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Descrição
No formato WebQuest, em grupo de 3 elementos, o aluno será detetive que, na Poesia de grandes
poetas portugueses (Luís de Camões, Fernando Pessoa, Miguel Torga e Sophia de Mello Breyner
Andresen),

procurará deuses, heróis e seres da mitologia greco-romana. Sobressai a relação de

intertextualidade entre personagens de narrativas míticas e os 14 poemas dos 4 grandes poetas
portugueses mencionados.
A atividade pretende desenvolver autonomia, trabalho colaborativo, espírito crítico e criativo, inovação
a par da pesquisa, recolha e seleção de informação pertinente. O mural/Padlet "Mitologia e Poesia"
será o suporte para o registo do produto final.
O trabalho, divulgado pela escrita e oralmente por cada um dos grupos, sintoniza-se com
aprendizagem significativa, logo com o desenvolvimento pessoal e o conhecimento do mundo. “As
humanidades hoje têm de ligar educação, cultura e ciência, saber e saber fazer.”(in Prefácio do “Perfil
dos alunos à saída da escolaridade obrigatória”, p. 6).
Etapas
1.ª ETAPA
Ler os poemas selecionados que estão na secção "Recursos", sublinhar e anotar as referências
mitológicas.
2.ª ETAPA
Pesquisar (consultar "Recursos" selecionados) e analisar as referências mitológicas. Apela-se a seleção
pertinente de informação essencial.
3.ª ETAPA
Organizar e registar a informação em PowerPoint, Word ou uma ferramenta digital, colocando texto
(evitar copy-paste e indicar registo de sites consultados), imagens, áudio, vídeo, fotos, música.
Partilhar no mural criado para o efeito "Mitologia Na Poesia".
4.ª ETAPA
Apresentar o trabalho oralmente aos outros grupos, a partir do mural.
5.ª ETAPA
Autoavaliação e heteroavaliação, seguindo a grelha que consta da secção "Avaliação".
Na "Conclusão", aliando mitologia, poesia e música, como na Grécia antiga, o aluno é convidado a
ouvir uma playlist, selecionada pela professora.
Recursos
Webquest

Ferramentas digitais
Computador, Smartphone, Google sites, Padlet
N.º de alunos envolvidos
28
Espaço(s) utilizado(s)
Sala de aula, BE, ensino semipresencial
Mais informação...
https://sites.google.com/view/mitologiaepoesia/in%C3%ADcio?authuser=0
Observações
---

