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DETALHES DO PROJETO 

 
 

ANO LETIVO 2017-2018 

ANO DE 
ESCOLARIDADE 

8 ANO (13-14anos) 

PERÍODO  

SESSÕES  

TÍTULO 
“A INFLUÊNCIA DOS FATORES ABIÓTICOS NO DESENVOLVIMENTO 
DOS SERES VIVOS” 

DISCIPLINAS 
Matemática, Ciências Naturais, Físico-Química, Língua Materna, Geografia, 
TIC, Inglês 

 
PONTOS DE UNIÃO 

(PERGUNTAS 

CONDUTORAS) 

Por que é que existe uma enorme diversidade de seres vivos? 
Como é que os seres vivos se adaptam para sobreviver a diferentes 
ambientes? 
Qual é a influência da temperatura, da humidade, da luz e do PH nas 
adaptações e comportamentos dos diferentes seres vivos? 

COMPETÊNCIAS 
CHAVE 

 
A: COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS 

  

COMPETÊNCIA (UE) 
 

TAREFAS 

 

1.Aprender a aprender 4-14 

2.Espírito de iniciativa e empreendedorismo 3-4-5-16 

3. Social e cívica 1-3-13-14-16-17 

 

B: COMPETÊNCIAS POR DISCIPLINA 

  

COMPETÊNCIA (UE) 

 

TAREFAS 

4.Comunicar em língua materna 15-16 

5. Comunicar em língua estrangeira 12-15 

6. Digital 3-4-5-8-11 

7. Matemática, científica e tecnológica 6-7-8-9-10-16 

8. Consciência e expressão cultural  
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INTELIGÊNCIAS 

MÚLTIPLAS 

INTELIGÊNCIA TAREFAS 

1. Interpessoal 1-3-4-13-14-15-16-17 

2. Intrapessoal 3-4-5-13-14 

3. Visual-espacial 5 

4. Corporal-cinestésica  

5. Musical-rítmica  

6. Verbal-linguística 2-12-15-16 

7. Lógica-matemática 8 

8. Naturalista 6-7-9-10-16 
 

OBJETIVOS 
DISCIPLINARES E 
OBJETIVOS 
MULTIDISCIPLINARES 
 

O quê que queremos 
que os alunos saibam? 

 

(OBJETIVOS DE 
COMPREENSÃO) 

OBJETIVOS DISCIPLINARES E OBJETIVOS 

MULTIDISCIPLINARES 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Identificar os fatores que influenciam o desenvolvimento dos 

seres vivos 

0. Objetivos Principais 

0.1. Trabalhar em equipa/grupo e desenvolvimento da responsabilidade 

1. Ciências 

1.1. Compreender as adaptações dos seres vivos às condições do meio ambiente 

1.2. Compreender a influência da luz, humidade, temperatura no crescimento, 

comportamento e desenvolvimento dos seres vivos 

2. Matemática 

2.1. Recolher e tratar dados científicos (gráficos, tabelas…) 
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3. Língua estrangeira (Inglês) 

3.1. Aprender vocabulário específico: Luz, Humidade, temperature, PH 

4. Físico- Química 

4.1. Aprender as características químicas dos materiais 

4.2 Conhecer a escala do PH 

5. Geografia 

5.1. Compreender as características dos diferentes biomas e a sua importância para 

a vida na Terra 

6. TIC 

6.1. Compreender os diferentes passos para a produção de um documento 

multimédia sobre as atividades desenvolvidas 

6.2. Saber utilizar ferramentas digitais para a criação de documentos multimédia 

APRESENTAÇÃO DO 
PROJETO 

Apresentação do projeto na biblioteca da escola e redes sociais. 

PRODUTO FINAL Documento multimédia sobre as atividades desenvolvidas. 
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SEQUÊNCIA DE TAREFAS 

 

 

As tarefas a negrito são obrigatórias e as restantes são opcionais, dependendo dos professores envolvidos no 

projeto e das instalações escolares. 

