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500 Anos de Epidemias na Madeira: da Peste
O 7º1 flexibiizou o tema nas disciplinas de História, Cidadania e Educação Visual.
Considerando a conjuntura vivida entre 2019 -2021, optou-se pela exploração do tema acima
destacado,
destacado sugerindo aos professores das diferentes disciplinas alguns tópicos de abordagem.
Nas disciplinas de História e Cidadania,
Cidadania o projeto foi apresentado e dedicaram-se cinco aulas à investigação e pesquisa sobre o tema, para que as informações obtidas suportassem a
elaboração de trabalhos, a desenvolver nas outras disciplinas.
Simultaneamente, pretendia-se suscitar a curiosidade dos alunos sobre a figura de São Tiago Menor,
Menor tornado protetor e padroeiro da cidade em 1521.
Realizou-se, por isso, uma visita ao Museu de Arte Sacra a fim de explorar, a partir das diferentes figurações deste Santo em exposição, temáticas relacionadas com a sua vida, os seus milagres e a sua intervenção na Peste de 1521. Analisaram-se ainda, as técnicas e aspetos formais das obras em questão..
Simultaneamente, pretendia-se suscitar a curiosidade dos alunos sobre a figura de São Tiago Menor,
Menor tornado protetor e padroeiro da cidade em 1521.

Realizou-se, por isso, uma visita ao Museu de Arte Sacra a fim de explorar, a partir das diferentes figurações deste Santo em exposição, temáticas relacionadas com a sua vida, os seus milagres e a sua intervenção na Peste de 1521. Analisaram-se ainda, as técnicas e aspetos formais das obras em questão..
Trabalho final produzido em EV

seus milagres e a sua intervenção na Peste de 1521. Analisaram-se ainda, as técnicas e aspetos formais
das obras em questão..

Posteriormente, na disciplina de Educação Visual, os alunos replicaram algumas
dessas técnicas, recriando versões do Tríptico de Santiago Menor e São Filipe.
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Da Peste de 1521 ao COVID de 2021

No âmbito do Projeto de autonomia e flexibilidade curricular e do projeto de História
da Madeira que a SRE pretende implementar nas escolas da RAM, as professoras da
HBG por este responsáveis, sugeriram que os alunos do 2º e 3º ciclos desenvolvessem trabalhos relacionados com a História e Património da RAM, sob a orientação
dos respetivos professores e o apoio e disponibilidade, quando necessário, das docentes: Catarina Oliveira, Cláudia Zilhão Figueira e Daniela Inês Correia.
Os trabalhos foram orientados para diferentes temáticas, assim como múltiplas expressões (fotografia, trabalhos escritos ou de expressão plásticas, dramatização,
elaboração de materiais lúdicos), dependendo dos interesses e opões de alunos e
professores, mas envolvendo diferentes disciplinas e múltiplas vertentes.

Visita de estudo ao Museu de Arte Sacra, onde os alunos puderam observar o “Tríptico de Santiago Menor e São Filipe”.
Pintura a óleo sobre madeira .

Atribuído a Pieter Coecke van Aelst Data: c. 1527- 1531

Face ao contexto atual e após alguma reflexão, sugerimos o tratamento do tema
que intitulámos “Da Peste de 1521 ao COVID de 2021”, explorado em diferentes
áreas curriculares do 3º ciclo.

FOTOS

Trabalho desenvolvido na
disciplina de Francês e TIC
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Interpretação gráfica: Tríptico de Santiago Menor e S. Filipe
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Da Peste de 1521 ao COVID de 2021
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Da Peste de 1521 ao COVID de 2021

Considerando a conjuntura vivida entre 2019-2021, optou-se pela exploração do tema acima destacado, sugerindo aos professores das diferentes disciplinas alguns tópicos de
abordagem.
Nas disciplinas de História e Cidadania, o projeto foi apresentado e dedicaram-se algumas

aulas à investigação e pesquisa sobre o tema, para que as informações obtidas suportassem a elaboração de trabalhos, a desenvolver nas outras disciplinas.
Simultaneamente, pretendia-se suscitar a curiosidade dos alunos sobre a figura de
São Tiago Menor, tornado protetor e padroeiro da cidade em 1521.
Realizou-se, por isso, uma visita ao Museu de Arte Sacra a fim de explorar, a partir das diferentes figurações deste Santo em exposição, temáticas relacionadas com a sua vida, os
seus milagres e a sua intervenção na Peste de 1521. Analisaram-se ainda, as técnicas e
aspetos formais das obras em questão.

