
 
 
 
 

REDE DE ESCOLAS MAGALHÂNICAS 

Comemorações da Primeira Viagem de Circum-Navegação 

 

O presente ano letivo corresponde ao terceiro ano de atividades das Comemorações 

da Primeira Viagem de Circum-Navegação dirigida pelo português Fernão de Magalhães 

e concluída por Sebastian Elcano. A relevância desta viagem é significativa pela sua 

natureza universal e a sua importância tem uma constante renovação. Foi a primeira 

viagem completa, em torno do globo, e demonstrou a existência de comunicabilidade 

entre oceanos através de um estreito de circulação entre o Atlântico Sul e o Pacífico, 

designado depois por Estreito de Magalhães. Ao longo dessa viagem, onde participaram 

elementos de diferentes nacionalidades, realizou-se a travessia de vários territórios 

que hoje correspondem aos seguintes países: Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, 

Filipinas, Indonésia, Timor-Leste, Brunei, Moçambique, África do Sul e Cabo Verde.  

A herança cultural desta viagem e a sua relevância no plano patrimonial mantêm-se 

até aos dias de hoje. O nome Fernão de Magalhães, por exemplo, foi atribuído a duas 

galáxias próximas da Via Láctea (Nuvens de Magalhães) e à sonda espacial que foi 

lançada, em 1989, para a órbita de Vénus (Sonda Magellan).  

O programa de comemorações apresentado pelo Governo Português, para os anos de 

2019 a 2022, organiza-se em torno de quatro e importantes eixos estratégicos: 

conhecimento, economia, cooperação e projetos transversais. 

Na atualidade importa refletir de forma alargada e desenhar formas de ação coletivas 

e concertadas sobre assuntos prementes como as alterações climáticas, a 

sustentabilidade, as assimetrias da globalização da economia e contextos de exclusão 

de natureza social e cultural.  

A Direção-Geral da Educação tem apresentado, desde o ano letivo 2019-2020, planos 

anuais de atividades que se constituem como sugestões de trabalho para as escolas 



que integram a Rede de Escolas Magalhânicas. O Plano de Atividades para este ano 

letivo poderá ser consultado no número de novembro de 2021 da NOESIS. No mês de 

janeiro de 2022, terá lugar uma reunião de trabalho com os professores desses 

estabelecimentos de ensino para acompanhamento do trabalho realizado até ao 

momento e a desenvolver ao longo do presente ano. A DGE divulgará, nos vários 

números da NOESIS que serão publicados ao longo do ano letivo, iniciativas e 

testemunhos das escolas e das ações dinamizadas no âmbito da REM. No próximo 

número, no âmbito da partilha de boas práticas, recomendamos a leitura de uma 

notícia sobre os trabalhos de grande qualidade desenvolvidos pelo Agrupamento de 

Escolas de Alhandra, Sobralinho e São João dos Montes.  

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/boletim/rem_-_rede_de_escolas_magalhanicas.pdf

