Friso

cronológico:

A

expansão

portuguesa séc. XV-XVI
Competências: Leitura, Escrita, Literacia digital
Nível de Escolaridade: 2.º Ciclo Ensino Básico
Docente responsável: Paula do Aido Almeida; Sílvia
Silveira; Alice Almeida
Escola/AE: A.E. Moinhos da Arroja - Odivelas
Descrição
A atividade consistiu em criar um friso cronológico e interativo com a participação colaborativa online
dos alunos com as docentes, acerca de uma temática de HGP do 5.ºano, numa articulação entre HGP,
Port e Educ. Especial. Os objetivos, alcançados, incidiram no desenvolvimento de competências de
organização temporal de eventos e seleção e adição de elementos multimédia, com a criação de um
recurso visual apelativo para a compreensão da expansão marítima portuguesa dos séc. XV-XVI,
recorrendo à tecnologia Sutori, motivando os alunos para a criação de apresentações similares em
outras áreas do saber, convergindo no aprofundamento de diversas competências inscritas no Perfil
dos Alunos.
Etapas
As etapas partiram da delimitação do problema, ou seja, da verificação de que a sucessão de eventos
cronológicos era uma área fraca dos alunos, sobretudo daqueles com dificuldades específicas de
aprendizagem. Este ponto de partida suscitou a criação do projeto eTwinning My Timeline com a
criação de frisos, usando diversas ferramentas da web.
Depois a coincidência com a temática de HGP, em curso nas aulas do 5.º F, proporcionou a escolha do
tema; a constituição de pares de alunos com a distribuição das datas principais; a partilha
colaborativa na ferramenta Sutori; a escrita online e adição de elementos multimédia; a correção
pelos pares e pelas docentes e a apresentação do produto final à turma e ao conselho de turma,
sempre integralmente no E@D com recurso à videoconferência do Google Meet e Classroom.
Recursos
Projeto eTwinning, Webquest, Classroom/ Google Meet; Sutori
Ferramentas digitais
PC, tablets e smartphones; ecossistema google; ferramentas Timeline/ Sutori
N.º de alunos envolvidos
20
Espaço(s) utilizado(s)
Virtual: videoconferência google meet e classroom; Sutori
Mais informação...
https://www.sutori.com/story/friso-a-expansao-portuguesa-sec-xv-xvi--XFxmNwCVz1rgAEUQ5rXra38v

Observações
Participaram 3 docentes do ensino básico/secundário envolvendo 3 disciplinas + apoio especializado
com vista à inclusão e participação de vários alunos da turma com necessidades educativas.

