
Projeto EMA – Escola Mais Ativa 

 

Objetivos     desenvolver as diferentes inteligências do aluno, permitindo-lhe maximizar as suas 

capacidades académicas, expressivas, pessoais e sociais;  

 potenciar o envolvimento do aluno no seu processo de aprendizagem o que resultará num maior 

autoconhecimento e motivação para a atividade escolar;  

 desenvolver, nos alunos, competências pessoais e sociais, fundamentais para uma cidadania ativa e 

responsável; 

 Facilitar a construção do conhecimento; 

 Possibilitar o desenvolvimento de competências de aprendizagem para a vida; 

 Estimular a curiosidade e a criatividade; 

Educar para a democracia; 

 Desenvolver a autonomia, a capacidade de organização e a responsabilidade; 

 Desenvolver a cooperação e o espírito de entreajuda; 

 Envolver as famílias. 

Descrição da Medida  Tema (2017/2018): “A volta ao mundo em 80 dias”, de Julio Verne - Versão: 

“A volta ao mundo de Willy Fog” 

Pretende-se, com este tema: Aumentar o conhecimento do mundo; Conhecer diferentes países e 

culturas; Desenvolver o gosto pela arte. 

Uma vez por semana, os alunos são distribuídos em quatro grupos, cada um com alunos do 1º , 2º, 3º e 

4º anos de escolaridade. Cremos que a boa interação entre os alunos é fundamental na cosntrução de 

aprendizagens significativas. Através do convívio, os alunos trocam conhecimentos, aprendem 

relacionar-se com o outro e constroem valores como a cooperação, solidariedade e respeito. Ajudam-se 

reciprocamente e desenvolvem a colaboração em detrimento da competição.  

Cada professor titular de turma é responsável por uma das seguintes atividades: 

 Tecnologias de Informação e Comunicação 

 Matemática com Arte 

 Sons do Mundo  

 Expressão Plástica 

À sexta-feira, os alunos visionam o(s) episódio(s) da série “A volta ao mundo de Willy Fog”. 

 É realizada a interpretação oral e o reconto 

 São explorados temas ou conceitos que surjam no episódio 

 É explorado o vocabulário, fonologia e lexicologia de palavras 

 Algumas situações do episódio poderão ser motivo de debate  

 É suscitada a curiosidade sobre a cidade/país/ cultura apresentada 



Todas as sextas-feiras cada grupo trabalha com um professor e realiza a atividade proposta. Os grupos 

rodam todas as semanas. Após quatros semanas, é apresentada uma nova cidade/país. 

Vantagens da Medida O Projeto EMA, visa, ainda, que o aluno: 

 Use corretamente a língua portuguesa para comunicar de forma adequada; 

 Mobilize diversos tipos de saberes; 

 Use as tecnologias de informação e comunicação; 

 Pesquise, selecione e organize a informação para a transformar em conhecimento; 

 Adote estratégias adequadas à resolução de problemas e tomada de decisões; 

 Realize atividades de forma autónoma, responsável e criativa; 

 Adote metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagem adequadas ao objetivo 

traçado; 

 Coopere com os outros. 

Envolvimento dos Encarregados de Educação/Famílias 

Pretende-se que este projeto se transforme num motivo de partilha e interação dos alunos 

com as suas famílias; que a curiosidade e criatividade dos filhos, agucem o engenho dos pais; 

que as famílias “viajem” com as suas crianças ao longo deste projeto, que descubram interesses 

comuns, que riam e aprendam juntos… 

Deste modo, pretendemos que as famílias: 

 Acompanhem o desenrolar deste projeto; 

 Estimulem a curiosidade dos filhos; 

 Partilhem o seu conhecimento com as suas crianças; 

 Sugiram ideias, proponham soluções;  

 Façam pesquisas em conjunto; 

 Aprendam com os filhos. 

As famílias podem, ainda, participar em sessões na escola, contribuindo com o seu 

conhecimento ou capacidades de acordo com as temáticas desenvolvidas. 

Cuidados na Implementação da Medida  Prever momentos e formas de monitorização e avaliação 

do projeto, equacionando possíveis alterações. 

Resultados Esperados Que sejam alcançados os objetivos a que nos propusemos. 

Quem implementa      Escola Básica de Meleças/Agrupamento de Escolas Agualva Mira Sintra 

E-mail: geral@aeams.pt 

Site: https://www.facebook.com/ebde.melecas 
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