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A Rede de Escolas Magalhânicas (REM) celebra o legado da viagem de circum-navegação 

de Fernão de Magalhães, navegador que empreendeu essa viagem sob os auspícios do 

rei Carlos I de Espanha e Imperador do Sacro Império Romano Germânico sob o nome 

de Carlos V. A esquadra magalhânica, formada por cinco navios, partiu no dia 20 de 

setembro de 1519, com o objetivo de atingir as áreas produtoras de especiarias 

rumando a Ocidente. Fernão de Magalhães não terminou a viagem porque foi morto 

nas Filipinas.  

O programa das comemorações do V Centenário da Viagem de Circum-Navegação 

(2019-2022) valoriza este acontecimento que permitiu a primeira visão global do 

mundo e contribuiu significativamente para a aproximação de povos, culturas e 

conhecimentos.   

No contexto das iniciativas desencadeadas pelo Ministério da Educação, foi criada a 

Rede de Escolas Magalhânicas (REM) que tem como propósito fomentar o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas transversais que celebrem o legado da 

viagem. 

O tema móbil dos projetos e atividades para os três anos letivos (2019/2020 a 

2021/2022) intitula-se NAVEGAR – CONHECER – ACOLHER e operacionaliza-se a partir 

de um tema transversal (Relacionamento Interpessoal – Eu e o Outro) e de subtemas 

(A Viagem, O Mar e O Céu). As atividades a desenvolver enquadram-se no Perfil dos 

Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória, na Estratégia Nacional de Educação para 

a Cidadania e no Plano 21/23 Escola+. 

A Direção-Geral da Educação, considerando o contexto da Pandemia, propõe que se 

renovem algumas das atividades previstas para o ano letivo 2020-2021 (II Ano do 

Projeto REM). Neste contexto, e tendo em conta o exercício de autonomia das Escolas, 

apresentam-se as seguintes propostas de atuação. 

 

http://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Projetos_Curriculares/Aprendizagens_Essenciais/estrategia_cidadania_original.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Projetos_Curriculares/Aprendizagens_Essenciais/estrategia_cidadania_original.pdf
https://escolamais.dge.mec.pt/


Tema transversal Relacionamento Interpessoal – Eu e o Outro 

• Apresentação de práticas culturais através de galerias de fotos e de vídeos/trailers 

para apresentação mútua e intercâmbio entre as Escolas REM (músicas e danças 

tradicionais, gastronomia, vestuário, jogos, artesanato) das respetivas localidades. 

• 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, n.º 1.1.7). 

Tema anual – Ano II – O mar  

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

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

XXI. 

Tema anual – Ano III – O Céu 

• Elaboração de Glossários Magalhânicos ilustrados. 

• Produção de postais ilustrativos dos avanços científicos, associados ao recurso 

digital Realidade Aumentada. 

• Atividades várias ligadas à temática (investigação, cálculos, desenhos, 

apresentação e partilha de resultados em formato Prezi, PPT, etc.).  

 


