
 

 

PLANO DAC/PROJETO INTERDISCIPLINAR 

ANO(S):  9.º    TURMA(S): D 

PROFESSORES RESPONSÁVEIS: Eugénia Fernandes e Palmira Paiva 

 

Tema / 
problema 

/tópico 

Disciplinas 
envolvidas 

Aprendizagens Essenciais ou domínios 
curriculares em foco 

Etapas do processo ACPA 
(Áreas de 

Competência 
do Perfil do 

Aluno) 
Projeto de 
teatro sobre 
saúde mental: 
Ser 
adolescente, 
hoje.  

Ciências 
Naturais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Português 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisar criticamente estratégias de atuação na 
promoção da saúde individual, familiar e 
comunitária, partindo de questões enquadradas em 
problemáticas locais, regionais ou nacionais.  
Explicar o modo como alguns distúrbios alimentares 
podem afetar o organismo humano. 
Relacionar a alimentação saudável com a prevenção 
de doenças da contemporaneidade. 
Discutir o contributo do cidadão na efetivação de 
medidas que contribuam para o bom funcionamento 
do sistema nervoso. 
Discutir medidas que podem contribuir para o bom 
funcionamento do sistema neuro-hormonal. 

 

Oralidade: Analisar a organização de um texto oral 
tendo em conta o género e o objetivo comunicativo; 
Estabelecer contacto visual e ampliar o efeito do 
discurso através de elementos verbais e não verbais.  
Leitura: Reconhecer a forma como o texto está 
estruturado (diferentes partes e subpartes); 
Relacionar os elementos constitutivos do género 
literário com a construção do sentido; 
Expressar, de forma fundamentada, pontos de vista e 
apreciações críticas motivadas pelos textos lidos; 

 
● Escolha do tema em estudo, da área 

de Ciências Naturais - a saúde mental. 

● Divisão de tarefas e criação de grupos 
de trabalho. Definição de objetivos e 
público-alvo. 

● Processo de conceção e redação do 
guião dramático: escolha de subtemas 
- bullying, ansiedade, 
toxicodependência, anorexia -, 
idealização de personagens e 
cenários, etc. 

● Sonoplastia e iluminação: seleção 
musical, plano de luzes.  

● Cenografia: conceção e produção de 
cenários, adereços e figurinos. 

● Calendarização de tarefas. 

 
Todas as 
áreas 
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C e D 

Reconhecer os valores culturais, éticos, estéticos, 
políticos e religiosos manifestados nos textos.  
Escrita: Redigir textos coesos e coerentes, com 
progressão temática e com investimento retórico 
para gerar originalidade e obter efeitos estéticos e 
pragmáticos; Reformular o texto de forma adequada, 
mobilizando os conhecimentos de revisão de texto.  
 

Saúde, 
Risco. 

● Calendarização dos ensaios e das 
representações. 

● Direção de atores. 

● Comunicação, dinamização e gestão 
de recursos. 

Produto final: 

Duas representações destinadas a alunos de 
9.º ano. 

Uma representação para toda a comunidade 
educativa. 

Avaliação (técnicas e instrumentos utlizados): 
Observação direta 
Autoavaliação (por comentário oral e escrito) 
 

Pontos fortes Aspetos a melhorar 

Todo o processo desenvolveu a autonomia dos alunos, por se encontrarem a 
trabalhar sem imposições das professoras e sendo eles próprios a fazerem a gestão 
do processo. As professoras funcionaram como mediadoras e motivadoras. 
O processo convidou ao desenvolvimento de competências muito diversas e 
complexas num contexto que extravasou claramente a sala de aula ou a aula 
convencional centrada no professor. Os comentários de avaliação dos alunos foram 
francamente positivos e, pela observação direta, as professoras puderam constatar 
mudanças importantes de atitude, de motivação e de formas de trabalhar em vários 
alunos, com impacto na sua autoestima e reflexos na avaliação. 
 

Os aspetos organizacionais e inerentes ao próprio sistema: 
rigidez dos horários; programas extensos e pouco flexíveis. 

 


