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Autoras 

Carla Alexandra Moreira Teixeira Alves de Moura (Inglês) 

Maria das Dores Rodrigues Macieira (Francês) 

Resumo 

Neste cenário de aprendizagem, será abordada a temática das migrações, com enfoque na análise de 

diversas experiências pessoais de migrantes (emigrantes e imigrantes), “conhecidos” e des”conhecidos”, 

e no desenvolvimento de uma competência multicultural assente no respeito pelos Direitos Humanos e 

na diversidade cultural.  

In this learning scenario, the theme of migration will be addressed, focusing on the analysis of various 

personal experiences of migrants (emigrants and immigrants), known and unknown, and on the 

development of a multicultural competence based on the respect for Human Rights and cultural diversity.  

Palavras-chave 

Migrações – Migrantes – Competência Multicultural – Direitos Humanos – Diversidade Cultural 

Índice 

Índice 

Tema Cidadania e Multiculturalismo; Um Mundo de Muitas Culturas. 

Tópico Conviver com a diversidade; A sociedade Multicultural. 

Idade dos 
alunos 

17-18 anos. 

Tempo de 
preparação 

4 semanas (para recolha, análise e tratamento de informação e produção do vídeo). 

Tempo de 
lecionação 

4 aulas/180 minutos (para planificação e apresentação do vídeo [produto final]). 

Outros 
materiais 
didáticos 
online  

Para a escrita colaborativa de textos, com vista, por exemplo, à planificação das 
várias etapas do processo, os alunos poderão utilizar, entre outros: Google Docs; 
Microsoft Word Online; Dropbox Paper. Para a criação de mapas concetuais, os 
alunos poderão utilizar, entre outras: Popplet; Lucidchart; Mindmeister. Para a 
produção do vídeo, os alunos poderão utilizar, entre outros: PowToon; Rocketium; 
Spark Video. Para a pesquisa de informação sobre os migrantes, os alunos podem 
utilizar, entre outros, a Wikipedia. 

Outros 
materiais em 
modo offline 

Os alunos irão trabalhar maioritariamente com ferramentas digitais. Poderão, no 
entanto, ter de utilizar material de escrita e papel. 

https://zapier.com/blog/best-collaborative-writing-apps/#googledocs
https://zapier.com/blog/best-collaborative-writing-apps/#word
https://zapier.com/blog/best-collaborative-writing-apps/#paper
https://popplet.com/
https://www.lucidchart.com/pages/
https://www.mindmeister.com/
http://www.powtoon.com/
https://rocketium.com/
https://spark.adobe.com/about/video
https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
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Índice 

Recursos 
Europeana 
utilizados 

Exposição People on The Move – How migration has changed the world 
https://www.europeana.eu/pt/exhibitions/people-on-the-move 

Licenças 

Atribuição Partilhar de Igual Forma (ShareAlike) CC BY-SA.  

Integração no currículo 

Inglês: No programa de Inglês – Nível de Continuação – do 12.º ano, o domínio de referência 2, “Cidadania 

e Multiculturalismo” tem um capítulo dedicado exclusivamente a este tema. Trata-se de “Conviver com a 

diversidade”, em que se abordam os seguintes subtemas:  

• mobilidade e fluxos migratórios;  

• imigração/emigração 

• refugiados (políticos, religiosos, económicos, étnicos...) 

• políticas de imigração (Austrália, América, União Europeia…) 

Assim, o tema deste cenário de aprendizagem, “Movimentos Migratórios – Em busca de um Sonho”, 

integra-se, de modo muito especial, neste domínio de referência.  

Além disto, permite a tão desejada interligação ao programa de Inglês – Nível de Continuação – do 11.º 

ano, especificamente no que concerne ao domínio de referência 4, “Um Mundo de Muitas Culturas”, que 

tem um capítulo, “A Sociedade Multicultural”, em que se abordam os seguintes subtemas:  

• igualdade de oportunidades 

• igualdade de direitos 

• inclusão social/socioeconómica 

• discriminação e intolerância (religiosa, política, étnica…) 

• … 

Francês: No programa de Francês – Nível de Continuação – do 12.º ano, a área de referência sociocultural 

1, “Moments de rupture et de construction de la démocratie”, aborda os Direitos Humanos, novas formas 

de cidadania e o espaço europeu. A área de referência sociocultural 2, “Mondialisation et cultures”, 

aborda a uniformidade / diversidade e a mestiçagem cultural.  

