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A Caravela - Texto pedagógico 
 

 Nota prévia 
Os navios das descobertas serão sempre um tema inspirador para as 

nossas crianças. Fruto do trabalho e engenho dos homens desse tempo, a 
Caravela constituirá agora o pretexto para diferentes oportunidades de trabalho 
que, esperamos, se transformem em aprendizagens significativas. Pretende-se 
privilegiar o contacto directo com o meio envolvente, a realização de pequenas 
investigações e experiências na escola, assim como a síntese da informação 
proveniente de diferentes meios. 

 
Primeiro passo: pesquisa e selecção de informação. 

Sendo este um projecto 
desenvolvido com recurso à 
Internet, parece-nos que 
deverá também este meio, ser 
privilegiado como fonte de 
informação. Assim, um 
primeiro passo será uma 
pesquisa on-line sobre a 
caravela. Organizados por 
grupos heterogéneos - quanto 
ao género e nível de 
desempenho dos participantes 
– os alunos terão que procurar 
na web, páginas sobre a 
caravela. Durante a pesquisa, 
cada grupo registará numa 
folha de trabalho o endereço 
dos sites consultados e as 
informações mais relevantes 
encontradas: texto, imagem, 
multimédia. Posteriormente, 
terá que comunicar à classe o 
resultado do seu trabalho e 

organizá-lo de modo a ser exposto na sala de aula. 
O trabalho de biblioteca será outra das vertentes deste período de 

recolha e organização da informação. Propomos uma deslocação à biblioteca 
pública onde os grupos terão que aprender a localizar o material escrito sobre o 
tema, seleccionar aquele que lhes pareça mais importante e, após consulta, 
preencher a respectiva ficha de leitura. De regresso à escola será mais uma 
vez tempo de pôr em comum o trabalho realizado e registar as informações 
recolhidas. 

Os alunos deverão ser também encorajados a trazer para a sala de aula 
livros, recortes e outro material recolhido em casa sobre a caravela. 

Todas as produções dos grupos de trabalho, bem como o resultado de 
pesquisas feitas em casa, conjuntamente com outros contributos informativos 
existentes na escola ou trazidos pelo professor – livros, vídeos CD-ROM - , 
servirão para organizar um pequeno centro de recursos temático que ficará 
disponível para consulta ao longo do projecto. 
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Enquadramento Histórico 
A passagem do tempo, para as crianças, é uma noção complicada. O 

desenvolvimento da caravela ocorreu numa época longínqua, em que o mundo 
e as relações entre as pessoas eram bem diferentes do que são hoje em dia. 
Por isso, sugere-se algum cuidado no que respeita ao enquadramento histórico 
desta tecnologia marítima. É importante que os alunos o conheçam para que 
compreendam a importância do contributo de um navio como a caravela para a 
vida, a sociedade e a evolução do conhecimento dessa época. 

A construção de um friso cronológico, graduado em anos, décadas e 
séculos, é uma forma de materializar o tempo, tornando-o mais concreto para 
os alunos. Propomos que seja feito em papel e colocado à volta da sala de 
aula. À medida que as datas importantes forem surgindo, durante o 
desenvolvimento do projecto serão assinaladas no friso através de etiquetas. 
Para que possam ter a noção da passagem do tempo, as crianças deverão 
igualmente assinalar no friso o ano em que nasceram, o ano em que entraram 
na escola e outros acontecimentos significativos da actualidade. 

Uma sugestão para a abordagem à perspectiva histórica será através do 
convite a um professor de história, para dar à turma, uma aula sobre os 
séculos XV e XVI.  

Outra actividade interessante é examinar mapas do mundo conhecido 
antes e depois das viagens das caravelas. Posteriormente, utilizando o 
retroprojector e lâminas de acetato, sobrepor os seus limites com os dos 
mapas da actualidade. 
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Mais uma vez recordamos a vantagem da utilização da Internet neste 
projecto ao possibilitar a consulta à distância, a especialistas. De facto, 
através de e-mail poderão também ser realizadas pequenas entrevistas, ou 
colocadas dúvidas pontuais a historiadores que se encontrem nas 
universidades ou outras instituições científicas. 

