundo…); 
. Desenvolver as capacidades de comunicação, relacionamento e cooperação com os outros; 
. Promover a aquisição de conhecimentos relacionados com a comunidade local; 
. Escrever textos, de acordo com o género textual que convém à finalidade comunicativa e em diferentes línguas; 
. Manipular e manusear materiais e instrumentos diversificados para controlar, utilizar, transformar, imaginar e criar produtos. 
. Sensibilizar os alunos para o exercício de uma cidadania consciente, dinâmica e informada, e para a prática desportiva; 
. Integrar saberes de diferentes disciplinas;  
. Desenvolver uma abordagem integrada para uma melhor compreensão dos conceitos de sustentabilidade, economia circular e economia azul;. 
. Utilizar linguagens e suportes diversos na transmissão e divulgação do conhecimento. 

ATIVIDADES/TEMAS: 

Português 
. Estrutura do texto (informativo) 
. Criação de poemas; 
. Lendas locais (S. Leonardo; As duas arcas; Pedro e Inês…) 

Inglês 
. Legendagem de imagens várias (em Inglês e Português); 
. Elaboração de textos em Inglês (língua oficial do projeto); 

HGP 
. Património local; 
. A importância do mar ao longo da história (na economia glocal); 



CN 

. Plasticologia; 

. Plantas, movimentação das dunas, microplásticos e erosão costeira; 

. Energias renováveis – energia das ondas (Waveroller); 

. Olhar pelo litoral – sessão com a Coastwatch (Baleal) com recolha de dados (observar e identificar os seres vivos, os tipos de substratos, a morfologia das zonas 
costeiras, os resíduos, a poluição e as principais ameaças e riscos naturais  e/ou antrópicos; 
. Conhecer e divulgar algumas medidas de preservação do património natural e do ambiente; 

Matemática . Organização estatística dos dados recolhidos; 

EMusical . Criação de uma música sobre o tema (musicar o poema elaborado em português) ou cantar músicas sobre o mar; 

EFísica 
. Percurso (barragem, pinhal de Ferrel…); 
. realização de desportos náuticos (surf, canoagem, vela…); 

EVisual 
. Ilustrações várias; 
. Construção de um Passaporte Azul; 
. Criação de um logo para o projeto (6B, 6D e 6E); 

ETecnológica 
. Construção de objetos com materiais reciclados ou apanhados na praia, sobre o tema “O mar”; 
. Construções em 3D 

TIC 
(6ACD) 

. Construção de vídeos e/ou apresentações em suportes diversos; 

. Elaboração de folhetos; 

. Elaboração de fotorreportagens;  

OComplementar – 
Lit. Científica 

(6BEF) 

. Pesquisa, seleção e organização da informação; 

. Recolha de imagens/dados/vídeos/músicas…; 

. Construção de um scavenger hunt (pelo património local), em parceria com TIC e CD; 

CDesenvolvimento 

. Organização dos trabalhos; 

. Apresentação dos trabalhos; 

. Construção de um scavenger hunt (pelo património local), em parceria com TIC e OCLC; 

. Conhecer e divulgar algumas medidas de preservação do património natural e do ambiente; 

. Construção de um Passaporte Azul (com todas as disciplinas); 

. Apresentação, votação e seleção do logo para o projeto (6A, B, D e E); 

Clube 3D . Elaboração de projetos em 3D e impressão de objetos relacionados com o tema do projeto; 

AVALIAÇÃO E MONITORIZAÇÃO: 

. Auto e Heteroavaliação: os alunos participam no processo de avaliação desde o início, na criação e debate de ideias, na definição das atividades a desenvolver, na tomada de decisão, na 

apresentação do produto final e nos processos de auto e heteroavaliação. 

. Instrumentos de avaliação (a aplicar por disciplina):  

 - Grelhas de observação direta focalizadas (interesse; capacidade de intervenção e argumentação; participação; autonomia; e empenho); Relatórios (de percurso, de experiência, de 

projeto…); Grelhas de auto e heteroavaliação por disciplina; Observação direta;  

. Portefólio Digital (vídeos, apresentações, fotorreportagens, folhetos, construções em 3D, dados estatísticos…) 

. Momentos intermédios de regulação e avaliação do trabalho desenvolvido de modo a:   

         - Dar indicações que permitam reformular e/ou progredir no trabalho / aprendizagens; Intervir atempadamente junto dos alunos com mais dificuldades; Reforçar positivamente o 

desempenho dos alunos. 

 