Deste modo, os alunos desenvolvem a consciência de que os domínios de referência/áreas de referência 

sociocultural enunciados traduzem a seleção de temáticas abertas, interligadas e transdisciplinares, 

passíveis de abordagens pedagógicas diversificadas, e proporcionam espaços de reflexão sobre questões 

de cidadania e multiculturalismo, nomeadamente direitos e liberdades numa sociedade multicultural. 

Objetivo da aula 

No final desta aula, gostaríamos que os alunos ficassem capazes de: 

• Interagir com outros povos, sejam de origem ou de destino de migrações, demonstrando abertura 

e respeito face a diferenças culturais. 

• Desenvolver a consciência do seu universo sociocultural e da maneira como este se relaciona com 

os universos socioculturais dos outros. 

• Desenvolver capacidades de comunicação intercultural. 

https://www.europeana.eu/pt/exhibitions/people-on-the-move
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• Alargar conhecimentos acerca dos universos socioculturais dos países de origem e de destino de 

migrações. 

• Desenvolver atitudes e valores cívicos e éticos favoráveis à compreensão e convivência 

multicultural e ao respeito pelos Direitos Humanos. 

Resultado da aula/cenário de aprendizagem 

O resultado deste cenário de aprendizagem será a produção de um vídeo. 

Este vídeo será produzido a partir de uma série de entrevistas a imigrantes que deixaram os seus países 

de origem para viverem no seu concelho e a emigrantes que deixaram o seu concelho para viverem nos 

mais diversos países. Em comum, todos eles têm a busca por um sonho, que será sempre uma vida melhor 

do que a que tinham – seja por fugirem a problemas sociais seja por fugirem a problemas económicos. 

O enfoque das entrevistas será não só percebermos quais as razões que levaram as pessoas a migrarem, 

mas também todos os aspetos inerentes ao modo como foram acolhidas no país de destino para que, 

deste modo, possamos atingir os objetivos propostos. 

Tendências 

Estas são as tendências que iremos, de um modo mais ou menos profundo e/ou explícito, utilizar neste 

cenário de aprendizagem: 

Aprendizagem Centrada no Aluno: colocar os alunos e as suas necessidades no centro do processo de 

aprendizagem. 

Aprendizagem Colaborativa: forte ênfase no trabalho de grupo.  

Aprendizagem entre Pares: os alunos aprendem com os seus colegas e trocam feedback entre si. 

Sala de Aula Invertida: os alunos adquirem os conceitos básicos sobre a matéria em casa e na sala de aula, 

refletem, debatem e desenvolvem essa matéria. 

Materiais Pedagógicos: mudança de manuais escolares para recursos Web e livros de acesso público. 

Aprendizagem Móvel: acesso ao conhecimento através de smartphones e tablets. Significa aprender a 

qualquer hora e em qualquer lugar. 

BYOD (Traga o seu próprio dispositivo): os alunos trazem os seus próprios dispositivos móveis para a sala 

de aula. 

Competências do século XXI 

Estas são as competências do século XXI1 que iremos, de um modo mais ou menos profundo e/ou 

explicito, desenvolver / pôr em prática neste cenário de aprendizagem:  

Criatividade e Inovação: os alunos pensam de forma criativa (usam uma ampla variedade de técnicas de 

criação de ideias [como brainstorming]; criam ideias novas e valiosas; elaboram, refinam, analisam e 

avaliam as suas próprias ideias para melhorar e maximizar os esforços criativos);  os alunos trabalham de 

forma criativa com os outros (desenvolvem, implementam e comunicam novas ideias a outras pessoas 

 
1 In http://www.p21.org/our-work/p21-framework.  

http://www.p21.org/our-work/p21-framework
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efetivamente; são abertos e recetivos a novas e diversas perspetivas; incorporam input e feedback do 

grupo no trabalho; demonstram originalidade e inventividade no trabalho e entendem os limites do 

mundo real para a adoção de novas ideias; veem o fracasso como uma oportunidade de aprender; 

entendem que criatividade e inovação são um processo cíclico de longo prazo de pequenos sucessos e 

erros frequentes). 