Posteriormente, na disciplina de Educação Visual, os alunos replicaram algumas dessas
técnicas, recriando versões do Tríptico de Santiago Menor e São Filipe. Na disciplina de físico-química foi abordada a evolução dos testes químicos ao longo dos tempos .
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Património
A alquimiaMadeirense
da/na cozinha

Metendo a mão na massa

“A ALQUIMIA NA COZINHA”

Na aula de Educação Visual, foram criadas
e ilustradas caixas que serviriam para eventual
embalamento e venda dos referidos produtos ali-

No 1º período, os alunos recolheram

mentares, caso fossem objeto de comercialização.

receitas mais ou menos tradicionais, confecionando-as em grupo nos laboratórios de FísicoQuímica e na cozinha da escola. Depois, foi
feito um lanche partilhado na horta pedagógi-

ca com diversos docentes da turma, e com a
colaboração de docentes do grupo disciplinar
de Físico-Química, Maria da Cruz e Carlos Duarte Gomes.
Já no 2º período, a partir das receitas
recolhidas anteriormente, foram criadas pelos

9

vários grupos, nas aulas de Português, textos

Por fim, no dia 07-06-2022, as nutricionis-

alusivos às ditas receitas, a serão publicados

tas Vanessa Andrade e Sara proferiram uma con-

posteriormente em formato digital.

ferência sobre alimentação saudável.
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Gestão de Problemas e Conflitos

Identificado um problema na socialização da
turma, e comportamentos reveladores de falta de
empatia pelo outro, o conselho de turma achou

salutar desenvolver um projeto que trabalhasse a
gestão de conflitos.
Na disciplina de cidadania foram identificados
tipos de conflito em contexto escolar. Após um
registo de testemunhos de alunos foi realizado um debate e apresentadas soluções
para mitigar conflitos. Estas ideias foram passadas para registos gráficos na disciplina de Educação Visual, onde em cartazes e posts foram redigidos slogans de sensibilização. Em Francês também foram descritas situações de conflito e apresentadas soluções para colmatar alguns dos problemas de
relação interpessoal; sessões em sala de aula sobre Desenvolvimento Socio Emocionais. Já na disciplina de Físico-química foram ensinadas as substâncias químicas e as
misturas de substâncias bem como as transformações químicas tendo em o saber trabalhar em grupo, o desempenho de cada papel, o respeito e o saber ouvir todos os elementos do grupo, com diferentes pontos de vista. A interdisciplinaridade foi o conceito
chave, e todo o trabalho foi orientado para a resolução de problemas através de ativi-

Conselhos para gestão de conflitos em Francês

dades experimentais.

Cartazes de sensibilização criados em Educação Visual

Ímanes para frigorifico
em Inglês
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A Salvaguarda do Património natural

O Património musical

Mas, o contacto com o património musical

regional foi bastante mais aprofundado com a
palestra “Uma abordagem ao Património mu-

projeto de autonomia e flexibilidade curri-

sical madeirense”, cuja divulgação foi feita por

cular gizado para a turma teve por princípio o

Rui Camacho, da Associação Xarabanda (cf.

facto de os alunos pertencerem ao Ensino

fig.3, 4). A palestra foi bastante dinâmica e

articulado e, deste modo, estarem familiari-

interativa com perguntas bastante pertinentes

zados com o ambiente musical. No entanto,

dos alunos, o que lhes permitiu abrir horizon-

consideramos que existiria uma lacuna no

tes em relação ao seu património musical.

O

que respeita ao património cultural/ musical

tradicional na Região Autónoma da Madeira.
Tal espoletou a nossa intenção de dar a conhecer parte do seu património cultural. Assim, foram desenvolvidos trabalhos sobre os

No final houve ainda lugar a um pequeno concerto em que foram interpretadas e explicadas várias músicas de trabalho, músicas de
entretenimento e danças.

fig.1. A Braguinha, interpretação da aluna
fig.3. A Associação Musical e Cultural Xarabanda representada
por: Lídia Araújo, Rui Camanho e Tozé Cardoso.
Fig.4. A Associação Xarabanda em atuação exclusiva para a turma, depois da palestra.

instrumentos tradicionais da Madeira (cf.

fig.1, 2).
fig.1. A turma com os convidados.

fig.2. O Rajão, trabalho elaborado
pela aluna Gabriela Santos.
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BioGeoDiversidade na costa litoral do Funchal

O projeto da Flexibilidade Curricular teve como objetivo sensibilizar e despertar o interesse
dos alunos para as questões científicas e ambientais particulares da R.A.M. No dia vinte e
sete de abril entre as quinze e as dezoito horas, os alunos fizeram uma viagem de Catamaran
a fim de recolherem informações e imagens da biogeodiversidade marítima e da costa madeirense (a partir do mar) tendo por objetivo a valorização do nosso

património no âmbi-

to da fauna, flora endémica da costa madeirense e da geologia, numa perspetiva dicotómica
(terra/ mar). Os alunos foram acompanhados pelo diretor de turma, por alguns professores

Educação Visual

que aceitaram colaborar neste projeto e cientificamente foram orientados por um geólogo e

Elaboração de marcadores de livro alusivos ao tema

por um biólogo.