 

A. TAREFAS PRÉVIAS 

 

1. Tarefa: Dinâmica de equipa/grupo 

2. Tarefa: Apresentação do projeto na biblioteca da escola ou em redes sociais 

3. Tarefa: Planificação de equipa/grupo 

4. Tarefa: O que eu sei/o que preciso de saber 

5. Tarefa: Especificar as tarefas e as responsabilidades 

 

B. PESQUISA/DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS 

 

6. Tarefa: Como é que os seres vivos se adaptam ao ambiente em que se inserem? 

7. Tarefa: Pesquisa sobre as adaptações morfológicas e comportamentais que os seres vivos 

desenvolvem para sobreviver 

8. Tarefa: Usar as TIC para recolher, organizar e tratar dados científicos (textos, tabelas, 

gráficos, video, ...) 

9. Tarefa: Qual é a influência dos fatores abióticos (luz, humidade, temperatura e pH) no 

comportamento dos seres vivos? 

10. Tarefa: Pesquisa sobre os principas biomas do planeta 

11. Tarefa: Construir um documento multimédia com os resultados obtidos nas diversas 

atividades 

12. Tarefa: Aprender vocabulário em inglês 

13. Tarefa: Avaliação do trabalho de grupo/equipa 

14. Tarefa: Visita a uma “Área Protegida” 

 

C. TAREFAS FINAIS 

 

15. Tarefa: Apresentação do produto final 
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16. Tarefa: Disseminação do profuto final 

17. Tarefa: Avaliação final do trabalho de grupo / equipa 

 

 

INDICADORES 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Identificar os fatores abióticos que influenciam o desenvolvimento dos seres vivos. 
 
0. Objetivos gerais 

0.1.1. O aluno atinge os objetivos de equipa 

0.1.2. Os alunos atingem os objetivos individuais 

0.1.3. O aluno cumpre as suas responsabilidades 

 
 

1.   Ciência 

1.1.1. Identifica adaptações dos seres vivos às condições do meio ambiente 

1.2.1. Identifica a influência de fatores abióticos (luz, humidade, temperatura e pH) no comportamento de 
seres vivos 

1.2.2. Identificar os fatores abióticos 

1.2.3. Identificar as adaptações morfológicas e comportamentais que os seres vivos adotam para 
sobreviver em diferentes ambientes 

1.2.4. Identificar os principais biomas a nível mundial 

1.2.5. Perceber a importância da preservação da biodiversidade 
 

2.   Fisico-Química 

2.1.1. Usar a escla PH 

2.2.1. Identificar as características químicas dos materiais 
 
 

3.    Matemática 

3.1.1. Recolher, organizar e processar dados e informações. 

3.2.1. Criar tabelas, construir gráficos, diagramas e listas para visualização de resultados 
 

4.    Inglês 

4.1.1. Saber os nomes dos fatores abióticos 

4.1.2. Saber nomes de animais e plantas 

4.1.3. Saber usar linguagem científica para se expressar 
 

5. Geografia 

5.1.1. Identificar as características dos biomas 

5.1.2. Perceber a importância da preservação da vida no planeta Terra 
 

6.   TIC 

5.1.3. Produzir um video ou outro documento multimédia sobre as atividades desenvolvidas 

5.1.4. Utilizar ferramentas informáticas para a criação do produto final (documento multimédia) 
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FERRAMENTAS: 

- Grelhas 
o As tabelas/fichas preenchidas por cada aluno (tarefas nºs: 4; 6; 7; 10; 11; 12; 17) 

o Relatório a preencher por cada aluno (tarefa nº 9). 

o Relatório sobre a análise qualitativa do documento multimédia (tarefa nº 15) 

- Reflexões e evidências 
o Reflexões (tarefas nºs: 3; 9; 13; 17) 
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TAREFAS 

 

TAREFAS PRÉVIAS 

 
 

1. Tarefa: Dinâmica de Grupos Sessão: 20 min 

COMPETÊNCIAS Social e cívica INTELIGÊNCIAS 
Interpessoal 

OBJETIVOS Aprender a trabalhar em equipa/grupo 

Notas do professor: 

Atividade de dinâmica de grupos, para que os alunos se possam conhecer melhor. 

