REM – REDE DE ESCOLAS MAGALHÂNICAS

AE Ruy Luís Gomes

A Rede de Escolas Magalhânicas - REM tem como finalidade celebrar o legado da viagem
de circum-navegação de Fernão de Magalhães, favorecendo a “prática de dinâmicas
inter-, multi- e transdisciplinares”i. O desenvolvimento destas atividades converge com
os princípios, valores e competências previstos no Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória e com a promoção de uma atitude cívica individual,
alicerçada na Dignidade Humana e na defesa dos Direitos Humanos. Estimula ainda o
relacionamento interpessoal e intercultural de acordo com a Estratégia Nacional de
Educação para a Cidadania.

A REM não parou de crescer e, apesar da pandemia, muitos foram os alunos, docentes
e comunidades educativas inteiras envolvidas em atividades que não podemos deixar
de partilhar por serem exemplos de projetos inovadores e de boas práticas
pedagógicas.
As escolas inovaram recorrendo a variadas tipologias de atividades, estimulando o
espírito reflexivo e criativo dos alunos e o saber científico e tecnológico. Os produtos
finais dos seus projetos foram sendo partilhados em Blogs, Padlets ou nas páginas
eletrónicas das escolas. Desenvolveram-se atividades que implicaram etapas de
planificação, desenvolvimento e avaliação proporcionando um resultado final de
grande qualidade. Estes trabalhos de investigação, colaboração e partilha resultaram
em visitas de estudo, intercâmbios, peças de teatro, exposições, quizzes, jogos digitais
ou físicos, bandas desenhadas.
O propósito de intercâmbio resultou num conhecimento de outros povos e outras
culturas que ultrapassaram a investigação e a divulgação (palestras, filmes) e
chegaram a contactos interpessoais e até à experimentação de manifestações culturais
de países do outro lado do mundo, como danças, músicas e até receitas das
gastronomias daquelas regiões.
Neste trabalho de colaboração destacam-se vários intervenientes: professores, alunos,
pais e encarregados de educação e bibliotecas escolares, que colocaram os seus
recursos e saberes ao serviço das comemorações dos 500 anos da viagem de CircumNavegação de Fernão de Magalhães. A universalidade da REM é posta em evidência nos
níveis de ensino e ofertas formativas que aderiram ao projeto e que contemplaram
desde o 1º ao 12º anos do ensino regular, profissional e cursos EFA.
Por dois anos letivos consecutivos marcados pela pandemia, durante os quais as escolas
tiveram de inovar devido ao encerramento prolongado a que estiveram sujeitas, não
faltou motivação e empenho a todos para continuarem a investir no projeto. Apesar
dos constrangimentos provocados pela situação pandémica, as escolas transformaram
as dificuldades numa oportunidade de criação, adaptação e renovação.
Apresentamos ainda o resultado do projeto Miniveleiros, inserido no âmbito da REM e
promovido pela Estrutura de Missão para as Comemorações do V Centenário da CircumNavegação comandada pelo navegador português Fernão de Magalhães 2019-2022
(EMCFM), a partir de uma ideia original da organização não-governamental norteamericana Educacional Passages (www.educationalpassages.org). O objetivo seria o de
largar no Estreito de Magalhães, 3 miniveleiros desenvolvidos por esta organização,
simbolizando as 3 naus que o atravessaram no passado. Assinalar-se-ia desta forma a
sua descoberta que seria marcada pela presença de Portugal nas comemorações no
Chile. Cada miniveleiro transportaria mensagens das escolas que compõem a rede de
territórios associados à viagem de circum-navegação, nomeadamente portuguesa e
chilenas, fechando, desta forma também, a ligação entre locais tão diferentes e
distantes entre si. Com o agravamento da pandemia não foi possível até ao momento
concretizar esta iniciativa, e por este motivo se partilham aqui as mensagens das
escolas portuguesas da REM.

