
 

 

 

 

 

 

 

Este boletim tem como objetivo fundamental divulgar o trabalho 

realizado no nosso Agrupamento de Escolas. 

 

7 PARTILHAS porque somos 7 escolas. 

7 PARTILHAS porque o 7 significa renovação. 

7 PARTILHAS porque sai próximo do dia 7 de cada mês. 

 

Nº37 - Março 2023 

 

 Visita de Estudo ao Museu Nacional  

de Arte Antiga e ao Teatro 

 

  A 1 de fevereiro de 2023, as turmas de 9º ano participaram numa visita de estu-

do organizada pelo Conselho Curricular de Português: 

 

 - ao Museu Nacional de Arte Antiga, com ênfase para as obras expostas re-

lacionadas com o período dos Descobrimentos Portugueses e para o tema da pe-

ça de teatro mencionada no ponto seguinte; 

 

 - ao teatro, para os alunos assistirem à peça "Auto da Barca do Inferno", de 

Gil Vicente, uma das obras de leitura na disciplina de Português. 
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  Por esse motivo, no dia 17 de janeiro anterior, houve um grupo de professores 

que se deslocou ao referido Museu, na Rua das Janelas Verdes, em Lisboa, para 

receber formação e foram, eles próprios, os guias da visita que se viria a realizar 

mais tarde.  

  Este foi o contexto que levou à criação de uma espécie de peddy-paper. A 

ferramenta utilizada foi a aplicação Forms, da Microsoft. O formulário foi 

elaborado tendo em conta as obras visadas aquando da formação dos 

professores. Uma vez que o número de participantes era muito elevado, os 

alunos foram divididos em grupos, tendo o cuidado de não entrarem todos em 

simultâneo e de fazerem percursos diferentes dentro do Museu.  

  O peddy-paper consistiu em ir preenchendo este formulário, à medida que a 

visita foi decorrendo: https://bit.ly/3IBZ2VZ. O acesso ao formulário foi 

efetuado por telemóvel, a partir de um código QR, sendo os resultados obtidos 

de imediato, após submissão. 

 
  Ana Galrinho e Helena Oliveira, em articulação com a 

equipa de professores que participaram, a saber: Paula 

Penim (responsável pelo Conselho Curricular de Português), 

Alexandra Rodrigues, Cristina Galamba, Elisabete Guerreiro e 

Paulo Moreira; António Ruivo, Cristina Lopes, Daniela Sousa, 

Elsa Martinho, Eunice Valente, Madalena Niza, Miguel Lobato, 

Sara Coutinho e Sofia Sá.  
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