Pensamento Crítico e Resolução de Problemas: os alunos raciocinam eficazmente (usam vários tipos de 

raciocínio [indutivo, dedutivo, etc.] conforme apropriado para a situação; analisam como partes de um 

todo interagem entre si para produzir um resultado coeso; fazem julgamentos e tomam decisões; 

analisam e avaliam efetivamente evidências, argumentos, alegações e crenças; analisam e avaliam os 

principais pontos de vista alternativos; sintetizam e estabelecem relações entre informações e 

argumentos; interpretam informações e tiram conclusões com base na melhor análise; refletem 

criticamente sobre experiência e processos de aprendizagem). 

Comunicação e Colaboração: os alunos comunicam com clareza (articulam pensamentos e ideias 

efetivamente usando habilidades de comunicação oral, escrita e não verbal em uma variedade de formas 

e contextos; escutam efetivamente para decifrar o significado, incluindo conhecimentos, valores, atitudes 

e intenções; usam a comunicação para diversas finalidades [por exemplo, para informar, instruir, motivar 

e persuadir]; utilizam vários media e tecnologias e sabem como julgar sua eficácia, bem como avaliar seu 

impacto; comunicam efetivamente em diversos ambientes [incluindo multilíngue], colaboram com outras 

pessoas; demonstram capacidade de trabalhar de forma eficaz e respeitosa com diversas equipas; são 

flexíveis e demonstram adaptabilidade para ajudar a fazer os compromissos necessários para alcançar um 

objetivo comum; assumem responsabilidade compartilhada pelo trabalho colaborativo e valorizam as 

contribuições individuais feitas por cada membro da sua equipa). 

Literacia da Informação: os alunos acedem a e avaliam informação (em relação a eficiência [tempo] e a 

eficácia [fonte]); avaliam informação de forma crítica e competente); os alunos utilizam e gerem 

informação (usam a informação de maneira precisa e criativa para a questão ou problema em análise; 

gerem o fluxo de informação de uma ampla variedade de fontes; aplicam um entendimento fundamental 

das questões éticas / legais que envolvem o acesso e a utilização de informação). 

Literacia dos media: os alunos analisam os media (entendem como e por que motivo as mensagens dos 

media são construídas e com que finalidades; examinam como as pessoas interpretam as mensagens de 

maneira diferente, como valores e pontos de vista são incluídos ou excluídos e como os media podem 

influenciar crenças e comportamentos; aplicam uma compreensão fundamental das questões éticas / 

legais em torno do acesso e da utilização dos media); os alunos criam produtos de media (compreendem 

e utilizam as ferramentas, características e convenções de criação dos media mais apropriadas; 

compreendam e utilizam eficientemente as expressões e interpretações mais apropriadas em diversos 

ambientes; desenvolvem alfabetização em TIC [Tecnologias de Informação e Comunicação]); os alunos 

utilizam a tecnologia de modo eficiente (utilizam a tecnologia como uma ferramenta para pesquisar, 

organizar, avaliar e comunicar informação; utilizam apropriadamente tecnologias digitais [computadores, 

PDAs, media players, GPS, etc.], ferramentas de comunicação / rede e redes sociais para aceder, gerir, 

integrar, avaliar e criar informação para funcionar com êxito numa economia de conhecimento; 

desenvolvem uma compreensão fundamental das questões éticas / legais em torno do acesso e uso das 

tecnologias da informação). 

Relativamente às competências de vida e carreira, não apresentaremos informação tão pormenorizada, 

como em relação às competências anteriores, porque, apesar de também pretendermos que os alunos as 
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desenvolvam / ponham em prática, eles fá-lo-ão de um modo subjacente ao desenvolvimento das 

competências anteriores. 

