




AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS DE 

MOURE E RIBEIRA DO NEIVA



AMARELO DE INDANTRENO 

OU

CIENTISTAS POETAS E VICE VERSA



Diagnóstico:

Lacunas nos domínio da leitura e da escrita;

Os resultados de avaliação pouco satisfatórios a 

português e a matemática; 

Desinteresse generalizado pelas ciências e pela

matemática. 

Lacunas no acesso, produção e uso crítico da 

informação; 



Realização de pesquisas sem acompanhamento nem

orientação;

Resultados dos trabalhos geralmente pouco satisfatórios.

Recursos e as ferramentas digitais subaproveitados - na

obtenção da informação, na construção do conhecimento

e na sua divulgação. 



Pontos fortes:

Apetência dos alunos para a utilização dos 

telemóveis e tablets;

Entusiasmo por atividades experimentais.



OBJETIVOS:

Desenvolver estratégias de pesquisa para obtenção de informação credível e

mobilizar, de forma criteriosa, a informação digital recolhida em fontes

diversas e fomentar o uso crítico e ético da informação e dos média.

Melhorar as competências na área da leitura e da escrita através da

mobilização do conhecimento para aplicação a novas situações de

aprendizagem.

Partilhar conteúdos produzidos e dar visibilidade aos trabalhos realizados

pelos alunos com recurso a ferramentas digitais.



Descrição do projeto: 



Impactos

 Melhorias na capacidade de distinguir informação útil de acessória e no 

tratamento da informação.

 Rigor no processo de seleção da informação e no uso ético da mesma.

 Disponibilidade dos docentes para efetuar trabalhos em colaboração com 

a BE.

 Valorização, por parte dos docentes, de trabalhos que divergem dos 

padrões tradicionais de apresentação dos trabalhos de pesquisa.

 Desenvolver o gosto pela ciência, pela matemática, pela leitura e pela

escrita.



Público alvo:

Ano 1 - uma turma do 4.º ano e outra do 5.º ano

No 2.º ano do projeto serão integradas outras turmas do 

agrupamento e o pré-escolar.

Responsáveis pelo projeto:

Professora Bibliotecária/coordenadora do departamento 

do 1.º ciclo/coordenadora departamento de ciências 

experimentais e coordenadora educação pré-escolar 

(no 2.º ano). Professor titular de turma. Professores da 

turma de 5.º e DT.


