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 “Construindo o Futuro.comTIC” 

 

O Agrupamento de Escolas Nº1 de Elvas é constituído por uma população estudantil bastante heterogénea, tanto ao nível social quanto da naturalidade 

dos seus alunos.  

No Projecto Educativo e no Projecto De Território de Intervenção Prioritária (TEIP) foram apontadas três grandes problemas transversais a todo o 

Agrupamento: 1. As dificuldades ao nível do ensino/aprendizagem, reflectindo-se estás na língua Portuguesa, cujos resultados divergem dos resultados 

nacionais; 2.O fraco/nulo acompanhamento dos Encarregados de Educação na vida escolar dos seus educandos; 3.O absentismo/abandono associando-

se a comportamentos de indisciplina. 

Ao candidatarmo-nos a este projectos escolhemos um conjunto de actividades, que no nosso parecer, podem potenciar as dinâmicas de 

ensino/aprendizagem da Língua Portuguesa ao nível do 1ºCiclo de modo a desenvolver as competências linguísticas destes alunos a fim de lhes facultar 

uma maior literacia geral e tecnológica. 

Simultaneamente procuramos criar um clima de trabalho colaborativo entre os docentes de diversos ciclos de ensino construindo desta forma uma 

verticalidade curricular e partilhas de práticas pedagógicas. 

O envolvimento gradual dos Encarregados de Educação em momentos informais e formais de aprendizagem irá promover a sua participação nas 

actividades dos seus educandos, dar-lhes a conhecer a realidade escolar aproximá-los da cultura escolar de modo a podê-la valorizar contribuindo 

desta forma para o decréscimo do abandono/absentismo dos seus educados. 

Com a proposta de criação de uma comunidade de prática, as tutorias virtuais bem como a possibilidade de se incentivar o trabalho colaborativo de 

docentes e alunos de vários ciclos de ensino, ao mesmo tempo que nos propomos agregar parcerias externas concelhias e internacionais, consideramos 

estes os aspectos mais inovadores do projecto, o que levado a bom porto, poderá criar práticas sustentáveis, as quais podem vir a ser uma possível 

matriz do processo ensino-aprendizagem do Agrupamento. 
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Objectivos do Projecto: 

 Desenvolver competências para o século XXI, através de uma utilização criativa, crítica autónoma e segura das TIC; 

 Desenvolver estratégias de pesquisa, selecção e organização de informação para a transformar em conhecimento mobilizável; 

 Valorizar diferentes formas de conhecimento, comunicação e expressão; 

 Cooperar com outros em tarefas e actividades comuns (professor/alunos; professor/professor; alunos/alunos); 

 Adoptar estratégias adequadas à promoção do trabalho autónomo; 

 Promover respeito e valorização da diversidade dos indivíduos dos grupos quanto às suas pertenças e/ou opções; 

 Usar a escrita de forma multifuncional com correcção linguística e domínio das técnicas para composição das várias tipologias textuais; 

 Favorecer a participação e a aproximação da comunidade educativa às iniciativas do Agrupamento. 

 

 

Meios/Formas de Divulgação: 

 Plataforma de gestão de aprendizagem (Moodle do Agrupamento; Blog do Projecto; Outros espaços virtuais do Agrupamento); 

 Imprensa Local (Jornal “Linhas de Elvas”); 

 Rádio Local (Rádio SIM e Rádio Elvas); 

 Redes Sociais (Facebook); 

 Tudobem Informação Regional Lda; 

 Portal da DREAL; 

 Portais dos parceiros; 

 Encontros sobre Educação/Educação e Tecnologia; 

 Porto Editora; 
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Equipa do Projecto: 

 Ermelinda Velez (Coordenadora do Projecto); 

 Alexandra Silva; 

 Maria José Ferreira; 

 Gina Silva; 

 Maria José Machado; 

 António Pirico; 

 Cristina Dias; 

 Maria Clara Renga; 

 Ivone Raimundo; 

 Liliana Policarpo. 

Entidades Parceiras: 

 Equipa SeguraNet da DREAL; 

 Centros Educativos de Estremadura (Espanha); 

 Tudobem – Informação Regional; 

 Escola Superior Agrária de Elvas; 

 Biblioteca Municipal de Elvas; 

 Escola Profissional do Alentejo (EPRAL); 

 Câmara Municipal de Elvas; 

 Associação de Pais Professores e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM); 

 Imprensa Local e Rádio Local; 

 Porto Editora; 

 Instituto Nacional de Recursos Biológicos – Instituto Nacional de Investigação Agrária de Elvas (INRB – INIA – Elvas).
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Actividade 1: 

Nome: Linka-te ao Conhecimento 

Professores responsáveis: Ermelinda Velez e Gina Silva 

Público-alvo: 1º, 2º e 3º Ciclos; Encarregados de Educação 

 

Objectivos Competências Calendário Indicadores Parceiras Recursos Tema(s) 
Área 

Disciplinar 

-Criar  tutorias virtuais em 

diversas áreas curriculares; 

-Acompanhamento/Extensão do 

processo ensino/aprendizagem 

-Apoiar à distância as dúvidas 

de alunos e Encarregados de 

Educação; 

- Promover a interacção entre a 

escola e a comunidade 

educativa. 