Alguns dos trabalhos realizados pelos alunos nas

Disciplina de: Francês

Elaboração de um crachá a utilizar pelos alunos no dia 22 de maio - Dia Internacional da
Biodiversidade
15
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BioGeoDiversidade na costa litoral do Funchal
No âmbito do Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular, os alunos da turma 9 do 7º ano,
decidiram trabalhar o tema da BioGeoDiversidade na Costa litoral do Funchal. Este tema procurou
sensibilizar e despertar o interesse dos alunos para as questões científicas e ambientais particulares
da R.A.M.
No dia vinte e sete de abril entre as quinze e as dezoito horas, os alunos fizeram uma visita de
estudo de Catamaran, em conjunto com as turmas 8 e 11, com a orientação de um geólogo e um biólogo, a fim de observar, identificar e recolher imagens e informação da biogeodiversidade na costa
madeirense entre a Praia Formosa e o Garajau, dando destaque ao Pico da Atalaia.
Os alunos foram acompanhados pelos respetivos diretores de turma, por alguns professores
que fizeram questão de colaborar neste projeto
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Ajudas? Sim

A partir de uma obra estuda na disciplina de Português, procurou-se levar os alunos
a reconhecer e valorizar a solidariedade enquanto exercício de cidadania, com o intuito de
solucionar problemas que afetam a sociedade.

Escolheu-se a obra “História de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar”, de
Luis Sepúlveda, poisa é uma Fábula e Parábola ao mesmo tempo. Primeiro, porque os intervenientes principais são animais, apesar de haver também humanos; segundo, vai-nos
transmitir a prática de várias virtudes e o respeito pela diversidade, sobretudo aprender a
respeitar a diferença e tudo o que nos rodeia. A criação de um Ser, acompanhar todo o seu
o crescimento, desenvolvimento e educação não é uma tarefa fácil. Só a forte conjugação
do Código Moral de cada um dos intervenientes e a sábia mistura das suas qualidades e
virtudes : Honra, Lealdade, Nobreza de Carácter, Altruísmo, Humildade, Amizade, Cumplicidade, Bom Coração, Honestidade, Sensibilidade, Determinação, Sentido da Responsabilidade, Tolerância e ainda a Aceitação da Diferença entre Seres, pode fazer a diferença.

Aqui estão alguns dos trabalhos realizados pelos alunos:
«A solidariedade é muito importante. Nós devemos ajudar o próximo pois gostaríamos que nos ajudassem também. Estudei, inclusive, um livro, “História de uma gaivota e do
gato que a ensinou a voar”, de Luis Sepúlveda, e aprendi que apesar serem animais e pertencerem a espécies diferentes, os gatos ajudaram uma gaivota, cuidando dela, defendendo-a dos perigos e dificuldades que se lhe apresentaram pela frente. » Diogo Lozano
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VIAGEM PELA COSTA SUL

Saliente-se que nesta visita de estudo, os alunos foram acompanhados pela diretora
de turma, por alguns professores que aceitaram colaborar neste projeto e cientificamente também foram orientados por um geólogo e por um biólogo.
No âmbito do Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular do 7.11, o tema escolhido foi a

Colaboraram nesta primeira parte deste projeto as seguintes disciplinas:

BioGeoDiversidade na costa litoral do Funchal, tendo por objetivo diligenciar a interdisciplinaridade

Matemática> Identificação de polígonos nos geomonumentos da RAM; Educação Tecnológica>

com adequações curriculares dos conteúdos das disciplinas envolvidas e das especificidades

Elaboração de um crachá (identificação temática) a utilizar pelos alunos, na visita de estudo;

regionais, conforme planificação constante no conselho de turma, promovendo deste modo

Ciências Naturais> Pesquisa e identificação de estruturas geomorfológicas da Ilha quanto ao

atividades de enriquecimento curricular dos alunos.

seu relevo, identificação de tipos de rochas, e depósitos de materiais. Desenho no caderno de

Para o efeito, no dia vinte e sete de abril entre as quinze e as dezoito horas, os alunos fizeram
uma viagem de Catamaran a fim de recolherem informações e imagens da costa madeirense nas
áreas da Biologia (fauna e flora), da Geologia (génese da ilha da Madeira; paisagens geológicas;
formação de rochas frequentes na Região; propriedades das rochas; génese dos solos; tipos de so-

FOTOS
FOTO

campo, e sua identificação. Registo fotográfico; > Educação Visual: Elaboração de marcadores
de livro alusivos ao tema; Português> Recolha e organização de informação sobre a orla da
costa madeirense; Produção de textos alusivos às pesquisas efetuadas; Criação de entrevistas
e inquéritos para as visitas de estudo; Elaboração de textos/Relatórios da visita de estudo.

los, entre outros). informações e imagens da biogeodiversidade marítima e da costa madeirense (a
partir do mar) tendo por objetivo a valorização do nosso património no âmbito da fauna, flora
endémica da costa madeirense e da geologia, numa perspetiva dicotómica (terra/ mar).

No que concerne às restantes disciplinas não foi possível concretizar todas as ações
estratégicas de implementação do projeto em contexto multidisciplinar, mormente a visita à
Praia Formosa em virtude da calendarização ser exígua no terceiro período.
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