
Dancemos no mundo 

um projeto de domínio da autonomia curricular para abordar a  

Interculturalidade. 

 

No âmbito do domínio da Interculturalidade, inserida na estratégia de Cidadania e Desenvolvimento os 

alunos do 9º ano em conjunto com os seus professores, a Biblioteca escolar e com a colaboração com familiares 

e assistentes operacionais desenvolveram, ao longo do 1º e 2º períodos o projeto Dancemos no mundo. 

Coordenado pela disciplina de Cidadania e Desenvolvimento em articulação entre várias disciplinas (DAC) do 

currículo do 9º ano, este projeto pretendeu levar os alunos a refletir sobre os conceitos de identidade e 

pertença, a maneira como se encaram as diferentes culturas, a forma como nos relacionamos, a nossa atitude 

perante os migrantes e o que pode e deve ser feito para melhorar a vida da comunidade global.   

Depois de uma fase inicial de motivação para o tema, foram projetados pequenos vídeos, preenchidos 

questionários de reflexão pelos alunos, 

seguindo-se a partilha e discussão plenária em cada uma das turmas, do 9º ano.   Posteriormente, os alunos 

foram desafiadas a apresentarem trabalhos criativos que dessem resposta a aprendizagens essenciais inscritas 

nos programas  das disciplinas intervenientes neste projeto e  que respondessem a questões como: 

- Que influência recebeu Portugal de outros povos? (na arte, na arquitetura, na dança, na ciência, na 

agricultura, na gastronomia) 

- Que contributos deu Portugal ao mundo? 

Após estas tarefas, com base nos materiais produzidos e,  com o objetivo de refletir e partilhar conclusões 

relativas ao tema, realizou-se no dia 12 de maio, um  Fórum na vertente de concurso com o título: “Dancemos 

no mundo”. Atendendo às circunstâncias atuais e para mitigar as dificuldades de colocar grande número de 

alunos no mesmo espaço, optamos por videoconferência, as salas das turmas do 9º ano e a Biblioteca Escolar. 

Quer nas salas de aula, quer no espaço da Biblioteca foram, também instaladas câmaras, de forma a estarmos 

eficientemente em rede. 

O fórum foi composto por quatro provas: a 1ª compreendeu a apresentação, em tempo limitado, de 

trabalhos realizados pelas diferentes turmas; a 2ª consistiu num  kahoot que foi construído com base em 

questões previamente elaboradas pelos alunos; a 3ª foi um desafio surpresa. Em cima de uma mesa foram 

 

  

 
Alunos, em representação das suas turmas, a apresentarem   provas.  

Atrás, a fazer parte do cenário, inspiradas nas janelas de Maluda e 

elaboradas pelos alunos na disciplina de Educação Visual, podem 

observar-se “As janelas para o mundo”  

 



colocadas 5 caixas, numeradas de 1 a 5, cada caixa continha um desafio  que foi atribuído por sorteio a cada 

uma das turmas. A título de exemplo deixamos aqui dois desses desafios: 

Sou sírio, o meu país está em guerra, corro o risco de perder a minha família. Sem trabalho e sem condições 

básicas de sobrevivência, só me resta arriscar e partir. (…) Perante esta situação, vais redigir uma carta, para 

os que te são próximos, e ficam em terras sírias.  

Dispões de 10 minutos para realizar esta tarefa. 

Aproxima-se o dia 21 de maio, dia em eu se 

celebra a diversidade cultural. Vai realizar-se uma 

manifestação e um amigo teu convidou-te a 

participar. Decides ir, mas para isso resolves fazer um 

cartaz. Mãos à obra, tens 10 minutos para fazeres o 

teu cartaz. 

Finalmente, a 4ª prova consistiu numa prova livre, 

em que os alunos de cada turma deram aso ao 

espírito criativo e sob o lema da interculturalidade 

apresentaram uma poesia, dramatização, dança ou exposição.  

As provas 1, 3 e 4 foram avaliadas por um júri enquanto na prova 2 foi considerada a pontuação obtida no 

kahoot. 

O júri das provas foi composto por uma aluna do 8º ano aluno, um assistente  operacional, uma professora 

e uma encarregada de educação. O júri atribuiu a pontuação tendo como referência um conjunto de 

parâmetros e descritores previamente estabelecidos.  No final, a equipa que obteve maior votação foi a turma 

C, do 9º ano mas todos os alunos saíram vencedores tendo em conta o seu envolvimento e desempenho.  

Cerca de 91% dos alunos, que responderam ao inquérito de avaliação, referiram que gostaram desta 

atividade. 

Com esta iniciativa pretendeu-se criar ambientes que proporcionem aos alunos aprendizagem significativas 

e que vão ao encontro dos princípios, valores e áreas de competências preconizados no Perfil dos alunos. 

 

  

As caixas da prova 3 – Prova surpresa 