As visitas de estudo são outro auxiliar pedagógico de relevância. Neste 
caso será oportuno fazer uma deslocação ao Museu de Marinha. A 
preparação da visita bem como a sua marcação poderão ser feitas com recurso 
à página de Internet respectiva. Os relatórios, fotografias e outro material 
resultante irão enriquecer uma vez mais o centro de recursos temático da sala 
de aula, bem como o placard do projecto onde se vai dando a conhecer à 
comunidade escolar, o andamento das actividades realizadas. 

 
Um navio para as descobertas 
Conhecido o contexto em que surge e evolui a caravela, será altura para 

nos debruçarmos sobre as características específicas deste navio. Interessará 
saber como era constituída a tripulação, como se desenrolava a vida a bordo, 
qual a geografia do navio, as suas potencialidades técnicas, as principais 
inovações que a distinguiram das outras embarcações da época. 

 Uma aula e entrevista a modelistas de navios, constitui uma forma 
motivadora de iniciar esta etapa. O modelismo, uma actividade “hands-on” 
muito popular entre as crianças em décadas anteriores, tem vindo a perder 
impacto devido à invasão de brinquedos automatizados e jogos multimédia. 
Pelas capacidades que põe em jogo, pelo trabalho colaborativo que estimula e  
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pela reflexão sobre a realidade que proporciona, constitui “hobby” muito rico do 
ponto de vista educativo que seria importante retomar.  

Uma maneira de dar continuidade ao interesse suscitado pela aula com 
os modelistas será lançar um desafio aos alunos para, individualmente ou em 
grupo (com a ajuda dos pais e irmãos mais velhos), construírem modelos de 
navios, reais ou imaginários, utilizando todos os tipos de materiais (lego, 
plasticina, cartão materiais recicláveis, madeira, casca de árvore, ...). Os 
trabalhos resultantes seriam posteriormente objecto de exposição durante uma 
ocasião de “escola aberta”. 

Neste contexto, será oportuna uma visita de estudo a um estaleiro 
naval onde se utilizem as técnicas tradicionais de construção de embarcações 
de madeira. Através de entrevista aos artesãos, as crianças poderão ficar a 
conhecer as técnicas, os materiais, as ferramentas, as dependências de um 
navio.  

Existe em Vila do Conde, Portugal, um destes estaleiros que, sob 
consultoria de especialistas, construiu nos últimos anos, réplicas de 
caravelas. A visita a uma dessas réplicas seria o culminar desta etapa do 
desenvolvimento do projecto. Estar a bordo, sentir ao vivo o cheiro, o espaço e 
as proporções do navio, imaginar o esforço necessário às manobras, visualizar 
a tripulação, … “Viver” esta viagem terá certamente um enorme impacto nas 
crianças e nos educadores que se reflectirá muito positivamente na 
aprendizagem.  

As réplicas de caravelas participam em experiências de navegação 
estando temporariamente disponíveis para visita em diversos portos de 
passagem. A sua visita é uma oportunidade a não perder. 
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Todo o vocabulário recolhido ao longo destas actividades será 
compilado num pequeno dicionário ilustrado que estará disponível para 
consulta e actualização no centro de recursos temático da sala de aula. 

Aproveitando o estímulo dado à imaginação surgirão excelentes 
oportunidades de escrita criativa: Escrever e dramatizar diálogos entre os 
diferentes elementos da tripulação; registar um dia de viagem num diário de 
bordo; redigir a carta de um marinheiro para a sua família;…  

Apoiando-se nas informações recolhidas e nas suas próprias produções, 
os grupos farão o desenho legendado de uma caravela e respectiva tripulação. 