Notas do professor: 

Para que se possam conhecer melhor, são lançadas aos alunos várias questões. Os alunos registam as 

suas respostas. De seguida, em grupo, cada aluno terá que mostrar as suas respostas e falar um pouco 

mais sobre elas.  

Por exemplo:  

“Quem sou eu?” 

Como fazer: 

1. Cada aluno recebe uma folha em branco intitulada “quem sou eu?” 

2. Cada aluno tem 10 minutos para escrever 5 ítems sobre si próprio. 

3. A folha escrita será colocada nas camisolas de cada um. 

4. Os alunos de cada grupo circulam livremente e em silêncio à volta da sala, ao som de 

música suave, à medida que lêem o que cada um escreveu sobre si. 

5. De seguida, os alunos escolhem 2 ou 3 colegas para conversar sobre as respostas dadas, 

de forma a conhecerem-se melhor. Podem fazer outras questões, de forma a atingir esse 

objetivo. 

 

2. Tarefa: Apresentação do projeto na biblioteca da escola ou 
nas redes sociais 

Sessão: 25 min 

COMPETÊNCIAS 
 

INTELIGÊNCIAS 
Verbal-linguística 
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OBJETIVOS 
Motivar os alunos 

Descrição da tarefa: 

A apresentação pública do projeto na Escola e/ou redes sociais. O director da Escola (ou outro 

elemento de referência na área do projeto, ex: um biólogo, um representante da câmara Municipal) está 

preocupado com o ambiente na nossa escola e na nossa comunidade. Por essa razão, quer publicar 

um documento multimedia (video, PPT…) sobre os fatores abióticos que influenciam a diversidade dos 

seres vivos e os comportamentos apropriados para proteger o ambiente.  

Esta turma está responsável por este projeto. 

No final do projeto, o documento multimédia será apresentado na escola, assim como, nas redes 

sociais.  

 

3. Tarefa: Planificação de equipa Sessão: 45 min 

COMPETÊNCIAS Social e cívica 

Espírito de iniciativa e empreendedorismo 
Digital 

INTELLIGÊNCIAS Interpessoal 
Intrapessoal 

OBJETIVOS Aprender a trabalhar em equipa e coordenar o trabalho de grupo 

Descrição da tarefa: 

Cada grupo irá definir a sua planificação do trabalho que consistirá em 3 partes: Objetivos de equipa/do 

grupo, objetivos individuais e responsabilidades de cada um. 

Objetivos de equipa/do grupo:  

A cada grupo será atribuída uma tarefa relacionada com os fatores abióticos e acrescentar o resultado 

do seu trabalho ao documento multimédia (produto final).  

Objetivos individuais:  

Cada aluno terá 2 objetivos individuais: um sobre o seu papel na tarefa e outro sobre o cumprimento 

dos prazos para que o projeto tenha sucesso. 

Responsabilidades:  

As responsabilidades serão designadas pelo professor. 
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4. Tarefa: O que eu sei – O que eu preciso de saber Sessão: 30 min 

COMPETÊNCIAS Aprender a aprender 
Espírito de iniciativa e empreendedorismo 
Digital 

INTELIGÊNCIAS Interperssoal 
Intrapessoal 

OBJETIVOS Aprender a trabalhar em equipa 

Descrição da tarefa: 

Cada grupo irá pensar no que já conhece sobre o tema da tarefa e o que precisa de aprender, assim 

como, o que precisa de fazer para atingir esse objetivo. 

Ferramentas de avaliação (rubricas…):  

- Anexos: 4T-8T-9T-13T O QUE EU JÁ SEI – O QUE PRECISO DE SABER – O QUE JÁ 

APRENDI_Task1_Portugal.xlsx 

 

5. Tarefa: Identificar os temas a integrar o documento 
multimédia e apontar responsabilidades 

Sessão: 30 min 

COMPETÊNCIAS Sentido de iniciativa e empreendedorismo INTELIGÊNCIAS 
Intrapessoal 
Visual-espacial 

OBJETIVOS Aprender a trabalhar em equipa 

Descrição da tarefa: 

Depois de identificar os temas a integrar o documento multimédia (cada fator abiótico- temperatura, luz, 

humidade, PH), cada grupo irá escolher um elemento que fará parte de um outro grupo que terá como 

responsabilidade a criação do documento multimédia final. Para tal, a escolha deverá ser consensual. 

