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PLANO DE ATIVIDADES REDE DE ESCOLAS MAGALHÂNICAS – REM 

2020/2021 

 

Tendo em vista o lema NAVEGAR - CONHECER – ACOLHER, presente nos Termos de Referência 

da REM propõem-se as seguintes ações:   

Tema transversal – Eu e o Outro:  

Proposta de atividades transversais: 

• Produção de “Wordle” ou Tagxedo” alusivos a Escolas da REM, que reflitam a identidade de 

cada Escola;  

• Galerias de Fotos e de vídeos/ trailers para apresentação mútua e intercâmbio entre as Escolas 

REM;  

• Apresentação de práticas culturais (músicas e danças tradicionais, gastronomia, vestuário, 

jogos, artesanato) das respetivas localidades;  

• Elaboração de biografias alusivas aos Direitos Humanos;  

• Produção de Podcasts em 1, 2 ou 3 línguas;  

• Elaboração de mensagens sobre os Direitos Humanos, correlacionando com a atividade 

“Literacia do Oceano, - Kit do mar- Na Rota das Cidades Magalhânicas”; (Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 52/2018, nº 1.1.7) 

• Produção de cartazes, folhetos, painéis, vídeos, representações artísticas alusivas ao tema Eu 

e o Outro.  

 

Tema anual – Ano I – A viagem (ano letivo 2019-2020):  

Proposta de atividades anuais: 

• Concurso de apps “A Viagem de Magalhães”;  

• Caça ao tesouro de Magalhães com recurso a códigos QR.  
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Tema anual – Ano II – O mar (ano letivo 2020-21):  

• Elaboração de cadernos ilustrados com cartoons, contendo quizzes, palavras cruzadas 

ou sopas de letras; 

• Produção de uma canção alusiva à temática (música e letra); 

• Elaboração e construção de pequenas peças de teatro /sketches alusivos; 

• Criação de cartazes sobre a Globalização, desde a época de Magalhães ao século XXI. 

 

Nota: Com a suspensão da atividade letiva presencial, devido à situação de Pandemia causada 

pela Covid19, muitas escolas revelaram dificuldade em desenvolver as atividades iniciadas as 

propostas do Ano I são renovadas no presente ano letivo, em particular as que se referem ao 

tema anual A Viagem, podendo realizar-se em paralelo ou em opção à programação do ano 

letivo 2020-2021. 


