
PROM@TT. 2V – Promove @ tua terra: Viver e Visitar 

PROJETO PROM@TT. 2V - METODOLOGIA PROJETO PROM@TT. 2V – OBJETIVOS 

Os objectivos do PROM@TT.2V assentam nos princípios orientadores da organização e 

gestão do currículo dos ensinos básico e secundário, nomeadamente no contexto das linhas 

orientadoras da Educação para a Cidadania e considerando a valorização da aprendizagem 

experimental, centrada em trabalhos projeto direcionados preferencialmente para o espaço de 

vivência dos estudantes. 

Considerando ainda que 2018 é Ano Europeu do Património Cultural (AEPC - 

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/news/comunicados/ano-europeu-do-patrimonio-cultural-

2018/, acedido em 5/1/2018), desafiamos os nossos jovens a olhar para a freguesia onde 

desenvolvem o seu quotidiano escolar, para ‘geo-registarem’ as razões que justifiquem uma visita 

ou até a decisão de viver “na sua terra”. Dos objetivos do AEPC 2018, destacamos os que nos 

parecem melhor adequar-se ao Prom@tt. 2V: 

• Realçar o contributo positivo do património cultural para a sociedade e para a economia; 

• Promover estratégias de desenvolvimento local na perspetiva da exploração do potencial do 

património cultural através da promoção do turismo cultural sustentável; 

• Sensibilizar para a importância do património cultural europeu através da educação, visando 

em especial os jovens e as comunidades locais; 

• Promover a investigação e a inovação no domínio do património cultural. 

A estes objetivos, associamos os que se encontram definidos no âmbito do espírito do 

PROM@TT global.  

OBJETIVOS: 

 

• Promover a leitura do espaço geográfico;  

• Definir e aplicar metodologias de recolha e representação da informação; 

• Recolher, registar e promover eventos geográficos pertinentes para a promoção local; 

• Formular explicações geográficas globais a partir da observação local; 

• Valorizar o território onde se insere a escola; 

• Contribuir para preservação e promoção do património natural e cultural local; 

• Desenvolver o espírito crítico e capacidade de participação, contribuindo para a 

formação de cidadãos solidários; 

• Estimular relações de proximidade entre as diferentes entidades envolvidas; 

• Divulgar e incentivar o turismo nas freguesias alvo; 

• Valorizar a cultura e identidade local como suporte da consciência global; 

• Catalisar o conhecimento geográfico para o “entendimento global”. 

Cabe sublinhar que o desenvolvimento do conhecimento, valorização e promoção de 

elementos da identidade, cultura e quotidiano da vida local através do registo desses eventos, 

utilizando diferentes instrumentos de georreferenciação e cartografia, constitui-se como a ponte 

necessária entre os alunos, a escola e o mundo. 

 

VIVER E VISITAR – O QUE VAMOS REPRESENTAR? 

Na primeira fase de desenvolvimento do Prom@tt. 2V teve lugar um encontro em cada uma das 

escolas envolvidas, visando apresentar o projeto e motivar os alunos para a importância de 

contribuírem para a valorização da identidade e património geocultural da freguesia onde 

estudam/residem. Neste contexto, procedeu-se à construção de um esquema conceptual, 

englobando os pontos de interesse a considerar.  

Fig. 1 – Formação sobre a aplicação Wikiloc. Fig. 2 – Grupos privados no Facebook 

Fig. 3 – Partilha e transferência de informação em vários formatos 

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/ 

http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-

description/documents/380170/documents/ 

http://portoarc.blogspot.pt 

Fig. 4 – Pesquisa de informação específica sobre sítios de 

interesse inventariados 

Fig. 5 – Elaboração de 

cartografia 