 

DESENVOLVIMENTO / PESQUISA DE TAREFAS 

 

6. Tarefa: Como é que os seres vivos se adaptam ao meio 
ambiente em que vivem? 

Sessão: 1 h 

COMPETÊNCIAS 
Matemática, científica e tecnológica 

INTELIGÊNCIAS 
Naturalista 
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OBJETIVOS 
Identificar os principais biomas a nível mundial 
Identificar os fatores abióticos 

Descrição da tarefa: 

Serão explorados diversos vídeos sobre as diferentes regiões do planeta tendo em conta os biomas e 

os seres vivos que os habitam. 

Será preenchida numa tabela as diferenças relacionadas com os tópicos “Biomas” e “seres vivos”. 

Ferramentas de avaliação (grelhas …): 

anexo: influência dos fatores abióticos rubrica_portugal.xlsx 

 

7. Tarefa: Pesquisa sobre as adptações morfológicas e 
comportamentais que os seres vivos adotam para sobreviver 

Sessão: 1 h 

COMPETÊNCIAS 
Matemática, científica e tecnológica  

INTELIGÊNCIAS 
Naturalista 

OBJETIVOS Compreender as adptações dos animais que os ajudam a sobreviver nos seus habitats 

Descrição da tarefa: 

Os alunos selecionam os recursos necessários para proceder à pesquisa de informação (por exemplo, 

artigos sobre como os animais vivem nos seus habitats) e perceber o significado de “adaptação animal”.  

Os alunos escolhem alguns animais, sobre os quais pretendem aprender mais e elaboram uma tabela 

onde irão classificar como as adaptações dos animais os ajudam a sobreviver nos seus habitats. 

Ferramentas de avaliação (grelhas …): 

Anexo: influência dos fatores abióticos rúbrica projeto_portugal.xlsx) 

 

8. Tarefa: Usar a matemática para recolher, organizar e 
processor os dados obtidos (textos, tabelas, gráficos,...). Usar 
as ferramentas TIC para criar o documento multimédia 

Sessão: 4 h 

COMPETÊNCIAS Digital 
Matemática, científica e tecnológica 

INTELIGÊNCIAS Lógico-matemática 

OBJETIVOS Recolher e processor dados 

Perceber os diferentes passos para produzir um documento multimédia sobre as atividades 
desenvolvidas 

Saber utilizar diferentes ferramentas TIC para desenvolver o documento multimédia 
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Descrição da tarefa: 

Os alunos irão escolher as ferramentasTIC (Usar ferramentas, como Excel, Adobe Spark Video, 

Glogster, Wevideo, NCES Kids Zone, etc) que pretendem para tratar e apresentar os dados recolhidos 

ao longo deste projeto (os alunos poderão fazer uma apresentação sobre o comportamento dos seres 

vivos).  

Na tarefa 8 far-se-á contacto com as diferentes ferramentas TIC com o objetivo de aprender a utilizar 

essas ferramentas de forma a que se possa aplicar este conhecimento no desenvolvimento do 

documento multimédia. 

Ferramentas de avaliação (grelhas …): 

- ver: Checklist, Planificação de grupo_Task1_Portugal.xlsx  

- 3. tarfea: planificação de grupo; 

-  4T-8T-9T-13T O que eu já sei  - o que preciso de saber – o que já aprendi_Task1_Portugal.xlsx 

 

9. Tarefa: Qual é a influência dos fatores abióticos (luz, 
humidade, temperatura e pH) no comportamento dos seres 
vivos? 

Sessão: 3 h 

COMPETÊNCIAS 
Amatemática, científica e tecnológica 

INTELIGÊNCIAS 
Naturalista 

OBJETIVOS Compreender o funcionamento de alguns fatores abióticos na germinação das sementes 

Descrição da tarefa: 

Os alunos irão fazer uma atividade experimental para testar alguns fatores abióticos na germinação das 

sementes. 