- Aplicar o conhecimento TIC 

em diversos contextos e 

necessidades da comunidade 

educativa; 

- Promover trabalho autónomo 

de modo, a adoptar estratégias 

de trabalho individual para 

organização e construção de 

conhecimento; 

- Cooperar com outros em 

tarefas diversificadas. 

Setembro 

2011 a Maio 

2013 

 - Número de 

participantes; 

- Registos de 

opinião; 

- Pertinências 

da 

intervenções; 

- Melhoria nos 

resultados 

escolares; 

- Porto 

Editora; 

- EPRAL. 

 

- Docentes de 

várias áreas 

disciplinares e 

níveis de 

ensino; 

- Assistentes 

operacionais; 

- Associação 

de Pais; 

- Ferramentas 

Web 2.0. 

 

Criação de 

uma 

disciplina: 

perguntas 

mais 

frequentes. 

Todas as 

disciplinas 
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Actividade 2: 

Nome: Histórias Partilhadas 

Professores responsáveis: António Pirico, Maria José Ferreira e Ivone Raimundo 

Público-alvo: 1º e 2º Ciclos 

Objectivos Competências Calendário Indicadores Parceiras Recursos Tema(s) 
Área 

Disciplinar 

-Construir histórias digitais 

- Recuperar memórias;  

- Solicitar aos Encarregados de 

Educação e/ou familiares dos 

alunos  primeiro Ciclo que 

desloquem à escola dos seus 

educandos, para contarem um 

conto, uma fábula, uma história 

de vida, etc; 

- Gravar os encontros entre os 

encarregados de educação e 

alunos para futura edição; 

- Incentivar cada titular de 

turma das diversas escolas a 

ficar responsável pela 

publicação trimestral de um 

conto, uma história; 

- Conseguir uma maior 

diversidade para a escolha da 

fábula, da história ou do conto a 

- Alargar a compreensão a 

discursos em diferentes 

variedades do Português , 

incluindo o Português padrão, e 

dominar progressivamente a 

compreensão em géneros 

formais  e públicos do oral, 

essenciais  para  o 

prosseguimento de estudos; 

- Alargar a expressão oral do 

português  padrão e dominar 

progressivamente  a produção 

de géneros formais  e públicos 

do oral; 

- Criar autonomia  e hábitos de  

leitura, com vista á fluência  

de leitura e á eficácia  na 

selecção de estratégias 

adequadas; 

-  Apropriar-se das técnicas 

fundamentais de escrita, com 

Março 2011 a 

Maio de 2013 

- Número de 

visitas no 

Blogue criado 

para o efeito; 

- Número de 

encarregados 

de educação 

e/ou familiares 

participantes 

em cada escola 

do 

Agrupamento; 

- Número total 

de fábulas, 

histórias, 

contos 

publicados ao 

longo  do 

projecto. 

 

-  Imprensa 

local; 

- APPACDM; 

- EPRAL de 

Elvas. 

 

- Docentes; 

- Bisbilhoteiro 

Escolar; 

- Encarregados 

de Educação; 

- Comunidade 

Educativa; 

- Colaboração 

com a EPRAL de 

Elvas – 

utilização de 

meios 

audiovisuais, 

tais como 

câmara de 

filmar, vídeo, 

gravadores de 

som; 

- Scanner 

Histórias 

digitais 

Língua 

Portuguesa 
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ser publicado no blogue do 

Agrupamento; 

- Criar uma maior 

aproximação/inter-acção entre 

os encarregados de educação, 

os alunos e a própria escola. 

 

vista  à desenvoltura, 

naturalidade e correcção no 

seu uso multifuncional; 

- Capacidade de se exprimir de 

forma confiante, clara e 

audível, com adequação ao 

contexto e ao objectivo 

comunicativo; 

- Capacidade de usar o 

conhecimento da língua como 

instrumento na aprendizagem 

da leitura  e da escrita; 

- Aperfeiçoar actividades de 

escrita  usando materiais  e 

suportes diversificados/ 

variados ( uso das TIC) como 

recurso a instrumentos que 

assegurem a correcção do 

produto escrito; 

- Apropriar-se de técnicas  

que proporcionam a 

participação eficaz e adequada 

em diversas situações de 

interacção ( debates, 

exposições, entrevistas, 

sínteses...). 
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Actividade 3: 

Nome: Divulgação do Projecto 

Professores responsáveis: António Pirico e Liliana Policarpo 

Público-alvo: Comunidade Educativa 

 

Objectivos Competências Calendário Indicadores Parceiras Recursos Tema(s) 
Área 

Disciplinar 

- Dar a conhecer o projecto; 

- Manter informada toda  a 

comunidade das várias acções 

que o compõem; 

- Mobilizar os diferentes 

actores para contribuírem de 

forma critica para a melhoria do 

mesmo; 

- Inovar na partilha de saberes ; 

- Promover a aproximação das 

famílias à escola. 