 
Actividades práticas  
É desejável que o trabalho e as experiências das crianças em torno da 

caravela - nomeadamente o contacto com as formas e materiais proporcionado 
pelo modelismo e a visita aos estaleiros - suscitem nelas alguma reflexão:  

Como se movem estes navios? Sendo tão pesados porque não se 
afundam? Perguntas como estas poderão encaminhar o trabalho da classe 
para questões como a flutuabilidade e as condições de flutuação ou o vento 
como forma de energia e as vantagens ambientais da sua utilização. 

Este será o momento para realizar algumas actividades experimentais.  
A primeira experiência que propomos é o “Afunda-se ou não”. O 

professor poderá começar esta actividade escrevendo no quadro a pergunta 
“porque é que alguns objectos se afundam na água, enquanto outros 
continuam à superfície?” Durante um período de debate irão sendo registadas 
as diferentes hipóteses colocadas pelas crianças. De seguida os grupos 
passarão à actividade experimental propriamente dita procedendo do seguinte 
modo: 

Material necessário: taça com água, bola de plasticina, materiais 
diversos (cortiça, madeira, berlindes, outros que caibam no recipiente); 

Procedimento: Colocar os diferentes materiais bem como a bola de 
plasticina dentro de água. Retirar os objectos da água. Moldar a plasticina em 
forma de barco e recolocá-la no recipiente sem deixar que se encha de água. 
Cuidadosamente, colocar os restantes objectos dentro do barco de plasticina. 
Registar o que se observa e comparar com as hipóteses inicialmente 
colocadas. Ilustrar os diferentes passos da experiência. Redigir as conclusões. 
Escrever a apreciação individual sobre a aula: “o que aprendi”. 

Durante a actividade, o professor deve ir questionando as respostas dos 
alunos de modo a estimular a reflexão: “Que observas? Alguns objectos vão ao 
fundo, como a plasticina, os berlindes e os clipes, mas outros, como a cortiça e  
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a madeira, ficam a flutuar. Porquê? Bem, podes dizer que os objectos vão ao 
fundo porque são pesados e os que flutuam são leves. Então experimenta um 
prego pequeno e um pedaço de madeira maior, qual é mais pesado? A 
plasticina é a mesma, porque é que quando a moldamos em forma de barco já 
não se afunda?  
 A conclusão deverá apontar para que “O afundar ou flutuar de objectos 
na água depende do espaço que eles ocupam dentro de água”. 

 
A segunda experiência que propomos é o “De onde sopra o vento”. O 

professor poderá começar esta actividade questionando as crianças sobre a 
direcção do vento “O vento sopra sempre do mesmo lado? É importante saber 
a direcção do vento? Porquê? Como sabemos de que lado sopra? Quem já viu 
um cata-vento? Durante um período de debate irão sendo registadas as 
diferentes participações das crianças. De seguida os grupos passarão à 
actividade de construção de um cata-vento procedendo do seguinte modo: 

Material necessário: Vaso pequeno com furo no fundo (ao centro), lápis 
com borracha na ponta, prego pequeno ou pionés, círculo de papel (12cm Ø), 
triângulo de papel (equilátero, 3cm de lado), palhinha, plasticina, cola, tesoura, 
bússola; 

Procedimento: Recortar o círculo de papel e inscrever nele os pontos 
cardeais. Virar o vaso e colar no fundo a “rosa-dos-ventos”. Passar o lápis pelo 
fundo do vaso, furando o papel. Usar a plasticina para fixar o lápis na posição 
vertical. Recortar o triângulo de papel. Traçar nele uma linha paralela à base (a 
meia altura) e cortar com a tesoura (obtendo um triângulo mais pequeno e um 
trapézio). Fazer um pequeno corte em cada extremidade da palhinha. Num dos 
lados encaixar o pequeno triangulo, no outro lado fixar o trapézio. Furar a 
palhinha ao centro com o prego e fixá-la ao fundo do lápis (parte de borracha). 
Colocar o cata-vento no exterior, orientar a base (Norte-Sul) com o auxílio da 
bússola e verificar a direcção do vento. Registar o que se observa e comparar 
com o resultado dos cata-ventos dos restantes grupos. Ilustrar os diferentes 
passos da construção. Escrever a apreciação individual sobre a aula: “o que 
aprendi”. 