Flexibilidade e Adaptabilidade: os alunos adaptam-se à mudança e são flexíveis. 

Iniciativa e auto-orientação: os alunos gerem objetivos e tempo; os alunos trabalham 

independentemente. 

Competências Sociais e Multiculturais: os alunos interagem eficientemente com os outros; os alunos 

trabalham eficientemente em grupos diversos. 

Produtividade e Prestação de Contas: os alunos gerem projetos; os alunos apresentam resultados. 

Liderança e Responsabilidade: os alunos guiam e lideram os outros; os alunos são responsáveis pelos 

outros. 

Atividades 

Nome da 
atividade2 

Procedimento 

(Os alunos de Inglês e Francês do 12.º ano trabalham em conjunto) 
Tempo 

1. Sonhar 

Apresentar, compreender e questionar. 
 
(Os alunos tomam, previamente, conhecimento do tema do trabalho 
colaborativo a desenvolver.  
Na semana anterior, as professoras enviam, para o endereço de correio 
eletrónico institucional dos alunos, o link da exposição da Europena 
People on The Move – How migration has changed the world 
https://www.europeana.eu/pt/exhibitions/people-on-the-move 
instruindo-os de que devem aceder e explorar, o mais profundamente 
possível, os conteúdos aí existentes. São, também instruídos de que 
devem trazer, na primeira aula da semana seguinte, os seus próprios 
dispositivos móveis, tais como: smartphones, tablets, laptops…). 
 
Dentro da sala de aula: 
Nesta aula, é deixada ao seu critério a escolha tanto dos elementos do 
grupo com quem vão trabalhar (cerca de 4, dependendo do número total 
de alunos da turma) como dos migrantes “conhecidos” e “desconhecidos” 
acerca dos quais se irão debruçar. 
Nota: Os migrantes “conhecidos” devem ser escolhidos de entre os que 
figuram na Exposição Europeana People on The Move – How migration 
has changed the world 
(https://www.europeana.eu/pt/exhibitions/people-on-the-move). Os 
migrantes “desconhecidos” devem ser familiares ou amigos, reais e/ou 
virtuais, de um ou vários elementos de cada grupo.  

2 aulas: 
90 min. 

 
2 Adaptado do projeto iTEC, que se referia ao desenvolvimento de diversas ferramentas digitais para apoiar os 
professores na realização das Atividades de Aprendizagem. A informação sobre as várias fases do projeto foi 
adaptada (para as várias fases da criação do vídeo [produto]) de: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=GeTpW1XiIsM&feature=emb_logo  

https://www.europeana.eu/pt/exhibitions/people-on-the-move
https://www.europeana.eu/pt/exhibitions/people-on-the-move
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=GeTpW1XiIsM&feature=emb_logo
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Nome da 
atividade2 

Procedimento 

(Os alunos de Inglês e Francês do 12.º ano trabalham em conjunto) 
Tempo 

 
Os alunos são informados, com clareza, do que se espera do seu 
desempenho, isto é, do produto final a criar: um vídeo (em inglês ou em 
francês, consoante sejam alunos de inglês ou francês), que deve conter 
texto, imagem, som…, sobre dois migrantes “conhecidos” e dois 
“desconhecidos” e com a duração de 12-15 min. São definidos, em 
conjunto pelas professoras e pelos alunos, critérios de avaliação claros 
deste produto final de modo a que haja transparência e nenhumas 
surpresas no processo de avaliação. 
 
Os alunos são incitados a questionar as professoras sobre todos os 
aspetos que lhes suscitem dúvidas. 
 
Dentro da sala de aula e também, posteriormente, fora dela: 
Os alunos criam um documento digital, numa das ferramentas de escrita 
colaborativa mencionadas no índice ou noutra semelhante, de modo a 
que tanto os vários elementos de cada grupo como as professoras possam 
acompanhar, monitorizar e dar feedback sobre a planificação das ideias 
que forem sendo partilhadas. Os alunos devem, entre si, utilizar 
estratégias que lhes permitam chegar a um entendimento sobre os passos 
a seguir em cada etapa sem a intervenção das professoras. 
 

