
Bom dia a todos os presentes. 

Agradecemos a disponibilidade do Senhor Deputado, Eng. José Lima 

Costa, do Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Manuel Cordeiro e da 

Senhora Diretora do Agrupamento, Dra. Agostinha Veiga, por estarem 

presentes na apresentação do nosso projeto no âmbito da Autonomia e 

Flexibilidade Curricular, cujo tema é “Douro- Quem Somos Nós?”. 

Estão neste auditório as turmas do 5º ano do agrupamento para 

partilharem os conhecimentos adquiridos e os trabalhos realizados nas 

diferentes disciplinas. 

 

No primeiro período procurámos conhecer “Quem Fomos”? 

Assim, na disciplina de História e Geografia de Portugal fizemos a 

localização geográfica do Concelho, percebemos quais são as 

características do relevo e pesquisamos as principais atividades 

económicas. 

Construímos mapas, rosa dos ventos e maquetes representativas dos 

temas trabalhados. Ficámos a saber que o nosso concelho está localizado 

no Distrito de Viseu, na região centro-norte, na sub-região do Douro. É um 

dos concelhos mais antigos de Portugal, tendo recebido a sua carta de 

foral entre os anos 1055 e 1065 e é considerado o coração do Douro 

vinhateiro. 

 

Na disciplina de ET pesquisámos os utensílios que os nossos avós e bisavós 

utilizavam no cultivo do solo e verificámos que relativamente ao presente 

os objetos eram muito rudimentares, o que tornava as tarefas diárias 

muito difíceis e cansativas. 

Na disciplina de Matemática fizemos a representação gráfica da herança 

dos nossos avós e constatámos que pelo facto de eles terem muitos 

irmãos, no denominador colocámos um número muito elevado, pelo que 

a parte da unidade que eles recebiam da herança era reduzida. 

 



Na disciplina de Ciências Naturais estudámos as características do solo, 

identificamos o tipo de rochas presentes (xisto e granito) e elaborámos 

cartazes sobre o ciclo da água. 

O trabalho desenvolvido no 1º período terminou com a exposição dos 

trabalhos realizados na biblioteca escolar e com a vinda à escola do 

historiador, Dr. Artur Oliveira, que nos mostrou fotografias do concelho na 

época estudada. Ficámos maravilhados e admirados com tantas diferenças 

em relação ao presente 

 

2º período 

 

No 2º período, em ensino à distância, não quisemos abandonar este nosso 

projeto e dentro do que foi possível concretizamos as seguintes 

atividades: 

 

Na disciplina de Ciências Naturais ao falarmos da proteção da 

biodiversidade animal, a Leonor, contou que o avô disse que há uns anos, 

pescava no rio Douro alguns peixes e que agora raramente aparecem. Este 

testemunho despertou a nossa curiosidade! Fomos à procura de 

informação e ficámos a conhecer as espécies existentes no nosso rio, na 

atualidade. 

Como por exemplo :  lucioperca,… 

Só que estes peixes são espécies exóticas ou invasoras! 

 Depois de estudarmos a sua origem e o seu regime alimentar, concluímos 

que a causa da diminuição das espécies nativas poderá ser a introdução 

destas espécies. 

Espécies de peixes em vias de extinção no rio Douro. 

 

Na disciplina de Educação Visual, para podermos participar no concurso 

Eco-Lápis do Eco-escolas, uma vez que se integrava na nossa temática, 

desenhámos a paisagem do Douro. 



 

 3º período 

 

No decorrer do 3º período, já no ensino presencial, continuámos a 

desenvolver os nossos trabalhos. 

 

Inglês 

In the English class we made a short presentation about our villages and  

the greateste touristic spots. 

 

Na disciplina de Matemática recolhemos dados sobre o número de irmãos 

de cada aluno das três turmas, do número de irmãos dos avós de cada 

aluno e procedemos ao tratamento estatístico. 

 

O que acabámos de ver é a realidade do nosso concelho. Quisemos 

comparar com o que acontece a nível nacional e pelo gráfico de linha 

apresentado, constatamos que o número de nascimentos a nível nacional, 

também, tem vindo a diminuir significativamente. 

Então estamos perante um problema! 

  

Na disciplina de Ciências Naturais, após o estudo das plantas e da sua 

importância, 

E vamos lá relembrar 

Importância das plantas 

 

 Partimos para a descoberta das plantas que existem no nosso Concelho. 

 E passamos a apresentar as conclusões. 

 



Através deste gráfico podemos observar que a agricultura ocupa a maior 

parte da área do nosso concelho seguida da floresta que apesar de ocupar 

43,8% da área , deveria, no nosso entendimento, e pela importância que 

tem, ser superior. 

Fomos também investigar os povoamentos florestais existentes. Como 

podemos ver no gráfico a floresta mista  folhosas e resinosas) ocupa perto 

de 35% da área florestal, o eucalipto (espécie invasora) próximo de 10%. 

Pela importância que a cortiça tem no nosso concelho consideramos que 

deveriam ser tomadas medidas para o aumento dos povoamentos de 

sobreiros. 

De seguida apresentamos alguns problemas, por nós, identificados no 

concelho. 

 

Agora apresentamos algumas medidas de proteção e preservação da 

floresta. 

…. Rota do sobreiro, trajetos pedonais para observação de sobreiros e 

visita ao museu do vinho. Tal como já existem as rotas da vinha, da 

amendoeira e do olival. 

 

Educação Musical 

Foram várias as “pedras” que encontrámos pelo caminho mas, baixar os 

braços nunca foi o nosso lema. 

Com a colaboração do parceiros e a envolvência da comunidade educativa 

foi possível agregar várias áreas do saber, conteúdos e competências no 

vídeoclip  “ Vai ficar Tudo Bem”. 

E é com esta esperança que vos apresentamos o resultado final. 

 

 

 

 



Com todas estas atividades, partindo da realidade do nosso Concelho, 

aprendemos os diversos conteúdos das disciplinas envolvidas no projeto.  

 

E agora que já chegamos ao final do ano, vamos lá testar os 

conhecimentos adquiridos com a execução do nosso projeto. 

Na construção do jogo “ Quem conhece melhor o Concelho” houve o 

contributo das disciplinas de : Português, HGP, Inglês, Matemática, 

Ciências Naturais e TIC. 

Bora Lá Jogar! 


