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setembro Reunião com professores do projeto, para avaliação do ano letivo anterior, balanço 
das atividades e perspetivas para ano letivo 2019/2020. 
 
Início AÇÃO 3 
 

outubro  Reunião equipa Tr@ansLiteracias para planificação e preparação do seminário. 
Início dos projetos de desenvolvimento do currículo (Ação 2) e de projetos 
transdisciplinares que desenvolvam competências para o exercício da cidadania 
(Ação 3):  
- Projetos de literacias da Informação (“Golfinhos”, “A Poluição: fontes e soluções para 
a cidade”, “Património, gastronomia de Setúbal”, “O Estuário do Sado e a serra da 
Arrábida”, “As figuras históricas de Setúbal”), com recurso a guiões de pesquisa de 
informação e apresentação nas ferramentas Prezi e StoryJumper. 

- Projetos de Literacias da Leitura (leitura e exploração e exercido de compreensão 
leitora com recurso a Kahoot; Criação de uma roteiro com recurso à ferramenta Tour 
builder, a partir da leitura e exploração do livro “Os Lusíadas para os mais pequenos”, 
de Alexandre Honrado. Leitura de QR Code criados sobre ementas escolares 
saudáveis, em vários países da Europa e pesquisa sobre as mesmas; Leitura 
animada com interação entre o livro “Amigo?”, de Charlotte Gastaut e um dispositivo 
móvel. 

- Projetos de Literacias dos media (edição de jornais). 
 

Novembro  - Projetos de Literacias dos media (edição de jornais). 

- Projetos de Literacias da Leitura: leitura e exploração e exercido de compreensão 
leitora com recurso a Kahoot;  

- Projetos de literacias da Informação (continuação do projetos: “A Poluição: fontes e 
soluções para a cidade”, “Património, gastronomia de Setúbal”, “O Estuário do Sado e 
a serra da Arrábida”, “As figuras históricas de Setúbal”), com recurso a guiões de 
pesquisa de informação e apresentação nas ferramentas Prezi e StoryJumper. 
 

dezembro - Projetos de Literacias dos media: edição de jornais, exploração de uma curta-
metragem com recurso a guião fílmico. 

- Projetos de literacia da leitura: leitura e exploração e exercido de compreensão 
leitora com recurso a Kahoot; edição de ebook com recurso ao StoryJumper, a partir 
de um texto coletivo; 

- Projetos de literacias da Informação (continuação e/ou conclusão dos projetos: “A 
Poluição: fontes e soluções para a cidade”, “Património, gastronomia de Setúbal”, “O 
Estuário do Sado e a serra da Arrábida”, “As figuras históricas de Setúbal”), com 
recurso a guiões de pesquisa de informação e apresentação nas ferramentas Prezi e 
StoryJumper.                 
 

 


