
TRABALHO INTERDISCIPLINAR- 6º ano Turma B 

Tema: Exploração da obra de Miguel Sousa Tavares “O Planeta Branco”. 

Objectivos:  

- Desenvolver um projecto interdisciplinar. 

- Aplicar saberes em vários contextos de aprendizagem. 

 

Áreas disciplinares Competências específicas/ 
Conteúdos 

Actividades 

Língua Portuguesa  Tratamento de texto 
Matemática Geometria 

 
Desenvolver um 
projecto inserido no 
plano de actividades da 
escola 
sugerido/organizado 
pelo departamento de 
matemática tendo 
como tema “Um lugar 
geométrico”. 

EVT Comunicação 
Geometria 
 Espaço 
 Estrutura 
 Forma 
 Medida 
 

- Ilustração da obra. 
- Construção em grupo 
de naves espaciais 
tendo em conta o tema 
“Um lugar geométrico”, 
recorrendo aos saberes 
da área disciplinar de 
matemática. 

Estudo 
Acompanhado 

- Construção e interpretação 
de frisos cronológicos 
respeitantes a diferentes 
escalas de espaço, tempo e 
quadro de referência. 
- Seriação, ordenação e 
comparação de factos e 
acontecimentos. 
- Compreensão global da 
constituição e da 
caracterização do Universo e 
do sistema Solar e da posição 
que a Terra ocupa nesses 
sistemas 
 

- Leitura silenciosa. 
- Construção da 
cronologia da viagem 
da obra, investigando as 
características de todos 
os planetas. 

Área de Projecto - Compreensão global da 
constituição da Terra, nos seus 
aspectos complementares da 
biosfera, litosfera, hidrosfera e 
atmosfera 

Pesquisa e selecção de 
informação sobre os 
temas: 
- Camada de ozono 
- Poluição atmosférica 



- Reconhecimento da 
necessidade humana de 
apropriação dos recursos 
existentes na Terra para os 
transformar e, posteriormente, 
os utilizar. 
- Planificação e 
implementação de acções 
visando a protecção do 
ambiente, a preservação do 
património e o equilíbrio entre 
a natureza e a sociedade. 
- Identificação de relações 
entre a diversidade de seres 
vivos, seus comportamentos e 
a diversidade ambiental. 

- A importância da 
água no ciclo da vida. 
- Consequências da 
destruição de florestas. 
 
Produto final: 
Cartazes informativos  

 

Grupos de trabalho: 

Capítulos do livro Alunos dos grupos de trabalho 
I Carolina/Ricardo/André Carvalho/César 
II Ana Vrabie/Késia/ André Pereira 
III Mariana Simões/ Rafaela / Kelton 
IV Mafalda/ Francisco/ Raquel 
V Daniel/ Marisa /Ana Carolina 
VI Mónica/ Maurício / Bruno 
VII Márcio/ Maria/ Vera 
VIII Ana Rafaela/ André / Ariana 
IX Rita/ Leonardo/ Mariana Camacho 
 


