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Atividades do 2º Ciclo no âmbito do Projeto do  

Domínio e Autonomia Curricular (DAC) 
 

No âmbito do Projeto do Domínio e Autonomia Curricular (DAC), os alunos do 5º e 

do 6º anos realizaram um conjunto de atividades em regime de interdisciplinaridade 

que culminou com várias atividades em simultâneo.  

Assim, no dia 23 de maio, a Turma do 6º ano 

deslocou-se ao Museu Municipal e aos CTT, para recolha 

de informação acerca destes dois serviços municipais. A 

Turma do 5º ano visitou o 

Museu Municipal, no dia 26 

de maio, e os CTT, no dia 6 de junho. Ambas as 

instituições receberam as turmas de forma gratuita e, em 

ambos os locais, os alunos tiveram direito a visita guiada. 

No Museu Municipal, conheceram algumas profissões do Concelho, que atualmente já 

se encontram pouco (tecedeira, resineiro, apicultor, sapateiro), contataram com 

utensílios doados por pampilhosenses e usados no dia a dia e ainda ficaram a conhecer 

como eram as salas de aula de antigamente.  

Nos CTT, ambas as turmas foram recebidas pela gestora de loja, que lhes deu a 

conhecer a História dos Correios, lhes 

mostrou o funcionamento em termos 

logísticos daquele espaço e, finalmente, 

os alunos assistiram a um pequeno 

Vídeo sobre como funcionam os correios em Portugal e a sua 

preocupação com o meio ambiente.   
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O projeto final do DAC foi realizado sob a coordenação 

das Diretoras de Turma, Catarina Miguel do 5ºA, e Fátima 

Alves do 6ºA, em articulação com os respetivos Conselhos 

de Turma. Ambas, as turmas realizaram, no dia 8 de junho 

durante a manhã, um Peddy Paper pela vila da Pampilhosa. 

O Peddy Paper realizou-se por equipas constituídas 

aleatoriamente com alunos de ambas as turmas e cada 

uma foi acompanhada por um ou dois Professores. Os 

alunos passaram pelos Bombeiros Voluntários da 

Pampilhosa, pela Câmara Municipal, pelos Correios, pela 

Igreja Matriz e Banda Filarmónica. A atividade terminou 

com um Piquenique na Praia Fluvial da Pampilhosa, seguida de atividades lúdicas.  

 

               

No final da atividade, todos os participantes receberam um certificado de 

participação. A todos quanto tornaram possível este projeto, o nosso bem haja.  

As Diretoras de Turma, 

Catarina Miguel e Fátima Alves 

         

 


