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1o ciclo do ensino básico  
Este guia tem por objectivo sugerir-vos métodos de trabalho para o uso em sala de aula do site A 
Europa das Descobertas. Estas sugestões deverão ser entendidas como um exemplo do que o professor 
poderá levar à prática na sua classe, não constituindo qualquer limite à liberdade criativa de cada um. 
Um dos objectivos da Europa das Descobertas consiste em levar os vossos alunos a produzir, ao longo 
das suas investigações, documentos escritos (texto e imagem). Pretende-se também, fazer com que as 
crianças entrem no universo dum cientista e na sua época através da leitura de um texto. Os alunos 
poderão ainda, avaliar os seus conhecimentos ou expandir as actividades levadas a cabo na sala de aula 
através da exploração de dois animaçoes interactiva.  
 
Espaço des professores 
 
Animacoes 
Prolongamento do trabalho realizado em classe, esta rubrica pode servir para avaliar os conhecimentos 
adquiridos pelos alunos, colocar-lhes novas questões, levá-los a imaginar novas experiências, propor 
um desafio para alunos mais avançados, reproduzir uma experiência de difícil realização em sala de 
aula (observação do céu nocturno, fabricação de um pára-quedas de grandes dimensões, a simulação 
de um microscópio...). As animações favorecem uma abordagem histórica e lúdica aos fenómenos 
postos em jogo pelas 12 descobertas seleccionadas. Elas alternam simulações, resolução de problema e 
textos explicativos.   
 
Textos pelos alunos 
A leitura destas ficções baseadas em fatos reais poderá desencadear um questionamento sobre a 
descoberta estudada e a época em que ocorreu, o que, por sua vez, poderá levar à realização de 
actividades experimentais.   
 
Documentos individuais e documentos colectivos  
A Europa das descobertas oferece a possibilidade de produzir dois tipos de documento: O texto 
individual e o texto colectivo.  
  
Trabalho individual  
Na sala de aula, o professor pode sugerir a um grupo de crianças que pesquisem desenhos, fotos, 
imagens, textos de divulgação ou textos históricos, como os que existem, especialmente para esse fim, 
na mediateca da Europa das descobertas. É com base nesta primeira pesquisa documental que as 
crianças darão início ao trabalho individual de escrita (os alunos podem ser divididos em grupos de 
pesquisa: um grupo pode encarregar-se de conduzir inquéritos, outro de recolher imagens sobre 
determinado assunto; o professor escolherá a organização que lhe parecer mais adequada ao contexto 
ou ao tipo de descoberta).É importante levar os alunos a recolher e comparar informações 
diversificadas verificando que, embora provenientes de diferentes fontes, não se contradizem, antes se 
completam.  
 
Escrita colectiva  
A produção de documentos colectivos é o momento para os alunos confrontarem o seu trabalho com o 
dos colegas, de enriquecê-lo, de fazer a síntese das diferentes produções e chegar a acordo sobre um 
texto final único. Neste intuito, a Europa das descobertas propõe aos alunos retomar o trabalho 
precedente, mas, desta vez, fazendo-o em equipa na rubrica « encyclopedia ». 



Seja qual for a abordagem escolhida, os alunos serão conduzidos a uma aprendizagem activa, baseada 
na resolução de problemas, na investigação e na prática de diferentes linguagens (linguagem natural 
escrita, linguagens lógicas, linguagens icónicas) que os levarão a adquirir conhecimentos que ao 
mesmo tempo são científicos, históricos e culturais. 


