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O projeto curricular integrador



Ancorado no lema “É o conhecimento que nos torna livres”, o Projeto Curricular

Integrador “Mar Maior” é construído sobre um conjunto de valores partilhados

de modo a garantir um currículo contextualizado e significativo dos alunos do

Agrupamento (do 1º ao 12º anos) no quadriénio 2017-2020.

Depois de apresentados os pressupostos e o plano de ação trabalhou-se na sua

operacionalização e concretização.

Ao longo deste ano letivo foi construído um repositório com a informação e o

registo das atividades.

Elaborou-se um formulário (https://docs.google.com/forms/d/16pXbMMs-FCuPhp5RX-JbRz2RVia4PCMlZCVM5YZ5_dY/edit) na

plataforma da Google onde as atividades e o registos foram sucessivamente

arquivados e monitorizados.

Este relatório pretende dar a conhecer essas atividades para posterior reflexão e

avaliação.

https://docs.google.com/forms/d/16pXbMMs-FCuPhp5RX-JbRz2RVia4PCMlZCVM5YZ5_dY/edit


Descrição sumária de algumas das 64 atividades 

registadas

• Dinamização de histórias infantis para crianças do pré-escolar e 1º ciclo.

• Apresentações públicas, por alunos, de problemas matemáticos.

• Projetos interdisciplinares envolvendo alunos dos cursos cientifíco-

humanísticos e a alunos dos cursos profissionais.

• Apresentações escritas e orais sobre os desafios e potencialidades do mar

em Viana do Castelo, nas vertentes turística, histórica, cultural, desportiva e

científica.

• O Mar na Literatura. Produção de textos para concursos internos e externos

ao Agrupamento sobre o mar. Leitura, em família, de obras relacionadas com

o tema "Mar“.

• Construção de instrumentos musicais com materiais recolhidos nas zonas

ribeirinhas.

• Recolha de sedimentos em ambiente fluvial e de praia e posterior

processamento das amostras no laboratório de sedimentologia.

• Participação em sessões de palestras/debates subordinadas ao Mar.

• Dramatizações.



Exemplos de produtos conseguidos

• Posters científicos

• Instalação coletiva

• Produções audiovisuais

• Apresentações de trabalhos à comunidade educativa

• Produção de textos narrativos e poéticos

• Esboço e impressão 3D de um submarino

• Construção de um robot  “MM_2SAVE”

• Produção de instrumentos musicais

• Espetáculos musicais

• Roteiros turísticos

• Participações em concursos



Competências/aprendizagens essenciais desenvolvidas

• Literacia do mar

• Literacia digital

• Literacia da comunicação



• Câmara Municipal de Viana do Castelo. 

• Centro de Mar de Viana do Castelo  

• CMIA de Viana do Castelo

• APDL – Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do 

Castelo, SA

• Rádio Geice

• Instituto Hidrográfico da Marinha

• Centros Náuticos (clubes VRL, DKC, CVV, SCV)

• Capitania do Porto de Viana do Castelo 

• Laboratório de Sistemas e Tecnologia Aquática - Universidade do Porto

• Lufinha School Tour

• CEMEA

• CIIMAR -Universidade do Porto

• Grupo Parlamentar da Assembleia da República do CDS/PP.

• Geoparque - Rede escolar de ciência

• Confraria de St Luzia

• Fundação Gil Eanes

Parcerias



Avaliação



Aula/trabalho  de campo

Trabalho laboratorial

Visita de estudo

Trabalho de pesquisa

Sessão de (in)formação

Ação de preservação de património

Apresentação da atividade

Divulgação da atividade

Congresso/Workshop

Concurso

Produção audiovisual

Tipo de atividades



Ciclo de ensino



Número de alunos envolvidos em cada atividade

Turmas envolvidas

(alguns exemplos)

Número de alunos envolvidos por 

atividade



Impacto da atividade nos alunos (envolvimento,

mudança de comportamentos e atitudes e/ou

novos desafios)

1 - Não sentido

5 - Sentido claramente



Avaliação das atividades



Alguns Registos









































Alguns Produtos


































