2. Explorar 

Recolher informação. 
 
Fora da sala de aula: 
Os alunos, utilizando a plataforma Europeana, a Wikipédia, ou outras 
fontes que considerem relevantes e credíveis, pesquisam informação 
sobre os migrantes “conhecidos” sobre os quais se vão debruçar. 
Paralelamente, e através entrevistas, vão recolher informação sobre os 
migrantes “desconhecidos” sobre os quais se vão debruçar.  
 

1 
semana 

3. Mapear 

Elaborar um mapa concetual. 
 
Fora da sala de aula: 
Os alunos, utilizando uma das ferramentas de trabalho colaborativo 
mencionadas no índice ou outras, elaboram um mapa concetual para 
melhor compreenderem as relações entre a diversidade de informação 
recolhida e sistematizarem o modo a utilizarão. 

1 
semana 

4. Refletir 

Pensar criticamente. 
 
Fora da sala de aula: 
Os alunos de cada agrupo devem refletir, em conjunto, sobre as várias 
etapas do desenvolvimento do processo até esta etapa e reajustar 
quaisquer estratégias cujo funcionamento possa ser otimizado. Esta 

1 
semana 
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Nome da 
atividade2 

Procedimento 

(Os alunos de Inglês e Francês do 12.º ano trabalham em conjunto) 
Tempo 

reflexão tem a forma de breve comentário escrito inserido no documento 
criado na primeira atividade. 
O pensamento crítico sobre o modo como o processo está a decorrer 
deve dar origem a uma discussão baseada no respeito mútuo, em que as 
opiniões dos vários elementos de cada grupo são criteriosamente 
analisadas e ponderadas e, expectavelmente, conducentes a uma decisão 
comum. 
 

5. Fazer 

Executar o vídeo. 
 
Fora da sala de aula: 
Os alunos, utilizando uma das ferramentas de criação de vídeos 
mencionadas no índice ou outras, criam o vídeo, incorporando toda a 
informação que considerem pertinente. 
 

1 
semana 

6. Perguntar 

Realizar sessões de pergunta/resposta com outros grupos. 
 
Fora da sala de aula: 
Cada grupo de alunos dialoga com outro (de preferência de outra língua) 
no sentido de tentar perceber se o seu vídeo está contruído para ir ao 
encontro das especificações apresentadas na primeira etapa ou se é 
necessário reajustar algum/ns aspeto/s. 
 

 

7. Mostrar 
 

Publicar e apresentar o vídeo. 
 
Dentro da sala de aula:  
Cada grupo de alunos apresenta o produto do seu trabalho, isto é, o vídeo 
que produziram. Este produto é avaliado tanto pelas professoras como 
pelos pares, com base nos critérios definidos e acordados entre todos na 
primeira atividade.  
 

2 aulas: 
90 min. 

8. Colaborar 

Estabelecer «colaborações ad-hoc» com alunos de outras escolas 
 
Fora da sala de aula: 
Os alunos partilham, com colegas de outras escolas, através de 
plataformas digitais, os vídeos produzidos, promovendo os benefícios do 
trabalho colaborativo e apresentando-se como potenciais colaboradores 
de atividades semelhantes a implementar nessas escolas. 

-- 

 

Avaliação 

O desempenho dos alunos será avaliado em dois momentos – durante o processo e na apresentação do 

produto –, a que correspondem duas modalidades diferentes. 
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A modalidade de avaliação a utilizar durante o processo é a formativa, através de feedback das professoras 

e dos pares que será dado regularmente, em face da observação que for sendo feita no decurso do 

trabalho. Fazemo-lo porque acreditamos que não há avaliação formativa sem feedback. Atente-se, a este 

propósito, o que diz Domingos Fernandes: “A avaliação formativa pode ter um papel fundamental na 

melhoria das aprendizagens de todos os alunos. A sua utilização sistemática deve permitir que os alunos 