 Exemplo: 

Material:  

Sementes (feijão, ervilhas, grão de bico, feijão mungo) 

6 copos de plástico 

algodão 
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esguicho de água 

água 

etiquetas 

Procedimentos: 

Usar as etiquetas para identificar os copos de água (A, B, C; D; E; F; H) 

Copo A – Colocar algodão no fundo do copo com 2 ou 3 sementes por cima. Acrescentar um pouco de 

água e deixá-lo num local com luz solar direta, à temperatura ambiente. 

Copo B - Colocar algodão no fundo do copo com 2 ou 3 sementes por cima. Acrescentar um pouco de 

água e colocá-lo longe da luz solar, à temperatura ambiente. 

Copo C - Colocar algodão no fundo do copo com 2 ou 3 sementes por cima. Acrescentar um pouco de 

água e colocá-lo no frigorífico. 

Copo D - Colocar algodão no fundo do copo com 2 ou 3 sementes por cima. Acrescentar um pouco de 

água e deixá-lo numa estufa à temperatura de 25 ° C. 

Copo E - Colocar algodão no fundo do copo com 2 ou 3 sementes por cima. Não acrescentar água e 

colocá-lo num local escuro, à temperatura ambiente. 

Copo F - Colocar algodão no fundo do copo com 2 ou 3 sementes por cima. Acrescentar água e colocá-

lo num local escuro, à temperatura ambiente. 

Copo G - Colocar algodão no fundo do copo com 2 ou 3 sementes por cima. Acrescentar água com PH 

básico e deixá-lo no escuro, à ambiente. 

Copo H - Colocar algodão no fundo do copo com 2 ou 3 sementes por cima. Acrescentar água com PH 

ácido e deixá-lo no escuro, à temperatura ambiente.  

Registos: 

Durante a atividade os alunos terão que escrever, fotografar e gravar em video. 

Discussão: 

Identificar os fatores abióticos envolvidos na atividade experimental. 
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Interpretar os resultados obtidos. 

Ferramentas de avaliação (grelhas …): 

- O relatório preenchido por cada aluno será um instrumento de avaliação intermédia. (Ciências 

Naturais; Físico -Química). 

- ver anexo: Influência dos fatores abióticos project rubrica_portugal.xlsx;  

- 4T-8T-9T-13T O que eu já sei – o que preciso de saber – o que eu já aprendi_Tarefa1_Portugal.xlsx) 

Exemplo de relatório: 

RELATÓRIO ATIVIDADE EXPERIMENTAL 

Página principal com título 

Nem todos os relatórios têm uma página com o título. Se o professor o pedir será uma única página 

com a seguinte informação: o título da experiência, o nome dos alunos (os elementos do grupo) o nome 

do professor, a data da experiência e a data de entrega do relatório. 

Título: deverá ser breve e descrever, em poucas palavras o principal objetivo da experiência, por 

exemplo, "O efeito da luz no crescimento das sementes de feijão".  

Introdução / Objetivo  

Normalmente a introdução é um parágrafo que explica os objetivos e finalidades da atividade 

experimental. Numa frase, deverá colocar a Hipótese. Por vezes, a introdução contém alguma 

informação, brevemente resumida, de como a experiência foi desenvolvida. Mesmo que não faças uma 

introdução completa, deverá ser claro o propósito da atividade experimental ou o porquê de a realizar. É 

aqui que se colocas a Hipótese. 

Materiais Lista todos os materiais necessários para a tua atividade experimental. 

Metodologia- Descreve os passos que deste durante a investigação. Apresenta os detalhes 

necessários que permita que qualquer pessoa que leia esta secção consiga realizar a experiência. 

Descreve como se estivesses a dar instruções a alguém para realizar a experiência. Poderá ajudar 

acrescentares ilustrações. 