Apresentam-se os links para os projetos rececionados:
Academia de Música de Espinho - Espetáculo de teatro musical - Gamalhães para lá
das Estrelas
https://www.musica-esp.pt/academia-de-musica-de-espinho/destaques/gamalhaespara-la-das-estrelas
AE de Águas Santas - Trabalho de pesquisa
Fernão Magalhães (padlet.com)
AE Albufeira Poente
Escolas Magalhanicas 19 22 (calameo.com)
AE Alhandra, Sobralinho e S. João dos Montes - Vídeo de mostra de atividades.
https://www.youtube.com/watch?v=KOAtcSrcKSs
http://agasjm-m.ccems.pt/course/view.php?id=1504
AE Azambuja - Padlet com as várias etapas do projeto
Viagem de Circum-navegação de Fernão de Magalhães (padlet.com)
AE Bemposta
https://bemposta-unesco.webnode.pt/rede-de-escolas-magalhanicas/

AE Diogo Cão - Vila Real
Espetáculo Rota de Magalhães, 2019
https://dai.ly/x7b6hoa
Marcha Diogo Cão, 2019

Master - Marcha
Diogo Cão 2019 Cantada.mp3

Exposição ano letivo 2020/21
expomagalhaes_2021.pdf (diogocao.edu.pt)
Palestra
http://www.diogocao.edu.pt/atividades/palestramagalhaes.pdf
Pesquisa e dramatização
(155) 500 Anos - Fernão de Magalhães - YouTube

AE Gualdim Pais – Pombal – Blog com mostra de atividades

http://bibliogpais.blogspot.com/2021/07/navegar-com-be-qres-saber-maissobre.html
AE Fernão do Pó. Bombarral
Padlet com as várias etapas do projeto, Intercâmbio com Escuela Portugal, Punta
Arenas, Chile
Descobrir o Mundo com Fernão de Magalhães_ ANO LETIVO 2020/2021 (padlet.com)

AE Miguel Torga (Sabrosa): Dramatização
1.º Ciclo FernãoMagalhães R+ - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=j2dKI5fyqhc
https://www.youtube.com/watch?v=nnxlygN0m9Y
https://www.youtube.com/watch?v=2tmUsBj3_Nc
AE Miguel Torga – Monte Abraão – Produção de Curta-Metragem – Pelo Mar adentro
(Artes Visuais)
Vídeo Final
AE Morgado Mateus – Vila Real - Blog - À volta do Mundo - mostra de atividades
https://viagemfernaomagalhaes.blogspot.com/

AE Professor Ruy Luís Gomes – Laranjeiro, Almada
https://view.genial.ly/60df59a05d67950daddafdf0/presentation-pafc-20202021

CED Nossa Senhora da Conceição - Lisboa- Construção de um Cubo Ilustrado da
Viagem de Magalhães
A_AVENTURA_DE_MAGALHAES 3.mp4 - Google Drive
Jogos interativos
https://view.genial.ly/6046065d8fc2c40d8421fcc8/interactive-content-mare-nostrum
https://view.genial.ly/603e2fedea78990d68ff40aa/interactive-content-jogo-da-viagem-de-fernao-de-magalhaes

Escola dos 2.º e 3.º ciclos da Torre - Ilha da Madeira – Vídeo de amostra de
atividades
(77) Semana Magalhães 24 a 30 de abril, 2021 - YouTube
Escola Portuguesa de Luanda - Exposição
https://www.epluanda.pt/8337-galeria_mar_ocenanos_vida
Escola Portuguesa de Moçambique – Centro de Ensino e Língua Portuguesa - Vídeos
de mostra de atividades.
https://www.youtube.com/user/epmcelp1/search?query=magalh%C3%A2es
Escola Secundária de Camilo Castelo Branco - Vila Real
Projeto:
(138) A nossa CAMILO na rede de escolas Magalhânicas - YouTube
Intercâmbio com escola de Portugal, Chile:
(138) Intercâmbio com a Escola de "Portugal" de Punta Arenas no Chile - YouTube
Orfeão de Leiria - Conservatório de Artes
Concerto – “Brasil na Rota Magalhânica”
https://www.youtube.com/watch?v=0kuGQqR208c
Concerto – “Brasil na Rota Magalhânica”
https://www.youtube.com/watch?v=7RCg5HhRVJo
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