conheçam bem: a) o que têm de aprender no final de um dado período de tempo; b) a situação em que 

se encontram quanto às aprendizagens que têm de desenvolver; e c) os esforços que têm de fazer para 

aprenderem o que está previsto e descrito nos documentos curriculares. Para tal, a comunicação entre 

professores e alunos é fundamental, pois é através dela que os alunos podem receber orientações que os 

ajudam a aprender. Nestas condições, o feedback (…) é um processo essencial que tem de fazer parte 

intrínseca do processo de avaliação formativa. É através da distribuição criteriosa, inteligente e 

sistemática de feedback que os professores podem ter um papel decisivo nos processos de aprendizagem 

dos seus alunos.”  

Fernandes, D. (2019). Folha # Avaliação Formativa. Projeto MAIA. 

Na fase de apresentação do produto, a modalidade de avaliação privilegiada será a avaliação sumativa, 

através da atribuição de uma classificação. Segundo o mesmo autor: “A avaliação sumativa permite-nos 

elaborar um balanço, ou um ponto de situação, acerca do que os alunos sabem e são capazes de fazer no 

final de uma unidade didática ou após ter decorrido um certo período de tempo. Neste sentido, a 

avaliação sumativa é pontual, porque ocorre em certos momentos mais ou menos pré-determinados, 

enquanto a avaliação formativa é tendencialmente contínua.”  

Fernandes, D. (2019). Folha # Avaliação Sumativa. Projeto MAIA. 

********************************APÓS A IMPLEMENTAÇÃO ******************************* 

Feedback dos alunos 

O feedback que pretendemos por parte dos alunos será produzido num contexto dialógico e, tentando ir 

ao encontro do que Eusébio Machado define como feedback de elevada qualidade, “centrado na tarefa e 

descritivo, que acompanha e ajuda a melhoria das aprendizagens”. Deste modo, os alunos são “induzidos 

a pensar o seu desempenho e o desempenho dos seus pares numa dinâmica colaborativa, responsável e 

capaz de contribuir para a superação dos erros, das dificuldades e dos obstáculos que, de múltiplas 

formas, impedem aprendizagens de sucesso”.  

Para tal, há quatro aspetos a que teremos de prestar especial atenção, segundo o mesmo autor: os 

objetivos de aprendizagem e critérios de sucesso; o diálogo efetivo na sala de aula e tarefas de 

aprendizagem que evidenciam a compreensão do aluno; a avaliação pelos pares; a autoavaliação. 

Machado, Eusébio (2020). Folha # Participação dos alunos nos processos de avaliação. Projeto MAIA. 

Comentários do professor 

Tal como mencionado nas indicações, será feito DEPOIS de implementarmos este cenário de 

aprendizagem. 

Sobre o projeto Europeana DSI-4 

A Europeana é a plataforma europeia dedicada ao património cultural digital que disponibiliza o acesso online gratuito a mais de 

53 milhões de itens digitalizados provenientes de museus, arquivos, bibliotecas e galerias da Europa. O projeto Europeana DSI-4 

https://www.europeana.eu/portal/en
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prossegue as ações das três anteriores Infraestruturas de Serviços Digitais da Europeana (DSIs). Esta é a quarta repetição com 

resultados confirmados de concretizações em matéria de criação de acesso, interoperabilidade, visibilidade e utilização do 

património cultural europeu nos seguintes cinco públicos-alvo: Cidadãos Europeus, Educação, Investigação, Indústrias Criativas 

e Instituições de Património Cultural. 

A European Schoolnet (EUN) consiste numa rede de 34 Ministérios da Educação europeus sediada em Bruxelas. Como 

organização não lucrativa, o seu objetivo é o de promover a inovação no ensino e na aprendizagem junto dos seus principais 

parceiros: Ministérios da Educação, escolas, professores, investigadores e parceiros empresariais. A tarefa da European Schoolnet 

no projeto DSI-4 da Europeana é a de dar continuação e expandir a Comunidade Educativa da European. 

 

http://www.eun.org/home