 

 

- Desenvolver as competências  

da comunidade educativa nas 

TIC; 

- Promover uma comunidade de 

prática; 

- Fomentar a utilização das 

TIC como forma de  partilha 

entre os diversos 

intervenientes da comunidade; 

- Realizar actividades de 

carácter lúdico-pedagógicas. 

 

 

Março de 

2011 a Maio 

de 2013 

- Número de 

visitantes 

- Número de 

registos de 

opinião 

- Número de 

participantes  

nas actividades  

on-line 

 

- Todos os 

parceiros 

referidos no 

início do 

projecto. 

- Docentes 

envolvidos no 

projecto 

- Produtos 

realizados ao 

longo do 

projecto 

- Software; 

- Cd´s; 

-Pendrive; 

-Computadores 

 

 

Blog do 

Projecto; 

Moodle; 

Facebook. 

Todas as 

disciplinas 
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Actividade 4: 

Nome: Ateliê Futuro com TIC 

Professores responsáveis: Maria José Machado e Alexandra Silva 

Público-alvo: 1º , 2º e 3º  Ciclos, Docentes, Encarregados de Educação e Assistentes Operacionais  

Objectivos Competências Calendário Indicadores Parceiras Recursos Tema(s) Área Disciplinar 

- Constituir comunidades 

de prática; 

- Promover o 

desenvolvimento 

curricular com a 

integração 

transdisciplinar das TIC; 

- Aplicar recursos 

educativos digitais nos 

processos 

ensino/aprendizagem. 

-Utilizar os procedimentos de 

pesquisa racional e metódica da 

informação como forma de 

desenvolvimento do actual 

projecto; 

- Rentabilizar as TIC nas 

tarefas de construção do 

conhecimento em diversos 

contexto do mundo actual; 

- Colaborar em grupo na 

realização de tarefas; 

- Aplicar as competências em 

TIC em contextos diversos; 

- Estimular Encarregados de 

Educação, alunos e professores 

para efectuar os seu registo na 

Plataforma Moodle e criação de 

correio electrónico. 

 

Março 2011 

a Maio de 

2013 

- Número de 

acções; 

- Número de 

participantes; 

- Registos de 

opinião; 

 

 

- Contratualização 

de serviços; 

- Câmara Municipal 

de Elvas; 

- SeguraNet – 

DREAL. 

- Professores 

TIC;  

- Especialistas 

externos; 

- Multifunções; 

- Software; 

- Ferramentas 

Web 2.0. 

- Motores de 

busca; - Word; 

- PowerPoint; 

- Excel; 

- Segurança na 

Internet; 

- Inspire Active. 

Interdisciplinariedade 
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Actividade 5: 

Nome: Tradições Partilhadas 

Professores responsáveis: Clara Renga e Cristina Dias 

Público-alvo: 1º e 2º Ciclos 

 

Objectivos Competências Calendário Indicadores Parceiras Recursos Tema(s) Área Disciplinar 

- Reconhecer a nossa 

identidade social; 

- Valorizar os costumes do 

concelho, distrito ou país; 

- Desenvolver o gosto pelo 

saber; 

- Promover o respeito e a 

valorização da diversidade dos 

indivíduos dos grupos quanto às 

suas pertenças e/ou opções; 

 

- Mobilizar saberes culturais, 

científicos e tecnológicos 

para compreender a 

realidade e abordar diversas 

situações; 

- Pesquisar, seleccionar e 

organizar informação para a 

transformar em 

conhecimento mobilizável; 

- Cooperar com outros em 

tarefas e projectos comuns; 

- Realizar actividades de 

forma autónoma responsável 

e crítica. 

Setembro 2011 

a Junho 2012 

- Número de 

visitas @book; 

- Comentários 

no Blog do 

projecto; 

- Número de 

levantamentos 

efectuados. 

- Biblioteca 

Municipal de 

Elvas; 

-Centros 

Educativos de 

Extremadura 

(Espanha);  

- EPRAL; 

- Rádio Local 

- Docentes; 

- Técnicos; 

- Consumíveis 

(papel, tinteiros, 

CD´s…); 

- Multifunções. 

 “ Costumes e 

tradições” - 

Livros 

digitais. 

