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1 Contexto
Turma de 7º ano na disciplina de Ciências Naturais em articulação com a disciplina de TIC, com a
finalidade de trabalho de pesquisa e apresentação à turma sobre um subtema desta unidade.

2 Objetivos: Realizar um trabalho de pesquisa e apresentação à turma sobre um subtema desta unidade:
Dinâmica interna e externa da Terra e as suas consequências:
1. vulcanismo;
2. formação dos fundos oceânicos;
3. deriva dos continentes;
4. teoria de Wegener;
5. teoria da tectónica de placas.

3 Desenvolvimento:
O professor começa por apresentar o projeto à turma e distribuir os temas pelos grupos de trabalho,
apresentando um PowerPoint com os termos, palavras-chave e objetivos.
Fornecimento do número de aulas dedicados à pesquisa e elaboração do trabalho final.
Definem-se as regras de funcionamento dessas aulas e as datas de apresentação dos mesmos à turma.

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne. Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable
de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
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Planificação do trabalho em pares 1h
Recolha de informações/pesquisa em bibliografia e online 2h
Elaboração do Powerpoint 3h
Preparar a apresentação à turma 2h
Recursos:
• Computador
• Ligação à internet
• Programa Microsoft Office Powerpoint
• Livros da biblioteca
• Manual do aluno

4 Avaliação: No final depois da apresentação do projeto, os alunos devem preencher uma breve ficha de
autoavaliação e a restante turma deverá fazer a heteroavaliação dos restantes colegas.
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