No final da actividade, o professor deve questionar os alunos de modo a 
estimular a reflexão acerca da necessidade dos tripulantes das caravelas 
conhecerem a direcção do vento e a forma de a aproveitar. 
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Esta questão remete-nos directamente para o problema da navegação à 
bolina. A capacidade de bolinar, ou seja, navegar à vela, mesmo quando o 
vento não é favorável, é uma das características que permitiu à caravela 
empreender viagens até então inviáveis (sobre este assunto, existem bons 
materiais de apoio no CD-ROM que seria importante consultar). Esta manobra, 
no entanto não é fácil de explicar em sala de aula pelo que propomos uma aula 
prática numa escola de vela. Neste contexto as crianças poderão ter contacto 
directo com uma embarcação de vela latina, conhecer o vocabulário e 
terminologia respectivos, experimentar ao vivo a situação em que a manobra é 
utilizada. Tudo isto potenciado pelo prazer de uma actividade de ar livre.  

 
Como esta actividade poderá não estar acessível a todos sugerimos 

outras ainda no âmbito da energia eólica:  
Identificação e inventariação de engenhos movidos a vento existentes na 

sua região (moinhos de vento, engenhos para tirar água dos poços, produção 
de energia eléctrica).  

Construção de “moinhos” de papel.  
 
Publicação / Divulgação dos resultados 

 Ao fim de um ano de actividade haverá certamente uma grande 
quantidade de material produzido em torno da caravela.  

A primeira forma de divulgação será a publicação do trabalho no site 
do Projecto Europa das Descobertas, onde ficará disponível para um público 
à escala mundial. No entanto parece-nos muito importante a divulgação directa 
junto da comunidade escolar e local através de um momento de “escola 
aberta”. Constituirá mais uma oportunidade de síntese dos conteúdos 
abordados e reflexão sobre os conhecimentos adquiridos. Proporcionará à 
escola um momento privilegiado para desempenhar o papel que lhe cabe na 
divulgação da cultura científica e tecnológica junto da comunidade envolvente. 

A montagem da exposição e a divulgação do evento poderão em si 
constituir mais um momento de trabalho com os alunos: elaboração de painéis 
de exposição, criação de um cartaz ou logótipo, redacção de convites, … 
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Numa tarde, talvez de Sábado, a escola abrirá as suas portas aos 
familiares e amigos dos alunos bem como aqueles que de uma maneira ou de 
outra colaboraram nesta aventura (modelistas de navios; pilotos marítimos;  

professores convidados, etc.). Além da exposição dos trabalhos 
realizados poderá haver um convite à participação activa dos visitantes Os 
alunos, seus familiares e amigos poderão participar na exposição de diferentes 
formas: trazer para expor objectos relacionados com a arte de navegar 
(instrumentos de navegação, peças de navios, mapas, fotografias, etc.); 
apresentação dos trabalhos resultantes da actividade de modelismo 
anteriormente referida realizada por equipas de alunos e familiares. Para que a 
opinião dos visitantes fique registada será bom não dispensar a existência 
duma folha onde possam ser registadas as suas impressões e sugestões após 
a passagem pela exposição 

 
E assim chegamos ao fim de um ano de trabalho em torno da caravela. 
Resta-nos referir que este conjunto de sugestões de trabalho não deverá 

ser limitativo, apenas servirá de base podendo sempre ser enriquecido através 
das ideias e das práticas pedagógicas de outros participantes, com outras 
realidades e contextos. 

 
Maria da Luz Carvalho de Figueiredo 


