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Alunos de diferentes origens:

• Brasil

• Ucrânia

• Guiné Bissau

• Alunos de etnia cigana

• Alunos de escolas de outros agrupamentos

• Níveis de competência digital heterogéneos 

• Tablet Samsung – sem caneta digital compatível

• Headphones

• e-manuais e acesso às plataformas das editoras

• Conta institucional – Office 365 e acesso a 
todas as ferramentas associadas : Outlook, 
SharePoint, OneDrive, Teams…

Turma de 5.º ano

CONTEXTUALIZAÇÃO

Turma com 19 alunos Recursos disponíveis – alunos



As fábulas são narrativas (histórias) curtas e simples, geralmente em forma de diálogo, 

mas que têm os elementos principais da narrativa.

Completa as frases com as seguintes palavras: 

espaço, tempo, ação, animais, moral, personagens, narrador

1. Apresentam uma sequência de acontecimentos: a ____________________________

2. Têm seres que participam nos acontecimentos: as __________________________

3. Há sempre quem conta a história: o _______________________

4. Há sempre o lugar dos acontecimentos: o _________________________

(às vezes é indeterminado/indefinido)

5. E há a indicação de quando acontece a história: o _____________________________

(às vezes é indeterminado/indefinido)

6. As personagens são quase sempre ______________________________

7. No final da história, destaca-se uma ____________________________

As personagens pensam, sentem e comportam-se como os homens. São verdadeiras

personificações do ser humano. E assim, as raposas, os leões, os pavões e os lobos

representam as qualidades e os defeitos das pessoas.

Visualização da animação na Escola Virtual e registo das 
conclusões. 

ATIVIDADE 1

FÁBULA E OUTROS TEXTOS

Características das Fábulas

(trabalho individual, ao ritmo de cada um)



O trabalho de grupo partiu de uma sugestão do 
manual (pág. 29 do livro Palavras 5) – trabalho 
de pesquisa sobre um animal.

Trabalho de grupo

Antes de iniciarem o trabalho, foi-lhes atribuído como material 
de consulta uma animação da EV sobre as características do texto 
expositivo (previamente  trabalhado).

Os alunos foram divididos em grupos de 4 com 
recurso a um gerador aleatório (Wheel Decide).



O trabalho é monitorizado pela professora que inclui 
comentários e dá sugestões de melhoria.

Depois de concluído e corrigido, o trabalho final 
é melhorado com a ferramenta Sway (Office 
365) e é publicado no Stream (ferramenta do 
Office 365) e ainda no blogue da turma. 
A pasta dos trabalhos realizados foi partilhada 
com os docentes de ciências naturais, que 
também avaliaram o trabalho.

Os alunos trabalharam 
colaborativamente no OneDrive  
Uma ferramenta que integra o Office 365 (ferramenta institucional)



No final da unidade, os alunos foram convidados 
a escrever uma fábula (texto conjunto). 
Visualizaram uma animação didática da Escola 
Virtual e com recurso à ferramenta Mentimeter, 
escolheram as personagens e a localização da 
ação no espaço e no tempo.

Foi proposto novo trabalho escrito em pares: 
cada par trabalhou nos documentos partilhados 
no OneDrive e criou as suas fábulas, que foram 
publicadas no blogue da turma.

https://pcaportugues.blogspot.com/2020/11/as-nossas-fabulas.html


Blogue da turma

https://pcaportugues.blogspot.com/



O tema foi recordado com a apresentação de uma 
animação didática da Escola Virtual. 

Os alunos visualizaram a animação ao seu ritmo.
O objetivo era organizarem a informação num 
mapa mental, com recurso à ferramenta Popplet.

Avaliação - os alunos partilharam o seu mapa, via TEAMS

ATIVIDADE 2

CONTEÚDO GRAMATICAL
(tipos e formas de frase)



Em casa, participaram num popplet que partilhei com a turma e cada aluno acrescentou um exemplo.



Os alunos ainda jogaram, em equipas, o jogo SOS TERRA, presente em cada disciplina na Escola Virtual.



Para avaliar, recorri a um teste existente na Escola Virtual que editei, 
para atender às dificuldades dos alunos.
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O PPDME no Agrupamento de Escolas de Santa Maria da Feira

224 alunos

9 turmas do 9.º ano

49 professores



Avaliação 
SWOT

Na visão de coordenadora
do projeto



• Motivação de docentes e discentes;

• Mochilas mais leves;

• Aumento das horas dedicadas ao estudo;

• Desenvolvimento de competências digitais;

• Alunos mais ativamente envolvidos.

Pontos FortesStrengths



• Poucas competências digitais por parte dos alunos;

• Rede instável;

• Falta de tempo dos docentes para analisar 
e refletir, colaborativamente, sobre os recursos 
digitais à sua disposição;

• Plataformas utilizadas pelas línguas estrangeiras 
são de baixa qualidade;

• Alunos com diferentes equipamentos técnicos, 
emprestados na sua maioria pela escola e/ou 
Câmara Municipal.

Weaknesses



• Parcerias com a Câmara Municipal 
de Santa Maria da Feira;

• Parcerias com as Editoras; 

• Doação de equipamentos do BPI 
e Fundação La Caixa;

• Desenvolvimento de aprendizagens ativas 
em contexto de sala de aula.

Opportunities



• Confusão gerada pelo uso de diversas 
plataformas com funcionalidades distintas;

• Utilização indevida dos equipamentos 
e softwares;

• Programas desajustados (demasiado longos) 
para a exploração de competências digitais;

• Plataformas das Editoras (manuais digitais) 
muito diferentes;

• Atraso na entrega dos equipamentos.

Threats



Avaliação 
SWOT

Enquanto professora 
de Ciências Naturais 
e diretora de turma 
de alunos envolvidos
no projeto



• Motivação dos alunos

• Alunos mais ativamente envolvidos

• Aumento das horas dedicadas ao estudo

Pontos FortesStrengths



Desenvolvimento de competências digitais



• Rede instável;

• Falta de tempo dos docentes para analisar 
e refletir, colaborativamente, sobre os 
recursos digitais à sua disposição;

• Alunos com baixa literacia digital.

Weaknesses



• Desenvolvimento de aprendizagens 
ativas em contexto de sala de aula;

• Melhoria na literacia digital.

Opportunities



• Programas desajustados (demasiado 
longos) para a exploração de competências 
digitais.

Threats



LITERACIA
DE INFORMAÇÃO

COMPETÊNCIAS
DIGITAIS

AUTORREGULAÇÃO

AUTONOMIA



Mais do que a desmaterialização dos manuais 
escolares, o projeto visa o desenvolvimento 
de aprendizagens ativas.
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