Dados Os dados numéricos obtidos durante a experiência, terão que ser apresentados numa 

tabela.Aqui só os factos contam, não a tua interpretação dos mesmos. 
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Resultados-  Descreve, por palavras, o que significam os dados. Por vezes, a secção de resultados 

envolve, também, debate (Resultados/Debate) 

Discussão ou Análise-  A secção de “dados” contém apenas números. Nesta secção irás colocar 

todos os cálculos que fizeste com esses números. É nesta secção que fazes a interpretação dos dados 

e concluis se a tua “Hipótese” é, ou não, aceitável. É altura para refletires sobre alguns erros que terás 

cometido durante a investigação e apresentar propostas de melhoria.  

Conclusões- Na maior parte das vezes a conclusão resume-se a um único parágrafo que resume a 

experiência, a confirmação da tua hipótese, ou não e reflexão sobre o trabalho. 

Figuras & Gráficos 

Os gráficos e figuras deverão estar identificados com um título. Não esquecer de rotular os eixos dos 

gráficos, usando unidades de medida. A variável independente está no eixo X e a dependente (a que 

estás a medir), no eixo Y . Não te esqueças de te referires aos gráficos e figuras no texto do relatório. A 

primeira figura é a figura 1, a segunda a 2, etc.  

Referencias/Fontes 

Se a tua pesquisa baseou-se no trabalho de outra pessoa ou se te referires a factos que requerem 

documentação de suporte, deverás fazer uma lista dessas referências. 

 

10. Tarefa: Pesquisa sobre os principais biomas do planeta Sessão: 90 min 

COMPETÊNCIAS 
Matemática, científica e tecnológica 

INTELIGÊNCIAS 
Naturalista 

OBJETIVOS Perceber a importância das adaptações dos seres vivos às condições ambientais que permitem a 
sua sobrevivência 

Perceber a importância dos biomas na distribuição dos seres vivos por diferentes regiões do planeta 

Descrição da tarefa: 

1. Será exibido um mapa da distribuição dos biomas. Observa atentamente a relação entre a 

distribuição dos biomas e as zonas climáticas. Preenche uma tabela com os registos das 

conclusões.  

2. Apresentação ao professor de Geografia relativo ao trabalho desenvolvido de grupo desde as 

tarefas 1 até à 9. Elaborar as suas conclusões tendo em conta os dados da tabela anterior (ponto 

1) - filmar as suas conclusões e acrescentar no documento multimédia final. 
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Ferramentas de avaliação (grelhas …): 

-A tabela acima refreida será usada como avaliação intermédia (ver anexo: Influência dos fatores 

abióticos projecto rubrica_portugal.xlsx) 

 

11. Tarefa: Produzir um documento multimédia com os 
resultados obtidos nas atividades experimentais 

Sessão: 4 h 

COMPETÊNCIAS 
Digital 

INTELIGÊNCIAS 
 

OBJETIVOS Usar ferramentas TIC para produzir documento multimédia 

Descrição da tarefa: 

Explorar as diferentes ferramentas TIC para construir um documento multimédia. 

Organizar o documento multimédia final para apresentar e dessiminar o trabalho desenvolvido. 

Ferramentas de avaliação (grelhas …): 

Anexo: Influência dos fatores abióticose projeto rubrica _portugal.xlsx 

 

12. Tarefa: Aprender vocablário em inglês Sessão: 1 h 

COMPETÊNCIAS 
Comunicar em língua estrangeira 

INTELIGÊNCIAS 
Verbal-linguística 

OBJETIVOS Melhorar as competênciasde comunicação, orais e escritas 

Melhorar e enriquecer o vocabulário em inglês 

Descrição da tarefa: 

Produzir e traduzir textos para o documento multimédia. 

Usar dicionários para tradução. Sempre que necessário, gravar em audio ou vídeo.  

Ferramentas de avaliação (grelhas …): 

- Anexo: influência dos fatores abióticos projetoa rubrica_portugal.xlsx 

 

13. Tarefa: Avaliação do trabalho de grupo Sessão: 45 min 
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COMPETÊNCIAS 
Social e cívica 

INTELIGÊNCIAS 
Interpessoal  
Intrapessoal  

OBJETIVOS Aprender a trabalhar em grupo/equipa 

Descrição da tarefa: 

Avaliar todos os objetivos designados na tarefa 3, individuais e de grupo, assim como as 

responsabilidade para refletir sobre o que se fez bem e o que necessita ser de melhorado. 

