ESCOLA BÁSICA CARLOS RIBEIRO

“Viagens na minha terra”

“Ir à terra” “…na minha terra” são expressões usadas pelos mais velhos que, levados a
uma migração/imigração forçadas, mantiveram laços com as suas terras de origem os quais se
têm tornado mais frágeis com o passar e desaparecimento das gerações. As mais novas têm
dificuldade em construir uma identidade local e regional, o que compromete a construção da
identidade nacional, em particular nos grandes centros urbanos cujo crescimento rápido e
impessoal se tem pautado por preocupações materiais sendo o cidadão um mero número fiscal.
O concelho do Seixal, desde sempre teve o seu lugar na história do país, considerando a
sua localização geográfica junto ao Atlântico, ao Tejo e a Lisboa. O crescimento rápido do
concelho proporcionou o surgimento, algo desorganizado, de núcleos populacionais que se
caracterizam pela diversidade cultural das famílias, algumas vezes desenraizadas, não sentido
esta terra como sua.
É neste sentido que o projeto “Viagens na minha terra” se propõe, de forma lúdica,
estudar e divulgar o passado e o presente da região, sem que se torne uma extensão
das aulas de História, indo de encontro a algumas linhas orientadoras do projeto
educativo do agrupamento que apontam para a educação para uma cidadania nacional e
europeia e um maior envolvimento das famílias e da comunidade.
Apresenta assim como objetivos:
- estimular a curiosidade e a sensibilidade para o estudo da História;
- contribuir para a construção de uma identidade local;
- criar uma consciência cívica e de preservação dos valores ambientais e patrimoniais;
- tirar o máximo proveito dos recursos humanos ao nosso dispor (familiares, amigos, vizinhos,
idosos…)
- articular com outras culturas.
Público alvo:
- alunos do 2º e 3º ciclos (12 alunos no máximo)
Horário:
- 90 minutos semanais

Responsável:
- um professor de história
Atividades:
Serão adequadas aos interesses manifestados pelos alunos inscritos:
- realização de entrevistas;
- organização de palestras / apresentações orais;
- participação no jornal escolar;
- realização/organização de visitas de estudo (poderão ser dirigidas a alunos, professores,
funcionários ou comunidade educativa);
- realização de trabalhos de pesquisa (fotos, documentos, objetos, …)
- trocar ideias com outras escolas
- realização/organização de exposições…

Nota: o trabalho a desenvolver terá em conta a articulação com o departamento, o
agrupamento e a Câmara Municipal, cujas sugestões/ colaboração serão indispensáveis para o
enriquecimento e crescimento do projeto.

Planificação
1º período – História local - pesquisa
2º período – organização dos dados recolhidos e planificação da apresentação
3º período – apresentação à comunidade
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