 

 

Língua Portuguesa, 

Estudo do Meio, 

Expressão Musical, 

Expressão Plástica 

e Dramática, 

Formação Cívica e 

História e 

Geografia de 

Portugal. 
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Actividade 6: 

Nome: Inspire LP and English 

Professores responsáveis: Maria José Ferreira, Ermelinda Velez e Maria José Machado 

Público-alvo: 1º, 2º e 3º  Ciclos 

 

Objectivos Competências Calendário Indicadores Parceiras Recursos Tema(s) 
Área 

Disciplinar 

- Criar recursos para apoio 

aos novos programas LP;  

- Criar recursos à 

aprendizagem da Língua 

Inglesa; 

- Implementar o uso das 

TIC em contexto 

ensino/aprendizagem. 

 

 

-Criar Flipchart; 

- Desenvolver o trabalho 

colaborativo entre 

docentes de vários graus de 

ensino; 

- Fomentar o espírito 

crítico sobre os produtos 

criados; 

- Criar um clima propicio à 

utilização das TIC no 

processo 

ensino/aprendizagem. 

Setembro 

2011 a Maio 

de 2013 

- Número de Flipchart 

criados; 

- Número de 

utilizações em 

contexto 

ensino/aprendizagem; 

- Melhoria nos 

resultados escolares 

dos alunos. 

- Epral; 

- Contratualização 

de serviços 

formativos; 

- Docentes; 

- Quadros 

interactivos; 

- Software; 

- Ferramentas 

Web 2.0; 

- Cd´s; 

- Pendrive; 

- Tinteiros;  

- Papel A4; 

- Computadores; 

- Scanner. 

 Áreas 

vocabulares; 

Conhecimento 

explícito da 

língua; guiões 

de leitura. 

 

 

Língua 

Portuguesa 

e Inglês 

 

 



Agrupamento de Escolas N.º 1 de Elvas                  

  

                        Página 11 de 12 

 

 

Actividade 7: 

Nome: @ientificando 

Professores responsáveis: António Pirico e Alexandra Silva 

Público-alvo: 1º, 2º e 3º Ciclos 

Objectivos Competências Calendário Indicadores Parceiras Recursos Tema(s) 
Área 

Disciplinar 

- Promover uma cultura de 

experimentação cientifica 

- Despertar para o uso das TIC 

no contexto das ciências  

- Conceber projectos prevendo 

todas as etapas, desde a 

definição de  um problema até à 

comunicação de resultados; 

- Promover/ consolidar o 

trabalho colaborativo. 

 

-Desenvolver o saber estar em 

contexto laboratorial; 

-  Mobilizar e utilizar saberes 

científicos e tecnológicos; 

- Adoptar metodologias 

personalizadas de trabalho e 

de aprendizagem; 

- Resolver problemas 

mobilizando saberes 

transdisciplinares. 

Setembro de 

2011 a Maio 

de 2013 

- Número de 

participantes 

nas actividades; 

- Melhoria nos 

resultados 

escolares; 

- Números  de 

produtos 

realizados; 

- Inquéritos de 

opinião. 

 

- INRB – 

INIA Elvas; 

- EPRAL; 

- Escola 

Superior 

Agrária de 

Elvas 

 

 

 

- Docentes; 

- Quadros interactivos; 

- Software; 

- Ferramentas Web 2.0; 

- Cd´s; 

- Pendrive; 

- Tinteiros;  

- Papel A4; 

- Computadores; 

- Câmara  filmar digital; 

- Câmara fotográfica 

digital; 

- Cartões de memória; 

- Scanner. 

“Observações 

em Natureza 

e em 

laboratório” 

- Videos 

digitais/ 

Fotogramas 

 

 

 

 

 

Ciências da 

Natureza e 

Ciências 

Físico - 

Químicas 
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Actividade 8: 

Nome: Leituras Partilhadas 

Professores responsáveis: Alexandra Silva e Liliana Policarpo 

Público-alvo: 1º, 2º e 3º Ciclos 

 

Objectivos Competências Calendário Indicadores Parceiras Recursos Tema(s) 
Área 

Disciplinar 

- Promover a leitura em Língua 

Portuguesa e Língua Espanhola 

de forma partilhada; 

- Promover o respeito e 

valorização da diversidade dos 

indivíduos dos grupos quanto às 

suas pertenças e/ou opções; 

- Promover a cultura como 

forma de expressão. 

- Desenvolver o gosto pela 

leitura; 

- Criar hábitos de leitura; 

- Desenvolver os diversos 

aspectos da literacia. 

Março de 

2011 a Maio 

de 2013 

- Número de 

histórias 

partilhadas; 

- Número de 

alunos 

envolvidos; 

- Número de 

visitas no blog. 

- Biblioteca 

Municipal; 

- Centros 

Educativos de 

Estremadura 

(Espanha).  

- Docentes; 

- Assistentes 

Operacionais; 

- Computadores; 

- Livros; 

- Webcam. 

  

 

 