Ferramentas de avaliação (grelhas …): 

- Checklist; Planificação d egrupo/equipa_Tarefa1_Portugal.xlsx - 3. Tarefa: planificação de grupo;  

- 4T-8T-9T-13T-after 14T O que já sei – o que preciso de saber – o que já aprendi_Task1_Portugal.xlsx 

 

Descrição da tarefa: 

Visita a uma área protegida na região. Será planeado toda a atividade: logística (orçamentos, transporte 

e estabelecer contactos com as instituições), equipamento necessário (bússola, GPS, camera / video 

...); vestuário adequado, alimentação... 

 

TAREFAS FINAIS 

 

15. Tarefa: Apresentação de documento multimédia Sessão: 1 h 

COMPETÊNCIAS 
Comunicar na língua materna 
Comunicar em língua estrangeira 

INTELIGÊNCIAS 
Interpessoal  
Verbal-linguística 

OBJETIVOS Explicar o trabalho dos alunos e o que eles aprenderam com o projeto, através do documento 
multimédia 

14. Tarefa:  Visita a uma área protegida Sessão : _ h 

COMPETÊNCIAS 
Aprender a aprender 
Social e cívicas 

INTELIGÊNCIAS 
Intrapessoal  
Interpessoal 

OBJETIVOS Identificar algumas àreas protegidas relacioandas com a proteção ambiental da biodiversidade na 
tua região 

Valorizar o trabalho desenvolvido nessas essas áreas protegidas 
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Descrição da tarefa: 

Os alunos escolhem um porta-voz de entre os que participaram na preparação do documento 

multimédia, para apresentar o projeto aos encarregados de educação e restante comunidade escolar. 

Os estudantes terão que organizar a apresentação, tentando convidar um maior número possível de 

pessoas dentro da comunidade escolar. 

Ferramentas de avaliação (grelhas …): 

Relatório com a análise qualitativa e do documento multimédia: 

- Conteúdos de avaliação científica (Matemática, Físico-química, Ciências Naturais, Geografia). A 

estrutura das frases e o uso correto de línguagem científica (Inglês). Uso dos diferentes sotfwares 

usados na preparação do documento multimédia (TIC). Qualidade do documento multimédia 

(Matemática, Físico-Química, Ciências Naturais, Geografia, Inglês, TIC). 

- Anexo: Influência dos fatores abióticos projeto rubrica_portugal.xlsx 

 

16. Tarefa: Disseminação do documento multimédia Sessão: _ h 

COMPETÊNCIAS 
Espírito de iniciativa e empreendedorismo 
Social e cívica 
Comunicar na língua materna 
Matemática, científica e tecnológica 

INTELIGÊNCIAS 
Interpessoal 
Naturalista 
Verbal-linguística 

OBJETIVOS Melhorar as competências d comunicação, orais e escritas 

Perceber a importância das adaptações dos seres vivos a diferentes condições ambientais 

Descrição da tarefa: 

Previamente será necessário ensaiar a apresentação do documento multimédia. 

Será feita uma selecção dos locais apropriados para disseminar o produto final – documento 

multimédia. 

Depois de identificados os locais, todos os alunos irão trabalhar em grupo para completar a tarefa. 

Todos os grupos terão que participar na tarefa. 

 

17. Tarefa: Avaliação final do trabalho de grupo Sessão: _ h 

COMPETÊNCIAS Social e cívica INTELIGÊNCIAS 
Interpessoal 

OBJETIVOS Aprender a trabalhar em grupos 
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Descrição da tarefa: 

Todos os alunos participantes no projeto farão a autoavaliação dos objetivos e responsabilidades 

definidas na planificação de grupo.  

- Checklist; Planificação de Grupo/equipa_Taref1_Portugal.xlsx - 3. Tarefa: planificação de 

grupo/equipa;  

- 4T-8T-9T-13T-após 14T O que já sei – o que preciso de saber – o que já 

aprendi_Tarefa1_Portugal.xlsx 

Posteriormente os alunos refletem sobre o que correu bem e o que precisam de melhorar. 

 


